
 

 

 2022 قوانین  و  شرایط  – مهاجرت به فنالند با حداقل سرمایه  

طریق کار   به فنالند، اخذ اقامت و تابعیت از روش های مختلف نظیر مهاجرت به فنالند از  مهاجرت

ویزای   به فنالند و مزایای   جرت و مهاجرت به فنالند از طریق سرمایه گذاری و مزایا و معایب مها

 همچنین بررسی کشور فنالند برای مهاجرت، در این مقاله مورد تحلیل علمی قرار  ، تحصیلی فنالند

مهاجرت به فنالند   می گیرد. ممکن است بسیاری از دوستان سواالتی از این قبیل داشته باشند که

طریق خرید ملک امکان پذیر است؟   از طریق پناهندگی کار درستی است؟ مهاجرت به فنالند از

است؟ مزایای زندگی و مهاجرت به فنالند از طریق   ای مهاجرت به فنالند چقدر حداقل سرمایه بر

به فنالند چه راههایی است؟ فنالند یکی از کشورهای شمال اروپا   تحصیل چیست؟ راه های مهاجرت 

 نظر امکانات رفاهی و کیفیت زندگی بسیار عالی است و همواره افراد بسیاری در  می باشد که از

به این کشور  … وش های مختلفی همچون تحصیل، کار، سرمایه گذاری و ازدواج وتالشند تا از ر

گیری برای انتخاب روش مهاجرت   مهاجرت نمایند. به شما پیشنهاد می شود قبل از هرگونه تصمیم

شرایط شما را بررسی کرده و بهترین راه را به شما   فنالند، با یک وکیل معتبر مشورت نمایید تا

می تواند پاسخگوی سواالت شما در این زمینه باشد و به صورت   ،موسسه ملک پور.  پیشنهاد دهد

پور و یا   به شما مشاوره الزم را اخذ نماید. شما می توانید ) مهاجرت به فنالند ملک  تلفنی و رایگان، 

گوگل   در  را  پور(  ملک  فنالند  به  مهاجرت  و هزینه  نمایید  در   جستجو  را  مرتبط  مقاالت 

 .مطالعه نمایید miemohajerat سایت

 :آنچه در این مقاله می خوانیم

 شرایط مهاجرت به فنالند  •

 مهاجرت فنالند از طریق کار •

 مهاجرت به فنالند از طریق تحصیل  •

 مهاجرت به فنالند از طریق سرمایه گذاری  •

 اقامت فنالند از طریق ازدواج چه مدت طول میکشد؟  •

 مهاجرت به فنالند از طریق پناهندگی  •

 آیا ویزای هنرمندان برای مهاجرت به فنالند وجود دارد؟ •



 

 

 شرایط کشور فنالند برای زندگی •

 آسانترین راه مهاجرت به فنالند •

   رای ایرانیانشرایط زندگی در فنالند ب  •

 هزینه مهاجرت به فنالند  •

 چگونه می توان اقامت دائم و تابعیت فنالند را دریافت نمود؟  •

 وکیل مهاجرت به فنالند  •

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت به فنالند •

 

 شرایط مهاجرت به فنالند 

اروپا می باشد که   بررسی کشور فنالند برای مهاجرت باید گفت، فنالند، یکی از کشورهای شمال  در

گویند. پایتخت این کشور هلسینکی   بیشتر مردم این کشور به زبان فنالندی و سوئدی سخن می 

فنالند رتبه هشتم را در بین . از نظر مساحت،  دارد  میلیون نفر  ۵.۴است. این کشور، جمعیتی حدود  

 دارد. اقتصاد این کشور بر پایه صادرات می باشد و نسبت به سایر کشورهای  سایر کشورهای اروپایی

مکانی مناسب جهت زندگی   منطقه یورو، اقتصاد بهتری دارد. بنابراین با این اقتصاد خوب، می تواند

رد. راه های مهاجرت به فنالند از روش های دا  را فراهم آورد. مهاجرت به فنالند، روش های مختلفی

ازدواج، تولد و پناهندگی امکانپذیر است که پیشنهاد ما این است که   کار، تحصیل، سرمایه گذاری،

