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 فرانسه          

 . است ها فرانک کشور معنای به Francia التین واژه از شده برگرفته  فرانسه واژه

 خاک. است آندورا و اسپانیا موناکو، ایتالیا، سوئیس، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک، با مشترک مرزهای دارای غربی شمال و شمال از فرانسه

 اتحادیه اعضای بین در کشور ترین بزرگ فرانسه شمار، این با که شود می کیلومترمربعی ۵47٫030 مساحتی شامل اروپا در فرانسه کشور

 مناظر و غربی و شمالی مناطق در ساحلی های جاذبه همچون بسیاری طبیعی های جاذبه دارای همچنین فرانسه. است مساحت دید از اروپا،

 .است شرقی بخش در آلپ های کوه رشته به مربوط عمدتاً کوهستانی

 اقتصاد

 تولوز در A380 ایرباس ساخت جشن

 ایرفرانس، همچون بزرگ شرکت چندین ولی. نمود اعالم خصوصی را ها بیمه و ها بانک بزرگ، های شرکت از بسیاری سوسیالیست، دولت

 .دارد حاکمیتی دولت دفاعی صنایع و همگانی ترابری نیرو، بویژه امور از برخی در و است دولت اختیار در تالس و رنو کوم، تله فرانس

 .است شده آزاد کم کم خصوصی بخش برای دور راه ارتباطات بخش
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 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - فرانسه

  ترین پایین      باالترین       قبلی   گذشته                          مالیات فرانسه

  صد در33.30        ۵0.00    33.30 33.30                        شرکت مالیات نرخ

  صد در 4۵.40     ۵9.60   ۵0.20 ۵0.20         شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در 19.60     20.00 20.00 20.00                        فروش بر مالیات نرخ

 

 کیلومتر مربع 674,843 مساحت

 میلیون نفر 64,893,897 جمعیت

 پاریس پایتخت

 یورو واحد پول

 fr دامنه اینترنتی

شماره پیش  33+ 

 دریایی منطقه و( گسترهایران سوم یک) است غربی اروپای کشور ترین گسترده و بوده مربع کیلومتر ۵۵0000 با برابر فرانسه کشور مساحت

 .است ضلعی شش یک به شبیه فرانسه سطح. دارد اختیار در را ای گسترده

 اداره مرکزی دولت دید زیر که شده تشکیل( دپارتمان یا) شهرستان 96 از و بخش ناحیه 22 به فرانسه کشوری تقسیمات آخرین اساس بر

 و شهر شورای از بخش هر و شده بخش هایی بخش و ها کانتون به ناحیه هر همچنین. کنند می کار محلی انتخابی شورای نظارت زیر و شوند می

 .است برخوردار خود خاص شهردار

 اصلی شهرهای

 -لیل - مارسی  - گرونوبل  -  تولوز - استراسبورگ  -  نیس -  نانسی -   نانت- استراسبورگ  - مونپلیه- بردو

 لیون
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            پاریس

 

 .گذرد می شهر این میان از سن رود. است فرانس-دو-ایل ناحیه های شهرستان از یکی و مرکز فرانسه، کشور پایتخت

 .است علم و مد تفریحات، تحصیل، سیاست، هنر، فرهنگ، اقتصاد، های زمینه در جهان پیشروی شهرهای از یکی پاریس

 به نزدیک تنهایی به شهر این. است داخلی ناخالص تولید سطح نظر از جهان اقتصادی شهر پنجمین و اروپا اقتصادی شهر ترین بزرگ پاریس

 .دارد دست در را فرانسه داخلی ناخالص تولید ٪2۵ به نزدیک یعنی یورو میلیارد ۵33

 نیس

 .دارد جمعیت نفر 343٬629 و مساحت مربع کیلومتر 71٫92 نیس
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 شهری و است بوده المللی بین میزبانی همواره نیس مدیترانه، کمان مهم شهر. است شده واقع دازور کوت-آلپ پروانس ناحیه در نیس

 از خارج فرودگاه برترین داز کوت– نیس فرودگاه. است بازرگانی و تحقیق و اختراع محل حال عین در و فرهنگی، تفریحی، توریستی،

