


ه، تعو  ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی توسعهه یاتتع

یع  رو الهاده زیبا با امنیت اجتماعی باال معی بادع ، از ا

.استتقاضای اخذ اقامت ایتالیا هر ساله رو به اتزایش

ان های پایی  زن گی و تحصعی  بعه همعراه ام عهزینه 

اسعععتهاده از ام انعععای رتعععاهی، تهریحعععی، درمعععانی و 

د عالقعه اجتماعی پیشرتته، ای  کشور را به مقص  معور

ه بسیاری از مهاجران از سرتاسعر جهعان تبع ی  نمعود

.است

ت دسته تقسیم می گردد، اقامت موق۲اقامت ایتالیا به 

ذ برای مهاجری بعه کشعور ایتالیعا و اخع. و اقامت دائم

. اقامت دائم ای  کشور روش های مختلهی وجود دارد

شرایط اقامت ایتالیا



نظیرمختلهیهایروشازایتالیادائماقامتدریاتت

گیپناهن گذاری،سرمایهکاری،تحصیلی،مهاجری

ذیرپام انایتالیاییدهرون یکباازدواجحتیو

.باد می

هایروشکلیهانجامبرایبادی دادتهتوجه

درصاموقتاقامتاجازهابت ادرد هذکرمهاجرتی

.د خواه 

روشمورددرکاملیتوضیحایمطلبای ادامهدر

ماباد ،خواه ارائهایتالیادائماقامتاخذهای

.بادی همراه



نه شرایط زندگی در ایتالیا چگو 
است؟

موزهیکدرزن گیبهزیادیدباهتایتالیادرزن گی

.داردکشوریکوسهتبه

ووسطاییقرونمهماریهمراهبهتاریخیبناهای

کهتاسایالهادهتو هایجاذبهایتالیاب رطبیهت

.د نخواه ت راریگاههیچآنهادی نروزهرحتی

قتملاه ونوازمهمانخونگرم،بسیارایتالیامردم

داه کشورای درکهطوریبههستن ،گویی

.بودنخواهی پرستانهنژادرتتارهای

بابمتناسکشورای درتحصی وزن گیهایهزینه

.باد میمهقولبسیارواتراددرآم 

برای اطالع از شرایط زندگی در ایتالیا این مطلب را

زندگی در ایتالیا:مطالعه نمایید

https://arianaabroad.com/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/


اعیاجتمودوستخانوادهبسیارمردمهاایتالیایی

.هستن 

یمش البهرسی گیوخانوادگیهایآم ورتت

میماردبهایتالیامردمبارزخصوصیایازی  یگر

.آی 

رایطدایتالیامورددرمنهین تهتنهادکب ون

.استکشورای اقتصادی

یاایتالدرزن گیدرایطحاضرحالدرمتاسهانه

دارایکشورای ونیستراحتخیلیگذدتهمانن 

واروپااتحادیهدراقتصادیرد پایی  تری 

.استاسپانیاازپسبی ارینرخبیشتری 



چه روش های برای اخذ اقامت 
کشور ایتالیا وجود دارد؟

اقامتاخذبراید ادارهترپیشکههمانگونه

روای ازدارد،وجودمختلهیهایروشایتالیادائم

میودخموقهیتودرایطبهتوجهبامتقاضیاتراد

نهایتدرونماین اق امنظرموردروشازتوانن 

.نماین دریاتتراایتالیادائماقامت

دائماقامتاخذمختلفهایروشمطلبادامهدر

.نمودخواهیممهرتیراایتالیا



اقامت ایتالیا از طریق 
تحصیل

تو هایدانشگاهوم رنآموزدیسیستمازایتالیاکشور
.استبرخوردارمهتبریالهاده

ازهادهاستوایتالیادرزن گیوتحصی پایی هایهزینه
 تحصیادامهبرایرادرایطرتاهیوتحصیلیام انای

مطلوبیاربسید  بهکشورای درالمللیبی دانشجویان
.استساختهتراهم
روشتری پرطرت اربهتحصیلیویزایروای از

