
 

 

 س مهاجرت به سویی

 بررسی شرایط اقامت در سوئیس 

و مهاجرت به سوئیس برای   سرمایه گذاری مهاجرت به سوئیس ، تجربه مهاجرت به سوئیس و روش های

به چه صورت   اقامت سوئیس  ین مقاله مورد تحلیل علمی و بررسی قرار می گیرد. شرایط ا در  … تحصیل و

نپذیر است  است؟ مهاجرت به سوئیس از طریق پناهندگی چگونه است؟مهاجرت پزشکان به سوئیس امکا

چگونه است و مشاغل مورد نیاز سوئیس چیست؟ از جمله سواالتی   مهاجرت به کشور سوئیس از طریق کار ؟

خ داده شود. ما در این مقاله سعی می کنیم که به  است که تالش می شود به صورت جامع و کامل به آنها پاس 

پاسخ دهیم لذا پس از   2020سواالت شما در مورد تجربه مهاجرت به سوئیس و شرایط مهاجرت به سوئیس 

مطالعه مقاله در صورتیکه ابهامی درمورد مزایا و معایب مهاجرت به سوئیس دارید میتوانید سواالت خود را در  

تماس گرفته و سواالت  ( اتریش  mie موسسه)موسسه حقوقی ملکپور،   ح نموده و یا باپایان همین مقاله مطر

 .نمایید  دریافت رایگان مشاوره   و راهنمایی و  بپرسید  ،  سوئیس کشور  به  مهاجرت خود را در زمینه  

 راه های مهاجرت به سوئیس 

 

 از طریق کار شرایط مهاجرت به سوئیس 

 شرایط مهاجرت به سوئیس برای تحصیل 

 مهاجرت به سوئیس از طریق سرمایه گذاری 

 مهاجرت به کشور سوئیس از طریق ازدواج 

 مهاجرت به کشور سوئیس و اخذ تابعیت از طریق تولد 

 مهاجرت به سوئیس از طریق پناهندگی

 مهاجرت به سوئیس برای هنرمندان و افراد فوق موفق 

 بهترین راه مهاجرت به سوئیس 
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برای مهاجرت به سوئیس باید شرایط الزم را بررسی کرد. از راههای مهاجرت به سوئیس می توان مهاجرت از  

طریق کار، تحصیل، سرمایه گذاری یا تمکن مالی، ازدواج، تولد و از طریق پناهندگی ) که البته موسسه حقوقی  

ضیان ارائه نمی دهد ( است. سطح درآمد کارگران در سوئیس مثال زدنی  ملک پور در این زمینه خدماتی به متقا

است به طوریکه هیچ اقتصادی به گرد آن نمی رسد. به همین دلیل اکثر مهاجران این کشور را برای زندگی و  

کار انتخاب می کنند اما دولت این کشور محدودیت هایی برای فرصت های شغلی تعیین نموده تا به این روش  

اجرت از طریق کار را کاهش دهد پس این روش مهاجرت بسیار سخت و دشوار است.تحصیل در سوئیس  مه

بهترین راه و مناسب ترین راه برای مهاجرت به این کشور است. که متقاضی میتواند در مقاطع کارشناسی،  

مدرک زبان امکان   کارشناسی ارشد و دکتری به ادامه تحصیل بپردازد. مهاجرت از طریق ازدواج بدون داشتن

 .سال اقامت است 5سال از ازدواج در مدت  3پذیر است. یکی از الزامات آن سپری شدن 

 شرایط کشور سوئیس برای زندگی 

بسیاری از افراد دوست دارند به کشور سوئیس مهاجرت کنند. مهاجرت به سوئیس به دلیل برخورداری از ویژگی  

یفیت زندگی می تواند محلی برای پیشرفت و ورود به یک زندگی  هایی چون شاخص اقتصادی باال و بهترین ک

جدید باشد. برای مهاجرت به کشور سوئیس می توان از روشهایی چون مهاجرت کاری، تحصیلی، تمکن مالی و  

  6/8حتی به صورت توریستی اقدام کرد. سوئیس از کشورهای عضو پیمان شینگن است و جمعیتی در حدود 

طح زندگی در کشور سوئیس به دلیل وجود مسائلی چون به روز ترین فناوری ها و وجود  میلیون نفر دارد. س 

شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی، می تواند بسیار مناسب و مطلوب باشد. یکی از شرایط مطلوب زندگی در  

  سوئیس سازگاری با قوانین و فرهنگ این کشور است. سوئیس کشوری چند زبانه است که به زبان های 

شود. سوئیس کشوری پر هزینه است. مخارج   فرانسوی، آلمانی، رومانش و ایتالیایی در این کشور صحبت می 

 .زندگی در این کشور باالست. با این وجود امکانات رفاهی باال و با کیفیت در اختیار مردم قرار دارد

 هزینه زندگی در سوئیس 

یکی از مسائل بسیار مهم برای افرادی که کشور سوئیس را برای مهاجرت انتخاب می کنند هزینه های زندگی  

باشد. واحد پول این کشور، به فرانک است . هزینه های زندگی در کشور سوئیس نسبت به دیگر  در سوئیس می 

فرانک در ماه باید هزینه   1000کشور های اروپایی باالتر است. به طور معمول شخص برای زندگی ، حدود 

 .نماید. در این جدول، برخی از کاالهای مورد نیاز متقاضیان نمایش داده می شود 



 

 

 قیمت اقالم 

 فرانک 2.75 قرص نان 

 فرانک 2.72 کیلو(  1برنج )

 فرانک 4.1 پرتغال

 فرانک 2.52 سیب زمینی 

 فرانک 4 کرایه تاکسی 

 فرانک 3.35 بطری آب 

 فرانک 6.70 عددی  12تخم مرغ 

 فرانک 24.77 کیلو( 1مرغ )

 فرانک 1.57 لیتری( 1شیر )

 فرانک 2.92 کیلو( 1موز )

 فرانک 21 پنیر

 فرانک 100 نفر  2رستوران برای 

 فرانک 1.92 لیتر  1بنزین 



 

 

 فرانک 7.90 پاکت سیگار

 1391فرانک اجاره آپارتمان)مرکز شهر( 

 فرانک 1111 اجاره آپارتمان )خارج از شهر(

 

 اقامت در سوئیس و اخذ تابعیت سوئیس 

مهاجرت به کشور سوئیس و اخذ تابعیت این کشور از اهداف مهم و بزرگ برای افرادی است که قصد مهاجرت به  

کشور سوئیس را دارند. برای دریافت پاسپورت کشور سوئیس، ابتدا باید اقامت دائم این کشور را دریافت نماییم،  

کان دریافت پاسپورت را دارد. برای اطالع از  سال ام 6به شرط نداشتن مشکلی در شهروندی، فرد متقاضی بعد از 

مهاجرت به کشور سوئیس و اخذ تابعیت سوئیس، شما می توانید ویدئویی گام به گام مسیر مهاجرت موسسه  

  دست  به  را  مختلف کشورهای به  حقوقی ملک پور را تهیه کنید تا بتوانید اطالعات کامل در زمینه مهاجرت 

نست که حتما در این مقوله یا وکیل مهاجرت به سوئیس اقدام نمایید تا مهاجرتی  ای شما به  ما  پیشنهاد. آورید 

موفق داشته باشید. موسسه حقوقی ملک پور آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان در زمینه سوئیس  

 .مهاجرت به سوئیس و اخذ اقامت و تابعیت این کشور است

 


