
 

 

 مهاجرت به لیختن اشتاین

 اخذ تابعیت لیختن اشتاین

مهاجرت به لیختن اشتاین، کشوری زیبا و کوچک در قاره کهن را مورد بررسی قرار می دهیم. آیا روش  

تمکن   به لیختن اشتاین را می دانید؟ چقدر از شرایط زندگی مردم لیختن اشتاین اطالع دارید؟ مهاجرت های

چقدر است؟ آیا مهاجرت به لیختن اشتاین امکان پذیر است؟ برای بررسی در مورد روش   اشتاینمالی لیختن 

های مهاجرت به لیختن اشتاین نیاز است که اطالعاتی به لحاظ جغرافیایی و شرایط زندگی مردم در لیختن  

اشتاین داشته باشیم. لیختن اشتاین کشوری است که به لحاظ جغرافیایی توسط دو  

محصور شده است اما سطح رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی در این کشور زیبا از   سوئیس و  اتریش کشور

استانداردهای باالیی برخوردار است. در این مقاله به بررسی روش های اخذ اقامت در این کشور کوچک اما زیبا  

عات بیشتر پیرامون کشور لیختن اشتاین و دریافت  می پردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید. برای کسب اطال 

، کافی است که از طریق شماره های تماس در ایران و  موسسه حقوقی ملک پور مشاوره رایگان با کارشناسان

 .اروپا و یا از طریق تکمیل فرم واتساپ در انتظار تماس کارشناسان ما باشید 

 جرت به لیختن اشتاین از طریق کار مها

مهاجرت کاری به لیختن اشتاین یکی از دغدغه های شما مخاطبین عزیز بوده است . برای مهاجرت به لیختن  

اشتاین از طریق ویزای کار، نیاز است که از سوی یک کارفرما در کشور لیختن اشتاین برای شما پیشنهاد کار  

نامه کاری و یا اصطالحاً جاب آفر نیاز است که به صورت حضوری و یا   صادر شود. برای به دست آوردن دعوت

غیر حضوری به مذاکره و صحبت با کارفرمایان بپردازید. اگر شما در کشورهای حوزه شنگن قرار داشته باشید و  

ه  یا تحصیالت خود را در کشورهای حوزه شنگن به اتمام رسانیده باشید به طوری که ویزای شما انقضا داشت

باشد، می توانید از طریق مراجعه حضوری به کشور لیختن اشتاین به جستجوی کار در این کشور بپردازید. الزم  

به ذکر است که کشور لیختن اشتاین در محدوده حوزه شنگن قرار دارد و این سبب می شود عالقه مندان به کار  

دارند، به این کشور مراجعه حضوری داشته    در کشور لیختن اشتاین بتوانند در صورتی که در این حوزه قرار

باشند اما آن دسته از افرادی که در حوزه شینگن حضور ندارند و یا از کشورهای غیر از اتحادیه اروپا قصد کار  

کردن در کشور لیختن اشتاین را داشته باشند، می توانند از طریق سایت های کاریابی به این مهم دست یابند.  

خ بیکاری این کشور زیبا برای شما تشریح می شود. بر اساس نمودار زیر نرخ بیکاری در کشور  در نمودار زیر نر 

 .درصد اعالم شده است 1.6نزدیک به  ۲۰۱۹لیختن اشتاین در اواخر سال  
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 مهاجرت به لیختن اشتاین از طریق تحصیل 

تحصیل در لیختن اشتاین یکی از روش های عالی برای مهاجرت به لیختن اشتاین می باشد. تحصیل در لیختن  

ما ویزای تحصیل این فرصت را به متقاضیان زندگی  اشتاین به طور مستقیم سبب اخذ اقامت و تابعیت نمی شود ا

دهد که پس از اتمام تحصیالت خود در این کشور، از طریق دریافت پیشنهاد کاری در این  در لیختن اشتاین می 

کشور ویزای خود را به ویزای کار تبدیل کنند. با اخذ مدرک تحصیلی معتبر از لیختن اشتاین و داشتن پیشنهاد  

از این کشور زیبا اقامت اخذ نمود. برای دریافت ویزای تحصیلی از کشور لیختن اشتاین مستلزم  کاری می توان 

  یا و  اشتاین لیختن به مهاجرت وکیل   با هستید، حضور اروپا اتحادیه از غیر   این است که اگر در کشورهای

رین ارشد ما و با  مشاو توسط  شما شرایط  بررسی  از پس  و  نمایید  مشورت  پور ملک حقوقی  موسسه مشاوران

سال، در مقطع   4اطالع از مدارک مورد نیاز، برای اخذ ویزای تحصیل اقدام نمایید. تحصیل در مقطع کارشناسی 

سال می باشد. هزینه تحصیل در دانشگاه های لیختن   5الی  3سال و در مقطع دکتری 2کارشناسی ارشد 