.استد هتب ی ایتالیامهاجرتی

کهکشورای هایدانشگاهالتحصیالنتارغبهایتالیاکشور
میترصتماه۶نماین دریاتتراایتالیااقامتدارن قص 
.دون کاربهمشغولکهده 

دغ م یای دردانشگاهیالتحصبالنتارغکهصورتیدر
میسال۵الی۳گذدتازبه آورن دستبهرانظرمورد
.نماین دریاتتراایتالیادائماقامتتوانن 

طالعه برای اطالع از شرایط تحصیل در ایتالیا این مطلب را م
تحصیل در ایتالیا:نمایید

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/


اقامت ایتالیا از طریق کار

اخذنهایتدروکارویزایطریقازایتالیابهمهاجریبرای

یازن(کاریپیشنهاد)آترجاببهکشورای دائماقامت

.دادتخواهی 

وبی ارینرخکاهشجهتموجودقوانی بهتوجهبا

خصوصاًجهانکشورهایاکثردرزاییادتغالاتزایش

داخ ازنیازموردکارنیرویجذباروپاییکشورهای

.داردقرارالویتدرکشور

بهددوارامریحاضرحالدرآترجابدریاتتروای از

.آی میدمار

جابتدریاتصوریدرایتالیاکارویزایاخذمتقاضیاتراد

.ون دکاربهمشغولود هکشورای واردتوانن میآتر

ایتالیادائماقامتاخذام انسال۵ازپسحالتای در

.دادتخواه وجوداترادای برای

ا برای اطالع از شرایط کار در کشور ایتالیا این مطلب ر

کار در ایتالیا:مطالعه نمایید

https://arianaabroad.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/


اقامت ایتالیا از طریق ثبت 
(سرمایه گذاری)شرکت 

شورکای دهریبامبارزهراستایدرایتالیادولت

ایهگاماقتصادیمطلوبناوضهیتباارتباطدر

اایتالیتجاریومالیدرایطبهبودجهتموثری

کشورای اقتصادیتضایح ودیتاواستبردادته

ی هبخشبهبودخارجیگذارانسرمایهجذببرایرا

.است

بهداختپروایتالیاکشوردردرکتثبتواسطهبه

سپخودخانوادههمراهبهمتقاضیتردمالیایموقع

راایتالیادائماقامتتوان میسال۳گذدتاز

.نمای دریاتت



:مزایای ثبت شرکت در ایتالیا

قوقیحدخصیتیکدماایتالیادردرکتثبتبا•

هایبازاربهتوانی میودوی میمحسوباروپایی

.بادی دادتهآزادانهدسترسیجهانی

دروانی تمیدماایتالیادردرکتثبتثبتازپس•

ابحساروپاییکشورهایدیگروایتالیاهایبانک

.بادی دادتهبان ی

کهباد میدرص ۲۳ایتالیادردرکتمالیای•

مییاروپایکشورهایبی درمالیایمیزانکمتری 

.باد 

راایتالیاتاقامتوانی میدماایتالیادردرکتثبتبا•

.بیاوری ب ست



ت مدارک مورد نیاز برای ثبت شرک
:در ایتالیا

وپاسپوری)دخصیهویتتشخیصم ارک•

(…یاتله قبضترجمه

(اقتصادیتوجیهطرح)پالنبیزینسارائه•

درکتتهالیتموضوعودرکتنامانتخاب•

درکتتهالیتمح انتخاب•

درکتاولیهسرمایهواریزوبان یحساباتتتاح•

درم یرعام حضوربان یحساباتتتاحبرای•

.استالزامیایتالیا



اقامت ایتالیا از طریق ازدواج

دهرون یکباکهاترادیایتالیاکشورمهاجرتیقوانی طبق

زدواجااستکشورای تابهیتدارایکهتردییاایتالیایی

من هرهبکشورای تابهیتودائماقامتازتوانن مینماین ،

.گردن 

هایروشتری سادهازی یمهاجرتیروشای واقعدر

.گرددمیمحسوبایتالیابهمهاجری

ن دهرویکبااگرکنن میزن گیایتالیادرکهاترادی

کنن ،ازدواجداردراکشورای تابهیتکهتردییاایتالیایی

یصورتدرودون کشورای دهرون توان میماه۶ازپس

دهرون یحقتوان میسال۳ازپسباد ایتالیاازخارجکه

دتتریکدرازدواجم ارکواسناد.نمای دریاتتراخود

.برس ثبتبهبای حتماًرسمی

یاون دترزن صاحبزوجی کهصورتیدراستذکربهالزم

حقدریاتتنماین ،قبولخوان گیترزن بهراکودکی

.یاتتخواه کاهشنصفبهسال۳ازدهرون ی



ولگریکنسطریقازباد ایتالیاازخارجدرترداگر

:ده ارائهراذی م ارکبای محلی

وتول تاریخمادر،وپ رنام)کام دناسنامه•

(تول مح 

ح ممقامایازکیهریپیشینهسوءع مگواهی•

درخواستازقب ماه۶کهایتالیاپلیستایی )

