با ویزای شینگن به چه کشورهایی میتوان سفر کرد؟
حتما نام ویزای شینگن به گوشتان رسیده است .کسانی که تمایل به سفر های اروپایی دارند در صورتی که بتوانند ویزای
شینگن دریافت نمایند می توانند به  26کشور اروپایی که در پیمان شینگن اعالم شده است ،بدون نیاز به اخذ ویزای
مجدد ورود داشته باشند .این افراد در رفت و آمد در این محدوده هیچ مشکلی ندارند .در این مقاله از سایت تینی

توریست به بررسی کامل این موارد پرداخته ایم .لطفا تا پایان همراه ما باشید؛

ویزای شینگن نماینده مجموعه ای از  26کشور اروپایی را شامل می شود که طبق یک تصمیم درست اقدام به حذف نیاز
به پاسپورت کرده و مهاجران را در مرز های مشترک مورد کنترل قرار می دهند .شهروندان کشورهای اروپایی در حوزه
شینگن قرار دارند و رفت و آمد برای آنها به صورت آزادانه برقرار است.
در تاریخ  26مارس  1995حوزه شینگن به صورت پراکنده شکل می گیرد و نام این پیمان از روستای کوچک شینگن در
منطقه لوکزامبورگ قرار دارد گرفته شده است .در ابتدا یک سری از کشورها وارد این حوزه شده و پس از آن کشورهای
دیگر نیز کاندید شده و به آنها ملحق شدند.

لیست کشورهای ویزای شینگن
26کشور در حوزه شینگن به تصویر نهایی رسیده اند که شامل موارد زیر است:
اسلوونی
اسپانیا
سوئد
سوئیس
لیختن اشتاین

لوکزامبورگ
اسلواکی
پرتغال
لهستان
نروژ
هلند
مالت

آلمان
یونان
مجارستان
ایسلند
ایتالیا
لتونی
لیتوانی

اتریش
بلژیک
جمهوری چک
دانمارک
استونی
فنالند
فرانسه

حوزه شینگن شامل  22کشور عضو اتحادیه اروپا بوده و  4کشور عضو اتحادیه تجارت آزاد هستند که به آن EFTAگفته
می شود .این اتحادیه در سال  1987به صورت غیر رسمی تشکیل شد .در سال  1990بود که به رسمیت شناخته شد.
امروزه اتحادیه  EFTAدر هلند مستقر است.

معایب توافقنامه کشورهای عضو پیمان شینگن
شاید در نگاه اول به نظر برسد که ویزای شینگن هیچ مشکلی نداشته و یکی از بهترین مواردی است که بدون دردسر می
تواند گشت و گذار در کشورهای اروپایی را فراهم سازد اما اگر کمی دقیق تر شویم این توافقنامه قوانین خاص خود را
دارد.
 .1کنترل شدید مرزهای خارجی مشترک با کشورهای غیر اروپایی یکی از مهمترین معایب این توافقنامه است به
طوری که بروکسای را به حداقل رسانده و به زبانی ساده تر هیچ حقی در اصالحات با قانونگذاری وجود ندارد.
 .2طبق این توافقانه حوزه شینگن و اتحادیه اروپا دو مورد کامال ً جداگانه از هم هستند که نباید با هم اشتباه گرفته
شوند.

تفاهم نامه شینگن شامل چیست؟
شینگن یک توافق نامه است که تاریخ آن به سال  1985باز می گردد .این توافق نامه شامل موارد زیر است:
•
•
•
•
•
•
•

در ابتدا توافق نامه در بین  5کشور از ده کشور عضو اتحادیه اروپا امضا شد.
در ابتدا به نظر می رسید که توافق بین همه اعضای اتحادیه برای حذف کنترل های مرزی امری غیر ممکن بود.
در ابتدا طبق قوانین توافقنامه ،بیرون از اتحادیه اروپا به عنوان شینگن شناخته شد.
پس از  5سال کشمکش مرزهای درونی حذف شد و سیاست های دوسویه صدور ویزا به برنامه اضافه شد.
در مارس  1995بود که حوزه شینگن به صورت پراکنده شکل گرفت.
کشورهای مختلف به این حوزه اضافه شدند.
در سال  1999تفاهم نامه شینگن به طور رسمی شروع به اجرا کرد.

کشورهای شینگن عضو اتحادیه اروپا
اتریش ( | )1995بلژیک ( | )1952بلغارستان ( | )2007کرواسی ( | )2013قبرس ( | )2004جمهوری چک ( | )2004دانمارک
( | )1973استونی ( | )2004فنالند ( | )1995فرانسه ( | )1952آلمان ( | )1952یونان ( | )1981مجارستان ( | )2004ایرلند
( | )1973ایتالیا ( | )1952لتونی ( | )2004لیتوانی ( | )2004لوکزامبورگ ( | )1952مالتا ( | )2004هلند ( | )1952لهستان
( | )2004پرتغال ( | )1986رومانی ( | )2007اسلوواکی ( | )2004اسلوونی ( | )2004اسپانیا ( | )1986سوئد ( | )1995بریتانیا
)(1973
جدا از کشورهای نامبرده در این بخش :یک سری قلمرو های دیگر در اتحادیه اروپا وجود داشته که وارد شینگن نشده اند
مثال ً قلمروهای فرانسه و مارتینیک و زئونیون و مایوت و سنت بارتلمی موارد مهمی هستند که در این زمینه دیده می
شود.
هنوز کشورهای لیختن اشتاین ،نروژ و هلند و ایسلند عضو اتحادیه اروپا نیستند ،اما در لیست اتحادیه  EFTAقرار
گرفته اند.
کشورهای در مسیر عضویت اتحادیه اروپا شینگن
یک سری کشورهای دیگر نیز هستند که در مسیر عضویت اتحادیه اروپا قرار دارند که عبارت است از :ایسلند |
مونتهنگرو | صربستان | جمهوری سابق یوگسالوی مقدونیه | ترکیه | آلبانی.

