
 

 

  راه های مهاجرت به اتریش

بررسی و   به اتریش و راههای قانونی و روش های مهاجرت به اتریش در این مقاله مورد   مهاجرت 

است؟ هزینه مهاجرت   تحلیل علمی قرار می گیرد. برای مهاجرت به اتریش کدام روش مناسب تر 

داریم؟ آیا کشور اتریش برای مهاجرت کشور  وکیل مهاجرت به اتریش  آیا به اتریش چقدر است؟  

بررسی مهاجرت اتریش از طریق تحصیل، کار در اتریش، سرمایه   مناسبی است؟ ما در این مقاله به

سایر راه های مهاجرت به این کشور می پردازیم. این مقاله بر اساس سواالت   گذاری در اتریش و 

مقاله کمک   های ما تهیه و گردآوری شده است. امیدواریم که مطالعه این  بر روی وب سایت  شما

مهاجرت خود را انتخاب نمایید. در  شایانی به انتخاب درست شما نماید و بتوانید با دیدی باز مسیر 

 نبود می توانید برای مشاوره رایگان با مشاورین ما در   صورتی که این مقاله پاسخگوی سواالتتان 

پور  ملک  رایگان موسسه  مشاوره  و  آسانتر  ارتباط  برای  توانید  می  همچنین  کنید.   تماس حاصل 

با شما در تا مشاورین ما  نام نموده  اتریش در سایت های ما ثبت  به  اسرع وقت تماس   مهاجرت 

وش های مهاجرت به اتریش ملک ر)  بگیرند. برای مطالعه مطالب بیشتر نیز می توانید عباراتی مثل

چگونه به اتریش مهاجرت کنیم ملک پور ( را در گوگل  پور، مهاجرت کاری به اتریش ملک پور و یا

مفیدی را در وب سایت های ما مطالعه کنید. در نظر داشته باشید مطالب  جستجو نمایید و مطالب 

ارائه  .تهای معتبر نگارش شدهاز مشورت با وکالی محلی اتریش و پس از جستجو در سای فوق پس 

جهت کسب اطالعات الزم   باشد؛ اطالعات در این زمینه به مفهوم ارائه خدمات به شما عزیزان نمی

 .نمایید  از میزان خدمات ما با مشاوران موسسه تماس حاصل

 آنچه در این مقاله می خوانیم 

 شرایط مهاجرت به اتریش  •

 راه های مهاجرت به اتریش  •

 مهاجرت به اتریش برای کار •

 کشور اتریش برای مهاجرت از طریق تحصیل  •

 وین •

 کشور اتریش برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری •



 

 

 مهاجرت به اتریش از طریق ازدواج •

 مهاجرت به اتریش از طریق تولد  •

 مهاجرت به اتریش از طریق پناهندگی  •

 اتریش برای هنرمندان   مهاجرت کاری به •

 آسان ترین راه مهاجرت به اتریش  •

 قوانین جدید مهاجرت به اتریش •

 گراتس •

 هزینه زندگی در اتریش  •

 مهاجرت به اتریش از کشورهای ثالث  •

 2022شرایط اقامت در اتریش  •

 چگونگی اخذ اقامت و تابعیت اتریش  •

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت به اتریش  •

 

 شرایط مهاجرت به اتریش 

وسعت   اتریش با  و جمعیت    83855  کشوری  مربع  پایتخت   8.9کیلومتر  باشد.  می  نفر   میلیون 

ساعته دارد.   2.5زمانی   اتریش،وین و زبان رسمی مردم اتریش آلمانی است. اتریش با تهران فاصله

اروپا که به دلیل معماری، موسیقی و هنر   مهاجرت به اتریش کشوری با طبیعت زیبا در اتحادیه

پذیر می باشد. در بحث بررسی شرایط مهاجرت به اتریش، باید   روش قانونی امکان  6شهرت دارد از  

 دانمارک، آلمان و فنالند کشورهایی هستند که نه تنها در سال جدید، بلکه  گفت، اتریش، هلند، 

