
 

 

 مهاجرت به دانمارک

 کشور دانمارک برای مهاجرت و بررسی راه های مهاجرت به دانمارک 

مهاجرت به دانمارک، شرایط مهاجرت به دانمارک از طریق سرمایه گذاری، روشهای مهاجرت به این کشور،  

هزینه زندگی در دانمارک و کلیه نکات مربوط به مهاجرت به دانمارک در این مقاله علمی مورد بررسی قرار  

سرمایه گذاری در   امکان اخذ ویزای جستجوی کار وجود دارد؟ آیا مهاجرت کاری به دانمارک برای  آیا میگیرد.  

سبب اخذ اقامت و تابعیت می شود؟ مهاجرت به دانمارک برای پرستاران امکان پذیر است؟ شرایط   دانمارک

مهاجرت به دانمارک برای پزشکان چگونه است؟ مهاجرت به دانمارک برای پرستاران امکان پذیر است؟ ما در  

به این سواالت و همه سواالت شما در رابطه با مهاجرت دانمارک و وکیل برای مهاجرت به دانمارک  این مقاله 

پاسخ خواهیم داد. دانمارک کشوری شاد است، سطح رفاه اجتماعی در دانمارک بسیار باال است و تقریبا همه  

دنیا نامیده اند. در صورتی که   اقشار مردم از حقوق مساوی برخوردارند، به همین علت دانمارک را شادترین کشور

  MIE)موسسه حقوقی ملک پور دارید می توانید با مهاجرت به دانمارک پس از مطالعه این مقاله سوالی در مورد

تماس و یک مشاوره رایگان کوتاه دریافت کنید. اگر قصد مهاجرت دارید و نیاز به اطالعات کامل و دقیق  ( اتریش

توانید با سرچ مهاجرت به دانمارک ملک پور به تمامی اطالعات مربوط به سایت دسترسی یابید.  دارید می 

راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت را از همین وب سایت بخش محصوالت ویدیویی   همچنین ویدیو 

تهیه کنید و به کلیه اطالعات اعم از سرمایه گذاری، کاری، تحصیلی، تولد، ازدواج و پناهندگی در کشورهای  

پر کنید تامشاورین ما  مختلف به صورت جامع و کامل دست یابید و یافرم ارزیابی رایگان مهاجرت به دانمارک را 

 .در موسسه حقوقی ملک پور برای بررسی رایگان شرایط با شما تماس بگیرند 

 انواع روشهای مهاجرت به دانمارک

بر اساس اطالع سایت رسمی اداره مهاجرت دانمارک ، در حال حاضر مهاجرت به دانمارک برای ایرانیان از طرق  

 .کار و تحصیل امکان پذیر است اما ما در این مقاله به بررسی روشهای مختلف مهاجرت دانمارک می پردازیم 

کشوری مهاجرپذیر است اما قوانین  کشور دانمارک مهاجرت را از طریق تحصیل آسان نموده است و دانمارک  

سختی برای دریافت تابعیت و اقامت دارد. با این حال هر شخصی که بتواند اقامت و تابعیت دانمارک را بدست  

آورد، توانسته است به پاسپورت شادترین کشور جهان دست پیدا نماید. در ادامه با ما همراه باشید تا روشهای  

 .نماییممهاجرت به دانمارک را بررسی 
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 مهاجرت به دانمارک از طریق کار 

برای اقامت دانمارک از طریق کار، می بایست دعوتنامه کاری با حقوق معین و باالی نرمال از کارفرما در  

 .دانمارک داشته باشید 

برای این کار صرفا داشتن پیشنهاد کاری رسمی کفایت می کند و نیازی به ارائه پیشینه تحصیلی و کاری نیست  

 .غل مورد نیاز دانمارک توجه نمایید وشما باید برای کار در دانمارک به لیست مشا

 کشور دانمارک برای مهاجرت از طریق تحصیل 

 :تحصیل در دانمارک شامل سه برنامه پذیرش دانشجو می باشد 

 برنامه تبادل دانشجو 

 دوره های کوتاه مدت تحصیلی

 تحصیالت عالیه 

 :چهار نوع سیستم آموزش عالی در دانمارک وجود دارد

 دانشگاه

 دانشکده)کالج( 

 موسسات آموزش عالی هنر 

 دانشگاه علوم و فنون نظامی 

 .ساله است ۳ساله و در دوره دکتری  ۲ساله، در دوره فوق لیسانس  ۳تحصیل در دوره لیسانس در دانمارک 

امکان کار حین تحصیل در دانمارک وجود دارد. همچنین بورسیه شدن تحت شرایطی بخصوص در دوره دکتری  

 .ر استامکان پذی

 شرایط مهاجرت به دانمارک از طریق سرمایه گذاری

 :اقامت در دانمارک از طریق سرمایه گذاری از طرق زیر امکان پذیر است

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 



 