کاندیداهای احتمالی در مسیر اتحادیه اروپا شینگن
کشور های بوسنی هرزگوین و کوزوو نیز در لیست کاندیدای احتمالی قرار گرفته اند.
شش کشور از اعضای اتحادیه اروپا وجود دارد که هنوز در عضو حوزه شینگن ورود نداشته اند .قلمرو های دولتی این
کشورها نیز هنوز عضو توافقنامه شنگن نیستند .طبق آمارهای موجود از بین شش کشوری که هنوز عضو شینگن
نیستند امید است که چهار مورد به زودی وارد این حوزه شوند .کشورهای بلغارستان و کرواسی و قبرس و رومانی در این
لیست قرار دارند؛

انواع ویزای کشورهای عضو شینگن
ویزای شینگن در انواع مختلفی وجود دارد که با هم بررسی می کنیم:
•
•

•

•

ویزای شینگن تایپ A:مشهور به ویزای ترانزیت و حمل و نقل است و کشورهای زیر مجبور به دریافت ویزای
حمل و نقل برای عبور از منطقه بین المللی هستند.
ویزای شینگن نوع B:این ویزا برای کسانی صادر می شود که قصد دارند از کشورهای منطقه شینگن استفاده
کنند و به کشور دیگر بروند و در واقع این ویزا اجازه می دهد که به بیش از یک کشور عضو شینگن سفر داشته
باشید .هر دوره ترانزیت برای این ویزا نباید از  5روز بیشتر باشد.
ویزای شینگن نوع C:این نوع ویزا مشهور به اقامت کوتاه مدت بوده و برای هر کشور عضو منطقه شنگن صادر
می شود .در این ویزا مدت زمان برای بازدید ثبت می شود .ویزای شینگن نوع سی بر اساس هدف در سبک های
یکبار ورود ،دو بار ورود و چندگانه صادر می شود.
ویزای شینگن نوع D:این ویزا برای افراد خاص و با اهداف تحصیل و کار و یا اقامت دائمی صادر می شود و به
نوبه خود سخت گیری ها و شرایط خاص خود را می طلبد؛

اسناد مالی جهت دریافت ویزای شینگن آلمان نوع
در صورتی که قرار است به واسطه ویزای نوع  Dوارد کشور آلمان شوید می بایست یک سری اسناد و مدارک مهم داشته
باشید:
مدارک شغلی که شامل روزنامه رسمی و جواز کسب و گواهی اشتغال به تحصیل و اشتغال به کار است .این مدارک شامل
مهر و امضا بوده و در آن سمت شغلی و حقوق فرد مشخص است.
همه مدارک باید به درستی ترجمه شده باشد.
نیاز به پرینت حساب بانکی و گواهی تمکن مالی دارید و باید پرینت حساب به زبان انگلیسی و نامه تمکن مالی نیز بر
اساس واحد پول یورو مشخص شده باشد.
نیاز است که اصل بیمه تامین اجتماعی و همینطور ترجمه آن را داشته باشید .تاکیدی به ترجمه رسمی وجود ندارد.
نیاز به سند ملکی به نام شخص متقاضی دارید و باید اصل و ترجمه سند ملکی ارائه شود که در نهایت عودت داده می
شود.
هرچه اسناد مالی شما قوی تر باشد صدور ویزای شینگن آلمان برای شما با شانس بیشتری همراه است .در صورتی که
فکر می کنید مدارک ناقصی دارید بهتر است در ابتدا به فکر تکمیل نواقص باشید و سپس اقدام نمایید.

شرایط اخذ ویزای شینگن فرانسه نوع
ویزای نوع  Dبا اهداف کار و تحصیل و سرمایه گذاری و یا اقامت دائمی صادر می شود .این ویزا به طور کلی در یک دوره
زمانی خاص و برای هدف معینی در نظر گرفته می شود .حال یک سری شرایط نیاز است که باید بررسی کنید:
•
•

در صورتی که متقاضی تحصیل در فرانسه هستید نیاز است که برنامه تحصیلی خود را که برای مدت زمان بیش
از یک سال است ارائه داده شود.
در صورتی که قصد دارید از ویزای پزشکی استفاده کنید و در لیست موارد اورژانسی هستید نیاز است که مراحل
درمانی شما بیشتر از مدت زمان تعیین شده نباشد.

•
•
•

•
•
•
•

در صورتی که دانشجوی بین المللی هستید که هنوز تحصیل شما در کشورهای حوزه شینگن تمام نشده است
می توانید اقدام برای ویزا به مدت یک سال یا بیشتر داشته باشید.
افراد متخصص نیز می توانند به علت تخصص خود در هر یک از کشورهای شینگن مسافرت داشته باشند و این
موضوع شامل ورزشکاران و هنرمندان نیز می شود به شرطی که تخصصشان مشخص شده باشد.
دقت کنید که فرم درخواست ویزای شینگن بر اساس سفارت فرانسه انتخاب شده است و پارامترها و اطالعات
مختلف مربوط به این بخش به درستی مشخص شده است .تکمیل فرم باید به صورت تخصصی صورت بگیرد و
اگر اشتباهی وارد شود مشکل ساز می شود.
نیاز به ترجمه رسمی شناسنامه بوده و فرانسه برای صدور ویزا از کارت ملی نیز بازدید می کند.
گذرنامه شما باید حداقل  6ماه اعتبار داشته باشد .و این اعتبار از تاریخ درخواست ویزا محاسبه می شود.
نیاز به کپی گذرنامه از صفحه و یا صفحاتی دارید که در گذشته ویزا به آن الحاق شده باشد.
شخص نیاز به  3قطعه عکس رنگی دارد که باید با چهره فعلی شما بسیار مشابه باشد و پس زمینه عکس سفید
باشد.

