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 جمهوری چک 

 تقسیم دنبال به و 1993 ژانویه اول تاریخ در کشور این. است اروپا اتحادیه اعضای از یکی و مرکزی اروپای در واقع کشوری چک جمهوری

 آن پول واحد است اروپا اتحادیه عضو که وجودی با است پراگ شهر آن شهر ترین بزرگ و پایتخت. آمد پدید سابق چکسلواکی کشور

 .است کرونا

 1٫3 پراگ شهر. است اسالوی های زبان از که است چکی کشور این رسمی زبان و نفر هزار پانصد و میلیون 10 چک جمهوری جمعیت

. شود می شامل را سیلزی از کوچکی بخش و موراوی، بوهم، تاریخی ناحیه سه و ندارد راه دریا به چک جمهوری. دارد جمعیت نفر میلیون

 .هستند هندواروپایی مردمان از و اسالو تبار از چک مردم

 سرشماری در. دارد جهان در را مردم ترین مذهبی کم کشور این و اند شده توصیف «مذهب به اعتنا بی» عنوان به تاریخی طور به چک مردم

 از درصد 10٫3. هستند دین بی که گفتند نیز درصد 34٫2 و ندادند خود دین مورد در پرسش به پاسخی درصد 4۵٫2 میالدی، 2011 سال
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 200۵ سال نظرسنجی یک در. کنند می دنبال را دیگر باورهای نیز درصد 9٫4 و هستند رومی کاتولیک شاخه از مسیحی کشور این مردم

 .دارند باور خدا وجود به که گفتند چک مردم از درصد 10 میالدی

 گرفته قرار یافته توسعه کشورهای زمره در جهانی بانک گزارش به بنا که است کمکان پیشین اعضای از کشور نخستین چک جمهوری

 سومین چنین هم چک جمهوری. داراست شرقی اروپای و مرکزی اروپای در را انسانی توسعه شاخص باالترین چنین هم کشور این. است

 .است خود منطقه در کشور ترین دموکرات و آشتی و صلح برقراری نظر از اروپا در کشور

 اقتصاد:

 اروپا قلب در که کشور این. شد تبدیل سابق شرق بلوک کشورهای صنعتی قدرت به کشور این ماهر، العاده فوق کار نیروی وجود سبب به

 کشور، اقتصاد در کشاورزی. است زیاد بسیار آن بارندگی میزان و بوده، مرطوب و سرد های زمستان و خنک های تابستان دارای شده، واقع

 کارخانه. است متداول کشور این در نیز داری جنگل و دامداری. باشد می قند چغندر و جو آن، محصوالت عمده و دارد، عهده به مهمی نقش

 صنعت. کند می جمهوری این پویای اقتصاد به بسیاری کمک کریستال تولید های کارخانه و الکل و آبجو تولید صنعت شکودا، سازی ماشین

 و آهن سنگ به توان می چک، جمهوری صادرات از. کند می خود میهمان را بسیاری جمعیت ساالنه کشور این زیبای طبیعت و گردشگری

 و صنعت سازی خصوصی و آزاد بازار سمت به کمونیستی، اقتصاد نظام از گذر حال در اکنون، هم چک، جمهوری. کرد اشاره سنگ زغال

 .است کشاورزی

 

   ترین پایین باالترین قبلی گذشته مالیات چک جمهوری

  صد در19.00 4۵.00 19.00 19.00                 شرکت مالیات نرخ

  صد در1۵.00 43.00 1۵.00 1۵.00 شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در19.00 22.00 21.00 21.00 فروش بر مالیات نرخ
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 کیلومتر مربع  78,866 مساحت

 میلیون نفر 10,230,060 جمعیت

 پراگ پایتخت

 کروناچک واحد پول

 .cz دامنه اینترنتی

شماره پیش  420+ 

  

 شهرهای جمهوری چک

  پراگ 1

  برنو 2

   استراوا 3

  پلزن 4

  لیبرتس ۵

  اولوموتس 6

   البم ناد اوستی 7

  یوویتسه بوده چسکه 8

   کرالووه هرادتس 9

   پاردوبیتسه 10

  هاویروف 11

  زلین 12
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   کالدنو 13

   موست 14

   کاروینا 1۵

  اوپاوا 16

  میستک-فریدک 17

  واری کارلووی 18

   چین دیه 19

  ییهالوا 20

 

  پراگ

 در شهر این. آید می شمار به نیز اروپا اتحادیه بزرگ شهر امین14 همچنین است، چک جمهوری کشور شهر ترین بزرگ و پایتختپراگ 

 جمعیتی آن شهری بزرگ منطقه که دارد نفر میلیون 1٫3 به نزدیک جمعیتی و است شده بنا ولتاوا رودخانه روی بر چک کشور غربی شمال

 های زمستان و گرم های تابستان دارای رو این از و بوده اقیانوسی معتدل هوای و آب دارای پراگ. شود می شامل را نفر میلیون 2 به نزدیک