نمایید و در   های قانونی و کم ریسک که می تواند آینده خوبی برای شما رقم بزند، استفاده از روش

داشته باشید و از استفاده از روش   به فنالند نیز توجه این میان به حداقل سرمایه برای مهاجرت  

اخیر، بسیاری از افراد قبل از اینکه ما به طور گسترده و  پناهندگی، صرف نظر نمایید. در سال های

 با زیان های پناهندگی صحبت کنیم، از طریق پناهندگی اقدام به مهاجرت می  کاملتری در رابطه

 .کردند

ارائه نمود، اکثر   در طی اطالع رسانی هایی که موسسه ملک پور در رابطه با پناهندگی خدمتتان  اما

پناهنده واقعی باشند. یکی از روش هایی که ما   افراد به دنبال راه های قانونی می باشند مگر اینکه 



 

 

دارد   تحصیلی می باشد. در حال حاضر دانشگاهی در فنالند وجود  به شما توصیه میکنیم مهاجرت 

کشور   زبان ندارد و به افرادی که زبان فنالندی را بیاموزند و به این زبان که در   که نیاز به مدرک 

درصدی اختصاص می   ۳۰تا    ۲۰فنالند رایگان است، تحصیل کنند، اسکالر شیپ معادل با تخفیف  

یک  با  توانید  می  فنالند  به  مهاجرت  روش  انتخاب  برای  مها   دهد.  امور  در  متخصص  جرت وکیل 

شرایط و سرمایه موردنظر شما را پیشنهاد دهد.   مشورت نمایید تا بهترین روش مهاجرت مطابق با

 .مهاجرت به فنالند را با ذکر توضیحات، مشاهده می کنید  در زیر برخی از روش های مختلف

 

 مهاجرت فنالند از طریق کار

روش یکی   از روش های بررسی کشور فنالند برای مهاجرت، روش مهاجرت کاری می باشد. این   یکی

زیادی از این روش به این   عدهاز بهترین روش های مهاجرت و اخذ اقامت فنالند است که همواره  

داشته باشید. به این معنا  job offer می بایست یک  ، کار در فنالند  کشور مهاجرت می کنند. برای

کار   رداد کاری ببندید و او قبول نماید که شما را استخدام کند. اینفنالندی قرا  که با یک کارفرمای 

نشدن فرد موردنظر سه   ابتدا حدود سه ماه در کشور فنالند میبایست آگهی شود و در صورت پیدا

می تواند درصورت نیافتن فرد مورد نظر در   ماه در اتحادیه اروپا، آگهی می شود. پس از آن، کارفرما

ساعت در هفته در فنالند   ۴۰تا    ۳۵استخدام نماید. فرد با کار حدود    فرد خارجی رااتحادیه اروپا،  

هنگام کار و   یورو در ماه دریافت می نماید. این فرد در صورت پرداخت مالیات   ۳۰۰۰حدود    حقوقی 

 .پس از حدود پنج سال می تواند اقامت دائم فنالند را اخذ نماید

 

 مهاجرت به فنالند از طریق تحصیل 

سن و سال،   اشد که همواره افراد دانشجو و کماز روش های مهاجرت به فنالند، تحصیل می ب  یکی

نمایند. در توضیح کشور فنالند   می توانند از این طریق برای اخذ اقامت دائم در این کشور، اقدام

از طریق تحصیل، می توان گفت،  بهترین دانشگاه های   برای مهاجرت  دانشگاه های فنالند، جزو 

ال هستند. مهاجرت به فنالند از طریق تحصیل قبل علمی بسیار با  کشور می باشند که از نظر سطح 



 

 

افراد  به   ۲۰۱۸از سال   و  این کشور، جهت تحصیل، هزینه میگیرد  اکنون  اما  بود.  رایگان   صورت 

هایی در فنالند وجود   میبایست شهریه پرداخت نمایند. البته ذکر این نکته ضروری است که دانشگاه 

قبل ندارید و می توانید پس از مهاجرت به   درک زبان ازدارند که به صورت عادی نیازی به ارائه م

