


ی و مهاجرت به جمهوری چک پس از تقسیم چکسلواک

و باه رو به استقالل رسیدن این کشور باا رداد مت ا  ر

ا دد و طی سال های اخیر این روند به اوج خود رسید، ب

اره این وجود کشور چک نس   به کشورهای مطار   ا

دار اروپا در بین مهاجران از مح وبیا  کمتاری برخاور

. اس 

باه چاک مان اد دیکار کشاورهای اروپاایی از مهاجرت 

تصادی طرق مختلفی میسر اس ، ولی به عل  درایط ا 

بخش عمده ای از مهاجران کشور چاک را دانشایویان 

مار تشکیل می ده د، یکی از دالیل مهم دخیل در این ا

. دهزی ه های پایین تحصیل و زندگی در چک مای بادا

در ادامه این مطلب اطالعات مفیدی در ارت اط باا رو 

ها و درایط مهاجرت به جمهوری چک ارائه می گردد، 

.همراه ما بادید

شرایط مهاجرت به چک



مهاجرت به چک در گذر زمان

انمیزباروپا ارهتاک وندوربسیارهایگذدتهاز

.هس وبودهجهانسرتاسرازفراوانیمهاجران

پذیرایهموارهکهاروپاییکشورهایاکترخالفبر

نهمیالدی۹۰دههاوایلتاچککشوراندبودهمهاجران

این ینساکازبسیاریبلکهن ودهمهاجرانپذیرایت ها

راودخوطناجتماعیوا تصادیدالیلبهب انیزکشور

.نمودندترک

حکوم بر راریوچکسلواکیدرایطبهتوجهبا

نوام ردرآنسقوطتا۱۹۴۸فوریهدرکمونیستی

.بودمهاجرتعظیمموجدوداهدکشوراین،۱۹۸۹

بیشکهبود۱۹۴۸درپراگکودتایازپساول،موج

ازپسدومموجوکردندترکراکشورنفرهزار۶۰از

وهاینیرسویازچکسلواکیادغالوپراگبهارناکامی

فرارموجبودادرخ۱۹۶۸اوتدرکهوردوپیمان

.ددغربیکشورهایسویبهنفرهزار۱۲۰دس  کم



دوبهکهبودندهمنویس دگانمهاجران،میاندر

پیشکهنویس دگانیاولگروهمی ددندتقسیمدسته

بودندردهکتت ی نویس دهع وانبهراخودت عیداز

داداستعوطنترکازپسکهکسانیگروه،دومینو

.دادندنشانراخودنویس دگی

استقاللو۱۹۹۳سالدرچکسلواکیتقسیمازپس

چشمهایپیشرف بهکشوراینچک،جمهوری

 دسص عتیوعلمیا تصادی،هایزمی هدرگیری

ه جمت  تغیراتآمدنوجودبهباروایناز.یاف 

بهمهاجرتتدریجبهتحصیلوزندگیکار،درایط

هایدانشکاهحاضرحالدر.یاف رواجچکجمهوری

کتیریادتعدپذیرایسالیانهکوچکنس تاًکشوراین

.اد دبمیجهانسرتاسرازالمللیبیندانشیویاناز



آمار مهاجرت به چک

بهچککشوربهمهاجرتددادارهکههمانطور

.دددروع۱۹۹۳سالازتدریج

جاوآماردفترسویازیافتهانتشاراطالعاتط ق

اواخرتا۲۰۱۶سالاواخرازچککشوربهمهاجرت

۲۰۱۸سالاولماهه۳در.باددمی۲۰۱۸سال

اواخرتاکهبودنفر۲۷۶۰۰حدودمهاجرانتعداد