(نش هایتالیادرجرممرت ب

لیهکازمتقاضیپاسپوریازکام تتوکپی•

صهحای

بابتیورو۲۰۰پرداختومربوطهترمت می •

بررسی



اقامت ایتالیا از طریق 
پناهندگی

تری تسخپناهن گیطریقازایتالیابهمهاجریتردی ب ون

میمحسوبکشورای بهمهاجرتیروشتری خطرناکو

آریاناپارسمجموعهمشاوری سویازعنوانهیچبهودود

.گرددنمیتوصیه

یونانمراههبهکشورای ایتالیاجغراتیاییموقهیتبهتوجهبا

رخیبآین ،میدماربهاروپابهمهاجرانوروداصلیراهداه۲

عنوانهبدیگربرخیومقص عنوانبهایتالیابهپناهجویاناز

مسئلهای حالت،۲هردرونگرن میاروپابهوروددروازه

میواردایتالیاجامههبررازیادیاجتماعیواقتصادیتشار

.کن 

ضویتعرغمبهایتالیاکهگرددمیباعثایپ ی هچنی بروز

ازکلیپیروینیزوپناهجویانازحمایتدرژنوکنوانسیوندر

گیرانهسختهایسیاستاروپا،اتحادیهدوستانهبشرقوانی 

.نمای اتخاذغیرقانونیمهاجرانای بامواجهدرراای



وانیروروحیتشارگیرانه،سختهایسیاستای نتیجه

درخواستردزیادی،موارددرحتیوپناهجویانبهد ی 

ای سااساکهاستایتالیادولتسویازمهاجرانپناهن گی

ویاهایروگذادتهنتیجهبیراپناهجویانمخاطرهپرسهر

.کن میآببرنقشراآنان

ماه۹ح وددرمهموالایتالیادرپناهجودرخواستبررسی

موردتوان میدرخواستای نهایتا.انجام میطولبه

حمایتیوضهیتبهموسومسومیحالتیاوردقبول،

دمورایتالیادولتسویازپناهجویانم یای در.گردد

خواهن حقوقیوحقدارایوگرتتخواهن قرارحمایت

:باد میذی موارددام کهبود

ریصوبهمهموالکهمناسبسرپناهازبرخورداریحق•

دولتسویازپناهجویاناس انبرایهاییکمپ

استیاتتهاختصاص

مناسبغذایازبرخورداریحق•

مناسبدرمانیوبه ادتیخ مایازبرخورداریحق•

هزینهکمکومقرریازبرخورداریحق•

…وترددجوازوموقتهویتیاورا دادت حق•



مزایا و معایب اقامت ایتالیا چیست؟

بهمختلفاه افودالی بابسیاریاترادسالههر

.نماین میمهاجریایتالیا

همراههبغنیبسیارترهنگوتاریخچهدارایایتالیا

گرددگریتراوانهایجاذبهوتاریخیبناهای

گرددگرمیلیون۲۰ازبیشساالنهروای ازاست،

.نماین میبازدی کشورای از

قص کهاترادیبرایامتیازایای کلیهازگذدته

بگذرانن ایتالیادرراخودزن گیادامهدارن 

بهادامهدرکهدادت،خواه وجودنیزمش التی

ایتالیااقامتمهایبومزایاتری مهممهرتی

.پرداختخواهیم



مزایا تحصیل در ایتالیا

ای درزن گیوایتالیادرتحصی برایمته دیدالی 

.داردوجودجذابوهنریتاریخی،کشور

غذاهایهمچونداخصیهاینشانهباراایتالیا

وم صنهتباستانی،وزیبابناهایقهوه،خودمزه،