در فقط  بیاموزید.  زبان  کشور  را   این  دانشگاه  پذیرش  برای  آنالین  اولیه  آزمون  بتوانید  که  حدی 

تا   8میبایست اطالعات زبان داشته باشید. دانشجویان بین المللی هزینه ای حدود    پذیرفته شوید 

این دانشگاه ها با   حالت عادی، میبایست پرداخت نمایید. اما   هزار یورو به صورت سالیانه در   10

گرفتن این زبان و تحصیل به زبان فنالندی   آموختن زبان فنالندی که در فنالند رایگان می باشد و یاد

درصد جهت شهریه تحصیل، ارائه می نمایند و در واقع به شما   30تا    20، به شما تخفیفی حدود  

دهند. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که این دانشگاه ها اگر می    اسکالر شیپ اختصاص

انگلیسی زبان   زبان فنالندی تحصیل نمایید کار شما را تضمین می نمایند. فنالند دومین کشور  به

گویند. همچنین امکان بردن همراه و   اروپاست و از ده نفر، نه نفر به زبان انگلیسی راحت، سخن می

 دانشگاه ها نیز، فراهم می باشد که بسیار عالی است. بنابراین  رای دانشجویان اینکار بین تحصیل ب

ب، بسیار تصمیم درستی می باشد با وجود چنین دانشگاه هایی با این شرایط خو تحصیل در فنالند

پیشنهاد می شود که   به افرادی که شرایط مهاجرت از طریق تحصیل به فنالند را دارند به شدت  و

 .این راه از بهترین راه های مهاجرت به فنالند است

 

 مهاجرت به فنالند از طریق سرمایه گذاری 

از نظر   ی از کشورهایی است که تشریح کشور فنالند برای مهاجرت گفتنی است، فنالند یک   برای

کشور جزو کشورهایی است   اقتصاد، بسیار با ثبات است و اقتصاد آن بر پایه صادرات می باشد. این

سرمایه گذاران خارجی را تضمین می نماید.   که فساد اقتصادی در آن بسیار کم می باشد و امنیت

ناست که در این کشور، امنیت سرمایه می باشد که به این مع  ریسک مصادره اموال در این کشور، یک 

 خارجی وجود دارد. مهاجرت به فنالند و سرمایه گذاری در این کشور از روش های   گذاری برای افراد

پیشنهاد می شود   .باشد  می  امکانپذیر  …مختلفی همچون خرید ملک، ثبت شرکت، کارآفرینی و  

 .ابتدا با یک وکیل معتبر مشورت نمایید تا سرمایه شما تباه نگردد سرمایه گذاری در فنالند  جهت



 

 

 اقامت فنالند از طریق ازدواج چه مدت طول میکشد؟ 

ازدواج با یک تبعه   ی سریع جهت اخذ اقامت فنالند، ازدواج می باشد. فرد در صورتاز روش ها   یکی

را اخذ نماید. در این صورت فرد پس از   فنالندی، می تواند به راحتی و سریعا، اقامت دائم فنالند 

عقدنامه با فرد فنالندی و ارائه مدارک مورد درخواست سفارت،   اثبات ازدواج و ارائه مدارک ازدواج و 

 انتخاب   و    اخذ اقامت را پیش ببرد. پیشنهاد می شود در صورت مهاجرت فنالند  می تواند کارهای 

بهترین و درخشان   راه های مهاجرت به فنالند مطابق با شرایط خود، با موسسه ملک پور که دارای

راه که سرنوشت شما را تعیین می   می باشد مشورت نمایید تا در اینترین سابقه در امور مهاجرت  

 .نماید، دچار پشیمانی نگردید

 

 مهاجرت به فنالند از طریق پناهندگی 

می باشد که   از راههای مهاجرت به فنالند، و بررسی کشور فنالند برای مهاجرت، پناهندگی  یکی

که قانونی و بدون ریسک می   بسیاری از افراد به دلیل نداشتن آگاهی از سایر روش های مهاجرت

مهاجرت به فنالند از روش پناهندگی فرد مجبور   د. در توضیح راه هایباشد، به این روش رو می آورن

مربوطه و مطرح نمودن کیس دروغین می شود. اقدام به پناهندگی   به دروغ گفتن به دولت کشور