هزینه ویزای شینگن ایتالیا
در صورتی که درخواست ویزای شینگن نوع  Cرا داشته باشید و یعنی هدف شما گردشگری باشد؛ نیاز است که برای یک
شخص بزرگسال  60یورو و برای کودکانی که بین  6الی  12سال هستند  35یورو ارزیابی شود.

پرسش و پاسخ ویزای کشورهای شینگن) ( Question
پرداخت هزینه ویزای شینگن باید به چه صورت باشد؟
هزینه نامبرده می بایست به صورت نقدی و در دفاتر کنسولی و یا اداره مهاجرت کشور مقصد پرداخت شود.
آیا هزینه ویزای شینگن ایتالیا یکسان است؟
معموال ً هزینه ویزای شینگن کشورهای اروپایی بسیار نزدیک به هم بوده و در یک رنج هستند اما بارها دیده شده است
که بر اساس نوع ویزا و هدف موجود هزینه ها متفاوت ارزیابی می شود.
در صورتی که ویزا به هر دلیلی باطل شود ،هزینه واریز شده عودت می شود؟
خیر! این یک قانون کلی است و تنها مربوط به ایتالیا نبوده و در پروسه مهاجرتی برای همه کشورها قید شده است که
هزینه های واریز شده به هیچ عنوان بازگشت داده نمی شود!
ویزای شینگن رایگان به چه معنی است؟
کودکان کمتر از  6سال از پرداخت هزینه ویزا معاف هستند و احتماال ً عبارت رایگان در این بخش معنی شده است.

مدارک الزم اخذ ویزای شینگن ارزان نوعC
سواالت متداول در خصوص مدارک ویزای شینگن نوعC:
عکس مورد نیاز برای دریافت ویزا نوع  Cباید به چه صورت باشد؟
نیاز به یک قطعه عکس دارید که سایز آن باید در فرمت پاسپورت قرار بگیرد .در عکس باید کل صورت متقاضی مشخص
شده باشد و البته که از پس زمینه سفید برای عکس استفاده شده باشد .عکس باید اخیرا ً گرفته شده باشد و از زمان
آن  6ماه نگذشته باشد.
شرایط گذرنامه برای اخذ ویزای شینگن نوع  Cبه چه صورت است؟
نیاز است که گذرنامه شما حداقل  6ماه اعتبار پیش از تاریخ سفر داشته باشد و حتما ً می بایست دو صفحه خالی نیز
داشته باشد .شما باید همه ویزاهای قبلی خود را نیز ارائه دهید.
آیا برای اخذ ویزای شینگن نوع سی رزرو بلیط رفت و برگشت الزامی است؟
بله! در صورتی که قصد شما گردشگری باشد باید بلیط رفت و برگشت ارائه دهید و نیاز است که تاریخ رفت و برگشت
شما دقیقا ً مشخص شده است باشد .نیاز است که بلیط هواپیما رزرو کرده باشید و در زمان اخذ ویزا ارائه دهید.
آیا نیاز به بیمه مسافرتی برای اخذ ویزای شینگن نوع  Cاست؟
بیمه مسافرتی یکی از مهمترین مدارک الزم برای سفر محسوب می شود و باید در بیمه مسافرتی که انتخاب میکنید کلیه
روزهای اقامت پوشش داده شود .بیمه مسافرتی می بایست هزینه ها بالغ بر  30هزار یورو را پوشش دهد و دوره آن
بسته به روزهای اقامت صادر می شود و می بایست در همه کشورهای عضو شینگن اعتبار داشته باشد.

ویزای شینگن فوریLTV
ویزای شینگن نوع ال تی وی وجود دارد که به آن ویزای تخصصی نیز گفته می شود .البته تخصص در این بخش معنی
دیگری دارد .قوانین این ویزا شامل موارد زیر است:
•
•
•
•
•
•

کسانی که ویزای شینگن نوع ال تی وی دارند فقط اجازه دارند وارد کشورهایی شوند که در ویزا قید شده است.
این گروه اجازه ورود به سایر کشورهای حوزه شینگن را ندارند.
دقت شود که حتی اجازه ترانزیت به سایر کشورها نیز داده نمی شود.
این ویزا برای دالیل بشردوستانه صادر می شود و همینطور شامل یک سری الزماتاتی است که به عنوان استثنا
هستند.
این ویزا زمانی صادر می شود که فرد مدارک الزم سفر را ندارد اما در شرایط اضطراری قرار دارد و فقط و فقط می
خواهد وارد یکی از کشورهای حوزه شینگن شود.
هزینه این ویزا بر اساس اعتبار اراضی محسوب می شود اما اعداد و ارقام برای بزرگساالن  60یورو و برای کودکان
نیز  35یورو را در نظر گرفته است .در صورتی که کودک کمتر از  6سال باشد این هزینه رایگان است.

مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای کشورهای شینگن
مدارک الزم برای دریافت ویزای شینگن نوع  A:مدارکی که ثابت کند قصد اقامت در منطقه شنگن را ندارید ،مدارکی که
مجوز سفر را اثبات نماید و مشروعیت آن را مشخص کند و ویزای کشور مقصد آخر.
مدارک الزم برای دریافت ویزای شینگن نوع  C:مدارکی که برای این نوع ویزا نیاز است بر اساس هدف سفر شما مشخص
می شود .اما به طور کلی اگر قرار باشد با هدف گردشگری وارد کشورهای شینگن شوید نیاز به یک قطعه عکس ،گذرنامه
معتبر با حداقل  6ماه اعتبار ،رزرو بلیط رفت و برگشت ،بیمه مسافرتی ،گردش حساب بانکی ،نامه تمکن مالی و همینطور
مدارک شغلی دارید که عبارت است از:
•
•
•
•
•

