
 

 

 مهاجرت به روسیه 

 اجرت به این کشوربررسی انواع روش های مه

در   یافتن کار و مهاجرت به روسیه از طریق سرمایه گذاری ، مهاجرت به کشور روسیه از روش  روسیه مهاجرت به

  این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می گیرد. با توجه به این که کشور روسیه در نزدیکی و مجاورت

کشور ایران قرار دارد، متقاضیان بسیاری هر سال عالقه مند به مهاجرت به این کشور می باشند. کشور روسیه  

بزرگترین کشور جهان است و با توجه به نزدیکی به قطب شمال و داشتن آب و هوای بسیار سرد، بخش زیادی  

ان روسیه زبان روسی است. واحد  از این کشور غیر مسکونی است. پایتخت آن شهر مسکو و زبان رسمی مردم

پول این کشور نیز روبل است. مهاجرت به روسیه دارای روش های مختلف تحصیلی، کاری، ازدواج، تولد، سرمایه  

گذاری و پناهندگی است که هر یک دارای شرایط خاص خود می باشند و متقاضیان باید با توجه به شرایط خود  

جرت بهترین راه قانونی را جهت مهاجرت خود انتخاب نمایند. در صورتی  و دریافت مشاوره از وکالی مجرب مها

که پس از بررسی و مطالعه این مقاله کماکان نیازمند اطالعات جامع تری در خصوص مهاجرت به روسیه بودید  

 .بهره مند گردید  )(MIE وسسه حقوقی ملک پورمی توانید از مشاوره تلفنی رایگان م

 مهاجرت به روسیه از روش تحصیلی

یکی از راه های مهاجرت به روسیه، با استفاده از روش تحصیلی است. امکان ادامه تحصیل در کشور روسیه برای  

تمامی دانشجویان بین المللی به دو زبان انگلیسی و روسی فراهم می باشد. هزینه دانشگاه های دولتی کشور  

تدریس در آن ها به زبان روسی ارائه می گردند با توجه به رشته و مقطع متفاوت است اما به صورت   روسیه که 

هزار یورو در سال می باشد. تحصیل در دانشگاه های خصوصی موجود در این    7الی  3میانگین مبلغی بین 

دانشگاه های دولتی روسیه  کشور نیازمند پرداخت شهریه و هزینه بیشتری است. افراد عالقه مند به تحصیل در 

باید در آزمون پادفکت که همان آزمون ورودی دانشگاه است شرکت نمایند و در صورت موفقیت در این آزمون  

می توانند از دانشگاه های دولتی کشور روسیه پذیرش دریافت نمایند. دانشگاه های خصوصی فاقد آزمون ورودی  

هزینه   شجویان بین المللی امکان پذیر است. با توجه به این که می باشند و ورود به آن ها برای تمامی دان

چندان زیاد نیست، لذا دانشجویان ایرانی بسیاری عالقه مند   مچنین هزینه زندگی در کشور روسیهتحصیلی و ه

 .به مهاجرت تحصیلی به این کشور هستند 

 مهاجرت به روسیه از روش کاری 
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افرادی که عالقه مند به مهاجرت به روسیه از طریق یافتن کار در این کشور می باشند باید بدانند که برای  

دریافت ویزای کاری نیاز به استخدام در یک سازمان و یا دریافت جاب آفر از جانب کارفرما می باشند. افراد  

دریافت می نمایند. البته امکان صدور ویزایی برای  دریافت کننده پیشنهاد شغلی در ابتدا ویزایی با اعتبار سه ماه 

به روسیه از طریق   مهاجرت ورود چند باره به کشور روسیه با توجه به نوع کار شخص نیز وجود دارد. متقاضیان

کار اغلب توسط وکال با هزینه های    کار باید با توجه به ویزای کاری خود مجوز کار نیز دریافت نمایند که این

سطح باال انجام می شود، لذا معقول ترین کار این است که افراد تحت عنوان کارآفرین خصوصی در کشور روسیه  

ثبت نام نمایند. مجوز کاری صادر شده باید توسط سرویس مهاجرت فدرال به تصویب برسد. کارفرمای متقاضی  