و   عمل می باشد که فرد بیمار با وجود اینکه می تواند به پزشک متخصص مراجعه کند  مشابه با این

هنگفت طبق گفته   شود، به یک پزشک نامعتبر که با دریافت هزینه  در طی مدت کوتاهی درمان

زمان طوالنی را صرف درمان شخص   دیگران، بیماری وی را درمان می نماید، مراجعه نموده و مدت

دهد. بنابراین طبق مثال ذکر شده، تصمیم درست،   نماید و پول و سالمتی شخص را در خطر قرار

دنبال به  را  بلند مدتی  و د  آثار  باشد  القا شده  های غلط ذهنی،  باور  به شما  است  اما ممکن  ارد. 

 .روش خوب و راحتی بدانید  پناهندگی را

پناهندگی کند، افراد   از اینکه موسسه ملک پور اقدام به اطالع رسانی در رابطه با عواقب بد  قبل

ملک پور، افراد    اطالع رسانی صحیح موسسه  بسیاری از این روش مهاجرت می کردند. اما امروزه با

عاقالنه ترین روش مهاجرت را انتخاب می نمایند. یکی از آثار بد   با توجه به شرایط خود بهترین و 



 

 

دیدن   می باشد که فرد در طول عمر خود، دیگر نمی تواند به کشور خود بیاید و از  پناهندگی این

تواند به راحتی و با روش های   زیبایی های کشور خود بی بهره می ماند. بنابراین هنگامی که فرد می

 .نماید، روش پناهندگی به هیچ عنوان توصیه نمیگردد  صحیح و معقول اقدام به مهاجرت به فنالند 

 

  آیا ویزای هنرمندان برای مهاجرت به فنالند وجود دارد؟

پیشرفته و   یکی از کشورهای اروپایی می باشد که نسبت به سایر کشورهای اروپایی بسیار  فنالند

هنرمندان و افراد موفق تمایل زیادی   امکانات بسیار زیادی دارد. از این رو بسیاری از افراد از جمله

این کشور به کمک راه های  به  از هنرمندان و   برای مهاجرت  به فنالند را دارند. فنالند  مهاجرت 

مه بسیار قوی هستند، امور تحصیلی بسیار موفق می باشند و دارای رزو   همچنین کسانی که در در

 .می کند اما ویزای مخصوصی برای هنرمندان ارائه نمی دهد  استقبال

 

 شرایط کشور فنالند برای زندگی

یکی از دالیلی   .یکی از کشورهای اروپای شمالی است که با سوئد، نروژ و روسیه هم مرز است  فنالند

بیکاری پایین و کیفیت باالی زندگی   تمایل به مهاجرت به کشور فنالند را دارند نرخ   که اکثر افراد

امکانات زندگی در رده های برتر دنیا قرار دارد. اختالف   است. این کشور از نظر آموزش، مهارت و 

 فنالند بسیار کم است. کشور فنالند دارای مراقبت های بهداشت جهانی است. که  طبقاتی در کشور

و توس امکاناتی چون سیستم حمل  است.  ارائه شده  فنالند  اجتماعی  بیمه  موسسه  شامل   ط  نقل 

درصد از تولید ناخالص ملی   7  از  کمتر   فنالند.  است  افراد  دسترس   در  راحتی  به   …اتوبوس، قطار و

تخصیص داده است. سیستم آموزشی کشور   ت های بهداشتی و سالمتی اشخاصبخود را به مراق

سوئدی -کودکان عالوه بر انگلیسی به دو زبان فنالندی و فنالندی .وی و با تجربه استفنالند بسیار ق

سال است. هزینه های تحصیل چیزی در حدود   9کنند. مدت زمان تحصیل در فنالند   تحصیل می

مهاجرت به فنالند   هزار یورو در سال است. برای مهاجرت به فنالند باید از مزایا و معایب  18تا    4

 .اشته باشیداطالع د



 

 

 آسان ترین راه مهاجرت به فنالند 

 ۶هایی است که متقاضی خارجی و شخصی که دارای مدرک آیلتس    تحصیلی یکی از روش  روش 

تجربه شیرین به مدت   به باال می باشد می تواند از طریق آن وارد خاک فنالند شود و به عنوان