.دناسن می…وموسیقیپوداک،

الیاایتدرتحصی مزایایتری مهممهرتیبهادامهدر

.پرداختخواهیم



هزینه های تحصیل و 
زندگی

جهانکشورهایتری ارزانجملهازایتالیادکب ون

حاضرحالدرباد ،میزن گیوتحصی ادامهجهت

تحصیلیسیهبورته ادبیشتری ایتالیامهتبرهایدانشگاه

.نماین میارائهدانشجویانبهرا

جهانیکشورهااغلبدرتحصیلیبورسیهدریاتتمهموالً

ردبورسیهاخذحالی هدررس ،مینظربهددوارامری

مقاطعلیهکدراترادوباد میپذیرام انراحتیبهایتالیا

.دادتخواهن رابورسیهاخذام انتحصیلی

ی یزن گیمناسببسیارهایهزینههمراهبهدرایطای 

. بادمیدانشجویانبرایایتالیامزایایتری مهماز



اخذ اقامت دائم ایتالیا

اقامتاخذام انایتالیادرتحصی مزایایدیگراز

.باد میتحصی اتمامازپسکشورای دائم

شورکای هایدانشگاهازکهاترادیبهایتالیاواقعدر

کهده میترصتماه۶ان د هالتحصی تارغ

درکهنماین دریاتتکارویزایودون کاربهمشغول

یاایتالدائماقامتتوانن میسال۵الی۳ازپسنهایت

.نماین دریاتترا



تجربه هیجان انگیز زندگی 
در ایتالیا

هایجاذبهبهتوجهباگردی ادارهکههمانگونه

میلیون۲۰ازبیشساالنهایتالیادرمته دگرددگری

.نماین میبازدی تاریخیوزیباکشورای ازگرددگر

هایبناتاونیزآبیهایکانالانگیزحیریمناظراز

تلورانسالهادهتو مهماریورممشهوروتاریخی

راداتروزمرهزن گیبهانگیزیهیجانوخاصجذابیت

.بخش می

دوربهو هستنخونگرمبسیارایتالیامردمای برعالوه

میمهاجرانپذیرایپرستانهنژادرتتارهایهرگونهاز

.بادن 



معایب تحصیل در ایتالیا

وامزایکشوریهردرزن گیوتحصی تردی ب ون

ای زانیزایتالیادارد،همراهبهراخودبهمختصمهایب

.نیستمستثنیقاع ه

همبیمهایایتالیادرزن گیوتحصی مزایایبرعالوه

ردتحصی مهایبتری مهمبهادامهدرکهداردوجود

.نمودخواهیمادارهایتالیا



شرایط اقتصادی نا مطلوب

درایطودنبایتالیادرزن گیمش الیبزرگتری ازی ی

بهعواقدرباد ،میمناسبکاربازارواقتصادیمطلوب

رامایتالیادرآلای هدغلیموقهیتیکآوردندست

.آی میدماربهددواریبسیار

ای واردتحصی ادامهقص بهمهاجراناکثرروای از

.دون میکشور

شورهایکاکثربهنسبتایتالیادرداغ اتراددستمزد

رد ری تکن کشورای واستترپایی بسیاراروپایی

.استنمودهخودآنازرااروپادراقتصادی



یادگیری زبان ایتالیایی

بهیتالیاادراقامتمهایبدیگرازایتالیاییزبانیادگیری

بانزبهخوبیتسلطایتالیامردماکثرآی ،میدمار

برایروای ازن ارن ،دیگرهایزبانیاانگلیسی

نیازاییایتالیزبانیادگیریبهمردمباارتباطبرقراری