•

مالیات مربوط به سه سال اخیر
نامه اشتغال به کار
اثبات موجودیت قانونی شرکت
نامه ای که از مرجع کارفرما صادر شده باشد.
مدارک الزم برای دریافت ویزای نوع  D:نیاز است که فرم درخواست ویزای شینگن را به درستی تکمیل نمایید.
این فرم دارای پارامترهای مختلفی است .نیاز به شناسنامه و کارت ملی دارید و باید گذرنامه و  3قطعه عکس
رنگی نیز ارائه دهید.
اسناد و ملکی و شغلی و منابع مالی برای دریافت ویزای نوع  Dبسیار مهم است؛

انواع و اعتبار ویزای شینگن کشورهای عضو
این نوع ویزای شینگن است که مدت اعتبار آن را مشخص می سازد .در واقع بسته به نوع ویزایی که درخواست داده می
شود و صدور ویزا صورت می گیرد ،مدت اعتبار ویزا نیز تعیین می شود .اینطور که بررسی ها نشان می دهد:
ویزای توریستی و موقت شنگن برای ایرانیان محدودیت اعتبار دارد و بر اساس برنامه و طول سفر مشخص می شود .در
یک مثال ساده :گر شما از طریق یک آژانس مسافرتی اقدام به رزرو تور  3شب ایتالیا کرده اید می توانید از ویزای شینگن
از نوع یک بار ورود استفاده کنید و در نهایت به مدت  15روز صادر می شود .اعتبار ویزای توریستی شینگن معموال ً 30
روزه هستند .ویزاهای مولتیپل یا چند بار ورود نیز وجود دارد که اعتبار  5ساله دارد.
اعتبار ویزای تحصیلی تا پایان زمان تحصیل است .در صورتی که از ویزای مولتی استفاده شده باشد ،این امکان به فرد
داده می شود که طبق زمان بتواند بدون محدودیت وارد اروپا شده و از آن خارج شوند .دو نکته مهم دیگر اینکه ویزای
شینگن سینگل و مولتی برای این مورد وجود دارد.
در صورتی که ویزای شما سینگل باشد و اعتبار  30روزه داشته باشد و فرد یک بار وارد اروپا شده باشد و خارج شود اعتبار
ویزای وی از بین رفته و باید مجددا ً اقدام به اخذ ویزا نماید.
حال فرض کنید ویزای مولتی شینگن از نوع یک ساله دارید .فرد در هر بازه  180روزه می تواند تنها  90روز در حوزه
شینگن اقامت داشته باشد .این به این معنی است که در طول یک سال مدت اعتبار ویزای شینگن برای وی در دو بازه
 90روزه می تواند در نظر گرفته شود و بین هر  90روز می بایست 90 ،روز را ترک کند.

ویزاهای یکنواخت شینگن)(USV
ویزای  USVمربوط به ویزای توریستی شینگن است و شامل شرایط زیر است:
با این ویزا مجوز ورود و سفر به کشورهای عضو این پیمان را برای حداکثر  90روز در بازه زمانی  180روزه دارید.
این ویزا در اصل همان ویزای توریستی برای گردشگران محسوب می شود.
کشورهای اتریش ،بلژیک ،چک ،دانمارک ،استونی ،فنالند ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،مجارستان ،ایسلند ،ایتالیا ،لتونی،
لیتوانی ،لوکزامبورگ ،مالت ،هلند ،نروژ ،لهستان ،پرتغال ،اسلواکی ،اسلوونی ،اسپانیا ،سوئد و سوئیس شامل این ویزا
هستند.
این ویزا در مدل های  Aو  Bو  Cبه افراد تعلق می گیرد.

تفاوت ویزای  USVو  VLTچیست؟
ویزای وی ال تی به فرد اجازه می دهد تنها به همان کشوری که از آن ویزا دریافت کرده است سفر داشته باشد .البته یک
سری کشورهای دیگر ناحیه شینگن نیز در زمان اخذ ویزا مشخص شده است.
صدور این ویزا در شرایط خاص صورت می گیرد .مثال ً برای دالیل انسان دوستانه و یا در شرایط اضطراری گزینه خوبی
محسوب می شود .این نوع ویزا برای پناهندگان گزینه خوبی است و بدون مدارکم معتبر وارد ناحیه شینگن می شوند.
در صورتی که ویزای وی ال تی در گذرنامه الصاق شده باشد به این معنی است که فرد مجاز است بدر همان کشور
صادرکننده ویزا و یا کشورهای محدود دیگر اقامت داشته باشد.
اجازه ورود به سایر کشورها به وی داده نمی شود .زمان این نوع ویزا بر اساس صالحدید افسر ویزا متغیر بوده و گاه به
صورت ویزای ترانزیت یا ویزای کوتاه مدت برای فرد صادر می شود.

ویزای یکبار ورود نوعC
ویزای شینگن نوع سی یک بار ورود همانطور که از اسمش پیداست به شما اجازه یک بار ورود به شینگن را می دهد.
مدت زمان بازدید در این ویزا مشخص شده است.
سواالت متداول ویزای شینگن یک بار ورود:
ویزای شینگن یک بار ورود من هنوز اعتبار دارد آیا می توانم از آن استفاده کنم؟
در صورتی که شما یک بار وارد منطقه شینگن شده باشید ،پس از خروج از کشورهای حوزه شینگن ،ویزای شما باطل می
شود و هیچ اهمیتی به اعتبار آن داده نمی شود .در واقع اعتبار ویزای یکبار ورود به دفعات ورود است.
آیا هزینه ویزای یکبار ورود با سایر ویزاها متفاوت است؟
هزینه ها بر اساس شرایط متقاضی و هدفی که دارد تعیین می شود اما معموال ً هزینه ویزای یکبار ورود نسبتا ً ارزانتر
محاسبه می شود.
آیا در پروسه دریافت ویزای یکبار ورود و بیشتر شرایط متفاوت است؟ کدام آسانتر است؟

بله شرایط کمی فرق دارد .در صورتی که شما قصد دارید با هدف سفر وارد یک کشور شوید و پس از خروج نیاز به
بازگشت مجدد نداشته باشید ،ویزای یکبار ورود برای شما کفایت می کند این در حالی است که اگر بخواهید از ویزای
مالتی استفاده کنید باید اهداف محکم تری ارائه دهید.