. وصلکند بزرگ شهرهای همه رابه شهر پاریس– نیس روزانه پرواز 4۵ از بیش و داخلی پرواز 32 المللی بین پرواز ۵9 با روزانه و است پایتخت

 .است دسترسی قابل شهر این در راحتی به نیز آهن راه و یی جاده شبکه

 بهداشت، پیشرفته، های فناوری های زمینه در را مهمی نقش کوشد می شهر امروز و است یافته گسترش خدمات بخش در ویژه به نیس اقتصاد

 .کند ایفا یی رسانه چند و مخابراتی خدمات تصویری، های رسانه

 

 و پاریس از پس فرانسه، بزرگ شهر سومین شهر، این. است فرانسه مرکزی خاور در شهر یک ،(laiənz :التین به) (Lyon :فرانسوی به) لیون

 در فرانسه پایتخت عنوان به و است گرفته قرار مارسی و پاریس بین در که است اقتصادی بزرگ مرکز یک لیون،. شود می محسوب مارسی،

 این تیم ترین مهم لیون، المپیک فوتبال تیم. است کرده ایفا مهمی بسیار نقش سینما، تاریخ در شهر این. است کرده پیدا شهرت گذرانی، خوش

 .است کرده اروپا های بازی در قهرمانی در ای برجسته رشد جهت، این از لیون و است شهر

 این جمعیت تخمینی، آمار ٔ  برپایه. شود می محسوب پاریس از پس فرانسه، پرجمعیت و بزرگ شهر دومین اش، حومه احتساب با لیون شهر

 شود می زده تخمین نفر 300٬000 بر بالغ تنها شهر، خود جمعیت ولی. است بوده نفر 1٬783٬400 بر بالغ میالدی، 2007 سال در اش حومه و شهر
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 یکی همچنین شهر این. گردد می محسوب فرانسه سطح در شناسی زیست و دارویی شیمیایی، مرکز و صنعتی بزرگ مرکز یک همچنین لیون

 .شود می محسوب ای رایانه های بازی و افزار نرم تولید های قطب از

 شهر این. است شده شناخته فرانسه، در آلپ پایتخت عنوان به همچنین و گیرد می دست در را فرانسه ریاست موارد، از بسیاری در لیون

 .است گرفته قرار آن در( تاریخی میراث بخش) یونسکو جهانی سازمان مقر تاریخی، معماری داشتن دلیل به

 در نیز، را یورونیوز خبری شبکه عالوه، به شهر این. دارد قرار رون کرانه در و شود می محسوب جهان ابریشم پایتخت و تاریخی شهر یک لیون

 .است داده جای خود

 هزینه های زندگی در فرانسه

  فرانسه مختلف شهرهای در  شما زندگی محل به همه از بیشتر اما دارد بستگی شما زندگی شیوه به فرانسه در زندگی کلی های هزینه

 .باشد می وابسته

 شهرهای از یک هر برای شما که ای بودجه میانگین توانید می حال. آید می حساب به فرانسه شهر ترین گران عنوان به پاریس انتظار، طبق

 :نمایید بررسی را دارید نیاز فرانسه در بزرگ

  خوابگاه یک  در زندگی شما اگر شود، می هم نیز اقامتی های هزینه شامل اوقات گاهی) ماهیانه  یورو 1200 تا  10۵0 بین: پاریس    –

 (نمایید انتخاب دانشجویی

 ماهیانه یورو 920 تا  700 بین: نیس    –

 یورو  900-8۵0  تا 6۵0 بین: تولوز یا و بوردو نانت، لیون، –

 .نمایید زندگی( یورو 600 حداقل) کمتر مقادیر با توانید می شما فرانسه، بقیه برای –

 اقامت محل  

 .باشد می ماهیانه/یورو 300-200 از المللی بین میانگین از باالتر معموال اقامت محل برای قیمت

 توانید می شما و است، متغیر ماه در  EUR 1000 تا 700 از اجاره برای قیمت کنید، می زندگی خود( ان) فرزند یا/  و زندگی شریک با شما اگر

 200( اینترنت آب، برق،) چون مواردی صورتحساب. نمایید پرداخت را باالتری میالغ  آن قبال رد و نمایید انتخاب شهر مرکز در آپارتمان یک

