
 

 

 مهاجرت به سوئد

 و هزینه مهاجرت به سوئد

از روش های مختلف همچون مهاجرت به سوئد از طریق کار، مهاجرت تحصیلی به سوئد،   سوئد  مهاجرت به

  صورت به مقاله این  در   …و  سرمایه گذاری ه سوئد از طریق ازدواج و مهاجرت به سوئد از طریقمهاجرت ب

، چه  اقامت سوئد  گیرد. شرایط مهاجرت به سوئد چگونه است؟ روش های اخذ  می  قرار  بررسی  مورد علمی

به  هستند؟ سایت رسمی مهاجرت به سوئد چیست؟ آیا مهاجرت پزشکان به سوئد امکان پذیر است؟ بیشتر افراد 

، و صلح طلب بودن شهروندان این کشور، خواهان زندگی و مهاجرت به سوئد  زندگی در سوئد  دلیل کیفیت باالی

مهاجرت نمایند. یا اینکه، کدام یک از راه های مهاجرت، به  هستند. ولی نمی دانند که از چه طریقی می توانند  

اقامت دائم و تابعیت کشور سوئد، منجر می گردد. ما در این مقاله سعی بر این داریم که، به سواالت احتمالی  

شما پاسخ دهیم، حال اگر پس از مطالعه این مقاله، باز هم سواالتی در رابطه با مهاجرت به سوئد، داشتید، می  

، تماس حاصل نمایید و از مشاوره رایگان تلفنی ما، بهره مند   اتریش MIEحقوقی ملک پور،   توانید با موسسه

گردید. برای کسب اطالعات بیشتر در مقاالت ما می توانید عبارت )مهاجرت به سوئد ملک پور و یا ملک پور  

 .سوئد( را در گوگل جستجو نموده و به مطالب سایت های ما دسترسی پیدا کنید 

 راه های مهاجرت به سوئد

 سوئد از طریق کار مهاجرت به

 مهاجرت تحصیلی به سوئد 

 مهاجرت به سوئد از طریق سرمایه گذاری 

 مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج 

 مهاجرت به سوئد و اخذ تابعیت از طریق تولد 

 مهاجرت به سوئد از طریق پناهندگی

 مهاجرت به سوئد برای هنرمندان و افراد فوق موفق 

 هزینه های زندگی در سوئد

https://miemohajerat.net/immigration/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/sweden/
https://miemohajerat.net/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af/
https://miemohajerat.net/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF/
https://miemohajerat.net/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF/
https://miemohajerat.net/


 

 

مهاجرت به سوئد به دلیل کیفیت و خدمات و سطح باالیی که در این کشور برای مردم، ارائه می شود، آرزوی  

همگان می باشد. ولی باید توجه داشته باشید، که عالوه بر کیفیت زندگی، باید در مورد هزینه هایی که زندگی  

ناسب با وضعیت مالی و کاریتان بگیرید.  در آن شهر و کشور دارد، مطالعه داشته باشید. تا تصمیمی درست مت

درست است که هزینه های زندگی هر فرد، وابسته به نوع زندگی آن فرد و رفتارها و عادت های او میباشد. ولی  

این هزینه ها، رابطه ی مستقیمی با وسعت شهر محل زندگی نیز دارد. در شهرهای بزرگ و پایتخت ها، هزینه  

چک، هزینه ها کمتر میباشد. به طور میانگین برای زندگی در پایتخت سوئد، نیازمند  ها بیشتر، و در شهرهای کو

هزار کرون در ماه میباشد. که این هزینه ها شامل، هزینه های مسکن، پوشاک، خوراک، رفت و آمد، قبوض،   7

 .اینترنت، و تحصیل میباشد 

 
 مسکن )اجاره ماهیانه به کرون(

 

 7,966.97 آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر

 5,668.18 آپارتمان یک خوابه در خارج از شهر

 12,724.94 آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر

 9,382.98 شهر از  خارج  آپارتمان سه خوابه در

 
 ( کرون  به قیمت)  غذا و نوشیدنی

 

 11.34 لیتر  1شیر 

 84.55 پنیر یک کیلو 

 27.44 عدد  12تخم مرغ 

 21.90 یک قرص نان 



 

