
 

 

  مهاجرت به هلند

هلند در این  مهاجرت به هلند ، راه های مهاجرت به هلند و شرایط اقامت در هلند و مهاجرت  نحوه

هلند به  مهاجرت  گیرد.  می  قرار  علمی  بررسی  و  تحلیل  مورد  و   مقاله  راهها  دارد؟  تضمینی 

است؟   کشور  است؟  چگونه  هلند  در  اقامت  شرایط  و  مهاجرت   نحوه چگونه  مهاجرت  برای  هلند 

در این مقاله به صورت تفصیلی به موضوعات   مهاجرت به هلند از طریق ورزش امکان پذیر است؟ 

راحت ترین راه مهاجرت به هلند، اقامت هلند با خرید ملک و   ههای مهاجرت به هلند، همچنین را

 سوال  به   و  پردازیم  می   دست   این  از  موضوعاتی    تحصیل در هلند، کار در هلند و  سرمایه گذاری ،

ت راجع به مهاجر  شما در مورد اینکه چگونه به هلند مهاجرت کنیم پاسخ خواهیم داد. در صورتی که

به راهنمایی بیشتر دارید می   به کشور هلند از طرق مختلف همچون ویزای هنرمندی هلند، نیاز

حاصل نمایید و از مشاوره تلفنی رایگان بهره مند گردید   تماس  موسسه ملک پور توانید با مشاورین

 اخذ اقامت بدون نیاز به وکیل اقدام نمایید. همچنین میراهنمای گام به گام    و یا با تهیه ویدیوی

هلند ملک پور(   توانید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هلند در گوگل به صورت )مهاجرت به 

 .قرار گیرد  جستجو نمایید تا مطالب بیشتری از وبسایتهای ما در اختیار شما 

 آنچه در این مقاله می خوانیم 

 شرایط مهاجرت به هلند  •

 چگونه به هلند مهاجرت کنیم؟  •

 راحت ترین راه مهاجرت به هلند  •

 رت به هلند از طریق کار مهاج •

 مهاجرت تحصیلی به هلند •

 مهاجرت به هلند از طریق سرمایه گذاری  •

 مهاجرت به هلند از طریق خرید ملک  •

 مهاجرت به هلند از طریق ازدواج •

 مهاجرت به هلند و اخذ تابعیت از طریق تولد  •

 مهاجرت به هلند از طریق پناهندگی  •



 

 

 مهاجرت به هلند برای هنرمندان و افراد فوق موفق  •

 مهاجرت به هلند از طریق ورزش  •

 هزینه های زندگی در هلند •

 هزینه مهاجرت به هلند  •

 شرایط اقامت در هلند  •

 شرایط اخذ اقامت دائم و تابعیت هلند  •

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت به هلند •

 

 شرایط مهاجرت به هلند 

جنوب با کشور   ال غربی قاره اروپا که از شرق با کشور آلمان ، ازکشوری کوچک است در شم  هلند

قرار دارد. بندر روتردام که از شهرهای   راه دریا در همسایگی کشور انگلستان  بلژیک و از غرب نیز از 

 بشمار   اروپا   بندر  ترینبزرگ هایی که دارد،  دلیل تعدد اسکله  بزرگ و مهم هلند محسوب می شود به

شناخته   جهان  سراسر  در   بادی  آسیاب  کشور   به نام هایی چون سرزمین گل الله و یا  هلند.  رودمی

یورو می باشد. جمعیت   شده است. زبان رسمی این کشور هلندی است و واحد رسمی پول این کشور 

است. طرق مختلفی برای   ٪ ۴بیکاری زیر    میلیون نفر است و الزم به ذکر است که نرخ  ۱۶این کشور  

در ادامه به بررسی راه های مهاجرت به هلند و شرایط  به هلند تعریف شده است که نحوه مهاجرت

 .پردازیم  مهاجرت به هلند می

 

 چگونه به هلند مهاجرت کنیم؟ 

 : نحوه مهاجرت به هلند روشهای مختلفی دارد

 راه های مهاجرت به هلند 



 