 زمانی شهر این.است تراموا خطوط از استفاه با مردم عمومی نقل و حمل بیشتر اما شده فعال بیستم قرن اواسط از پراگ متروی. است سرد

. است بوده آفرین نقش بسیار هم جهانی جنگ جریان در و شده می تلقی مهم بسیار اش، راهبردی موقعیت خاطر به بوده، بوهم پایتخت

 اروپا اتحادیه گردشگرپذیر شهر ده جزو همواره که شده موجب قدیم پراگ منطقه تاریخی های ویژگی و جغرافیایی های خصوصیت

 ملی موزه و نجومی ساعت چارلز، تاریخی پل پراگ، قلعه.باشد پذیرا دنیا سراسر از را گردشگر نفر میلیون 6 حدود سالیانه شده، محسوب

 پراگ، وحش باغ تزئینی، هنرهای موزه کمونیسم، موزه موزهکافکا، پراگ، گالری شهرداری، تاالر. روند می شمار به پراگ های دیدنی از چک،

 با هنری نماهایی با هایی ساختمان شهر این مرکز. هستند پراگ گردشگری های جاذبه دیگر از پترین، پارک و تپه و اولشانی گورستان

 .دارد کافه و فروشی سوغاتی مغازه کثیری تعداد با سنگفرش های پسکوچه کوچه و رنگ آجری های شیروانی
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 برنو

 

 قضایی مراجع مقر شهر این. است جنوبی موراویایی استان مرکز و چک جمهوری بزرگ شهر دومین مساحت و جمعیت شمار لحاظ از برنو

 انستیتوی 13 به متعلق که دانشکده 33 داشتن با همچنین برنو. باشد می دولتی و مدیریتی سازمان چندین نیز و چک جمهوری کل

 .باشد می تکمیلی تحصیالت و ای حرفه آموزش لحاظ از مهمی مرکز باشند می تکمیلی تحصیالت

 بزرگ نمایشگاه سومین و بیست) باشد می اروپا های نمایشگاه بزرگترین از یکی شد تأسیس 1928 سال در که برنو المللی بین نمایشگاه

 در شهر این. بود شده مسکونی ای منطقه به تبدیل میالدی پنجم سده از هرچند شد، گذاشته بنیان میالدی 1243 سال در برنو(.جهان

 نام به گویشی برنو در. آید می شمار به جنوبی موراوی منطقه فرهنگی و سیاسی مرکز و دارد قرار سوارتکا و سویتاوا رود دو ریزش محل

 .است رایج هانتِتس

. دارد تئاتر در قدیمی ای پیشینه شهر این ازینرو و دارد قرار برنو در Reduta Theatre نام با مرکزی اروپای تئاتر ساختمان ترین قدیمی

 .است باله رقص و درام اپرا، هنرهای در پیشرو صحنه یک برنو ملی تئاتر. شد بازی 1660 سال در برنو در تئاتر اولین
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 هزینه زندگی در جمهوری چک

 . اروپاست غرب کشورهای از کمتر ای مالحظه قابل طرز به چک در زندگی های هزینه

 و بیمه.  نقل و حمل.  کتاب.  مسکن.  غذایی مواد قیمت شامل که است دالر 700 تا 3۵0 بین چک در زندگی هزینه متوسط طور به معموال

 چه به فرد اینکه و افراد زندگی شیوه به بسته است ممکن و است برآورد یک فقط این که باشید داشته توجه باید البته.  شود می …

.  ها آن تحصیل از پشتیبانی و حمایت برای.  هستند تحصیلی ویزای دارای که خارجی دانشجویان.  است متفاوت کند می هزینه صورت

 کار به مجاز ساعت 20 هفته در دانشجویان.  باشند کرده دریافت کار اجازه که این به منوط.  هستند وقت پاره کار یک انجام به مجاز

 به مشغول نیز وقت تمام صورت به که دارند اجازه و توانند می.  نیستند درس مشغول دانشجویان که تابستان فصل در همچنین.  هستند

 . شوند کار

 تحصیل در جمهوری چک

 در انگلیسی زبان به تحصیل به دانشجویان این ی عالقه و باشند می تحصیل به مشغول چک دانشگاه در خارجی دانشجوی 37000 از بیش

 . است افزایش حال

 در تحصیالت. باشد می کشور این جوانان و ورزش ، علوم وزارت.  دارد برعهده چک کشور در را تکمیلی تحصیالت ارائه وظیفه که سازمانی

 زبان به چک کشور در دانشگاهی های رشته از بسیاری.  باشد می دکترا و لیسانس فوق ، لیسانس مقطع سه شامل نیز چک کشور

 . باشد می مارچ یا و فوریه پایان تا سال هر در دانشجویی پذیرش درخواست ثبت تاریخ.  شوند می ارائه انگلیسی

