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 د.عادی تقسیم می شو ویزای و خدمتویزای  ،ویزای دیپلماتیکطور کلی به به  ، ویزا اکثر کشورهای جهاندر چین مثل 

   اما با توجه به هدف سفر، انواع ویزا به شرح زیر وجود دارد: 

 ویزای توریستی Tourist Visa (L) 

 ویزای تجاریBusiness Visa (M) 

 )ویزای عیر تجاری )علمی، فرهنگیNon-Commerce Visa (F) 

 ویزای کارWork Visa (Z) 

 ویزای تحصیلStudy Visa (X1/X2) 

 خانواده  دبازدیPrivate Visa (S1, Long Term) 

  بازدید خانوادهPrivate Visa (S2, Short Term) 

 خارجی هایی که همسر چینی دارندFamily Visa (Q1, Long Term) 

 خارجی هایی که همسر چینی دارند Family Visa (Q2, Short Term) 

 خدمه هواپیما، کشتی یا فطارCrew Visa (C) 

 ویزای گروهیGroup Visa 

 ترانزیت  ویزایTransit Visa (G) 

  ویزای خبرنگاران(j-1 , J-2) 

 دیپلماتیک  ویزای 

  ویزای خدمت 

 

برای درخواست هر کدام از ویزا ها حتما باید از کشور مبدا اقدام کرد و برای تغییر ویزا هم نیاز به بازگشت به کشور مبدا 

 خواهد بود. و از طریق سفارت چین 

 

 



 

 

با داشتن ویزاهای دیگر از قبیل ویزای توریستی  هست.گرفتن ویزای دانشجویی مستلزم داشتن دعوتنامه از دانشگاه 

  .وجود نداردامکان ثبت نام در دانشگاه حتی در مقطع آموزش زبان چینی هم 

 . بگیریدروزه تحصیلی  30ویزای  در تهران سفارت چین از ،با داشتن دعوت نامه از دانشگاه -1

 2چک آپ کامل( که معموال حدود و  ی ثبت نام ) پرداخت شهریهوارد شدن به خاک چین و انجام مراحل کلپس از  -2

 . دهد دانشگاه محل تحصیل فرمی به شما می، برد هفته زمان می

رت رفته و اقدام به تعویض ویزای کوتاه مدت به به اداره پلیس مهاجزیر مدارک فرم مذکور و  با در دست داشتن -3

 کنید.ویزای اقامتی تحصیلی 

   مدارک پزشکی 

   جستر محل اقامتبرگه ر 

   کپی پاسپورت 

    قطعه عکسسه 

    اصل پاسپورت 

 

 

 

 ویزای دانشجویی



 

 

شود و شما در این زمان می توانید  ویزای اقامتی تحصیلی شما آماده میفوق، مراحل بعد از انجام روز  20حدود  -1 

 درخواست ویزای همراه برای همسر و فرزند خود بدهید.

 یزای همراه وجود ندارد.با ویزای کوتاه مدت امکان درخواست و -2

 : عبارتند ازویزای همراه  برایمدارک مورد نیاز  -3

    قباله ازدواج توسط دارالترجمه رسمی و تاییدیه سفارت چین که یک برگه سبز رنگ کوچک در ترجمه

باشد که  باشد که یکی از الزامی ترین مدرک برای گرفتن ویزای همرا می پشت صفحه ترجه شده می

مدید ویزا اصل آن باید به رویت اداره مهاجرت و کپی آن همراه بقیه مدارک تحویل داده برای هر بار ت

 شود. 

    برای تغییر ویزای کوتاه مدت به که همان فرمی به شما داده است )فرمی که دانشگاه محل تحصیل

نوان ویزای ولی در قسمت درخواست ویزا به جای عنوان ویزای تحصیلی عگرفته اید( ویزای اقامتی 

 .کنیدهمراه قید 

 که بر اساس پرداخت شهریه ویزا صادر می شود.ماه می باشد  11ماهه و  6تحصیلی ویزای  -4

ماهه صادر می شود و بعد از اتمام این تاریخ با در دست داشتن مدارک اقدام به تمدید  3ویزای همراه در بدو ورور  -5

 .خواهد بودزای شما این بار زمان ویزا تا زمان تاریخ وینمایید. ویزا 

 

 همراهان دانشجوویزای 



 

  

پاسپورت  بهآخرین ویزا  انتقالروز ملزم به  10طی  ،گرفتید یپاسپورت جدید، اعتباربه علت پایان   چیندر اگر  -1

از استاد دانشگاه بخواهید تا  انتقال)برای خواهید شد. مجبور به پرداخت جریمه اگر این کار صورت نگیرد . جدید هستید

 ویزا را برای شما صادر کند( انتقالنامه 

اشتن مهر ورود در به علت ددر هنگام ورود به چین  ،گرفتیدپاسپورت جدید  ،به علت پایان یافتن اعتباردر ایران اگر  -2

تا گرفتن ویزای جدید ملزم به همراه داشتن هر دو اما . نداریدپاسپورت جدید  بهویزا  انتقالنیاز به ، پاسپورت جدید

 پاسپورت در هر شرایط هستید .

 تعویض پاسپورت