 

ارائه دهیم. یعنی یک ایده نو   اثبات کنیم و نشان دهیم آنقدر سرمایه داریم که بتوانیم ایده جدیدی

معرفی شده اند و آنها مشخص می کنند  مطرح کنیم و یک سری شرکت هستند که از طرف دولی 

 سرمایه گذاری زیادی نمی خواهد   این ایده، نو هست یا نه؟ که این کار 

 بیشتراز طریق سرمایه گذاری  

ما اگر مدارک  هلند  پذیرش  اخذ  برای  ویزا  گرفتن  هنگام  اگر  تحصیلی:  باشد شانس   روش  کامل 

 .باالتری داریم و روال کار به صورت منظم و روتین پیش میرود

این روش بهترین   روش کاری: وقتی درس تمام شد به شما فرصت می دهند مشغول به کار شوید. که

داریم می توانیم بعد از چند   مت هلند هست. چون اقامت کاریو راحت ترین روش برای اخذ اقا

پاسپورت آن کشور را دریافت کنیم. چون پاسپورت  مدت اقامت دائم هم بگیریم و بعد از چند سال

 .محدودیتی در رفت و آمد ندارد …کشوری مثل هلند و اتریش و

 .ازدواج با یک شخص هلندی: که این روش برای همه آسان نیست

 ای خاص برای هنرمندان یا محققان برتر روش ه 

در کل مهاجرت به هلند از شرایط خوبی برخوردار است و در برخی مواقع امکان تحصیل دانشگاه و 

 .زبان به صورت همزمان وجود دارد

 :در ادامه به توضیح هر یک از روش ها و راه های مهاجرت به هلند می پردازیم

 

 راحت ترین راه مهاجرت به هلند 

تحصیلی نه تنها   ترین راه مهاجرت به هلند از گذشته تا امروز روش تحصیلی بوده است. روش   ت راح

به دیگر کشورهای اروپایی می باشد.   راحت ترین راه مهاجرت به هلند، بلکه راحت ترین راه مهاجرت

برای اشخاصی که قصد مهاجرت ب هلند را دارند، در   چراکه سفارت کشور هلند و یا دیگر کشورها 

هزار   ۱۵کنند. هزینه مهاجرت به هلند از طریق روش تحصیلی کمتر از  بیشتر مواقع ویزا صادر می



 

 

هزار   ۹اجرت به هلند از طریق تحصیل از  باشد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، هزینه مه  یورو می

که شرایط مهاجرت   یورو شروع می شود. هلند مهاجرت و به عبارتی مهاجرت ب هلند برای شخصی

مطمئنید کارفرما با دیدن آن توجیه می   به هلند را دارند پیشنهاد می شود. اگر رزومه ای دارید که 

ر در این کشور اقدام کنید. برای روش کاری و توانید برای کا  شود که شما را استخدام نماید، می

 که مدرک زبان داشته باشید. در واقع ارائه مدرک زبان الزمه شرایط مهاجرت به   تحصیلی نیاز است

موانع مواجه نشوید،   هلند می باشد. اگر دوست دارید در مسیر انتخابی خود و مهاجرت ب هلند با

که سرشار از اطالعات و پر از  MIE  پروسه به موسسهمی توانید رزومه خود را به جهت بازگشایی  

سپردن پروسه خود از طریق راحت ترین راه مهاجرت به   علم مهاجرت می باشد، بسپارید. شما با

این کشور در کنار اعضای خانواده خواهید رسید و جالب است بدانید که،   هلند به یکی از شهرهای 

ابتدا تنها شما   روش  و در  از تحصیل   تحصیلی در ظاهر  ویزای   را به مدرک می رساند، ولی پس 

 .تحصیلی شما قابل تغییر به ویزای کاری می باشد

 

 مهاجرت به هلند از طریق کار 

را داشته باشید، باید ابتدا درباره بازار کار و نرخ بیکاری این کشور  کار در هلند   برای این که اجازه 