فوق العاده عالی   به دلیل داشتن شرایط زندگی  چندین سال است که به دلیل ارائه راه های جذاب و

شهروندان قرار گرفته اند. شما با سفر به اتریش   مورد توجه و مورد استقبال بسیاری از ایرانیان و دیگر

به دست خواهید آورد. البته اگر از طریق قانونی و از طریق مسیرهایی   قطعاً زندگی تضمین شده ای را

به زندگی   یا روش خیلی راحت تحصیل در رشته بیزینس اقدام کنید،  کاری، سرمایه گذاری و :چون

بیزینس شما را به اتریش و   با سطح کیفیت باال خواهید رسید. گفتنی است که، تحصیل در رشته



 

 

هزار   ۱۰۰الی   ۵۰به اتریش می باشد. شما با   اقامت این کشور می رساند و یکی از شرایط مهاجرت

می توانید وارد اتریش شوید. برای دانستن جزئیات این روش که   یزینسیورو و با تحصیل در رشته ب

 عنوان بهترین روش شناخته شده است، می توانید به همراه کلید واژه ملک پور   در سال جاری به 

سرمایه گذاری در   عبارت مدنظر را جستجو کرده و با فیلترشکن وارد مقاله مورد نظر شوید. درباره

توانید در این کشور سرمایه   یورو نیز می  هزار  ۱۰۰هزار یورو و    ۵۰که شما با    اتریش این را بدانید

دولت اتریش قانع شود بیزینس شما نه تنها تأثیر منفی بر اقتصاد   گذاری کنید، البته به شرط آن که

است. در  گذارد، بلکه بیزینستان اثر خیلی خوبی بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه گذاشته کشور نمی

کنید. البته اگر دعوتنامه   ورد کار در اتریش شما می توانید از طریق سیستم امتیاز بندی اقدام م

کار به اتریش بروید و از شرایط مهاجرت به اتریش   داشته باشید، می توانید مستقیماً برای جستجوی 

ته های مهاجرت به اتریش بهترین روش همان روش تحصیل در رش  برخوردار شوید. از میان روش

مقاالت   پیشنهاد می کنیم در این باره سطح اطالعاتی خود را تا حدودی با مطالعه  .بیزینس می باشد

 .ما با فیلترشکن باال ببرید

 

 راه های مهاجرت به اتریش 

ترین روش   به اتریش از روش های متعددی امکان پذیر است که در این بخش به ذکر اصلی   مهاجرت 

ثبت   سرمایه گذاری و  های آن پرداخته شده است. روش های مهاجرت به اتریش نظیر کار،تحصیل،

 ایی هستند که منجر به اخذ اقامت و در پی آن اخذ تابعیت اتریش می از روش ه  شرکت در اتریش

روش است.   گردند.در بررسی روش های مهاجرت الزم به بررسی هدف از مهاجرت و سپس انتخاب

سکونت دائمی در اتریش را   زیرا هر طریقی منجر به اخذ اقامت اتریش نمی گردد. کسانی که قصد

حضور در تمامی کشور های عضو شینگن را داشته   پورت اتریش اجازهدارند یا می خواهند با اخذ پاس

 .مطالعه نموده و روش های اخذ اقامت و تابعیت در اتریش را دریابند  باشند روش های زیر را به دقت 

 

 



 

 

 مهاجرت به اتریش برای کار

جر مالیات من  های مهاجرت به اتریش از طریق کار پس از گذشت مدت زمان معلوم و پرداخت   روش

گردد. دقت بفرمایید برای کار در   به دریافت اقامت دائم اتریش و در پی آن اخذ تابعیت اتریش می

وب سایت های کاریابی اتریش به طور کامل تحلیل   اتریش الزم است شرایط کار را در موسسات و

لی، انجام دهید. متقاضیان به طور کلی از جهت سن، مدارک تحصی  نمایید و بررسی های الزم را 

 مدرک و دانش زبان و موارد دیگر مورد بررسی قرار می گیرند. برای اخذ اطالعات  سوابق کاری،