 .ک سوئیس به باال می باشد هزار فران  20اشتاین بر اساس نوع رشته و شهر، از حدود 

 مهاجرت به لیختن اشتاین از طریق سرمایه گذاری 

مهاجرت به لیختن اشتاین از طریق سرمایه گذاری هم سوال بسیاری از شما سروران گرامی بوده است. کشور  

گذاری  یه لیختن اشتاین برای سرمایه گذاری افراد خارجی برنامه ای اعالم نکرده است. کشورهایی که برنامه سرما



 

 

مشخصی اعالم نمی کنند، در صورتی که شخص متقاضی بتواند برنامه مشخصی جهت راه اندازی بیزینس و  

سرمایه گذاری داشته باشد، به نحوی که در قالب یک بیزینس پلن طرح تجاری خود را ارائه دهد، می تواند مورد  

است که شما چه برنامه ای جهت سرمایه  بررسی قرار گیرد. طرح تجاری یا بیزینس پلن بیانگر این موضوع 

گذاری در کشور لیختن اشتاین خواهید داشت و سرمایه گذاری شما چه میزان سود را نصیب کشور لیختن  

اشتاین خواهد کرد. با بررسی بیزینس پلن توسط سازمان های مربوطه، در صورتی که طرح شما برای دولت  

بت دریافت خواهید کرد. برای اینکه بتوانیم در مورد سرمایه گذاری  لیختن اشتاین جذابیت داشته باشد، پاسخ مث

صحبت کنیم، نیاز است که شاخص های تاثیرگذار در سرمایه گذاری این کشور بررسی نماییم. یکی از شاخص  

 .های تاثیرگذار در سرمایه گذاری کنترل فساد می باشد 

 هزینه های زندگی در لیختن اشتاین 

تاین موضوعی بوده است که مورد توجه بسیاری از عزیزان قرار گرفته بود. در این قسمت از  مهاجرت به لیختن اش 

مقاله به بررسی هزینه های زندگی در کشور لیختن اشتاین می پردازیم. هزینه های زندگی در هر کشور برای هر  

خص خواهد داشت. به  شخص متفاوت می باشد و این هزینه ها ارتباط مستقیمی با نوع عادت های زندگی هر ش 

فرانک سوئیس    ۱۶۰۰طور میانگین هزینه های زندگی برای یک شخص مجرد در کشور لیختن اشتاین حدود 

می باشد اما بنا به آنچه که در این بخش ذکر شد این هزینه ها می تواند برای هر نفر متفاوت باشد. در جدول  

 .ای زندگی را مشاهده می فرمایید زیر میزان هزینه برای برخی اقالم مصرفی و یا هزینه ه

 هزینه های زندگی درلیختن اشتاین 

 هزینه/دالر  اقالم 

 27.59 غذا در رستوران معمولی 

 15.45 مک دونالد 

 3.75 لیتر  0.33نوشابه پپسی 

 3.31 لیتر  0.33آب معدنی 



 

 

 1.89 لیتر  1شیر 

 2.21 کیلوگرم   1برنج سفید 

 7.93 عدد  12تخم مرغ 

 16.89 کیلوگرم  1پنیر 

 4.8 کیلوگرم  1پرتقال 

 4.08 کیلوگرم  1موز 

 11.32 کیلوگرم   1فیله مرغ 

 1.13 کیلو متر   1تاکسی 

 216.37 هزینه های انرژی و خاک روبه 

 85.8 باشگاه بدنسازی بزرگسال

 1652 خوابه مرکز شهر 1اجاره آپارتمان 

 

 اخذ تابعیت لیختن اشتاین

مهاجرت به لیختن اشتاین از روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش شرایط اخذ تابعیت از  

روش های هفت گانه مهاجرت مورد بحث می باشد. یکی از روش های اخذ اقامت در کشور لیختن اشتاین،  

مکان را فراهم می کند که با داشتن مدرک معتبر از  ا  این اشتاین لیختن  کشور  در  تحصیل  ویزای تحصیل است. 



 

 

کشور لیختن اشتاین و در نهایت با حضور در محیط و کاریابی در این کشور، موفق به اخذ ویزای کار شد. اگر  

شخصی در کشور لیختن اشتاین ده سال به تحصیل و کار مشغول باشد، می تواند تابعیت کشور لیختن اشتاین 

نابر این مهاجرت از طریق ویزای کاری به لیختن اشتاین می تواند منجر به اقامت دائم و  را درخواست دهد. ب

تابعیت شود. در حالت کلی از هر روشی که به کشور لیختن اشتاین مهاجرت کرده باشید؛ برای دریافت تابعیت از  

بان این کشور را یاد  این کشور نیاز است که ده سال در کشور لیختن اشتاین زندگی کنید و در صورتی که ز

با سال ها تجربه   موسسه حقوقی ملک پور. گرفته باشید، می توانید درخواست پاسپورت و تابعیت داشته باشید 

در زمینه اخذ اقامت و تابعیت در کشورهای گوناگون، می تواند راهنمای شما عزیزان برای مهاجرت به لیختن  

 .اشتاین و سایر کشورها باشد 
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