.یاف افزایشنفر۴۹۷۰۰بهر ماین۲۰۱۸سال

مهاجراناینازدرصد۶۵ازبیشبادیددادتهتوجه

.ده دمیتشکیلدانشیویانرا



روش های مهاجرت به چک

چککشوربهدارند صدکهافرادیبرای

.داردوجودگوناگونیهایرو نمای دمهاجرت

جمهوریبهسفرازخودهدفبهتوجهباافراد

موجودمهاجرتیهایرو درایطارزیابیوچک

امراینانیامبرایرارو بهترینتوان دمی

.نمای دانتخاب

:باددمیذیلدر بهچکبهمهاجرتهایرو 



مهاجرت تحصیلی

مختلفهایزمی هدرچکجمهوریاخیرهایسالطی

نمودهتیربهراگیریچشمبسیارهایپیشرف علمی

.اس 

همراهبهکشوراینم ظمویکپارچهآموزدینظام

ازوچکجمهوریددهد اختهومعت رهایدانشکاه

نایدرزندگیوتحصیلم اسبهایهزی هترمهمهمه

ازبسیاریدلخواهمقصدبهراچکجمهوریکشور،

.اس نمودهت دیلالمللیبیندانشیویان

مهاجراندرصد۶۵ازبیشحاضرحالدرکهطوریبه

یمتشکیلالمللیبیندانشیویانراچککشوردر

.ده د

هایدانشکاهدرراخودتحصیالتکهدانشیویانی

 ا امدریاف امکانرسان دمیاتمامبهچکجمهوری

.داد خواه دراکشورایندائم



کهللیالمبینالتحصیالنفارغبهچککشوروا عدر

فرص ماه۶دارندراکشورایندرزندگیادامه صد

.دوندکاربهمشغولکهدهدمی

 دیلتکارویزایبهافراداینتحصیلیویزایسپس

برایدائما ام اخذامکاننهای دروددخواهد

.داد خواهدوجودمتقاضیان

نجاایچکدرتحصیلشرایطوجزئیاتازاطالعبرای

.کنیدکلیک

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%86%da%a9/


مهاجرت کاری

کهآیدمیدماربهکشورهاییجملهازچکجمهوری

ویسازکارپیش هادبهکشوراینکارویزایاخذبرای

انین وبهتوجهبا.داد خواهیدنیاز(آفرجاب)کارفرما

ازخارجکهافرادیآفرجابدریاف باارت اطدرفعلی

خواه دروپیشددواریدرایطهست داروپااتحادیه

.داد 

چکجمهوریکارویزایمتقاضیافرادکهصورتیدر

بهدوندکارفرماسویازآفرجابدریاف بهموفق

:داد خواه دنیازذیلمدارک

مدارکپاسپورت،)متقاضیفردد اساییمدارک•

(هویتی

م داءکشوردرمتقاضیفردسکون محلآدرس•

چکجمهوریدرآی دهکارفرماید اساییمدارک•

(د اساییدمارهدده،ث  دفترنام،)

کارمحلومکانزمان،بهمربوطاطالعات•



فرداستخدامبرم  یکارفرماازنامهاظهار•

متقاضی

رمعت ایحرفهودانشکاهیمدارککپیواصل•

کارنوعبهمربوط

بررسیهزی ه(چککرون۵۰۰)•

وسبکدرایطمورددربیشتراطالعاتدریاف برای

سای وببهمراجعهبالطفاًچککشوردرکار

.نماییدمطالعهراچکدرکارمطلبآریاناپارس

https://arianaabroad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%86%da%a9/