 . است دانشگاهی ترم دو شامل و شود می محسوب ماه 12 تحصیلی هرسال

 : لیسانس مقطع در تحصیالت

 . میرسد اتمام به نامه پایان یک ارائه با انتها در که باشد می سال 6 تا 3 بین

 هزینه غذا، های هزینه شامل که یاشد می دالر 7۵0 تا 3۵0 حدود ماهیانه صورت به چک کشور در دانشجو یک ی هزینه کلیه تخمین

 . باشد می … آمد و رفت هزینه اقامت،

 تخفیفات از بتوانند چک کشور در تحصیل مشغول تابع دانشجو که شود می باعت(  ISIC)  چک کشور دانشجویی کارت داشتن

 .گردند مند بهره عمومی اماکن در مناسبی دانشجویی
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 . باشند می دارا قانونی صورت به را  سال در روز 30 برای کار انجام حق چک کشور در تحصیل مشغول دانشجویان

 : لیسانس فوق مقطع در تحصیالت

 هزار 1۵ تا 2 بین چک کشور لیسانس فوق نامه پایان ارائه با پایان در و گیرد می صورت سال 3 تا 1 بین لیسانس فوق مقطع در تحصیالت

 تحصیل به مشغولین مانند نیز لیسانس فوق دانشجویان برای کار حق.  است متفاوت دولتی و خصوصی های دانشگاه در که باشد می دالر

 .باشد می سال در روز 30 حدود لیسانس مقطع در

 

 مهاجرت به جمهوری چک

 

 :ازدواج طریق از اقامت -1

 تابعیت که فردی یک با چک، جمهوری اقامت متقاضی فرد که صورت بدین یعنی. است ازدواج چک جمهوری اقامت کسب راههای از یکی

 آن تابعیت و اقامت و شده چک جمهوری پاسپورت دارای ازدواج واسطه به فرد صورت این در. کند ازدواج باشد داشته را چک جمهوری

 .آوردمی دست به را کشور

 یعنی نماید، اخذ را چک جمهوری پاسپورت نیز مادرش یا پدر ازدواج واسطه به تواندمی باشد هم فرزندی دارای فرد این اگر همچنین

 تواندمی شخص آن سرپرست. بردمی زمان یکسال تا ماه شش بین پروسه این که شد صادر شخص آن مادر یا پدر پاسپورت که زمانی

 .بنماید را متبوع کشور پاسپورت اخذ درخواست به اقدام هستند هم مجرد و اندنرسیده قانونی سن به که خود فرزندان یا فرزند برای

 :تحصیل طریق از اقامت -2

 را خود تحصیلی مدارک و درخواست فرم تحصیل ادامه برای فرد که صورت بدین. است تحصیل طریق از چک جمهوری در اقامت دیگر راه

 کشور تحصیلی ویزای تواندمی دهندهدرخواست فرد موردنظر دانشگاه پذیرش صورت در فرستدمی خود موردنظر دانشگاه برای

 ویزای تمدید بر مبنی شود صادر درخواستی بایستی و تمدید قابل و است ماه شش نهایتاً ویزا این مدت. کند کسب را چک جمهوری

 در ترطوالنی اقامت بابت بدهد درخواستی تواندمی باشد ماه شش از بیشتر دهندهدرخواست فرد اقامت اگر متناوباً که تحصیلی

 .چک جمهوری
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 :شرکت ثبت و گذاریسرمایه -4

 ثبت با چک جمهوری اقامت متقاضی فرد که صورت بدین. است شرکت ثبت و گذاریسرمایه طریق از چک جمهوری اقامت دیگر راه

 یورو ۵0000 چک جمهوری در شرکت ثبت برای سرمایه میانگین. کند کسب را چک جمهوری اقامت تواندمی کشور این در شرکت

 تا 100000 بین چک جمهوری و اروپا در گذاریسرمایه هزینه و کند کسب را دائم اقامت تواندمی سال ۵ گذشت از بعد فرد که باشدمی

 .نماید اخذ را چک جمهوری کشور پاسپورت و دائم اقامت تواندمی فرد که است یورو 1۵0000

 :کاری ویزای -۵

 چک جمهوری در کار برای متقاضی فرد صورت بدین. است کاری ویزای کرد کسب را چک جمهوری اقامت شودمی آن با که دیگری ویزای

 مذکور فرد که بدهد درخواست چک جمهوری در کار متقاضی فرد برای دارد حضور چک جمهوری در که کارفرمایی و دهدمی درخواست

 .کند کسب را چک جمهوری بلندمدت اقامت کار ویزای داشتن با تواندمی فرد صورت این در خواهدمی کار و استخدام جهت را

 

 آدرس سفارت چک:

 199. ش - شمالی دیباجی از باالتر - فرمانیه - 1 منطقه - رانته

 222881۵3 -22288149 تلفن:

بار و هر بار به مدت دوسال تمدید  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال میتوان تابعیت  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  می

 را به دست آورد. جمهوری چککشور

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 .بهترین مشاوره را به شما میدهند جمهوری چکاقامت 

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

 

 



کاسپین مهاجر مشاوران بین الملل  
www.caspianmohajer.com 
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