اطالعات الزم  کار در اتریش  بیشتر از قسمت های موجود و مقاالت مرتبط استفاده نمایید و درباره

 :و دقیق را بدست آورید. نمودار زیر به نرخ بیکاری در اتریش اشاره کرده است

 

 :ورت ممکن استص  2روش های مهاجرت به اتریش از طریق کار به 

 

 اخذ ویزای جست و جوی کار در اتریش 

ماهه   6در سیستم امتیاز بندی شوند. ویزای    70متخصص چنانچه موفق به کسب امتیاز    نیروهای 

چنانچه شغلی   جست و جوی کار دریافت می نمایند و با ورود به خاک اتریش در طی این مدت

 .یافتند موفق به اخذ اقامت در اتریش می گردند

 



 

 

 یا پیشنهاد کاری  Job Offer شتندا

ابتدا در اتریش و  کارفرمایان،سازمان  ها و شرکت ها برای یافتن و استخدام نیروی کار مورد نیاز 

اولویت بعدی   کشور های حوزه ی شنگن جست و جو می نمایند و در صورت نیافتن نیروی کار در

 .یه شما میرسند

 

 کشور اتریش برای مهاجرت از طریق تحصیل 

معتبر دارای   میلیون نفر امکانات تحصیلی کاملی از لحاظ دانشگاه های   8.9اتریش با جمعیت    ورکش

افراد فراهم نموده است الزم به  تحصیل در اتریش  برای .رتبه بندی باال و سیستم آموزشی برای 

است و  آلمانی  اتریش  زبان مردم  است.  اتریش  دانشگاه های  به مقاطع   بررسی شرایط  ورود  برای 

باشد. عالوه بر مدرک  B1 قبول و حداقل  تحصیلی مختلف در اتریش باید سطح زبان آلمانی شما قابل

دارید که می توانید نحوه تنظیم آنرا در مقاالت   تحصیلی نیز نیاز CV زبان برای ورود به دانشگاه ها به 

 .مطالعه بفرمایید  همین سایت 

 

 :نکات مهم در خصوص تحصیل در اتریش

 .در مقطع دکتری به سوپروایزر نیازمندید

 .در مقطع لیسانس به قبولی در دانشگاه سراسری در ایران نیاز دارید

 .ه زبان آلمانی است نیازمند استرشته پزشکی برای ورود به قبولی در آزمون ورودی که ب

 .یورو ماهانه میباشد  950تا  800هزینه های زندگی در اتریش متوسط بین 

 .امکان اخذ مدرک آلمانی در اتریش پیش از ورود به دانشگاه وجود دارد

 .امکان کار ضمن تحصیل وجود دارد



 

 

 .اغلب دانشگاه های اتریش شهریه ندارند

 .االترین رده های جهانی می باشنددانشگاه های اتریش در بین ب

 

 وین

را   اتریش وین، ترکیبی از سنت های امپراتوری، موسیقی و جذابیت های دوست داشتنی  پایتخت

در قهوه خانه ها   ارائه می دهد. شهری که الهام بخش قدیمی و جدید است و همیشه مکانی دنج

شمال شرقی کشور اتریش و در نزدیکی   دارد.وین بزرگترین شهر آلمانی زبان اروپا می باشد. وین در 

 توان دانشگاه وین و دانشگاه بودن کولتور ویندولتی وین می  های رود دانوب قرار دارد. از دانشگاه

(BOKU) توانند از ؛ و در ضمن همه میبرد، تحصیل در دانشگاههای دولتی وین رایگان است  را نام 

وین فنی  دانشگاه  شوند.  برخوردار  تحصیلی  بورسیه  بزرگترین(TU) امکانات  در   نیز  وین  دانشگاه 

 .های فنی و مهندسی استرشته

 

 کشور اتریش برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در   آیا مهاجرت به اتریش از طریق سرمایه گذاری شرط حضور دارد؟ بله همه انواع

تجاری   برای اخذ اقامت و تابعیت شرط حضور دارد. سرمایه گذاران موفق دارای طرح های  اتریش