 .بود خواهد ماه در یورو
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 ارزش به توجه با است ممکن که. است زیاد بسیار آن هزینه که است این رایج و کلی دیدگاه و باشند می پیچیده و خوشمزه فرانسوی غذاهای

  حال، این با. نمایند می میل جشن هنگام در را ها غذا گونه این معمول طور به  که باشد اینگونه به عذایی های وعده از برخی برای غذایی

 .نیست گران چندان فرانسه سراسر در غذا هزینه

 .باشد می کمتر دیگر های شهر برای میزان این که باشد داشته را پاریس شهر در  ماه در یورو 2۵0-200 خرج انتظار تواند می نفر یک

 تر گران حتی توان می را منوها لوکس، رستوران در. است یورو 20 تا 1۵ بین حداقل قیمت گران رستوران در غذایی وعده یک قیمت میانگین

 .دارند EUR 8 تا  6 حدود  ای هزینه دسر انواع. یافت

 که. هستند کرپ های غرفه و های کافه ها، فروشی اغذیه نماییدد صرف غذایی وعده یک توانید می شما آن در که تر صرفه به مقرون گزینه

 در اما ، باشد متغیر یورو 1.7 تا  1 از است ممکن مترو بلیط یا اتوبوس یک قیمت.باشد می EUR ۵ تا 2 از  ناهار وعده یک هزینه ها آن در

 تراموا یا مترو اتوبوس،  ماهانه پاس یک. شد خواهد تخفیف شامل نمایید خرید ساالنه ماهانه، هفتگی، پاس یک شما اگر شهرها از بسیاری

 .است یورو 33 تا 17 بین  معموال

 یک برای  و میباشد کیلومتر هر در یورو  1.2۵ حدود در باشد، می ارزان نسبتا نیز تاکسی و است سفر برای راه ترین ساده مترو پاریس، در

 اجاره Vélib دوچرخه اجاره برنامه طریق از دوچرخه یک توانید می همچنین شما پاریس، در. نمایید خرج یورو 10تا7 باید تقریبا کوتاه سفر

 .نمایید

 تحصیل در فرانسه

 فرانسه کارشناسی یا لیسانس مقطع در تحصیل

 به باشد می فرانسوی زبان به مقطع این در تدریس و انجامد می طول به سال 3 فرانسه های دانشگاه و لیسانس مقطع فرانسه در تحصیل

 10 میتوانند تحصیلی مقطع این در دانشجویان. باشد می فرانسوی زبان مدرک داشتن فرانسه در دانشجو پذیرش شرایط از یکی دلیل همین

 تحصیل و زندگی های هزینه از قسمتی مبلغ این که کنند دریافت حقوق هفته در یورو 100 تا 70 حدود مبلغی و کنند کار را هفته در ساعت

 است این ما مجرب وکالی پیشنهاد دلیل همین به است مشکل بسیار مقطع این برای تحصیلی ویزای اخذ البته. دهد می پوشش را دانشجو

 ویزای اخذ به اقدام دکترا و لیسانس فوق مقاطع فرانسه در تحصیل ادامه جهت و گرفته مبدا کشور در را لیسانس مقطع عزیز متقاضیان که

 .کنند کشور تحصیلی

 فرانسه ارشد کارشناسی یا لیسانس فوق مقطع در تحصیل
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 و انجامد می طول به سال 2 تا 1 حدود فرانسه های دانشگاه در لیسانس فوق مقطع که است این فرانسه به دانشجو اعزام شرایط از

 :شامل که شود می برگذار شکل دو به فرانسه های دانشگاه در لیسانس فوق دوره. کنند پاس را درسی واحد 120 باید مدت این در دانشجویان

 نامه پایان ارائه+  تحقیق انجام+  درسی های کالس برگذاری

 نامه پایان ارائه+  ای حرفه کار انجام+  درس کالس برگذاری

 کنند کار را هفته در ساعت 20 توانند می مقطع این در دانشجویان. شوند مس تدریس فرانسوی زبان به لیسانس فوق مقطع در دروس تمامی

 تامین را دانشجو تحصیل و زندگی به مربوط های هزینه میتواند مبلغ این که کنند دریافت حقوق هفته در یورو 200 تا 160 حدود حقوقی و