ها هم   هلندی  . اقتصاد هلند قوی می باشد و همین امر سبب شده است تا بسیاری ازکنید  تحقیق

شهروندان بسیاری از کسانی که   های مختلف مشغول به فعالیت باشند. عالوه بر   اکنون در شرکت

به دریافت ویزا شده اند و هم اکنون در بازار کار هلند  اند، موفق برای ویزای کاری هلند اقدام کرده

در کنار کارفرمای خوش سابقه هلندی مشغول فعالیت می باشند. تقریباً   های مختلف  در شرکت  و

بسیاری از   دهد که  باشند. این عدد نشان می  نفر در کشور هلند مشغول کار می  ۱۰۰از هر    نفر   ۴

 این که به جمع کارمندان   افراد مشغول افزایش درآمد خود در هلند هستند. متقاضی خارجی برای 

و هم اکنون در بازار کار هلند قرار دارند   هلندی بپیوندد و یا به جمع کسانی که خارجی می باشند

بعد از دریافت دعوتنامه اجازه کار در شرکت و یا کمپانی قرار گرفته  .بپیوندد، باید دعوتنامه بگیرد

مربوط به ویزای   ند فرمیکی از شهرهای هلند را دارد. کسانی که دعوتنامه گرفته اند، می توان  شده در

دعوتنامه می توانید از طریق آژانس های  کاری هلند را در زمان مناسب تکمیل کنند. برای دریافت



 

 

کنند تا به صورت آنالین با شرکت و یا کمپانی قرار گرفته   کاریابی اقدام کنید. آن ها کمکتان می

شدید، باید   ارتباط بگیرید. بعد از این که قرارداد کاری را امضا کردید و مشغول به کار  شده در هلند

دارید برنامه مشخص و دقیقی در   سال مالیات به کشور هلند اجازه  ۵مالیات بدهید. بعد از دادن  

شما اجازه می دهد تا نوع ویزای خود را تغییر   چینید. در واقع هلند بهخصوص اخذ اقامت دائم ب

برای مهاجرت شخصی که درک عمیقی از دانش زبان انگلیسی و   دهید. همراهان عزیز کشور هلند

 .دارد، مناسب می باشد  یا دانش زبان هلندی 

 

 تحصیلی به هلند  مهاجرت 

یک از   شفاف و واضح مشخص کنید که کداممهاجرت تحصیلی به هلند باید حتماً به صورت    برای

سفارت هلند ارسال کنید.   موسسات عالی به شما پذیرش داده است. شما باید نامه پذیرش را برای 

کسانی که نامه پذیرش ندارند نمی توانند مستقیما   کسانی که دارنده نامه پذیرش معتبر نیستند و یا 

اقدام کنند و به کنسولگری هلند مراجعه نمایند. اولین  تحصیل در هلند  برای مهاجرت به هلند و 

تحصیلی به هلند دریافت پذیرش از مدارس هلند و یا دانشگاه های این کشور   قدم برای مهاجرت 

هلند آشنا   یبرای دریافت پذیرش باید با شرایط تحصیل در مقطع مدارس و مقاطع دانشگاه  .است

 .شوید

 :مهاجرت به هلند از طریق تحصیل در مقطع مدارس

شهروندان هلندی  .سال اقدام کنید  ۱۶تا    ۵تحصیل در مقطع مدارس شما باید در بازه سنی    برای

 ۷که تحصیل در مدارس ایران از سن    سالگی می توانند برای تحصیل اقدام کنند ولی از آن جا   ۴از  

سالگی برای مهاجرت به هلند از طریق   ۷ایرانی معموالً از    آموزان  دانش  سالگی اجباری می باشد، 

 .شوند. برخی از مدارس هلند بدون واسطه و کامال تحت نظر دولت اداره می شوند  تحصیل آماده می

که مدارسی  شوند.  می  اداره  دولت  از  مستقل  کامال  دیگر  مدارس  از  برخی  هستند،   ولی  مستقل 