با سرمایه گذاری در اتریش   مفید، صاحبان بیزینس های موفق و افراد صاحب ایده های نو می توانند

اتریش را به دست آورند. دقت بفرمایید طرق   از طریق ثبت شرکت در اتریش اقامت و تابعیت کشور

های زیر می باشد اما در برخی موارد مانند خرید ملک شخص   ایه گذاری در اتریش شامل روش سرم

 .اتریش را دریافت نمی نماید  اقامت دائم و تابعیت

 

 



 

 

 :روش های مهاجرت به اتریش و طرق سرمایه گذاری در اتریش شامل

 ثبت شرکت در اتریش 

 خرید ملک در اتریش 

 اقامت خود حمایتی اتریش 

 :نکات قابل توجه در خصوص مهاجرت به اتریش از طریق سرمایه گذاری

 .د می باشددرص  1.9اتریش دارای رشد اقتصادی متوسط 

 .کشور اتریش عضو یازمان تجارت جهانی است

معاهدات اکثر  در  گذاری  سرمایه  های  می   استاندارد  آن  عضو  اتریش  که  چندجانبه  یا  دوجانبه 

 .باشد،رعایت گردیده است 

 .ایران در اتریش دارای سفارت خانه و اتریش نیز در ایران دارای سفارت خانه می باشد

 

 :تریشنکات مهم ثبت شرکت در ا

 .اخذ اقامت و تابعیت اتریش از طریق ثبت شرکت در اتریش امکان پذیر است

 .یورو دارد  100000سرمایه گذاری و ثبت شرکت در اتریش نیاز به حداقل سرمایه 

 .سرمایه گذاری در اتریش و ثبت شرکت در اتریش به بیزینس پلن نیازمند است

 

ایرانی با یک  ریشی امکان پذیر است. یعنی اگر شخصبه اتریش از طریق ازدواج با تبعه ات مهاجرت 

 4ازدواج نماید، پس از گذشت    تبعه اتریش یا کسی که اهل اتریش است و پاسپورت اتریش دارد

اتریش و پاسپورت اتریش را تحت شرایطی دریافت   سال از ازدواجشان شخص ایرانی تابعیت   5الی  

الها باید در عقد نکاح شخص اتریشی باشد و شخص در طی این س  است   می نماید. الزم به ذکر



 

 

 نپذیرد. شرایط اخذ تابعیت اتریش شامل مواردی می گردد که الزمه اخذ اقامت در   جدایی صورت

اخالقی و پیروی   هر کشوری است. یادگیری زبان آلمانی و داشتن مدرک آن، داشتن صالحیت های 

جمله شرایط اخذ تابعیت و پاسپورت   ت ازاز قوانین اتریش و همچنین عدم ارتکاب به جرم و جنای

 .اتریشی می باشد

 

 :نکات مهم در خصوص مهاجرت به اتریش از طریق ازدواج

 .حتما شرایط اقامتی فرد اتریشی را بررسی نمایید

 .پیش از مهاجرت اسناد مورد نیاز را بررسی دقیق نمایید

 .شرایط ازدواج را پیش از مهاجرت به اتریش با یک حقوقدان بررسی بفرمایید 

قرار می گیرد.   نظیر نفقه، مهریه در برخی موارد تحت تاثیر قانون اتریش و ایران در تعارض   مسائلی

 .حتما با وکالی متخصص حقوق بین الملل مشورت بفرمایید

 

 مهاجرت به اتریش از طریق تولد 

فرزندانشان برای   از طریق تولد، برای بسیاری از افرادی که به فکر به دنیا آوردنبه اتریش    مهاجرت 

اعطای تابعیت در اتریش سیستم خون   اخذ پاسپورت اتریشی هستند امکان پذیر نیست. زیرا سیستم

باید تابعیت اتریش را داشته باشند و با صرفا به دنیا آمدن   است. یعنی یکی از والدین شخص یا هر دو

تولد باید   اتریش،تابعیت و پاسپورت اتریشی به وی نمی دهند. برای اخذ تابعیت از طریق  زند در فر