مهاجرت به فنالند و آسان ترین   اه مشخص در خاک این کشور بماند. روش تحصیلی آسان ترین ر

برای اخذ ویزای تحصیلی   این کشور زیبا می باشد.  راه قرار گیری در یکی از شهرهای بسیار امن

این کشور زیبا بهتر است تا حدی که مورد قبول سفارت فنالند می باشد،   فنالند و برای مهاجرت به 

در فنالند را   زبان فنالندی نیز اجازه تحصیلفنالندی را بدانید. در واقع شما بدون دانستن    زبان

در کنار مطالعه سرفصل هایی که  دارید. شما می توانید بعد از مهاجرت به فنالند از طریق تحصیل،

مطالعه کنید. فنالند به کسانی که زبان فنالندی را   مربوط به رشته خود می باشد، زبان فنالندی را

دهد. بنابراین شما می توانید کتاب های درسی مربوطه را در سال های   یاد می گیرند، تخفیف می

فنالند آشنا   تحصیلی خود با شهریه کم مطالعه کنید. حال که با آسان ترین راه مهاجرت به  بعدی

شرایط دیگر مهاجرت به فنالند از   ا را مطالعه کنید تا باشدید، توصیه می کنیم دیگر پاراگراف ه 

 .طریق تحیل آشنا شوید

 

   شرایط زندگی در فنالند برای ایرانیان

گرفته شود. اول   صحبت از مهاجرت ایرانیان به میان می آید، فاکتورهای زیادی باید در نظر   وقتی

ها و شرایط اقتصادی در ایران  جود تحریمو  اینکه شرایط ویزا برای ایرانیان در سال های اخیر به دلیل

با مشکل  از کشورها  بسیاری  برای   برای  انتخاب کشور  برای  فاکتور  اولین  مواجه شده است. پس 

 .آسان بودن اخذ ویزا برای ایرانیان است  مهاجرت ایرانیان،

نوع شرایط آب و هوای آن کشور است. اینکه شما چه    ای که برای انتخاب کشور مهم است، نکته  

انتخاب   پسندید،آب و هوایی را می   به دنبال  باید  اگر به آب و هوای سرد عالقه بیشتری دارید 

آب و   آب و هوای سرد باشید. اما اگر تحمل سرما را نداشته باشید باید کشورهایی با   کشورهایی با 

به شرایط کلی  که با توجه  هوای گرم را انتخاب کنید. در نهایت شما باید کشوری را انتخاب نمایید 



 

 

باشد. کشور فنالند آب و هوای نسبتاً سردی   شما امکان مهاجرت و دریافت ویزا برای تان آسان تر

تحصیلی برای ایرانیان در کشور فنالند بسیار مساعد است. همچنین   دارد. اما شرایط تحصیل و ویزای

دنیا  ک فنالند زبانزد کلتحصیل در این کشور بسیار پایین است. از سوی دیگر هوای پا   هزینه های

خواسته هر شخص متفاوت است.   می باشد. شرایط زندگی در فنالند برای ایرانیان بسته به عالقه و 

 سایر   به   نسبت  ها   هزینه  هم   چون    مساعد است.  اما از نظر زندگی در فنالند برای ایرانیان بسیار 

جزو کشورهای اسکاندیناوی است. تر است و هم این که فنالند    صرفه   به   مقرون  اروپایی  کشورهای 

عالی   هایآب و هوای سرد زندگی کنید زندگی در فنالند برای ایرانیان از گزینه  توانید دراگر می

 .است

 

 هزینه مهاجرت به فنالند 

کشور را بررسی   محاسبه و بررسی هزینه مهاجرت به فنالند ابتدا باید شرایط مهاجرت به این  برای

های کار، آنها اشاره نمودیم، روش  نمایید. از شرایط مهاجرت به فنالند که در مقاله نیز به تمامی 

دادیم.   پناهندگی می باشد. که تمامی این روش ها را توضیح  گذاری، ازدواج، تولد وتحصیل، سرمایه