مهاجرت سرمایه گذاری

وداردمختلفیهایرو چککشوردرگذاریسرمایه

میکشوراینبهمهاجرتهایرو بهترینازیکی

.بادد

مو عی دارد، راراروپا لبدرچکجمهوری

مایهسرم اسبدسترسیباعثکشوراینجغرافیایی

یجمهور.گردیدهاروپاتیاریومالیبازارهایبهگذاران

جملهازالمللیبینتاثیرگذارومهمسازمانهایعضوچک

همکاریوتوسعهسازمان،((WTOجهانیتیارتسازمان

.اس ((IMFپولالمللیبینص دوق((OECDا تصادی

هدفکهاس جان هدومعاهداتعضوچکجمهوری

صادخاهایگذاریسرمایهازپشتی انیوحمای آنها

درخارجیوداخلیگذارانسرمایهبین.اس خارجی

لکهبگیردنمیصورتت عیضیگونههیچچکجمهوری

سلبمقابلدرخارجیادخاصسرمایهازکشوراین

.ک دمیمحافظ آنهااموالغیر انونیمالکی 



جان هچ دآژانسعضوهمچ ینچکجمهوری

بانکگروهعضوو(MIGA)گذاریسرمایهتضمین

لمسئوکشوراینفوقمواردبرعالوهواس جهانی

را(FDI)خارجیادخاصگذاریسرمایهازمحافظ 

.داردعهدهبهنیز

وچکجمهوریا تصادیهایسیاس بهتوجهبا

سرمایهجه م اسبمالیهایزیرساخ اییاد

هایکشورترینموفقازیکیبهچککشورگذاری

خارجیگذارانسرمایهجذبلحاظازاروپااتحادیه

کچجمهوریدرگذاریسرمایه.اس گردیدهت دیل

ترینداخصبهادامهدرکهداردمختلفیهایرو 

خواهیمادارهکشورایندرگذاریسرمایههایرو 

.نمود



ثبت شرکت

مسئولی بادرک ث  طریقازگذاریسرمایه

درگذاریسرمایههایرو ترینپرطرفدارازمحدود

.باددمیچککشور

موردمدارکارائهبامتقاضیفردامراینانیامبرای

اندازیراههایهزی هپرداخ جه مالیتمکنونیاز

سرمایهویزایاخذجه تواندمیدرک ث  و

.نمایدا دامچکگذاری

میذیلدر بهدرک ث  جه نیازموردمدارک

:بادد

چکجمهوریدردرک ث  فرمنمودنپر•

مدیرعاملوسهامدارانپاسپورتاسکن•

Businessا تصادیتوجیهیطر • Plan))

حدا لاضیمتقفردفعالی نوعبهبستهمالیتمکن)•

(باالبهیورو۳۵۰۰۰

https://articles.bplans.com/how-to-write-a-business-plan/


تحصیلیمدرکارائه•

کاریسابقهارائه•

(دودمیارائهدماخودتوسط)درک نام•

توسطمدارکتائیدوفوقمدارکارائهصورتدر

زایویمتقاضیفردبرایابتدادرچکجمهوریدول 

درخواس صورتدرسپسگردد،میصادرماهه۶

صدورامکانویزاتمدیدجه گذارسرمایهفرد

.داد خواهدوجودساله۲ویزای

فردبهچککشوردائما ام مدتاینازپس

.گرددمیاعطاءمتقاضی

جمهوریکارویزایدریاف درایطازاطالعبرای

چکدرکار:فرماییدمطالعهرامطلباینلطفاچک

https://arianaabroad.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%da%a9/


ویزای سرمایه گذاری تجاری 
(کارآفرینی)