مانند کشور آمریکا، کانادا، برزیل   کشورهایی را مد نظر قرار دهید که از قانون خاک پیروی می کنند 

تابعیت اخذ می آمدن فرزند، پدر و مادر او هم اقامت و    دنیا   به   با  ها   کشور  این   از  برخی   در.    … و  

 .به اتریش از طریق تولد و اخذ تابعیت و اقامت امکان پذیر نمی باشد  نمایند ولی در مهاجرت

 



 

 

 مهاجرت به اتریش از طریق پناهندگی 

دالیلی   به اتریش از طریق پناهندگی و مهاجرت قاچاقی به اتریش برای کسانی که بر طبق  مهاجرت

عضویت در گروه های خاص،   اد، دالیل دینی و مذهبی،واقعی نظیر دالیل سیاسی، دالیل رنگ و نژ

اند تنها امکان پذیر است. امروزه بسیاری از   گرفته  قرار  شکنجه   و  آزار  مورد  در معرض خطر جانی و

اتریش و سایر کشور ها را دارند، پناهنده واقعی نمی باشند. این گونه   افرادی که قصد پناهندگی در 

 … کار و   اجد شرایط مهاجرت از طرق قانونی ذکر شده همچون تحصیل،غالبا در گروه افراد و  افراد

پور به هیچ عنوان پناهندگی  ملک موسسه لذا. نیست  آنان برای مناسبی راه پناهندگی  و باشند می

 .پناهندگی در اتریش ارائه نمی دهد  را به شما عزیزان توصیه نمی کند و خدماتی در باب

 

 :دالیل عدم توصیه پناهندگی

 .یت افراد پناهنده در اتریش در ابهام استوضع

 .پناهندگان دارای شرایط مساعد زندگی و رفاه اجتماعی باال نمی باشند

 ..پس از مهاجرت به اتریش از طریق پناهندگی شخص قادر به بازگشت به کشورش نمی باشد

د و کشور چنانچه شخص شرایط واقعی یک پناهنده را نداشته باشد مجبور به دروغ به کشور خو

 .اتریش خواهد بود

 

 مهاجرت کاری به اتریش برای هنرمندان 

به موجب   مهاجرت به اتریش از طریق هنرمندی چگونه است؟ برخی کشورها ویزایی دارند که  شرایط

و حرفه خود امرار معاش   آن هنرمندان و افراد موفق می توانند به ان کشور رفته و از طریق هنر 

در یکی از فستیوال ها و یا نمایشگاهها و یا   نمایند. این ویزا به کسانی تعلق می گیرد که حداقل

باشند و یا در کشور خود مقامی آورده باشند یا مدالی دریافت   مسابقات بین المللی شرکت کرده



 

 

ویزای هنرمندان   .اشته باشندهمچنین با یکی از رسانه های عمومی مصاحبه ای د  نموده باشند و

 .سب نماییدنیز وجود دارد که شما می توانید با مطالعه ماله مربوطه اطالعات الزم را ک اتریش

 

 آسان ترین راه مهاجرت به اتریش 

آسانترین راه   ترین راه مهاجرت به اتریش در واقع بستگی به شرایط اشخاص دارد. در واقع  آسان

عمومی اگر بخواهیم بگوییم آسان   مهاجرت به اتریش برای افراد مختلف متفاوت است. اما به طور

چیست؟ می توانیم بگوییم یکی از ارزان ترین راه  اقامت اتریش   ترین راه مهاجرت به اتریش و کسب

مهاجرت از طریق کار به اتریش است اما مهاجرت کاری چندان آسان   های مهاجرت به اتریش راه

اتریش   براین مهاجرت به اتریش از طریق تحصیل شاید آسان ترین راه برای مهاجرت بهبنا .نیست

البته اگر داشته باشید، مهاجرت به   را  اتریش  حمایتی  خود  طریق  از  مهاجرت  شرایط  شما   باشد. 