 

 تاسیس شعبه بین المللی شرکت معتبر در دانمارک)مورد تایید اداره کار دانمارک( 

 تاسیس شرکت سهامی عام 

هزار یورو در بخش اقتصاد و مشاغل دانمارک شامل تکنولوژی، کشتی   ۱۰۰یزان حداقل سرمایه گذاری به م

 … سازی، صنایع غذایی، مسکن،انرژی بادی و

تجاری بوده و زمان صدور آن حداقل یک ماه می باشد. اخذ اقامت دائم دانمارک از این روش پس   C/D نوع ویزا

سال زندگی در دانمارک امکان پذیر است. امکان   ۱۰سال زندگی در دانمارک و شهروندی دانمارک پس از  ۵از 

 .اخذ تابعیت دوگانه از این روش وجود دارد

  کشور   در  قانون  این و  ندارد امکان  مالی تمکن طریق از  دانمارک  اقامت  در اینجا الزم به ذکر است که دریافت

 .ندارد وجود   دانمارک

 کشور دانمارک برای مهاجرت از طریق تولد

تولد در دانمارک در صورتی سبب اعطای تابعیت برای نوزاد می شود که یکی از والدینش دانمارکی باشند و  

  می باشد، دانمارکی  غیر  والدینی  دارای و  دانمارک  کشور متولد  متقاضی   اگر تابعیت دانمارک را داشته باشند اما

 .نماید  دریافت باشد، داشته را  زیر شرایط  از  یکی  صورتیکه در   را دانمارک   تموق اقامت  ویزای تواند 

 :فرد متقاضی می بایست دارای شرایط زیر باشد 

 فرزند والدینی غیر دانمارکی دارای ویزای کار در دانمارک 

داشته   فرزند والدینی غیر دانمارکی که با توجه به قوانین اتحادیه اروپا می توانند در دانمارک اقامت

 باشند)شهروندان اتحادیه اروپا(

 (CPR)به محض درخواست این ویزا، شهرداری محل اقامت شما اطالعات شما را در سیستم ثبت نام شهروندی 

 .ثبت خواهد کرد 

سال بوده و تحت سرپرستی خانواده اش بوده و با آنها زندگی کند. متقاضی   15سن متقاضی می بایست زیر  

 .سالگی دریافت خواهد کرد  18ویزای موقت تا سن 

 شرایط مهاجرت به دانمارک از طریق ازدواج 



 

 

برای مهاجرت به دانمارک از طریق ازدواج، اگر نامزد متقاضی شهروند دانمارک باشد، می تواند برای اخذ ویزای  

 .دانمارک درخواست نماید 

 :متقاضی و نامزدش می بایست شرایط زیر را داشته باشند 

 .بایست دارای اقامت کاری یا تحصیلی دانمارک باشد  نامزد دانمارکی می

 .نامزد دانمارکی شهروند کشورهای نوردیک)دانمارک،فنالند،ایسلند،نروژ،سوئد( یا اتحادیه اروپا و یا سوئیس باشد 

 نامزد دانمارکی مشمول قوانین اتحادیه اروپا باشد.)قوانین متولدان چند ملیتی اروپا( 

 رت دانمارک از طریق پناهندگی مهاج

هر شهروند خارجی که در خطر جانی در کشور خود بوده و وارد دانمارک شده با ارائه مدارک معتبر مبنی بر در  

خطر بودن در کشور خود می تواند درخواست خود را برای پناهندگی به دانمارک ارائه نماید. پناهجو می بایست  

 .انمارک و یا مرکز پناهجویان ساندهولم ارائه دهد درخواست خود را به اداره پلیس د

 :دالیل عدم توصیه پناهندگی

 .وضعیت افراد پناهنده در اتریش در ابهام است-1

 .پناهندگان دارای شرایط مساعد زندگی و رفاه اجتماعی باال نمیباشند -2

 .ابشد پس از مهاجرت به اتریش از طریق پناهندگی شخص قادر به بازگشت به کشورش نمی-3

چنانچه شخص شرایط واقعی یک پناهنده را نداشته باشد مجبور به دروغ به کشور خود و کشور اتریش خواهد  -4

 .بود

 .پناهندگی و راه های سخت تنها راه های اقدام برای مهاجرت نیست.چرا از راه های قانونی و درست اقدام نکنیم

قوقی ملک پور نوشته شده و کپی از مقاله پیگرد  مقاله حاضر توسط متخصصین در امر مهاجرت در موسسه ح 

قانونی دارد. موسسه حقوقی ملک پور برای پناهندگی اقدامی ندارد و پیشنهاد اکید می کند که از سایر راههای  

 .قانونی مهاجرت نمایید 

 

 