 .خصوصی می باشند

  :رت به هلند از طریق تحصیل در مقطع کارشناسیمهاج



 

 

دارند، تقریباً سه   ساله اجازه مطالعه برنامه های ارائه شده در آن را  ۱۲که دارندگان دیپلم    مقطعی

عالقه دارند باید برنامه چهارساله تنظیم   ساله می باشد. محصالنی که به دانشگاه های علوم کاربردی

 ۶سال می باشد. با داشتن نمره آیلتس    ۴های علوم کاربردی    انشگاهکنند. زیرا طول دوره ها در د

مطالعه کتاب هایی مشغول شوید که همگی به مدت مشخص در مقطع کارشناسی   توانید به  نیز می

 .اساتید برتر به شما آموزش داده می شوند  توسط

  :مهاجرت به هلند از طریق تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

 ۶.۵حد    مهاجرت شخصی که دارنده مدرک لیسانس، انگیزه نامه، مدرک آیلتس در هلند برای    کشور

بسیار معتبر و مورد  می باشد و همچنین برای مهاجرت شخصی که مدرک لیسانسش را از دانشگاه

 ساله   یک   برنامه    دارنده مدرک لیسانس باید  باشد. دانشجویان  تایید دریافت کرده است، مناسب می

 .ساله است  ۲ساله و   ۱دوره مقطع ارشد   ینند. زیرا طولبچ  ساله   دو  یا  و

  :مهاجرت به هلند از طریق تحصیل در مقطع دکترا

ای که   ولی نکته .مندان به تحقیق باید از استاد راهنمای خود بخواهند که آن ها را تایید کند  عالقه

دشوار است ولی غیر ممکن آمستردام کمی    وجود دارد این است که یافتن استاد راهنما در هلند و یا 

هلند بسیار عالقه دارید و متقاصی بین المللی می باشید   نیست. اگر به تحقیق در مراکز تحقیقاتی 

 های چهار ساله دکترا یک برنامه دقیق مهاجرتی بنویسید و طبق   تحصیل در دوره  می توانید برای

 .برنامه خود در زمان مناسب وارد محیط دانشگاه مدنظر شوید

 مهاجرت به هلند از طریق سرمایه گذاری 

گذاری در   به هلند می تواند در برخی موارد شامل سرمایه گذاران خارجی شود. سرمایه  مهاجرت 

سرمایه   برای   اخذ اقامت دارد.  هلند انواع متفاوتی دارد و هر کدام از آن ها شرایط متفاوتی برای

 .زان سرمایه متناسب با هر پلن را داشته باشدفرد باید می گذاری در هلند

اینست که شما نشان دهید سرمایه کافی برای ایجاد یک   یکی از روش های سرمایه گذاری در هلند 

 را دارید و بیزنس پلنی ارائه دهید که مورد تایید ارگانهای ذیربط باشد. در  نوآفرینی یا استارت اپ 



 

 

تایید کنند که   هلند تایید شده اند و این شرکتها باید  واقع شرکت هایی هستند که از سوی دولت

یورو به باال بسته به نوع بیزنس   هزار 50ایده شما نو هست که در این صورت با سرمایه ای حدود  

های دیگری نیز وجود دارد که نیاز به سرمایه ای حدود   امکان انجام آن وجود دارد. سرمایه گذاری

 .دارد  یک تا دو میلیون یورو

 هاجرت به هلند از طریق ازدواجم

مطابق با   مهاجرت به هلند از طریق ازدواج بدین صورت است که شخص متقاضی باید بتواند  نحوه

طریق ازدواج را دارد باید در   قوانین موجود در هلند عمل نماید. شخصی که قصد اخذ اقامت هلند از 

این طریق درخواست اقامت خود را مطرح کند.   بتواند از  تا   نماید   ازدواج  کشور  این    ابتدا با فرد تبعه 