 

 23.84 برنج یک کیلو 

 
 ( کرون   به قیمت)  حمل و نقل

 

 29.00 اتوبوس شهری 

 16.00 تاکسی هر کیلومتر 

 15.44 بنزین یا گازوئیل هر لیتر 

 

 

 

 

 شرایط اخذ تابعیت سوئد

در سوئد یک قاعده ی کلی برای دریافت تابعیت این کشور وجود دارد، شما میتوانید با استفاده از این قاعده،  

تابعیت کشور سوئد را دریافت نمایید. این قاعده به این کونه است که، اگر شما اقامت دائم کشور سوئد و یا،  

شته باشید، پس از طی مدت زمانی خاص در این کشور،  اقامتی که ذاتا اقامت دائم این کشور را به دنبال دارد، دا

 .سال میباشد، امکان دریافت تابعیت را دارید  5که معموال 

 دریافت تابعیت سوئد از طریق تولد

تابعیت از طریق تولد، در کشور سوئد فقط از اصل خون تبعیت میکند. به این گونه که هر فرزندی که، حداقل  

 .یکی از والدینش شهروند سوئد باشند، حتی اگر در خاک سوئد به دنیا نیامده باشد، تابعیت سوئد دریافت میکند 

 دریافت تابعیت سوئد از طریق ازدواج 

سال اقامت موفقیت در این کشور داده   3در صورتی که با فردی که تابعیت سوئدی دارد، ازدواج نمایید، به شما 

میشود. اگر دو سال آخر از این سه سال را، با یکدیگر زندگی کرده باشید، مبنی بر اینکه ثابت نمایید که واقعا  



 

 

دائم این کشور را بدست بیاورید. اگر با فردی که  ازدواج نموده اید و زندگی مشترک دارید، میتوانید اقامت 

تابعیت سوئد را بعدا کسب نموده است، ازدواج نمایید، فقط در صورتی که دو سال از دریافت اقامت این فرد  

 .میگذرد، میتوانید اقامت دائم بگیرید 

 دریافت تابعیت سوئد از طریق تحصیل 

بدست آورید. اگر بخواهید از اصل کلی تبدیل اقامت به تابعیت   از طریق تحصیلی نمیتوانید تابعیت کشور سوئد را

سال در   5استفاده کنید، باید پس از اتمام تحصیل، یک کار پیدا نمایید، پس از پیدا نمودن کار، اگر به مدت 

  سوئد اقامت داشته باشید، مالیات پرداخت نمایید، میتوانید تابعیت و اقامت دائم دریافت نمایید. مدت زمان 

اقامت شما پس از پایان تحصیل محاسبه میگردد و زمانهایی که به تحصیل مشغول بوده اید را محاسبه نمیکنند.  

فقط در مقطع دکتری، مدت زمان تحصیلتان نیز محاسبه میگردد، زیرا تحصیل در مقطع دکتری نوعی تخصص  

 .محسوب میگردد 

 دریافت تابعیت سوئد از طریق کار 

ز طریق کار نیز، شما باید از طریق قانونی وارد کشور شده باشید. و در سوئد به مدت  برای دریافت تابعیت ا

سال به کار مشغول باشید. اگر در این مدت، وظایف شهروندیتان از قبیل پرداخت مالیات را به درستی   5حداقل 

 .انجام داده باشید، میتوانید اقامت دائم و تابعیت این کشور را بدست آورید 

 ابعیت سوئد از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکتدریافت ت

در این روش نیز، میتوان اقامت دائم و تابعیت کشور سوئ را بدست آورد. برای این روش نیز، باید شما به طور  

سال در این کشور، تجارت و شرکتتان، فعال باشد تا   5قانونی برای ورود به سوئد اقدام نمایید و باید حداقل 

اقامت در سوئد مرتکب تخلفی نشده باشید،  بتواید اقامت دائم کشور سوئد را بدست آوردید. اگر در زمان 

همچنین مالیات پرداخته باشید و زبان خودتان را تقویت کرده باشید و زبانتان، به حد قابل قبولی رسیده باشد،  

 .میتوانید درخواست تابعیت کشور سوئد را بدهید و پاسپورت این کشور را بدست آورید 

 