 راه مهاجرت به فنالند نیز برای اطالع شما بیان شد. برای اینکه بدانید هزینه   همچنین آسان ترین 

موارد پرداختیم. جهت   های زندگی در فنالند چقدر است؟ نیز در یک زیر عنوان مجزا به بررسی این 

های مهاجرت قصد   کمک کدام یک از روش  بررسی هزینه مهاجرت به فنالند، باید شما بدانید که به 

اقامت داشته باشید. برای مثال هزینه مهاجرت به فنالند از   دارید که به این کشور بروید و در آنجا

با  تحصیل  زیرا   طریق  است.  متفاوت  بسیار  گذاری  سرمایه  طریق  از  فنالند  به  مهاجرت   هزینه 

های کمتری دارد. یا   هزینهگذاری هزینه های بسیاری از همان ابتدا در پی دارد، اما تحصیل  سرمایه

خاصی در پی ندارد. در نتیجه شما باید   برای مثال روش مهاجرت به فنالند از طریق ازدواج، هزینه

ها قصد مهاجرت دارید تا سپس بتوانید هزینه   از روش  ابتدا تصمیم بگیرید که به کمک کدام یک

 .صورت دقیق محاسبه نمایید  مهاجرت به فنالند را به 

 



 

 

 توان اقامت دائم و تابعیت فنالند را دریافت نمود؟ چگونه می

مهاجرت به   به فنالند و اخذ اقامت و تابعیت در این کشور، به راحتی و با کمک راه های   مهاجرت 

با روش تحصیل به فنالند مهاجرت   فنالند که در این مقاله نامبرده شد، امکان پذیر می باشد. اگر فرد

خود و پیدا نمودن کار و پرداخت مالیات، پس از حدود   دوره تحصیلی کند، می تواند پس از گذراندن  

 این کشور را اخذ نماید. همانگونه که میدانید برخی از دانشگاه های فنالند،  پنج سال، اقامت و تابعیت 

خواندید، حتما   این تضمین را می دهند که در صورتی که به زبان فنالندی در دانشگاه آنان درس

کار که این امکان را به فرد می   به کار در فنالند خواهید شد. مهاجرت از طریق  پس از آن مشغول

از پنج سال اقامت این کشور و پس از هفت سال با   دهد که پس از شروع کار و پرداخت مالیات پس

 آشنایی با آداب و رسوم فنالند، اقدام به اخذ تابعیت نماید. کشور فنالند  یادگیری زبان فنالندی و 

داشتن پدر و مادر   مهاجرت و مهاجرت از طریق تولد، این گونه است که از همان ابتدا فرد با  برای

نماید. در مهاجرت از طریق ازدواج نیز فرد   فنالندی، می تواند اقامت دائم و تابعیت فنالند را کسب

به او اختصاص داده ابتدا، اقامت دائم و پس از مدتی تابعیت فنالند،    با ازدواج با فرد فنالندی از همان 

 .می شود

شرکت در   اقامت از طریق سرمایه گذاری به این صورت می باشد که فرد می بایست با ثبت  اخذ 

به مدت دو سال اقامت دریافت   فنالند و سوددهی و اثبات آن به دولت و استخدام چند فرد، می تواند

اقامت دائم خود با اقدام نماین  نماید و پس از چند سال برای اخذ  د. ذکر نکته ای مهم در رابطه 

باشد که فرد فنالندی با داشتن تابعیت کشور دیگر، تابعیت کشور فنالند   تابعیت دوگانه در فنالند می

 .دست نمی دهد و می تواند تابعیت کشور خود را نیز داشته باشد  را از

 

 وکیل مهاجرت به فنالند 

ساخت   صیل کرده بسیاری می باشد، برایکه دارای زیرساخت درجه یک و دانشجویان تح  فنالند

فنالند تاسیس شده   آینده ای روشن مناسب است. بسیاری از دانشگاه هایی که در شهرهای مختلف

دهند. برای شرکت در دوره های انگلیسی   اند دوره های انگلیسی زبان را در اختیار فراگیران قرار می



 

 

نام بعد از دریافت آن نام شما را وارد لیست ثبت مسئول ثبت  زبان باید مدرک زبانی ارائه دهید که