. باشد می متفاوت.. و شخصیتی های ویژگی ، کافی تجربه ، فرانسوی زبان به شخص تسلط میزان به توجه با دانشجویی کار کردن پیدا. کند

. نمایند تبدیل کاری ویزای به را خود تحصیلی ویزای و شوند مشغول وقت تمام کار به خود تحصیالت اتمام از بعد توانند می دانشجویان

 شما راهنمای ویزا اخذ و مهاجرت های زمینه تمامی در شیراز شهر در واقع مهر گران توسعه حقوقی موسسه در ما مجرب وکالی و همکاران

 .میباشند عزیزان

 فرانسه PHD یا دکترا مقطع در تحصیل

 پایان یک دوره پایان در باید دانشجویان و انجامد می طول به سال 4 تا 3 حدود کشور این های دانشگاه در دکترا مقطع فرانسه در تحصیل

 زبان به فرانسه دکترای مقطع در دروس تمامی. شوند می دکترا مدرک اخذ به موفق قبولی نمره کسب صورت در که بدهند تحویل نامه

 کار مشغول و کرده پیدا وقت تمام و مناسب کار یک تا دارند زمان تحصیالت اتمام از بعد ماه 6 تا دانشجویان. شوند می تدریس فرانسوی

 این به باشد می شمالی نیمکره های کشور اکثر همانند تقریبا فرانسه تحصیلی سال که است این فرانسه به دانشجو اعزام شرایط از.شوند

 ترم هر پایان در و شود می شروع فوریه اوایل در معموال بهاره ترم و شود می شروع سپتامبر ماه اواخر در معموال پاییز ترم: که صورت

 .باشند می تعطیل پاک عید و مسیحی مقدس روزهای کریسمس، تعطیالت در فرانسه های دانشگاه و مدارس. شود می برگزار جامع امتحانات

 پس بتواند و باشد ارتباط در فرانسه های دانشگاه از یکی در استادی با باید شخص که است صورت بدین فرانسه در تحصیلی بورسیه شرایط

 .کند کسب را فرانسه در تحصیل بورسیه الزم شرایط حصول از

 مهاجرت به فرانسه

 کنند انتخاب فرانسه به مهاجرت برای را ذیل طرق از یکی میتوانند دارند فرانسه به مهاجرت تمایل که افرادی هستید مطلع که طور همان

 فرانسه کشور به تحصیلی مهاجرت-1

 فرانسه کشور به کاری مهاجرت -2
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 فرانسه کشور به گذاری سرمایه و شرکت ثبت طریق از مهاجرت -3

 فرانسه کشور به ازدواج و نامزدی ویزای اخذ طریق از مهاجرت -4

 فرانسه به توریستی ویزای اخذ طریق از مهاجرت-۵

 فرانسه کشور به پناهندگی طریق از مهاجرت-6

 به توجه با را فرانسه کشور میتواند دارند را تحصیل طریق از مهاجرت قصد که افرادی حاضر حال در فرانسه کشور به تحصیلی مهاجرت

 بندی تقسیم این که شود می بندی تقسیم دسته سه به فرانسه کشور تحصیلی نظام معموال که کنند انتخاب دارد که مناسبی بسیار شرایط

 :از عبارتند فرانسه کشور در تحصیلی مقاطع

 فرانسه کشور در لیسانس مقطع در تحصیل

 فرانسه کشور در لیسانس فوق مقطع در تحصیل

 فرانسه کشور در دکترا مقطع در تحصیل

 فرانسه کشور در لیسانس مقطع در تحصیل

 باید امر بدو    دارند را فرانسه کشور در لیسانس مقطع در تحصیل قصد که افرادی فرانسه کشور جمله از کشورها تمامی در معموال طور به

 ذکر به الزم همچنین و باشند مسلط فرانسوی 2ب زبان به باید ساله 12 دیپلم مدرک داشتن کنار در و باشند داشته را ساله 12 دیپلم مدرک

 خواهند را هفته در ساعت 20 تا 10 بین کردن کار اجازه هستند تحصیل حال در فرانسه کشور در لیسانس مقطع در که دانشجویانی که است