.داری 

دبرخورزیادیاترادبادماکهداردوجودام انای لذا

موضوعای ،ن ارن کاتیتسلطانگلیسیزبانبهکهکنی 

.می اتت اتها ایتالیادهرهایاکثردرمهموالً

بهبزرگدهرهایساکناناین هعلیرغمبرای ،عالوه

ازگردیبهضیدرامامی گیرن ،خوتوریست هاباراحتی

.نیستاینگونهاوضاعدهرها



سیستم مالیاتی پیچیده

ایمالیاخذایتالیادرزن گیواقامتمش الیدیگراز

وداً ح ایتالیامردم.استدرآم بهنسبتسنگی های

.نماین میمالیایپرداختصرفراخوددرآم ازنیمی

نوع۱۰۰پرداختمتحم سالههرایتالیادرداغ اتراد

.می دون یورومیلیارد۴۷۲جمهاًارزشبهمختلفمالیای

به میانگیطوربهکشورای درمالیایپرداختسرانه

توجهیقاب رقمکهمی رس ،سالطولدریورو۱۱٫۸۰۰

.باد می



تمدید اقامت در ایتالیا چگونه 
است؟

ابت ا دارنراایتالیادائماقامتدریاتتقص کهاترادی

.ن نمایاخذراکشورای موقتاقامتبودخواهن ملزم

یاترادد ،ادارهمطلبای درترپیشکههمانطور

زدواجادرکت،ثبتگذاری،سرمایهتحصی ،جهتکه

 انامدون میایتالیاکشورواردپناهن گیحتیو

ورکشای دائماقامتدریاتتنهایتدروویزاتم ی 

خواهن د همشخصهایپروسهگذران نازپسرا

.دادت

ای بهاترادمهاجرینوعبهبستهایتالیاویزایتم ی 

 تم یبرایمثالطوربه.بودخواه متهاویکشور

صی تحادامهقص تردکهصورتیدرتحصیلیویزای

دورهطولان ازهبهویویزایباد ،دادتهراایتالیادر

.بودخواه تم ی قاب نظرموردتحصیلی



ا را چگونه می توان پاسپورت ایتالی
کرد؟دریافت 

بههکهاییروشانجامطریقازایتالیاپاسپوریاخذ

.استپذیرام انگردی ادارهآنها

واایتالیپاسپوریدریاتتکهاستذکربهالزم

بهه،د ذکرهایروشوسیلهبهکشورای تابهیت

واد بنمیپذیرام انبالتاصلهومستقیمصوری

بتوانکهدودطیالزمهپروسهوترآین بای 

.نموداخذراایتالیاپاسپوری

میکهکشورهاییته ادحسببرکشورهرپاسپوری

رارقارزیابیموردنمودسهرآنهابهویزاب ونتوان

.گردن میسنجیاعتباروگرتته

هایپاسپوریاعتباربررسیوضهیتآخری در

دربن یدستهای چهارمردهدرایتالیاکشورجهان

تتهگرقرارتنالن وسوئ دانمارک،هایکشورکنار

.است



الیاایتطرازهمهایکشوروایتالیاپاسپوریدارن گان

ویزااخذبهنیازب ونجهانکشور۱۸۷بهتوانن می

.نماین سهر

درپاسپوریاعتبارنظرازایتالیاکهگهتتوانمی

.داردقرارخوبیبسیارجایگاه

با توانیمیایتالیااقامتکام اطالعایدریاتتبرای

ابوکردهحاص تماسآریاناپارسموسسهمشاوری 

اتتدریبرایرامسیربهتری رایگانمشاورهدریاتت

.کنی انتخابایتالیااقامت