یه مجوز کار وی را ارائه نماید. طی سال های اخیر نرخ بیکاری در کشور  باید قبل از ورود وی به خاک روس 

نفر بیکار بودند که این مورد   5از هر صد روسی تنها  2020روسیه با روند کاهشی رو به رو بوده و در اواخر سال 

ول  امکان کاریابی در روسیه برای متقاضیان بین المللی را افزایش می دهد. پیشنهاد می شود تا محص

تهیه و مشاهده نموده تا با راه های مختلف کاریابی در کشورهای    را گام به گام تا کار در خارج از کشور ویدیویی

مختلف و روش های موفقیت در این پروسه آشنا شوید. نرخ بیکاری در کشور روسیه در نمودار زیر قابل مشاهده  

 :است

  

 

 مهاجرت به روسیه از روش سرمایه گذاری
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ذاری در این کشور است که آثار اقامتی و تابعیت را با خود به  یکی از روش های مهاجرت به روسیه، سرمایه گ

همراه دارد. سرمایه گذاران خارجی که حداقل میزان ده درصد سهام یکی از شرکت های روسی را برای مدت  

زمان سه سال در اختیار خود داشته باشند با توجه به شرایطی خاص می توانند تابعیت و پاسپورت کشور روسیه  

به انجام   مؤسسه حقوقی ملک پور فت نمایند. تهیه و نگارش هر یک از بخش های مختلف این مقاله توسط را دریا

رسیده است و هرگونه کپی برداری از این متن شرعاً و قانوناً حرام است. البته الزم به ذکر است که شرکت مورد  

 :ت زیر باشد نظر باید دارای الزاما

فعالیت های شرکت محدود به تجارت های مشخص شده توسط دولت روسیه می باشد. تجارت های مورد نظر  

دولت روسیه عبارتند از: کشاورزی، نفت و گاز، انرژی، معدن و فلزات، فناوری اطالعات، دارو، فرآوری مواد غذایی،  

 .منسوجات و تحقیق و نوآوری 

 .میلیون یورو باشد  1.5هزار روبل برابر با  100در شرکت میزان سرمایه سهام متقاضی  

مقدار مالیات و همچنین هزینه های اجتماعی پرداخت شده توسط سرمایه گذار در مدت سه سال نباید کمتر از  

 .یورو باشد  87000

 مهاجرت به روسیه از روش تولد

همانگونه که همه می دانیم قوانین مربوط به تولد از دو اصل خون و یا خاک پیروی می نمایند، اصل موجود در  

کشور روسیه در زمینه مهاجرت به روسیه از طریق تولد اصل خون است. بر این اساس، در صورتی که یکی از  

از اتباع روسی نباشد چه وضعیت وی مشخص بوده و چه مشخص   والدین از شهروندان روسی بود و دیگری

نباشد، تابعیت کشور روسیه به فرزند آن ها اعطا می گردد. همچنین در صورتی که یکی از والدین از اتباع روسیه  

باشد اما دیگری خیر، حتی در صورتی که فرزند آن ها در خارج از روسیه متولد گردد، تابعیت روسی به وی اهدا  

ی گردد، اما به شرطی که فرزند تازه متولد شده تابعیت کشور محل تولد خود را کسب نکرده باشد. البته الزم  م

به ذکر است که امکان دریافت تابعیت روسیه از طریق خاک نیز با توجه به شرایطی خاص امکان پذیر است. در  

رزند آن ها در کشور روسیه متولد شده باشد این روش در صورتی که والدین هر دو از اتباع روسیه نباشند اما ف

امکان دریافت تابعیت روسی برای وی وجود دارد، البته باید توجه داشت که کودک متولد شده تابعیت هیچ یک  

 .از کشورهای والدین خود را دریافت نکرده باشد 

 مهاجرت به روسیه از روش ازدواج 
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روسیه، مهاجرت از طریق ازدواج با اتباع این کشور است.   یکی از روش های معمول موجود در زمینه مهاجرت به

سال زندگی مداوم در این کشور   5عالقه مندان و متقاضیان دریافت اقامت دائم و تابعیت کشور روسیه پس از 

