
 

 

 انواع ویزا های اوکراین ............................................|

 (تی)ترانز B نوع

 قیکاال و مسافر از طر تیترانز نیبه کشور سوم و همچن نیخاک اوکرا قیاز طر تیدر صورت ترانز 

دوره مشخص شده در  یبرا تیترانز یزایشود.و یصادر م تیها و افراد بدون تابع یخارج یجاده برا

شود ، اما  یصادر م ار، دو و چند ب کی یاست ، به صورت ورود ییزایو نیاخذ چن یکه مبنا یاسناد

از خاک  یتیدر طول هر گذرگاه ترانز نیحالت ، مدت اقامت در خاک اوکرا نیسال.  در ا کیاز  شیب

  .از پنج روز باشد شیب دیخود نبا

B-01 تیترانز 

حمل و نقل کاال و مسافر تیترانز  B-02 

یخارج یها یخدمه کشت یاعضا تیترانز   B-03 

:است ریاز اسناد ز یکی تیترانز یزایو افتیدر یها نهیزم  

 کشور ثالث )در صورت لزوم(  یزایکند )و دییحمل و نقل سفر را تأ تیکه ماه یسند 

 دییجاده را تأ قیحمل و نقل کاال و مسافر از طر تیترانز تیکه ماه ی(: سندرهیسفر و غ طیبل 

  .کند

 (کوتاه مدت) C نوع یالملل نیمجوز حمل و نقل ب

ورود به  یورود اول نباشد ، برا خیروز از تار 180روز در  90از  شیب نیمت آنها در اوکرامدت اقا اگر

، دوبار و چندبار ورود به  کباریکوتاه مدت بصورت  یزایشود.و یصادر م تیتابع یو افراد ب نیاوکرا



 

 

شود ،  یم راست صاد ییزایو نیصدور چن یکه مبنا یدوره مشخص شده در اسناد ایمدت شش ماه 

 .از پنج سال شتریاما نه ب

  C-01یتجار دیبازد  

C-02  یخصوص دیبازد  

 C-03(نیاوکرا یدولت ینهادها )با دعوت مقامات یرسم دیبازد 

 C-04حمل و نقل کاال و مسافر 

 C-05ینیاز افراد اوکرا دیبازد  

C-06 یگردشگر  

 C-07یدرمان پزشک  

C-08یگذار هیسرما یها تیفعال 

 C-09ی، ورزش یآموزش،  ی، علم یفرهنگ یها تیفعال  

C-10 یمذهب  

 C-11یجمع یکارکنان رسانه ها دیبازد  

C-12 (  یالملل نیب یسازمان ها ای ی)بنا به درخواست مقامات خارج یرسم دیبازد 

یناظران خارج یتهایمأمور  C-13 



 

 

C-14  نیاوکرا کینزد اقوام از یکیجنازه  عییشرکت در مراسم تش 

 C-15 ییاستثنا موارد یداخل ای یخارج استیمنافع س 

 C-16 پرواز یاضطرار یامدهایبردن حادثه / پ نیاز ب  

C-17 خدمه یاعضا خلبانان  یالملل نیب یماهایهواپ 

  :است ریاز اسناد ز یکیکوتاه مدت  یزایاخذ و یمبنا

  یحقوق ای یقیدعوت به فرم ثابت شخص حق*

 .ی، سازمان دولت ی، شرکت دولت ینهاد دولت کیدعوت نامه از  *

 یالملل نیمجوز حمل و نقل ب نیجاده و همچن قیتوافق نامه حمل و نقل کاال و مسافر از طر*

  .یخارج ینیاوکرا ی*گواه 

 دییا تأر یکنند که روابط خانوادگ یم دییرا تأ یسند یو فرزندان و یخارج ینیاوکرا کیهمسران *

   .کند یم

  .کنند یم دییسفر را تأ یگردشگر تیکه ماه یاسناد*

 .یپزشک یموسسه مراقبت ها کیاز  یدعوت نامه ا*

 یگذار هیسرما میمربوط به رژ نیمطابق با قوان یخارج یگذار هیسرما کی یاجرا دییکه تأ یسند*

 .است نیدر خاک اوکرا یخارج



 

 

 یم دییتأ نیرا در امالک و مستغالت در خاک اوکرا تیتابع یب ای یشخص خارج تیکه مالک یسند*