 تبعه هلند باید در ابتدا اثبات نمایید که ازدواج شما صوری نبوده است و قصد   برای ازدواج با شخص 

به اخذ اقامت نمایید.   توانید از این طریق اقدامزندگی مشترک با یکدیگر را دارید در این صورت می

وجود دارد این است که شخص متقاضی   لند از طریق ازدواجنکته مهمی که در مورد مهاجرت به ه 

سال دارای زندگی مشترک می باشد در این   5به مدت    این امر باید اثبات نماید که با فرد تبعه

 .اقامت و سپس تابعیت خود را در این کشور مطرح کند  تواند درخواستصورت می

 : مدارک مورد نیاز برای ازدواج در هلند 

  رت معتبر فرد متقاضی ارائه پاسپو

  ارائه شناسنامه اشخاص 

   ارائه مدارک مبنی بر ارتباط بین طرفین قبل و بعد ازدواج

  ارائه فیش حقوقی مناسب 

  ارائه نامه تمکن مالی

 ارائه گواهی تجرد و یا طالق شخص متقاضی 

 مهاجرت به هلند و اخذ تابعیت از طریق تولد 



 

 

برخی   صورت سیستم خاک و سیستم خون می باشد. در   ۲ه مهاجرت به هلند از طریق تولد ب  نحوه

کشور برای فرزند خود   کشورها افراد می توانند به کمک سیستم خاک، با تولد فرزند در خاک آن 

که از طریق سیستم خاک تابعیت ارائه   درخواست اقامت و پاسپورت آن کشور را نمایند. کشورهایی 

وف ترین کشورهایی که قانون خاک را برای تولد اجرا می معر  می دهند، بسیار محدود می باشند. از

نمی   آمریکا، کانادا، آرژانتین، برزیل اشاره نمود. کشور هلند از قانون خاک پیروی   کنند، می توان به 

پاسپورت و تابعیت اعطا   کند و تابع سیستم خون است و صرفاً با تولد در خاک این کشور به فرزند

تولد فرزندش اعطا می شود که یکی از   ر صورتی به فرد متقاضی براینمی کند. پاسپورت هلند د

باشند بنابراین مهاجرت به هلند از طریق تولد فرزند   والدین کودک هلندی باشد و تبعه این کشور

نیست. این مقاله توسط کارشناسان موسسه ملک پور به نگارش درآمده   در خاک این کشور ممکن

 .مطالب آن به صورت علمی جمع آوری شده است  و تمامی

 مهاجرت به هلند از طریق پناهندگی 

جز   که پناهندگی یکی از روش های مهاجرت به هلند شناخته می شود اما باید گفت که   هرچند

را دارند  پناهندگی در هلند  نمی باشد. افرادی که قصد   روش های درست و مطمئن برای مهاجرت

نین با توجه به وجود ندارد. همچ  باید بدانند که امکان کار به صورت قانونی در این کشور برای آنها

موسسه ملک پور این روش را به هیچ عنوان راهی   خطراتی که پناهندگی برای شخص متقاضی دارد

اگر در اندیشه مهاجرت به هلند هستید می توانید از روش های  .برای مهاجرت توصیه نمی نماید

و    قانونی مهاجرت دارایپنا  که  چرا  نمایید  اقدام.  …مانند تحصیل، کار، سرمایه گذاری   هندگی 

جبران می باشد.   خطرات بسیاری است که در اکثر مواقع این خطرات برای شخص متقاضی غیر قابل 

 برای   تنها   مقاله  از  بخش   نماید و این  موسسه ملک پور هیچگونه خدماتی در زمینه پناهندگی ارائه

 .نگاشته شده است  روش   این  خطرات  بیان   و  اطالعات  ارائه

 

 

 



 

 

 هنرمندان و افراد فوق موفق مهاجرت به هلند برای  

برای دریافت   واجد شرایط بودن اجازه اقامت و ورود به هلند برای هنرمندان و نوازندگان ، و  برای

به وزارت آموزش ، فرهنگ و   ویزای هنرمندی هلند خدمات مهاجرت برای ارزیابی اهمیت فرهنگی 