شرایط ویزای دوبار ورود
ویزای دوبار ورود شینگن به شخص اجازه می دهد که دو بار وارد منطقه شینگن شود و در صورتی که پس از خروج دوم،
هنوز ویزا اعتبار داشته باشد ،دارنده ویزا مجاز به ورود به منطقه شینگن نخواهد بود.
آیا چیزی به اسم تمدید ویزای شینگن در هنگام اقامت وجود دارد؟
بسیار بعید است که چنین اتفاقی بیفتد! اما شاید اگر دالیل قانع کننده یا خوب داشته باشید می توانید دالیل زیر را
دنبال نمایید .مثال یک سری دالیل انسان دوستانه وجود دارد که می تواند اثربخشی خاصی دارد.
دالیل شخصی مهم نیز می تواند مهم باشد .موارد فورس ماژور نیز موارد مهمی هستند .دقت کنید که برای تمدید ویزا
نیاز است همه مدارک به اداره ویزا و سفارت ارائه شود و باز هم همه چیز بارها و بارها توضیح داده شود.

ویزای چند بار ورود
ویزای چند بار ورود مشهور به ویزای چندگانه است و با اهداف و مدت زمان متفاوتی صادر می شود .میزا مجاز برای اقامت
در کشورهای اروپایی توسط این ویزا  90روز و برای دوره های  6ماهه در نظر گرفته می شود .اعتباری که برای ویزای مولتی
شینگن ارزیابی شده است معموال ً از  3ماه تا  5سال است .ویزاهای مولتی شامل اعتبار  3ماهه و  6ماهه و یک ساله
هستند.
ویزای توریستی و بیزنسی و ویزای تحصیلی می تواند در مدل مالتی صادر شوند.
سواالت متداول ویزای چند بار ورود:
در صورتی که دانشجوی بین المللی نیاز به ویزای مالتی داشته باشد ،شرایط به چه صورت است؟
دقت کنید که ویزای مالتی در واقع همان ویزای نوع دی تحصیلی محسوب می شود و در اینجا فقط و فقط به صورت چند
بار ورود است و دانشجو این امکان را دارد تا در مدت مشخص بدون نیاز به اخذ ویزای مجدد و یا تمدید آن وارد
کشورهای منطقه شینگن شود؛

شرایط ویزای مولتی توریستی شینگن چیست؟
در صورتی که هدف از سفر گردشگری باشد ،افرادی که ویزای مولتی شینگن را دارند این اجازه را خواهند داشت که طبق
زمان اعتبار ویزا حداکثر تا  90روز در یک بازه  6ماهه در این منطقه اقامت داشته باشند .نکته مهمی که درباره ویزای
توریستی شینگن در نظر گرفته شده است مهلت زمان  90روزه است؛

مزایای ویزای شینگن چند بار ورود  1ساله
مزایای ویزای شینگن چند بار ورود یک ساله از قرار زیر است:
این ویزا ارزشمند بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است به طوری که می تواند فاکتور سابقه سفر فرد را رشد دهد.
فاکتور سابقه سفر در اخذ اقامت دائم بسیار تاثیرگذار است.
زمانی که اعتبار ویزای شینگن باالتر باشد در واقع زمان برای تردد بیشتر می شود و این یک امتیاز است.
دارندگان این ویزا پس از بار اول می توانند از همان کشوری که ویزا را دریافت کرده اند وارد اروپا شوند.
همینطور در دفعات بعدی اجازه دارد که از هر کشور دیگری وارد حوزه شینگن شود.
این موضوع را با یک مثال توضیح می دهیم:
فرض کنید شما ویزای مولتی یک ساله هلند را دریافت کرده اید .در اولین سفر می بایست از طریق مرزهای هلند وارد
اروپا شوید اما در سفرهای بعدی بدون نیاز به ویزا از هر کشور دیگری می توانید وارد اروپا شوید و محدودیتی در این
زمینه وجود نخواهد داشت.
ویزای مولتی اروپا یک وزن خاصی به پاسپورت شما می دهد و اجازه می دهد که برای هر بار اقدام مجدد ،اعتبار بیشتری
داشته باشید.
در صورتی که شما برای بار اول ویزای  3ماهه شینگن را دریافت کرده باشید در دفعات بعد درخواست ویزای یک ساله
مولتی شینگن برای شما امکان پذیر بوده و شانس بیشتری را شامل می شود.
ویزای مولتی یک ساله یک نوع مدرک مهم برای اخذ ویزای دیگر کشورها در نظر گرفته می شود .و به شما این امکان را
می دهد تا به دفعات و بدون محدودیت زمانی به حوزه شینگن سفر داشته باشید؛

ویزای  3ساله چند بار ورود به کشور شینگن
سواالت مهم در خصوص ویزای سه ساله چند بار ورود
چه کسانی شانس اخذ ویزای سه ساله چند بار ورود را دارند؟
کسانی که پروسه ویزای مولتی سه ماهه ،شش ماهه و یک ساله را طی کرده باشند و برای سه ساله شانس بیشتری
دارند و در لیست مسافران خوشنام قرار می گیرند .البته این موضوع یک قانون کلی نبوده و شما تنها شانس بیشتری
خواهید داشت.
مدارک الزم برای اخذ ویزای سه ساله چند بار ورود به کشور شینگن چیست؟
مدارکی که برای ویزای مالتی نیاز دارید در یک پکیج کلی اعالم می شود و شامل مدارک هویتی ،تحصیلی و کاری است اما
مدارک کاری برای ویزاهای طوالنی مدت بیشتر از سایر موارد پر اهمیت است .از سوی دیگر هرچه مدارک مالی
قدرتمندتری داشته باشید شانس شما بیشتر نیز خواهد شد.
کد جدید ویزای شینگن از چه تاریخی اجرایی می شود؟