می توانند جهت دریافت اقامت دائم روسیه اقدام نمایند، اما افرادی که با یکی از اتباع روسی ازدواج می نمایند  

د از دریافت اقامت موقت کشور روسیه می توانند جهت دریافت اقامت دائم این کشور اقدام نمایند. جهت ثبت  بع

ازدواج رسمی مدارکی از جمله پاسپورت، اجازه اقامت و ویزا مورد نیاز می باشند و شخص باید بتواند اثبات نماید 

سیه دارد. پس از دریافت اقامت دائم کشور روسیه  که توانایی تامین هزینه های زندگی همسر خود را در کشور رو

از طریق ازدواج با یکی از اتباع روسی، سه سال باید از زمان دریافت اقامت دائم گذشته باشد تا فرد بتواند جهت  

دریافت تابعیت و پاسپورت کشور روسیه اقدامات الزم را به انجام برساند. الزم به ذکر است که متقاضیان دریافت  

ت کشور روسیه از طریق ازدواج باید به دولت روسیه اثبات نمایند که ازدواج آن ها واقعی بوده و صوری نمی  اقام

 .باشد 

 مهاجرت به روسیه از روش پناهندگی

مهاجرت به روسیه از روش پناهندگی، با توجه به سختی ها و ریسک های بسیار در این روش، به عنوان سخت  

ت پذیرش مواجه می باشند و  ترین روش ها شناخته می شود. پناهجویان در کشور روسیه با شانس اندکی جه

زمان زیادی جهت ثبت درخواست و طی کردن مراحل مربوطه اتالف می گردد. با توجه به موقعیت جغرافیایی  

این کشور و نزدیک بودن به قطب شمال، از آن جایی که بیشتر ماه های سال هوا بسیار سرد است پناهجویان با  

مناسب کمپ ها و همچنین وجود بیماری و جرم و جنایت در این  خطرات جانبی بسیاری با توجه به امکانات نا

هیچ خدماتی در این زمینه ارائه نمی نماید و این اطالعات   موسسه حقوقی ملک پور. کمپ ها مواجه می باشند 

تنها جهت افزایش آگاهی و اطالعات خوانندگان می باشد. پیشنهاد می گردد که عالقه مندان به مهاجرت به  

روسیه قبل از اقدام به هر کاری از مشاوره موسسه معتبر مهاجرتی ملک پور بهره مند گردند تا کارشناسان این 

 .ا توجه به شرایط آن ها بهترین راه را جهت مهاجرت قانونی برای آنان مشخص نمایند موسسه ب

 مهاجرت افراد موفق و هنرمندان به روسیه

  توجه مورد  بسیار امروزه   مهاجرت به کشورهای خارجی برای هنرمندان و افراد موفق و دارای مهارت های خاص 

رت های خود در زمینه های هنری و ورزشی به کشورهای  مها به توجه با دارند   تمایل که  باشد  می  افرادی 

مختلف جهان مهاجرت نمایند. متقاضیان مهاجرت با استفاده از این روش باید دارای رزومه بسیار قدرتمندی  

باشند و به عنوان افراد موفق و یا هنرمند دارای آثار هنری بوده و نمایشگاه ها و کالس های متعددی برگزار  

همچنین این افراد باید دارای گالری بوده و آثار هنری خود را در این نمایشگاه ها به فروش رسانده   نموده باشند.
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باشند. الزم به ذکر است این افراد باید مدارکی را ارائه نمایند که هنرمند بودن آن ها را به اثبات برساند. 

افراد عالقه مند به این روش باید   همچنین کشور روسیه در حال حاضر چنین ویزایی را صادر نمی نماید و 

کشورهای دیگری را برای انجام این کار انتخاب نمایند. برخی از کشورها نظیر کانادا، آمریکا، فرانسه، اتریش و  

هلند شرایط مهاجرت از این طریق را با صدور ویزای هنرمندان و افراد موفق برای متقاضیان دارای مهارت های  

وسسه  ه جهت دریافت اطالعات در این زمینه می توانید از مشاوره مشاورین مجرب مخاص فراهم نموده اند ک

 .بهره مند شوید  حقوقی ملک پور
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