 .مهاجرت آسان به اتریش است اتریش از طریق تمکن مالی نیز گزینه خوبی برای

 

 ریشقوانین جدید مهاجرت به ات

طریق روش   قوانین جدید مهاجرت به اتریش، مهاجر خارجی و متقاضی احتمالی می تواند از  طبق

اقدام نماید. طبق قوانین  .هایی که در سال جدید توسط متقاضیان، مورد توجه قرار گرفته است

از طریق کار در اتریش که براساس سیستم   جدید مهاجرت به اتریش، اقامت اتریش را می توانید

جستجوی کار است، از آن خود نمایید. همچنین می توانید از   امتیاز بندی است و براساس ویزای

 تحصیل در رشته کارآفرینی اقدام کنید که بعد از تحصیل در این رشته اجازه  طریق روش تحصیلی و 

ذکر بر روش های    دارید که به عنوان کارآفرین نوآفرین در یک منطقه شروع به کار نمایید. عالوه

شهروند خارجی وارد اتریش شوید. البته   شده به عنوان مهاجر احتمالی می توانید با ازدواج با یک

که به جای پر کردن فرم مربوط به ویزاهای دیگر، فرمی را   اگر هنرمند هستید این فرصت را دارید

خاصی در درخواست کنید که مربوط به ویزای افراد خاص است. این فرم را اش  برای مهاجرت خود 



 

 

اجازه دارید  می دهند که هنرمند می باشند. اگر واجد شرایط دریافت چنین ویزایی شوید، خواست

 .و پاسپورت این کشور اقدام کنید  بعد از اقدام و بعد از چند سال زندگی در اتریش برای اقامت دائم

 

 گراتس

نقطه   ترانه ای و یک دومین شهر بزرگ اتریش است. این شهر یک شهر آرام با روحیه مدی  گراتس

رودخانه مور قرار دارد   روی  بر   گراتس .  است  شده   واقع   اتریش   جنوب   در   گراتس .  است  فرهنگی    داغ

لقب   2003تبدیل شده است. در سال    ها است که به یک ایستگاه محبوب برای گردشگرانو مدت 

اده است. شهر لذت آشپزی را به خود اختصاص د  لقب شهر   2008پایتخت فرهنگی اروپا و در سال  

های بسیار متنوعی است که هر یک امکانات ویژه ای را به مسافران   گراتس دارای هتل ها و اقامت گاه

این شهر  ارائه می با معماری  اقامتگاه های شهر گراتس کامال مطابق  و  ها  طراحی و   دهند. هتل 

ی مردم این شهر آشنا زندگ  ساخته شده اند و چیدمان آن ها به گونه ای است که افراد را با سبک

 .می نماید

 

 هزینه زندگی در اتریش 

یورو در ماه   1200- 1100نفره حدود    3زندگی در اتریش به طور میانگین برای یک خانواده    هزینه 

برخی از هزینه های مهم زندگی   است که این باز بستگی به روش زندگی افراد دارد. ما در جدول زیر 

 :را آورده ایم هزینه مهاجرت به اتریش  و

 هزینه های ملک در اتریش 

 خریدن آپارتمان در وسط شهر )هر متر مربع(  یورو 2900-9000

 خریدن آپارتمان در بیرون شهر )هر متر مربع(  یورو 2500-5900

 خوابه در خارج شهر )اجاره ماهان(   3آپارتمان   یورو  780-1500



 

 

 خوابه در مرکز شهر )اجاره ماهانه(   3آپارتمان   یورو  950-2300

 آپارتمان تک خوابه در خارج شهر )اجاره ماهانه(  یورو   800تا   450

 آپارتمان تک خوابه در مرکز شهر )اجاره ماهانه(  یورو  530-1100

 هزینه های زندگی در اتریش 

 پرس غذا  1 یورو 8-18

 یورو  840
مخارج یک فرد مجرد به صورت ماهانه )اجاره در نظر گرفته 

 نشده(

 یورو  2950
خانوار   یک  نظر   4مخارج  در  )اجاره  ماهانه  صورت  به  نفره 

 گرفته نشده( 

 هانه بعد از پرداخت مالیات به طور متوسط درآمد ما  یورو  2055

 هزینه های مربوط به ساختمان  یورو  120-350

 حمل و نقل عمومی )کارت ماهانه(  یورو  30-55

 