بر اساس مقرراتی که از سوی  EUاعالم شده است همه تمامیت های عرضی حوزه شینگن در این راستا می توانند نتیجه
بگیرند .به طور کلی این درخواست بر اساس قوانین و مقررات کد جدید ارزیابی می شود .البته که موقعیت ویزای
شینگن در هر بخش جداگانه مشخص می شود.
شرایط تایید و امضای فرم درخواست ویزا به صورت آنالین یعنی چه؟
از آنجایی که پروسه اخذ ویزای شینگن همیشه سختگیری های خاص خود را دارد در راستای تسهیل در مراحل درخواست
ویزا ،یک فرم به روز شده ارائه می شود که شامل کد ویزای شینگن بوده و ساختاری جدید برای متقاضیان دارد به طوری
که تکمیل این فرم و درخواست و امضا و تایید آن به صورت آنالین صورت می گیرد .این شکل از درخواست ویزا در
چندین کشور به صورت آنالین دنبال شده است .تا پروسه درخواست کمی دقیق تر و آسانتر دنبال شود.

اهمیت بیمه مسافرتی در ویزای شینگن چند بار ورود  5ساله
اهمیت بیمه مسافرتی در دنیای اخذ ویزا آنقدر زیاد است که اگر به آن توجه نشود مشکالت زیادی ایجاد می شود .البته
که تالش های زیادی صورت گرفته است تا بیمه مسافرتی اختیاری شود اما این گزینه در جدیدترین قوانین ویزای سال
 2020هنوز هم به صورت اجباری باقی مانده است .در واقع اهمیت بیمه مسافرتی بسیار زیاد بوده به طوری که در کد
جدید شینگن برای مورد مالتی  5ساله از آنها به تاکید یاد شده است.
کسانی که قصد اخذ ویزای شینگن چند بار ورود  3و  5ساله دارند باید ثابت نمایند که بیمه مسافرتی آنها از اعتبار کافی
برخوردار است و به طور کلی این گزینه در فرم های جدید اتحادیه اروپا بسیار یاد شده است .در واقع اظهارنامه ای وجود
دارد مبنی بر اینکه شخص آگاهی خود را از یک بیمه خدمات درمانی سفر مناسب اعالم می دارد.
کد جدید ویزای شینگن به سود مسافرانی است که در تردد همیشگی به اروپا هستند .در واقع ویزای چند بار ورود با
اعتبار  5ساله هدیه ای است که کشورهای حوزه شینگن به مسافران خوشنام ارائه داده است .به طوری که مسافران می
توانند بارها به اروپا سفر نمایند و سابقه سفر خوبی از خود به جا بگذارند.
وضعیت اقتصادی خوب باید ثابت شود و همین طور باید ثابت نمایند که از قلمرو کشورها در زمان مشخص خارج می
شوند .این مزیت محدود سفر با اهداف خاص و یا دسته خاصی از متقاضیان نبوده اما تجار و هنرمندان و ورزشکاران و
دریانوردان بیشترین سود از این طرح را می برند.

جدیدترین شرایط ویزای اعتبار محدود)(LTV
ویزای ال تی وی به شما اجازه می دهد که وارد کشوری شوید که ویای شما از آن کشور صادر شده است .و یا وارد
کشورهای خاصی شوید که به ثبت ویزای شما رسیده اند .ویزای ال تی وی در واقع در لیست ویزاهایی قرار دارد که با
محدودیت منطقه ای صادر می شود و اجازه ورود به سایر کشورها را نخواهید داشت.
این نوع از ویزا به شکلی ارائه می شود که شخص می تواند موقعیت خود را توضیح دهد .در واقع شرایط خاص فرد می
تواند به اخذ ویزای او کمک نماید.

سواالت متداول ویزای اعتبار محدود:
راهکاری برای پذیرش مجدد مهاجران غیر قانونی وجود دارد؟
کد جدید ویزای شینگن یک قانون جدید اعمال کرده است به طوری که به شکل همه ساله و به صورت منظم می بایست
همکاری کشورهای ثالث در زمینه پذیرش مجدد مهاجرین غیرقانونی ارزیابی شود.
در واقع فرایند اخذ ویزا کمی ساده سازی شده است و بازه زمانی نیز کاهش یافته و امتیازات آن نیز تغییراتی داشته
است .کشورهایی که در این زمینه همکاری نکنند مورد جریمه قرار می گیرند .به طور کلی هزینه های اخذ ویزا و
سختگیری های بیشتر در پروسه های دیگر اعمال شده است؛

جدیدترین قوانین ویزاهای ملی شینگن
•
•
•
•
•
•
•
•

نیاز به سفر به کشور ثالث برای درخواست ویزا ندارید.
هزینه صدور ویزای شینگن افزایش داشته است.
مدت زمانی که برای بررسی مدارک جهت اخذ ویزای شینگن نیاز است بیشتر شده است.
مهر ویزا از پاسپورت حذف شده است.
اهمیت برخورداری از بیمه مسافرتی در اخذ ویزای شینگن به خوبی دیده می شود.
ویزای شینگن مولتی  5ساله برای مسافران خوشنام صادر می شود.
شهروندان بریتانیا برای اخذ ویزای شینگن نیاز به ویزا دارند.
کنترل های مرزی پیشرفته تر شده اند.