سالدرراجدیدیگذاریسرمایهویزایچکجمهوری

.اس نمودهارائه۲۰۱۷

۷۵بادارسرمایهافرادچکجمهوریرو ایندر

هدفرا(دالرمیلیون۳٫۶ازبیشچیزی)کرونمیلیون

هاآنازتیاریایدهیکوهزی هصرفباتاداده رارخود

اتحادیهدهروندانسایریاچکدهروند۲۰برایحدا ل

.ک داییادادتغالاروپا

زایویاخذجه نیازموردم لغازباالتربسیارر ماین

تالمبرایاس ،اروپاییکشورهایدیکرگذاریسرمایه

میلیون۱٫۲)یورومیلیون۱بهفقطآلمانویزایم لغ

م اسببرنامهاینروایناز.داردنیازسرمایه(دالر

بهرتمهاجبرایخاصیعالیقودالیلکهاس متقاضیانی

.دارندکشوراین

جمهوریگذاریسرمایهویزایاخذاس ذکربهالزم

دیکرهایرو ازترراح بسیاررو اینازچک

.باددمیکشورایندرگذاریسرمایه



خرید ملک

درالتمستغوامالکم اسببسیار یم بهتوجهبا

سرع بهحوزهایندرگذاریسرمایهچک،جمهوری

.اس افزایشدرحال

سرمایهبرایراخاصیم لغچکجمهوریدول 

خانه،نظیرملکنوعهرخریدباارت اطدرگذاری

رادافواس نکردهتعین…غیرهوزمینمغازه،ویال،

رازمی هایندرگذاریسرمایهامکانم لغیهربا

.داد خواه د

کامالحوزهدرگذاریسرمایهبابادیددادتهتوجه

نخواهدوجودچکجمهوریدائما ام اخذامکان

.داد 



مهاجرت از طریق پناهندگی

اروپا ارهمطر کشورهایبهنس  چکجمهوری

.اس کمتریمراتببهپ اهیویاندارای

جمهوری،۱۹۹۸سالژوئنماهپایانتا۱۹۹۰سالاز

وضعی برایدرخواس ۱۴،۶۸۶میموعاچک

.کرددریاف سالدر۲۰۰۰میانکینباراپ اه دگی

 یم اسرو پ اه دگیطریقازمهاجرتکلیطوربه

ورهایکشدیکرمان دنیزچکدول وآیدنمیدماربه

میاعمالمهاجراناین  الدرسختیمواضعاروپایی

.نماید

رو هبنس  پ اه دگیطریقازمهاجرتکلیطوربه

بهیم اس رو وجههیچبهدیکرمطمئنو انونیهای

.آیدنمیدمار

دماتخگونههیچآریاناپارسموسسهاس ذکربهالزم

.دهدنمیارائهزمی هایندرفعالیتیو



موانع مهاجرت به چک چیست؟

شداشارهکههمانطورچککشوربهمهاجرت

بهتوجهبافردهرکهداردمتفاوتیهایروش

امراینانجامجهتتواندمیخودهدفوشرایط

.نمایداقدام

یمتقاضفردنیازموردشرایطومدارکطبیعتاً

ازیکهردرچکجمهوریاقامتدریافتبرای

.باشدمیمتفاوتشدهذکرمهاجرتیهایروش

یجمهوراقامتدریافتروندپیچیدگیکناردر

تواندمیکهداردوجودنیزدیگریموانعچک

.نمایددشوارراکشورایندرزندگی



یادگیری زبان چکی

دآیمیدماربهاسالویهایزبانازیکیچکیزبان

.دارداسلوواکزبانبهزیادید اه که

قسیمتازپیشاس ،واضحبسیارد اه ایندلیل

یزندگیکدیکرک اردرکشور۲اینمردمچکسلواکی

دوهرمردمزباندراسالویزبانریشهوکردندمی

.اس دهدیکدیکربازباندوایند اه باعثکشور

امورانیامودغلیمو عی آوردندس بهبرای

اینازاس ،الزامیچکیزباندانشزندگیروزمره

صد کهافرادیبرایمشکالتبزرگترینازیکیرو

چکیزبانیادگیریدارندراچککشوربهمهاجرت

.اس 



موقعیت های شغلی

 صدکهافرادیبرایاساسیهایدغدغهازیکی

آوردندس بهدارندراچکجمهوریبهمهاجرت

.اس م اسبدغلیمو عی 

وچکجمهوریدرکاروکسبدرایطباآد ایی

رایبکشوراینمالیاتیسیستمبهمربوط وانین

.باددمیددوارکمیواردتازهمهاجران

نایطدراآمدنوجودبهباعثتواندمیامراینط یعتاً

کهوددمهاجرانیبرایمالیفشاروا تصادیسامانبه

.اندددهچککشورواردتازگیبه



مهاجرت به چک تا چه حد امکان 
پذیر است؟

ورکشبهمهاجرانآمارگیرچشمرشدبهتوجهبا

هکرسیممینکتهاینبهاخیرهایسالطیچک

مالزشرایطکهافرادیرویبهکشورایندرهای