  .کند

 یکه اساسنامه )مقررات( سازمان مذهب ی، موافقت با ارگان دولت یسازمان مذهب کیدعوت از *

، انجام  یاعتقادات مذهب غاتیتبل غیاقامت کوتاه به منظور تبل کی یمربوطه را ثبت کرده است ، برا

 .یاقدامات شرع ریاانجام س ای یمراسم مذهب

 یکه برا یخارج یرسانه ها ندهینما ای یخبرنگار خارج یبرا زایو یبرا یرسانه خارج کیاستفاده از *

  .شوند یم نیخود وارد اوکرا یرسم فیانجام وظا یانجام کوتاه مدت برا

فرمان  هدفمند ؛ یسازمان ها ای یخارج یکشورها یدولت ینظر از ارگان ها دیتجد درخواست

 نیب یو سازمان ها یخارج یاز کشورها یانتخابات در مورد ثبت نام ناظران رسم یمرکز ونیسیکم

 یو همه پرس ی، انتخابات محل نی، معاونان مردم اوکرا نیجمهور اوکرا سیدر انتخابات رئ یالملل

  نیااوکر

 .کند یم دییرا تأ نیشهروند اوکرا کیکه همسر ، پدر ، مادر ، فرزند  یسند* 

 )بلند مدت( D نوع

که حق  یبه منظور پردازش اسناد نیورود به اوکرا یبرا تیتابع یو افراد ب نیورود به اوکرا یبرا 

 کیبلند مدت توسط  یزایکنند و یروز صادر م 90از  شیب یمدت یرا برا نیاقامت در اوکرا ایاقامت 

قابل استفاده مجدد به مدت  انبه عنو نیاوکرا یدفتر کنسول ایشود   یصادر م کیپلماتید یندگینما

 روز 90

 



 

 

D-1   مهاجرت 

 D-2   نیاز او به طور موقت در اوکرا ایاعطا شده  یکه به او پناهندگ یبا شخص یاجتماع خانوادگ 

  شده است تیحما

D-3   ینیدر وزارت امور خارجه اوکرا شتریب با اعتبار ی/ رسم کیپلماتیاقامت د  

D-4  نیو اوکرا استخدام در شرکت / سازمان  

 D-5 یالملل نیب یفن یاجرا 

D-6 یغی/ تبل یمذهب یها تیفعال  

D-7   یدولت ریسازمان غ کیلذت در  

   ثبت شده است نی)شعبه( که در اوکرایخارج

D-8   نیاوکرا ثبت شده در یشرکت خارج کیاستخدام در دفتر 

D-9    نیشده در اوکرا ثبت یدفتر کار بانک خارج کیاستخدام در 

 D-10  نیداوطلبانه در اوکرا ای ی، ورزش ی، علم ی، آموزش یفرهنگ یپروژه ها یاجرا 

D-11 نیدر اوکرا یخارج یجمع یاستخدام در شعبه / دفتر رسانه ها  

D-12   ثبت شده یشخص حقوق کیسودمند صاحب  ایشرکت کننده و /  ایو /  انگذاریبن  

 نیاوکرا در



 

 

D-13   مطالعه  

D-14   همسر( یزای)و نیاوکرا یمل یزایبا و یاجتماع خانوادگ  

D-15  با اجازه اقامت موقت نیاوکرا میمق یخارج کیبا  یاجتماع خانوادگ 

 D-16   (نیاوکرا یالملل نی)مطابق با معاهدات ب گرید 

  :است ریاز مدارک ز یکیبلند مدت  یزایاخذ و یمبنا

 یکه توسط مرکز استخدام صادر شده است.  )کپ یفرد خارج کی یدر دسترس بودن اجازه کار برا •

 است( یمترجم محضر ی، امضا ینیبا ترجمه به اوکرا یمحضر

  .کند یم دییرا تأ نیشهروند اوکرا کیکه ازدواج با  یسند • 

است  میمق ریفرد غ کیخانواده  یاز اعضا یکیمتعلق به  یفرد خارج کیکند  یم دییکه تأ یسند • 

 .است نیاجازه اقامت موقت در اوکرا یکه دارا

که  یشخص ای نیرا که به عنوان پناهنده در اوکرا یخانواده شخص یکه متعلق بودن به اعضا یسند*