معیارهای ارزیابی همیشه مشخص   اختیار دارد و  علوم ارجاع داده می شوند. وزارت در این زمینه

یک هنرمند برای کار در یک موسسه فرهنگی هلندی انتخاب می   نیست. با این حال ، هنگامی که 

میتوانند  امتیاز باالیی برای فرد دارد. نکته مهم این است که در صورتی افراد هنرمند شود ، این امر

دریافت تایید وزارت فرهنگ و علوم   بعد از  از این موضوع برای مهاجرت هلند استفاده نمایند که یا

هلند درخواست کار داشته باشند. دانشجویانی که در    شرکتی ثبت نمایند و یا از طرف شرکتی در

باشند می توانند بالفاصله پس از فارغ التحصیلی درخواست مجوز جستجوی   هلند فارغ التحصیل شده 

حالی که  ارائه کنند. در طی یک سال جستجو ، دانشجویی که فارغ التحصیل شده است ، در کار را

 .به دنبال کار در بخش فرهنگی است ، مجاز به زندگی در هلند است

 مهاجرت به هلند از طریق ورزش 

دارند، نیز   به هلند را به اشخاصی که تفکر زیادی درباره مهاجرت به هلند از طریق ورزش  مهاجرت 

اگر از کشور هلند دعوت نامه ای   کنیم. البته رشته شما تاثیری در اخذ ویزا ندارد. ولی  وصیه میت

کار در این زمینه به هلند بروید. مهاجرت به هلند از   در این زمینه داشته باشید، می توانید برای 

است که رایج تحصیلی راحت تر است. در واقع مسیر تحصیلی چندین سال    مسیر پر رنگ و بسیار

 راحت ترین راه مهاجرت به هلند شناخته شده است. برای رفتن به هلند و مهاجرت ب   به عنوان

مطالعه نمایید، داشته   هلند از طریق روش تحصیلی باید مدرک زبان مطابق با سطحی که قرار است،

کی از  سرمایه گذاری را نیز به عنوان ی  باشید. هلند مهاجرت، در لیست مسیرهای مهاجرتی، روش 

برای سرمایه گذاری، مهاجرت کاری و تحصیل در هلند  .روشهای مهاجرت به هلند قرار داده است

 MIE  بسیار کارکشته و موسسه بسیار آگاه و با تجربه همچون موسسه  الزم است که با یک وکیل

ات خود اطالع  نمایید. البته این موسسه از شما می خواهد که طبق سیستم جدید مشاوره ابتدا  اقدام

مقاالت رایگان با فیلترشکن افزایش   را درباره موسسه ما از طریق دیدن ویدیو های رایگان و خواندن

منظور از مشاوره، مشاوره تخصصی می باشد. برای دریافت   داده و سپس وارد مشاوره شوید. البته 



 

 

می   ما در مشاوره اولیه شود. ش   نیست هزینه بپردازید و رایگان برای شما انجام می  مشاوره اولیه نیاز

 .بپرسید  توانید درباره روشهای مهاجرت به هلند و هلند مهاجرت از کارشناسان ما

 هزینه های زندگی در هلند

هزینه   یکی از مواردی که برای مهاجرت به هلند باید به آن توجه نمود هزینه های کشور مقصد و

می باشد. نحوه مهاجرت به هلند و هزینه زندگی در کشور هلند با  های تحصیل و زندگی در هلند

 هزینه  برخی   زیر  جدول  در در ماه متغیر می باشد.  یورو    ۱۵۰۰تا    ۱۰۰۰شخص بین    توجه به عادت

