
 

 

 مهاجرت به ایتالیا 

 روشهای مختلف مهاجرت به این کشور

  مقاله  این در   پناهندگی و  فرزند   تولد   ازدواج، گذاری،  سرمایه تحصیل،   کار،  های روش  تمامی  و  مهاجرت به ایتالیا 

  ایرانیان برای  مهاجرتی  های راه  این از یک  کدام حاضر  حال  در  اینکه. گیرد می  قرار علمی تحلیل   و  بررسی مورد 

بسته به شرایط متقاضی در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. آیا از هزینه های   باشد، می  پذیر امکان

و تابعیت آن   اقامت ایتالیا و ویزای کار ایتالیا زندگی در ایتالیا و مهاجرت به ایتالیا با خبر هستید؟ شرایط گرفتن

از این طریق چیست؟ آیا شما نیز متقاضی اخذ بورسیه تحصیلی ایتالیا می باشید؟ با ما همراه باشید تا پاسخ 

د را در رابطه با تحصیل در ایتالیا و کار و سرمایه گذاری در این کشور در این مقاله به دست  تمامی سواالت خو

بیاورید. در صورت رضایت نسبت به مطالب موجود در این مقاله می توانید در پایان این مقاله به ما ستاره بدهید  

بروز هر گونه سوالی هم می توانید در  و نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید و همچنین در صورت  

زیر همین مقاله سواالت خود را یادداشت کنید تا کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن پاسخ آن را بدهند و یا  

اینکه با شماره هایی که در این سایت قرار داده شده، تماس بگیرید و با مطرح کردن شرایط خود مشاوره رایگان  

آماده پاسخگویی به هر نوع سوال شما در   اتریش MIE موسسه حقوق بین الملل ین ما دردریافت نمایید. مشاور

می    به کشورهای برتر دنیا از روش های مختلف از جمله تحصیل در اتریش و تحصیل در کانادا مهاجرت رابطه با

 .باشند 

 مهاجرت به ایتالیا از طریق کار

 مهاجرت به ایتالیا از طریق تحصیل 

 مهاجرت به ایتالیا از طریق سرمایه گذاری 

 مهاجرت به ایتالیا از طریق ازدواج 

 اخذ تابعیت از طریق تولد 

 مهاجرت به ایتالیا از طریق پناهندگی

 مهاجرت به ایتالیا برای هنرمندان و افراد فوق موفق 

 زینه های زندگی در ایتالیا ه
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قطعاً برای کسانی که قصد مهاجرت به ایتالیا را دارند، مسئله هزینه در اولویت قرار دارد. در حال حاضر به خاطر  

نوسان نرخ ارز هزینه زندگی در اروپا برای ایرانیان عالقمند مهاجرت به ایتالیا بسیار باال می باشد. در این قسمت  

ه وار میانگین هزینه های زندگی در ایتالیا را برای متقاضیان مهاجرت به ایتالیا تحت  سعی نموده ایم خالص

 .جداولی بیاوریم

 

 اخذ تابعیت ایتالیا 

خواهند بعد از مدتی تابعیت این کشور را نیز  آن دسته از کسانی که قصد مهاجرت به ایتالیا را دارند، احتماالً می

به دست بیاورند. لذا در همین زمینه اطالعاتی را برای شما متقاضیان مهاجرت به ایتالیا گردآوری کرده ایم.  

سال صورت می گیرد. دانشجویان در صورتی که   ۵بعد از  همانطور که میدانید در اروپا پروسه گرفتن اقامت دائم

در طی اقامت خود در ایتالیا مرتکب هیچ گونه جرایم کیفری نشده باشند، به زبان ایتالیایی تسلط پیدا کنند و  

همچنین با قوانین مدنی این کشور آشنایی نسبی پیدا نمایند، می توانند درخواست تابعیت و پاسپورت این  

سال از گذشت مدت اقامت فرد در ایتالیا امکان پذیر می    ۱۰ز بدهند. درخواست تابعیت ایتالیا پس از کشور را نی

باشد. تنها فرق تابعیت و اقامت دائم شرکت در مسائل سیاسی و انتخایات ریاست جمهوری یک کشور می باشد.  



 

 

اتریش می باشد و    MIE الملل تمامی مطالب مربوط به مقاله مهاجرت به ایتالیا متعلق به موسسه حقوق بین

 .هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد و شرعا نیز حرام می باشد 

 