شدگان دانشگاهنماید  نام  حاضر  حال  در  آیلتس    .  فنالند  دانشجوی  ۶های  از  را  باال  و   به  ایرانی 

براساس توانایی که دارید یک   دانشجویی بین المللی می پذیرند. برای تحصیل در این کشور باید

به عالقه خود می توانید از میان انتخاب های متنوع   با توجه  برنامه مهاجرتی دقیق تنظیم کنید. شما

با ارزش خود برگزینید. برای این که سریع تر به هدف خود برسید   یکی را برای رسیدن به هدف

گوید   می  کنیم از وکیل مهاجرت به فنالند کمک بگیرید. وکیل مهاجرت به فنالند به شما   توصیه می

که کدام مسیر شما را   گوید   که چند ماه زمان بگذارید به مقصد می رسید. همچنین به شما می

 کشور امن می رساند. اگر آماده اید تا به سمت   این   سریع تر به فنالند و دانشگاه های انگلیسی زبان

ارتباط برقرار کنید.  MIE کنیم همین حاال با مشاورین موسسه  هدف خود حرکت کنید، توصیه می 

با   مهاجرت به فنالند را به شما معرفی می کنند و گام به گام شما را به سمت هدف  آن ها وکیل

 .ارزشتان هدایت می کنند 

 

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت به فنالند

 رای مهاجرت به فنالند کدام است؟ بهترین راه ب️✔

 .مهاجرت از طریق کار و تحصیل از بهترین روشهای مهاجرت فنالند است

 آیا برای مهاجرت به فنالند باید حتما از طریق وکیل اقدام کنیم؟ ️✔

مهاجرت به فنالند   مهاجرت امری حساس و سرنوشت ساز است و نیاز به آگاهی کامل دارد. نحوه

ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می   یز مهم است بنابراین اقدام از طریق وکیل، برای اخذ اقامت ن

 .دهد

 آسان ترین راه مهاجرت به فنالند چیست؟ ️✔

 .آسان ترین راه مهاجرت به فنالند، از طریق تحصیل و کار است



 

 

 راههای مهاجرت به فنالند چیست؟ ️✔

 رمایه گذاری، ازدواج و پناهندگی س  تحصیل، کار،   راه های مهاجرت به فنالند عبارتند از:

 

 مهاجرت به فنالند و سخن پایانی 

مهاجرت   به فنالند، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت مهاجرت از راه های مختلف، راه های  مهاجرت 

علمی مورد بررسی قرار گرفت.   به فنالند و اخذ اقامت و تابعیت در فنالند، در این مقاله به صورت

 پرسش ها و مسائلی که در رابطه با مهاجرت به  امیدواریم که توانسته باشیم در طی این مقاله به 

پیش آمده است، را پاسخ داده باشیم. همانگونه که دانستید فنالند   فنالند، برای شما دوستان عزیز

وجود   کشورهای اروپایی و مهاجر پذیر می باشد که روش های مختلفی برای مهاجرت به آن  یکی از

به فنالند از  باشند. مهاجرت  دارد که هرکدام از روش ها با توجه به شرایط افراد، می توانند ایده آل 

افراد می توانند بدون ارائه مدرک زبان نیز فنالند   راه تحصیل بسیار شرایط خوب و ایده آلی دارد و 

 اقدام به یادگیری زبان نمایند. بنابراین پیشنهاد می کنیم، با خرید ویدئوی   مهاجرت نموده و در آنجا

مهاجرت را خودتان  مور مربوط به راهنمای گام به گام مهاجرت از سایت موسسه ملک پور، تمامی ا

موسسه ملک پور، می تواند در زمینه  .یاد بگیرید و وکیل خود در امور مربوط به مهاجرت باشید

آن به صورت تلفنی و رایگان، پاسخگوی شما باشد.   مهاجرت به فنالند و تحصیل در دانشگاه های

را مطرح نمایید تا در اسرع وقت، دیدگاه همین مقاله، سواالت خود    همچنین می توانید در قسمت 

 .به شما پاسخ دهند  همکاران ما 

 