 : ها در کشور هلند نوشته شده است

 هزینه  مورد

 یورو  ۹۶۰ آپارتمان )کرایه ماهانه در مرکز شهر( 

 یورو  ۱۵ غذا در رستوران ارزان

 یورو  ۷.۵ غذا در مک دونالد 

 یورو  ۲.۲ سی سی   ۳۳۰نوشابه  

 یورو  ۱.۸ سی سی   ۳۳۰آب  

 یورو ۳ بلیط یک طرفه حمل و نقل عمومی 

 یورو  ۲.۲ تخم مرغ 

 یورو  ۱.۷ برنج سفید هر کیلو

 یورو  ۱.۳ پیاز هر کیلو 

 یورو  ۱.۸ موز هر کیلو 

 



 

 

 هزینه مهاجرت به هلند 

باید  مهاجرت به هلند در روشهای مختلف متفاوت است. مثال برای تحصیل در هلند، شخص هزینه 

همراه داشته باشد تا بتواند   هزینه یک سال تحصیل و زندگی را عالوه بر هزینه های پذیرش و ویزا به

در هلند شخص باید با ویزای جاب آفر وارد شود   برای تحصیل اقدام نماید. در مهاجرت کاری، چون 

ماهه اول زندگی در   6دارد، نیاز به هزینه زیادی ندارد و تقریبا برای    و از همان ابتدا قرارداد کاری

مختلف نیاز به   باید سرمایه اولیه داشته باشد. در مهاجرت از طریق سرمایه گذاری نیز، راههای   هلند

شده است. به این ترتیب به آن اشاره    سرمایه های متفاوتی دارد که در مقاله سرمایه گذاری در هلند

 .طرق مختلف آشنا شدیم  با هزینه های تقریبی مهاجرت به هلند از 

 

 شرایط اقامت در هلند 

تفک  مطمئناً، اقامت دراشخاصی که  ابتدا شرایط  دارند،  هلند  به  زیادی درباره مهاجرت  را   ر  هلند 

را با توجه به شرایطی که اکنون   کنند. یعنی آنان ابتدا روشها و راه های مهاجرت به هلند   بررسی می

آنان شرایط اقامت در هلند و مهاجرت کاری به هلند   کنند. ممکن است در تفکر   دارند، آنالیز می

است در ذهن آنان مهاجرت به هلند از طریق پناهندگی نقش بسته   باشد و یا ممکننقش بسته  

 مهاجرت به هلند به جز این دو روش ذکر شده، روش تحصیلی، سرمایه گذاری،   باشد. روش های 

مهاجرت به هلند و   باشد. همانطور که می دانید روش تحصیلی در لیست روشهای  ازدواج و تولد می

هر ساله نسبت به دیگر روش ها   لند پررنگ می باشد. بدان معنا که این روششرایط اقامت در ه 

پناهندگی دارند، در رابطه با مهاجرت به هلند از طریق   متقاضیان بیشتری دارد. اشخاصی که تفکر 

 در ذهن خود ثبت نمایند که، ممکن است آنان بتوانند قاچاقی و یا از طریق   پناهندگی این موضوع را

احترام قرار خواهند گرفت؟   به هلند برسند ولی آیا آنان نیز همانند دیگر شهروندان موردارائه کیس  

اندازه دیگر شهروندان    قطعاً اشخاصی که پناهنده هستند احترام و توجه به  را  دولت کشور هلند 

ا واقعی داشته باشید و کنوانسیون ژنو در هلند تایید نماید کیس شم  نخواهند داشت. البته اگر کیس

 حمایت هلند را خواهید داشت ولی تا زمانی که بخواهید ثابت کنید بایستی سختی   واقعی است،



 

 

رزومه، سابقه کاری و   های زیادی را تحمل کنید. در رابطه با مهاجرت کاری به هلند باید گفت که،

 هلندی در آورد. یکی از راه های   مدرک زبان خوب ممکن است شما را به استخدام یک کارفرمای

اخذ پاسپورت است که در قسمت بعد به طور مفصل   اخذ اقامت هلند به کمک کار در این کشور و

 .توضیح داده ایم

 شرایط اخذ اقامت دائم و تابعیت هلند 

جمله نکات مهمی  از مهم ترین اهداف از مهاجرت به هلند اخذ تابعیت این کشور می باشد. از یکی