 .داشت

 فرانسه کشور به کاری مهاجرت

 کنند اقدام فرانسه کشور اقامت اخذ برای کاری مهاجرت طریق از دارند تمایل که افرادی فرانسه کشور جمله از اروپا اتحادیه قوانین برطبق

 کند ارسال کاری نامه دعوت فرانسه در کار متقاضی شخص برای بتواند کارفرما یک اینکه برای و هستند کارفرما سمت از نامه دعوت نیازمند

 اروپا اتحادیه در ماه 3 مدت به نشود پیدا نظر مورد کار برای شخصی اگر و کند اگهی فرانسه کشور در ماه سه مدت به را نظر مورد کار باید

 که میشود ایجاد فرانسه در کار متقاضی شخص برای امکان این نشود پیدا نظر مورد کار ان برای شخصی هم باز اگر و مینماید تمدید را اگهی

 دست فرانسه کشور تابعیت به ساله پنج تا سه پروسه یک طی از بعد کاری اقامت طریق از و شوند فرانسه وارد کاری نامه دعوت اخذ طریق از

 .کنند پیدا
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 فرانسه به نامزدی و ازدواج ویزای طریق از مهاجرت

 جهت که بگیرند نظر در را نکنه این باید دارند را ازدواج و نامزدی ویزای اخذ طریق از فرانسه به مهاجرت قصد که افرادی کلی طور به

 فرانسه کشور تابعیت به حتما شخص این باید و باشند داشته فرانسه کشور در را نفر یک باید نامزدی و ازدواج ویزای اخذ طریق از مهاجرت

 حمایت دارد را نامزدی و ازدواج ویزای اخذ طریق از مهاجرت قصد که شخصی هم مالی نظر از بتواند همچنین و باشد کرده پیدا دست هم

 .باشد می سال یک مالی حمایت این برای نیاز مورد زمان حداقل و کند

 فرانسه به شرکت ثبت و گذاری سرمایه ویزای طریق از مهاجرت

 مناسبی بسیار شرایط به توجه با نسهافر کشور که دارند را شرکت ثبت و گذاری سرمایه طریق از مهاجرت قصد زیادی بسیار افراد ساله هر

 .باشد شرکت ثبت و گذاری سرمایه طریق از مهاجرت متقاضی افراد برای ها گزینه بهترین از یکی میتواند دارد که

 فرانسه در شرکت ثبت و گذاری سرمایه های روش انواع

 برای این امکان و کنند اقدام فرانسه کشور تجاری ویزای اخذ طریق از میتوانند دارند را فرانسه در ثبت و گذاری سرمایه قصد که افراد-1

 از باید حتما که است این بگیرند نظر در باید افراد که ایی نکته تنها و باشد خودش کشور و فرانسه کشور بین تردد در که دارد وجود شخص

 نمایند پرداخت حقوق یورو 2۵00 تا 2000 بین ماهیانه و کنند استخدام را افرادی فرانسوی اتباع

 هزینه معموال و میباشد فرانسه در شغل خرید کنند اقدام شرکت ثبت و گذاری سرمایه ویزاهای طریق از میتوانند افراد که دومی نوع-2

 متقاضی شخص امر بدو در که هست نیاز بشود میسر شغل خرید این که این برای معموال و باشد می یورو هزار 200 تا 100 بین شغل این خرید

 باشد داشته فرانسه کشور به را سفری توریستی صورت به

 فرانسه به توریستی ویزای طریق از مهاجرت

 کنند اقدام توریستی ویزای طریق از میتوانند دارند فرانسه کشور در را اقوامی یا و کنند دیدار فرانسه کشور از دارند تمایل که افرادی معموال

 نوع تغییر به نسبت فرانسه کشور داخل در و بشوند فرانسه خاک وارد توریستی ویزای با میتوانند افراد که است ذکر به الزم همچنین و

 .کنند اقدام خود ویزای
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 :فرانسه آدرس سفارت

 ۸۵حافظ ـ خیابان توفل لوشاتو ـ پالک  خیابان تهران، تهران، نشانی :

    ۸-۶۶۷۰۶۰۰۱-۰۲۱     تلفن :

 

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

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

 فرانسه را به دست آورد.

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

 .میدهند، شما به را مشاوره بهترین فرانسه

( 021)  22887811-13تلفن مشاوره :   

 