 2022شرایط اقامت در اتریش 

خوبی داشته   این که مقیم کشوری شوید که آرزوی خیلی ها می باشد، باید شرایط و رزومه  برای

 ریزی می  این کشور برنامه  . اتریش کشوری است که بسیاری از متقاضیان برای زندگی درباشید

بدین   2022شوند. شرایط اقامت در اتریش    کنند تا از این طریق وارد اتریش  کنند و تالش می

د، برای اخذ عنوان دانشجویی که شرایط اخذ نامه پذیرش را دار صورت است که، شما می توانید به

بندی   اتریش آماده شوید. البته شما به عنوان شخصی که می داند، از سیستم امتیاز  ویزای تحصیلی

آورد، می توانید خود   می  کشور اتریش امتیازات الزم را به جهت کار برای کارفرمای اتریشی به دست 



 

 

یش نمایید. ولی اگر بیزینس ویزای جستجوی کار اتر  را آماده دریافت ویزای کاری و یا آماده دریافت 

اصول بیزینس در این کشور آشنا شوید و بعد از آن در این کشور   منی هستید که دوست دارید با

 ۵۰  کنید، می توانید از طریق تحصیل در دوره بیزینس و یا از طریق سرمایه گذاری   گذاری   سرمایه

 .هزار دالری اقدام کنید ۱۰۰هزار دالری و یا 

باشید که خیلی   مایه گذاری و یا تحصیل در رشته بیزینس شما باید ایده ای داشته این روش سر  در 

ایده خود را برطرف کنید. در   به شما کمک می کند که نواقص MIE خالقانه باشد. البته موسسه

نیز برای رفتن به اتریش و زندگی در این کشور   میان تمامی راه های گفته شده اقامت خود حمایتی 

در نظر بگیرید که در این نوع اقامت شما نمی توانید برای یک   البته این موضوع را  مناسب است.

بهتر است  .کنید. مطمئناً یکی از اهداف شما برای مهاجرت کار در کشور مقصد می باشد  کارفرما کار 

ن اقدام کنید. یکی از مهم تری  که از طریق تحصیل و یا در صورت داشتن امتیازات الزمه از طریق کار

انگلیسی و داشتن دانش زبان آلمانی در حد مکالمه   تسلط به زبان  2022شرایط اقامت در اتریش  

 .می باشد

 

 مهاجرت به اتریش از کشورهای ثالث 

کشورهای ثالث وارد   از افراد به دلیل این که شانسشان برای دریافت ویزا باال برود، از طریق  بعضی

اتریش می از طریق   کشور  اتریش  به  برای مهاجرت  ابتدا مسیر   شوند.  کشورهای ثالث الزم است 

تعیین کنید. مثال اگر یک ایرانی هستید و می خواهید   انتخابیتان را به عنوان یک مهاجر خارجی 

 اقدام نمایید، می توانید ابتدا با خرید خانه در ترکیه و یا با اجاره ملک در   برای خود حمایتی اتریش 

اتریش شوید. در این   ترکیه اقامت این کشور را به دست آورده و یا با اقامت کشورهای دیگر وارد 

که مستقیم از کند. ولی کسانی  می صورت شانستان برای دریافت ویزای خود حمایتی افزایش پیدا

دریافت اقامت خود حمایتی و یا همان اقامت تنعم مالی کاهش   ایران اقدام می کنند، شانسشان برای

عالوه  .بنابراین توصیه ما این است که، برای این روش از کشورهای ثالث اقدام کنید .کند  پیدا می

ثالث، شما می توانید  ایبر روش خود حمایتی و سرمایه گذاری، برای مهاجرت به اتریش از کشوره



 

 

طریق کشورهای ثالث اقدام کنید. البته اگر   برای تحصیل، کار و یا به جهت اخذ ویزای هنرمندان از

ایران نیز اقدام کنید، شانس زیادی برای اخذ ویزا   برای این روش ها از طریق سفارت  اتریش در 