قوانین جدید ویزای شینگن متناسب با هدف سفر
یکی از قوانینی که در اطالعیه ویزای شینگن سال  2020دیده می شود عدن نیاز به سفر به کشور ثالث برای درخواست
ویزا است .اینطور که مشخص است از سال آینده نیاز به سفر متقاضی به کشور ثالث نبوده و مراجعه به مراکز صدور ویزا
وجود ندارد .بر اساس الیحه قانون الحاقی که برای محدوده مرزی شینگن امال شده است ،کشور جانشین می تواند به
نیابت از اتحادیه اروپا به بررسی فرم های درخواست ویزا بپردازد.
بر اساس این قانون هر یک از کشورهایی که عضو شینگن هستند باید یکی دیگر از اعضای شینگن را به نیابت از خود
برای امور کنسولی معرفی کرده و همینطور انجام امور کنسولی خود را به مراکز ارائه خدمات صدور ویزا برون سپاری
نمایند.
هزینه اخذ ویزای شینگن برای سال آینده بیشتر اعالم شده است .اینطور که مشخص است هزینه صدور ویزا 33.3
درصد افزایش داشته و طبق بررسی های موجود افراد باید به جای  60یورو خود را برای  80یورو آماده نمایند .درآمد حاصل
از افزایش تعرفه صرف بهبو تجهیزات برای مقابله با مهاجرت غیر قانونی می شود.
سوئیس در لیست اولین کشورهایی است که این افزایش قیمت را رسمی اعالم کرده است.
قانون دیگری که وجود دارد افزایش بازه زمانی بین درخواست ویزا و تاریخ سفر است .در قوانین موجود مسافران می
بایست درخواست خود را حداکثر سه ماه پیش از تاریخ سفر ارائه دهند اما طبق اصالحیه جدید شخص می بایست  6ماه
زودتر اقدام نماید تا بتواند نتیجه دلخواه را کسب کند .به طور کلی موقعیت بازبینی درخواست کمی طوالنی تر شده
است و این موضوع نگرانی های خاص خود را دارد.

تفاوت بین اعتبار ویزا و مدت اقامت
از آنجایی که گاه تفاوت بین اعتبار ویزا و مدت اقامت مشخص نیست و یا افرا دقت کمتری به این امر دارند ،در این
بخش قصد داریم در خصوص این تفاوت صحبت کنیم.
دو عدد مهم روی ویزا قید می شود که مورد اول بازه زمانی است که ویزای شما اعتبار داشته و مورد دوم به تعداد روزهایی
اشاره می کند که شخص می تواند در آن کشور حضور داشته باشد.
این موضوع را با یک مثال توضیح می دهیم:
ممکن اسن اعتبار ویزای شما دو ماهه باشد اما مدت اقامتی که برای شما عنوان شده است  15روز است .در واقع شما
باید پس از  15روز حضور در کشور مقصد ،باید کشور را ترک کنید و ویزای شما خود به خود باطل می شود حتی اگر
تاریخش اعتبار آن هنوز وجود داشته باشد.
به زبانی ساده تر ،آنچه که باید برای حضور در یک کشور دقت کنید مدت اقامت است و آنچه که نیاز است در زمان
درخواست ویزا به آن توجه داشته باشید اعتبار ویزای شما خواهد بود.
مدت زمان اقامت :به حداکثر تعداد روزهایی گفته می شود که اجازه دارید در منطقه شنگن بمانید و در واقع اولین روزی
که وارد منطقه شنگن می شوید ،روز اول شناخته می شود حتی اگر ساعت  11:59دقیقه باشد! در واقع شما یک روز را
سوزانده اید!
روز آخر نیز به همان روزی گفته می شود که منطقه را ترک می کنید حتی اگر زمان ترک شما نیمه شب باشد.
اعتبار ویزا :به دوره ای گفته می شود که می توانید از ویزای خود برای ورود به کشورهای منطقه شینگن استفاده نمایید.
اگر ویزای شما اعتبار  6ماهه دارد و مدت اقامت شما  90روز است یعنی شما در طی شش ماه آینده می توانید  90روز را
برای سفر انتخاب نمایید
بر اساس الیحه قانون الحاقی که برای محدوده مرزی شینگن امال شده است ،کشور جانشین می تواند به نیابت از
اتحادیه اروپا به بررسی فرم های درخواست ویزا بپردازد.
بر اساس این قانون هر یک از کشورهایی که عضو شینگن هستند باید یکی دیگر از اعضای شینگن را به نیابت از خود
برای امور کنسولی معرفی کرده و همینطور انجام امور کنسولی خود را به مراکز ارائه خدمات صدور ویزا برون سپاری
نمایند.
هزینه اخذ ویزای شینگن برای سال آینده بیشتر اعالم شده است .اینطور که مشخص است هزینه صدور ویزا 33.3
درصد افزایش داشته و طبق بررسی های موجود افراد باید به جای  60یورو خود را برای  80یورو آماده نمایند .درآمد حاصل
از افزایش تعرفه صرف بهبو تجهیزات برای مقابله با مهاجرت غیر قانونی می شود.
سوئیس در لیست اولین کشورهایی است که این افزایش قیمت را رسمی اعالم کرده است.
قانون دیگری که وجود دارد افزایش بازه زمانی بین درخواست ویزا و تاریخ سفر است .در قوانین موجود مسافران می
بایست درخواست خود را حداکثر سه ماه پیش از تاریخ سفر ارائه دهند اما طبق اصالحیه جدید شخص می بایست  6ماه
زودتر اقدام نماید تا بتواند نتیجه دلخواه را کسب کند .به طور کلی موقعیت بازبینی درخواست کمی طوالنی تر شده
است و این موضوع نگرانی های خاص خود را دارد.

قانون  180/90ویزای شینگن
اگر دقت کرده باشید ویزای شینگن مالتی به گزینه ای گفته می شود که شهر بر اساس قوانین موجود می تواند هر چند
باری که بخواهد وارد منطقه شده و از آن خارج شود .قوانین ورود و خروج شخص باید طبق قانون  180/90باشد.
در واقع ویزای چند بار ورود به سه شکل یک ساله و سه ساله و پنج ساله صادر می شود.
ویزای یک ساله به شما این امکان را می دهد که در طول مدت یک سال هر چند بار که خواستید وارد کشور سینگن
شوید به شرط اینکه هر بار اقامت شما بیش از  90روز نشود.
یکی از موارد مهم قانون  180/90همین است .کسانی می توانند این ویزا را دریافت کنند که حداقل یک ویزای دوبار ورود
گرفته باشند.
در صورتی که قصد دارید از ویزای مالنی سه ساله استفاده کنید باید ثابت کنید که به یکی از کشورهای عضو شینگن به
صورت مرتب سفر کرده اید و به کشور خودتان باز گشته اید و البته که هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته اید .مدارک شما
باید کافی باشد و سفارت را متقاعد کنید که برای زندگی طوالنی در کشور مقصد دالیل قانع کننده ای ارید.