.استبازدارندچکبهمهاجرتبرایرا

ردیفشرایطوهاتواناییبهتوجهباافرادواقعدر

برایموجودهایروشتمامازتوانندمیخود

.نماینداقدامچککشوربهمهاجرت

تعینچککشوربهافرادمهاجرتروشقطعاً

مهاجرانباکشورایندولتبرخوردطرزکننده

.بودخواهد



راحت ترین روش مهاجرت به 
جمهوری چک

ریجمهومهاجرتادارهسویازیافتهانتشارآمارطبق

راکشوراینمهاجراندرصد۶۵ازبیشچک

بهارآماینبهتوجهبا.دهندمیتشکیلدانشجویان

وترینراحتشکبدونکهرسیممینتیجهاین

مهاجرتچککشوربهمهاجرتیروشترینآسان

.باشدمیتحصیلی

کشورردتحصیلادامهمتقاضیالمللیبیندانشجویان

اجازه.بودخواهندبرخوردارمناسبیمزایایازچک

قامتادریافتبهمربوطقوانینتحصیل،حیندرکار

رغفاکهصورتیدر)تحصیلاتمامازپسچکدائم

تدسبهامکانو(شوندکاربهمشغولالتحصیالن

االبدرآمدباهمراهمناسبشغلیهایموقعیتآوردن

مهاجرتروایناز.باشدمیمزایااینازبخشی

وترینهزینهکمازیکیچککشوربهتحصیلی

.استکشوراینبهمهاجرتهایروشترینمناسب



افراد موفق در چک

زمی هدررانامیصاحبوموفقافرادچکجمهوری

یمعرفجهانبه…وا تصادیورزدی،فره کی،های

.اس نموده

۱۹۹۳سالدرچکسلواکیتقسیمازپسکلیطوربه

دراجتماعیوفردیپیشرفتهورددروبهروند

.گرف خودبهایتازهدکلچکجمهوری

مشهورهایچهرهازتن۲معرفیبهبخشایندر

.پرداخ خواهیمچکجمهوریورزدیوا تصادی



پتر کلنر

روتثباچکجمهوریدرفردثروتم دترینکل رپتر

.هس یزندنیاثروتم ددشمینوهفتاددالرمیلیارد۶

چکلی رکدهردر۱۹۶۴سالمهماه۲۰درکل ر

.ددمتولداسلواکی

پراگدرادا تصدانشکاهص عتیا تصاددانشکدهبهاو

التحصیلفارغ دانشکاهایناز۱۹۸۷سالدرورف 

کچدرک درسیاسیساختارتغیرازپسوی.دد

.ددکاربهمشغولایمپرومات

وا تصادیتحولازپسو۱۹۹۱سالدرکل رپتر

ص دوقخصوصی سازی،سم بهچکرفتن

وی کلرومادریکهمراهبهرااPPFسرمایه گذاری

.دددرک اینمدیرعاملورییسوکردتاسیس

خصوصی سازیازدرک ایننامماهی ۱۹۹۲سالدر

.کردتغییرسرمایه گذاریبه



PPF۲۰۰ازبیشسهاموددظاهرموفقبسیار

چکسرتاسردررامیلیارد۵زیرارز بادرک 

هبت دیلتاسیسزمانازگروهاین.کردخریداری

ازیکیوچکسرمایه گذاریدرک بزرگ ترین

این.اس ددهچکجمهوریدرمالیمهمگروه های

ومالیگروه هایبزرگ ترینازیکیهمچ ینگروه

یدر اروپایم طقهدروبین المللیسرمایه گذاری

مدیری تح سرمایه های۲۰۰۹سالژوئنتا.اس 

ددهزدهتخمینیورومیلیارد۱۰ازبیشPPFگروه

.بود

یکیراکل رخانهدارد،فرزند۴وکردهازدواجکل ر

اولیناو.اس ساختهچکمعمارهایمعروف تریناز

رار فوربزمیلیاردرهایلیس درکهاس چکفرد

.اس گرفته



پاول ندود

چکورکشاهلافسانهفوت الیس واسطورهندودپاول

سالدرکهبودایتالیایوونتوسبادکاهاس قبازیکنو

نبهتریازیکیاو.کردخداحافظیفوت الاز۲۰۰۹

۲۰۰۳سالدروبودخوددوراندرفوت البازیک ان

.ک ددریاف رااروپابازیکنبهترینع وانددموفق

ومی کردبازیالتزیودریوونتوساز  لوی

در۱۹۷۰سالندود.اس دوتبازدنگلرکورددار

ندهرستادروا عاسکالْ ا،دروددمتولّدخِپدهر

.ددبزرگواری،کارلووی

آغازاآنیتاترانبادکاهدررافوت السالکیپ جدر

 ابلوزیادتمری اتانیامباسال هاهماندر.کرد

.می دادنشانخوداززیادیطل یجاهحستوجه،

تیمداد ،سالپانزدهه وزو تی،۱۹۸۵سالدر

زیادیمدتنتوانس اماکرد،جذبرااوخپجوانان

هایچهرهازیکیندودحاضرحالدر.داردنکهراوی

.آیدمیدمابهچککشورموفقومشهور