 .دارید

 

 چگونگی اخذ اقامت و تابعیت اتریش 

سال در   5مدت    و تابعیت در اتریش از روش های کار و سرمایه گذاری باید به دریافت اقامت    برای

سال پاسپورت دریافت   6پس از    این کشور بیمه و مالیات پرداخت نمایید تا بتوانید اقامت دائم و

سال با همسر خود زندگی مشترک داشته باشد   کنید. در موضوع ازدواج نیز شخص باید حداقل سه

سپس تابعیت اقدام کند. تحصیل به تنهایی سبب اعطای اقامت  ریافت اقامت دائم وتا بتواند برای د

شود و شخص باید پس از تحصیل کار پیدا کند و در صورتی که کار پیدا کند   دائم و تابعیت نمی 

نماید. شما می   سال اقدام  6تواند اقامت خود را به کاری تبدیل و سپس برای تابعیت پس از    می

در تهران، توسط موسسه ملک پور   مهاجرت به اتریش از طریق وکیل مهاجرت به اتریش توانید برای  

 .اقدام نمایید

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت اتریش 

 راه های مهاجرت به اتریش چیست؟ ️✔

از   اتریش  به کشور  مهاجرت  و  است  اتریش مختلف  به  مهاجرت  کار،  6روشهای  تحصیل،   طریق 

 .ازدواج ، تولد و پناهندگی امکان پذیر است  سرمایه گذاری، 

 برای مهاجرت به اتریش کدام روش مناسب تر است؟ ️✔

 .مهاجرت تحصیلی یکی از آسانترین راههای مهاجرت به اتریش است

 هزینه های زندگی در اتریش چقدر است؟ ️✔

 .یورو است  1100تا  800نفره حدود   2هزینه زندگی در اتریش برای یک خانواده  



 

 

 آیا راهی برای مهاجرت هنرمندان به اتریش وجود دارد؟ ️✔

 .بله موسسه ملک پور به تازگی راهی را برای مهاجرت هنرمندان به اتریش گشوده است

 معایب زندگی در اتریش چیست ؟ ️✔

دارد، شاید معایبی هم داشته باشد البته بسته به دیدگاه   هر کشوری در کنار مزایایی که برای زندگی 

با هم متفاوت است. شاید از نظر برخی افراد یکی از معایب زندگی در اتریش   ایب و مزایاافراد مع

 .زبان آلمانی باشد  ،

 

 مهاجرت به اتریش و سخن پایانی 

بررسی   روش قانونی برای اخذ اقامت اتریش در این مقاله به صورت علمی  6به اتریش و    مهاجرت 

وجود دارد که شامل   گردید و مهم ترین نکات آن به عرض شما رسانده شد. تنها یک روش دیگر

این نوع ویزا هرگز به اقامت دائم تبدیل   ماهه می گردد و   6یا    3ویزای توریستی و اقامت کوتاه مدت  

مشاوره در خصوص راه های مهاجرت به اتریش و اخذ اقامت اتریش   د شد.برای اخذ اطالعات ونخواه 

 مشاوران موسسه ملک پور تماس حاصل نموده و یا در بخش پرسش و پاسخ همگانی  می توانید با

ت قرار گیرید و به سواال  سواالت غیر تکراری خود را درج نمایید تا از سراسر دنیا با یکدیگر در ارتباط

مطرح نمودن سواالت شما وجود دارد. برای   شما پاسخ داده شود.همچنین در زیر هر مقاله امکان

عباراتی مثل )مهاجرت به اتریش ملک پور، مهاجرت کاری به   مطالعه مطالب بیشتر نیز می توانید

 مطالب چگونه به اتریش مهاجرت کنیم ملک پور ( را در گوگل جستجو نمایید و    اتریش ملک پور و یا 

پر کنید تا مشاورین   مفیدی را در وبسایت های ما مطالعه کنید. یا فرم ارزیابی مهاجرت به اتریش را

 .ما با شما تماس حاصل نمایند. از توجه شما ممنونیم

 