سواالت متداول در قانون :180/90
آیا دوره  180روزه در قانون  180/90از زمانی آغاز می شود که ویزا صادر شده است؟
خیر! این تفکر اشتباه است .قانون  180/90روز به این معنی است که شما اجازه دارید  90روز مستمر در محدوده شینگن
بمانید اما به ظرفی که حداقل  180روز پیش از ورود را در خارج از محدوده بوده باشید!
به زبانی ساده تر هر موقع قصد ورود به یکی از  26کشور شینگن را دارید می بایست از خودتان سوال کنید که آیا در
طول  180روز گذشته داخل محدوده شینگن حضور داشته اید یا نه!

برچسب ویزا
برچسب یا استیکر ویزا در واقع به به برچسبی گفته می شود که شامل همه اطالعاتی است که تا االن در موردش صحبت
کردیم .این برچسب در داخل گذرنامه شما وجود دارد.
کل محدوده معتبر است،
دو عبارت » «SCHENGEN STATESیا » «ETATS SCHENGENبه این معنی است که ویزا در ِ
اگر چنین نباشد لیستی اعالم می شود که دارای یک سری عالئم اختصاری هستند.
اتریش – Aبلژیک – Bجمهوری چک – CZEدانمارک – DKاستونی – ESTفنالند – FINفرانسه – Fآلمان – Dیونان– GR
مجارستان – Hایسلند – ISایتالیا – Iلتونی – LVAلیختن اشتاین – LIلیتوانی – LTلوکزامبورگ – Lمالت – Mهلند –
NL
نروژ – Nلهستان – PLپرتغال – Pاسلواکی – SKاسلوونی – SVNاسپانیا – Eسوئد – Sسوئیس– CH
برخی از عالئم را برای مثال توضیح می دهیم .مثال ً اگر در برچسب ویزای شماLVA ،N، Mقید شده باشد به این معنی
است که شما فقط حق ورود به کشور های لتونی و مالت و نروژ را دارید و اجازه ورود به سایر بخش ها به شما داده نمی
شود.

تمدید ویزای شینگن
سواالت متداول در زمینه تمدید ویزای شینگن:
آیا تمدید سریع ویزای شینگن امکان پذیر است؟
بستگی دارد منظور شما از تمدید سریع چیست؟ مثال ً اگر منظورتان این است که در حال صرف چای و استراحت با کلیک
بر روی چند دکمه ویزای شما تمدید شود ،خیر چنین شرایطی امکان ندارد .اما اکثر کشورها این امکان را فراهم ساخته
اند که مدت زمان ویزا را تا حد مشخصی تمدید نمایند .این گزینه برای برخی از کشورها بسیار ساده است و برای برخی
دیگر از کشورها بسیار سخت بوده و نیاز است که ماموران پلیس را قانع کنید.
نوع ویزا در پروسه تمدید چقدر تاثیرگذار است؟
اینکه کدام ویزا را انتخاب می کنید بسیار مهم است .مثال ً اگر شما ویزای یکبار ورود را انتخاب کرده اید و حاال ورود یکباره
خود را طی کرده اید برای تمدید نیاز است به پله اول بیایید .در واقع این نوع ویزا پروسه تمدید مشخصی ندارد یعنی
همه چیز از اول بررسی می شود و نیاز است که مدارک و شرایط مورد ارزیابی قرار بگیرد.
من بیشتر از زمان اعالم شده در کشور مانده ام آیا برای تمدید ویزا شانسی دارم؟
باز هم بستگی به کشور مقصد دارد اما آنچه در همه کشورها یکسان است جریمه ای است که باید پرداخت نمایید در
غیر این صورت احتماال ً تا یک زمان مشخص اجازه سفر به کشور مقصد را نخواهید داشت .البته که این تاخیر به نفع
شما نبوده و شانس شما بسیار بسیار کم می کند.
تمدید برای کدام نوع ویزا شانس بیشتری دارد؟
کسانی که با ویزای اضطراری وارد شینگن شده باشند و یا کسانی که به قصد تحصیل و کار و سرمایه گذاری در کشورهای
عضو شینگن اقامت دارند می توانند با ارائه مدارک کافی پروسه تمدید ویزا را کمی بهتر از قبل دنبال نمایند .مشخص
است که موقعیت تمدید ویزا به نسبت سایر موارد از قبل تعیین می شود.
در صورتی که بیشتر از میزان مجاز در یک کشور اقامت داشته باشید در زمان خروج از کشور می بایست به ازای روزهای
بیشتری که مانده ای جریمه پرداخت کنید و احتماال ً به شما اجازه ورود مجدد داده نمی شود.

و در پایان…
اگر فکر میکنید مطلبی باید در این مقاله میآمده و نیامده ،و حس میکنید قسمتی از مقاله برایتان نامفهوم است یا
سوالی دارید ،در بخش دیدگاه ها ،مطرح کنید .در قسمت دیدگاه یا کامنت ها ،از تشکر و سالم و احوالپرسی بپرهیزید و
سوالتان را مختصر و مفید مطرح کنید .در کامنتها سواالت خوبی مطرح شده که برخی را پاسخ دادهایم .شاید پاسخ سوال
شما هم آنجا باشد .پس قبل از پرسیدن سوال نگاهی به قسمت کامنتها بیندازید؛
تلفن های پشتیبانی ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد؛
ویزای شینگن ،با کارشناسان ما تماس بگیرید
همچنین برای اخذ ِ تضمینی
ِ
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