 .کند دییبه او حفاظت موقت داده شده است ، تأ ایدارد  یاضاف تیبه حما ازین

و ثبت شده به  یسسه آموزش عالمو کی( صادر شده توسط ی)کارورز لیتحص یدعوت نامه برا*

  :کرده است  دییکه وزارت آموزش و پرورش تا یروش

 نیب یپروژه کمک فن کی رندهیکه گ ی، سازمان ی، بنگاه اقتصاد یموسسه دولت کیدعوت از  *

 است یالملل



 

 

که اساسنامه )مذهب( مربوط به  ی، موافقت شده با ارگان دولت یسازمان مذهب کیدعوت از  *

،  یاعتقادات مذهب غاتی، تبل غیمدت به منظور تبل یاقامت طوالن کی یمربوطه را برا یسازمان مذهب

   .است دهیکشور اقامت گز نیدر ا یشرع یها تیفعال ریانجام سا ای یانجام مناسک مذهب

 یسازمان عموم کی یرساختا یواحدها ریسا ای یندگیدعوت از شعبه ، بخش ، دفتر نما *

 .شده ثبت شده است نیی، که طبق روال تع یکشور خارج کی( یردولتی)غ

 یرسانه ها ندهینما ای یبه خبرنگار خارج زایو یبرا یرسانه خارج کینظر از  دیدرخواست تجد*

  .شوند یم نیوارد اوکرا یمدت طوالن یخود برا یرسم فیانجام وظا یکه برا یخارج

 یبرا زایصدور و یبرا یالملل نیب یسازمان ها ای یخارج یصالح دولت ها یدرخواست مراجع ذ*

آنها  یها تیو مأمور یالملل نیب ی، سازمان ها یو دفاتر کنسول کیپلماتید یها یندگیکارمندان نما

  نیورود به اوکرا یبرا شانیخود و خانواده ها یرسم فیمدت وظا یانجام طوالن یبرا

،  ی، ورزش ی، علم ی، آموزش یفرهنگ یبرنامه ها یمربوطه که مسئول اجرا یدعوت از نهاد دولت •

به  تیتابع یب ای یمشارکت در آن فرد خارج یداوطلبانه ، برا یها تیفعال نهیدر زم ییبرنامه ها

 یم ودخ یها تیفعال ریکه داوطلبان را درگ یموسسه ا  ایسازمان  کیدعوت از  ایاست ،  نیاوکرا

ثبت  یاز گواه یکپ کیهمراه با  یاجتماع استیوزارت س یرسم تیکه در وب سا یکند ، اطالعات

 .شود یقرار داده م یموسسه ا ایسازمان  نیدولت چن

 

 

 



 

 

  شود یاعمال م زایثبت انواع و یاسناد ، که برا یعموم ستیل

 :را داشته باشد ریز طیشرا دیسند گذرنامه که با کی .1

معتبر باشد.  حداقل شامل  نیاز قلمرو اوکرا متیاعالم شده عز خیسه ماه پس از تار یحداقل برا • 

   .سال معتبر نباشد 10از  شیبو  باشد گانیدو صفحه را

  شده و امضا شده ؛ لیتکم زایفرم درخواست و. 2

  متر یلیم  45× 35رنگ  کیعکس . 3 

  .وروی 30000با پوشش  ینامه پزشک مهیب کی. 4

 یمعتبر برا ینامه درمان مهیچند بار ورود ، در دسترس بودن ب یزایدرخواست و یدر صورت بررس 

  .شود یم یبررس نیشده به اوکرا یزیسفر برنامه ر نیدوره اول

 نیشده.  ا یزیدوره اقامت برنامه ر یبرا یکاف یمال یبانیدر دسترس بودن پشت دییاسناد تأ . 5 

  :اسناد عبارتند از

دالر  40( با نرخ رهیو غ یدر دسترس بودن وجوه )شامل کوپن پرداخت ، کارت ، صورت حساب بانک •

  .نیدر اوکرا ییغذا یمسکن و وعده ها نهیپرداخت هز ایدالر.  رزرو  200در روز + حداقل 

  یستیکوپن تور • 

 .مشخص خیبرگشت با تار طی: بلرندهیضمانت نامه از طرف گ •

 (دالر 65.  )یکنسولگر نهیبر پرداخت هز یمبن یسند .6  