کرد اعتبار این پاسپورت در رنکینگ   ند می توان به آن اشارهکه در مورد اخذ پاسپورت و تابعیت هل

کشور را  ۱۲۶پاسپورت معتبر جهان است و امکان سفر به   جهانی می باشد. پاسپورت هلند سومین 

 این پاسپورت می دهد. در حال حاضر یکی از راه هایی که می تواند در نهایت   بدون ویزا به دارندگان

ک این  پاسپورت  اخذ  به  کشورمنجر  این  در  تحصیل  شود،  ایرانی  متقاضیان  برای  باشد.   شور  می 

سال   ۵بازار کار شوند و پس از    متقاضیان با دریافت مدرک تحصیلی در این کشور می توانند وارد 

نهایت درخواست پاسپورت هلند را نمایند. تسلط به زبان   کار در هلند، می توانند اقامت دائم و در

است که برای اخذ پاسپورت در کشور هلند مورد نیاز می باشد.همچنین شما   هلندی از جمله نکاتی 

پور تماس حاصل   ملک موسسه  در  ما   مشاورین   با   توانید برای ارتباط با وکیل مهاجرت در هلند   می

هلند حتما با یک وکیل مهاجرت در  افت اقامت و تابعیت کشور نمایید. پیشنهاد می کنیم برای دری

 .هلند مشاوره نمایید

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت به هلند

 آیا کشور هلند برای مهاجرت خوب است؟     

با توجه به مطالب بیان شده در متن مقاله شما عزیزان می توانید تصمیم بگیرید کشور هلند را برای 

 .مهاجرت انتخاب کنید یا خیر

 آیا مهاجرت به هلند از طریق سرمایه گذاری امکانپذیر است؟     

 .بله امکان مهاجرت به هلند از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت در این کشور وجود دارد



 

 

 روشهای مهاجرت به هلند چیست؟      

مهاجرت به هلند از طریق روش های کار، تحصیل، سرمایه گذاری، ازدواج و مهاجرت به هلند از 

 .طریق پناهندگی امکان پذیر است

 کم هزینه ترین روش برای مهاجرت به هلند چیست؟      

 .مهاجرت از طریق کار کم هزینه ترین روش مهاجرت است

 جرت به هلند باید حتما از طریق وکیل اقدام کنیم؟ آیا برای مها      

بنابراین اقدام از طریق   مهاجرت امری حساس و سرنوشت ساز است و نیاز به آگاهی کامل دارد. 

هلند تضمینی را برای شما فراهم  وکیل، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می دهد و مهاجرت به

 .کند

 سخن پایانی 

مقاله مورد   مت در هلند و راحت ترین راه مهاجرت به هلند، در این به هلند ،شرایط اقا  مهاجرت 

سواالتی که در ابتدای مقاله در باب   تحلیل علمی و بررسی علمی قرار گرفت و تالش گردید به کلیه

داده علمی  پاسخ  گردید  هلند طرح  است.   مهاجرت  عالی  بسیار  مهاجرت  برای  هلند  کشور  شود. 

برای ایرانیان امکان پذیر است ولی بهترین راه برای دریافت ویزا   فیمهاجرت به هلند از طرق مختل

در   کشور هلند دریافت ویزای تحصیلی می باشد. در صورتی که فرد مهاجر پس از تحصیل  و ورود به

کشور و همینطور مجوز   مالیات پرداخت کند می تواند اقامت این کشور هلند مشغول به کار شود و 

شما عزیزان برای بررسی دقیق شرایط خود   ا دریافت نماید. توصیه می شود که تردد در تمام اروپا ر

به کشور هلند و اخذ ویزای هنرمندی هلند و مهاجرت به هلند   و اقدام از طرق قانونی برای مهاجرت 

 از هرگونه اقدامی با مشاورین موسسه ملک پور تماس حاصل نمایید و از مشاوره   از طریق ورزش، قبل

 .فنی بهره مند شویدرایگان تل


