
 

 

 مهاجرت به ژاپن 

 و اخذ اقامت از روشهای مختلف در ژاپن 

گیرد.  مهاجرت به ژاپن و شرایط اخذ اقامت و تابعیت از کشور ژاپن در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار می 

به ژاپن کدام مسیر مناسب شما است؟ آیا از هزینه   مهاجرت آیا روش های مهاجرت به ژاپن را می دانید؟ برای

اپن اطالعات دارید؟ برای اخذ تابعیت از کشور ژاپن چه باید کرد؟ در این مقاله قصد داریم که  زندگی در کشور ژ

در خصوص مهاجرت به ژاپن و روش های اخذ اقامت دائم آن را با شما عزیزان صحبت کنیم. خوب است بدانیم  

ن به آن خواهیم  مهاجرت از هفت روش امکان پذیر است که در بخش های بعدی، در مقاله مهاجرت به ژاپ

پرداخت. شما عزیزان میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر در جستجوگر گوگل جمله مهاجرت به ژاپن را با کلید  

واژه ملک پور سرچ نمایید و از اطالعات به روز و دقیق ما دیدن فرمایید همچنین می توانید با کارشناسان ما  

 .تماس حاصل فرموده و مشاوره رایگان دریافت نمایید  موسسه حقوقی ملک پور در

 مهاجرت به ژاپن از طریق کار 

یکی از روش های مهاجرت به ژاپن برای کار می باشد. در این بخش از مقاله، در خصوص مهاجرت به ژاپن برای  

این است که شخص متقاضی کار، نیروی   تصور  شودمی کار  ویزای   از صحبت که زمانی کار توضیح خواهیم داد. 

کار ماهر می باشد و در هر کشوری نیروی کار ماهر توصیف به خصوص خود را خواهد داشت. در شرایط عمومی  

نیروی کار ماهر به شخصی اطالق می شود که حداقل دارای مدرک لیسانس، سابقه کار مرتبط با رشته و تسلط  

مقصد است. این بخشی از شرایط عمومی شخص متقاضی کار به عنوان   کافی به زبان انگلیسی یا زبان کشور 

نیروی کار ماهر می باشد. برای اینکه بتوانند ویزای کار در کشور ژاپن اخذ نمایید نیاز است که کارفرمایی ژاپنی  

دست داشتن   برای شما دعوت نامه کاری که تاییدات الزم از اداره کار آن کشور را داشته باشد ارسال کند و با در 

 .آن دعوت نامه کاری میتوانید ویزای کار کشور ژاپن را اخذ نمایید 

 مهاجرت به ژاپن از طریق تحصیل 

یکی از روش های مهاجرت به ژاپن برای تحصیل می باشد. عزیزانی که تمایل به مهاجرت به ژاپن برای تحصیل  

یاز است که از یکی از موسسات آموزش عالی مانند  داشته باشند، برای اینکه بتوانند ویزای تحصیلی اخذ نمایند، ن

  برای  الزم  مدارک دانشگاه و  رشته  نوع  به بسته  و نمایند  اخذ  تحصیلی پذیرش  ژاپن، کشور  در  دانشگاه و یا کالج  

  در  دکترا   و  لیسانس فوق لیسانس  مانند  مختلف مقاطع در  تحصیل .  شود فراهم ژاپن کشور  تحصیلی  ویزای اخذ 
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پذیر است و هر یک از مقاطع ذکر شده شرایط و مدارک الزم را شامل خواهد شد. در کشور   امکان  ژاپن کشور

ژاپن همانند سایر کشورها می توان از بورسیه تحصیلی هم استفاده کرد. برای استفاده از بورسیه تحصیلی که  

از نحوه و چگونگی دریافت   تواند بسیار زیاد باشد، به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه فرمایید وتعداد آنها می 

بورسیه تحصیلی مطلع شوید زیرا بورسیه تحصیلی همیشگی نخواهد بود و بسته به شرایط می تواند متغییر  

 .باشد 

 ریمهاجرت به ژاپن از طریق سرمایه گذا 

یکی دیگر از روش های اخذ اقامت و مهاجرت به ژاپن سرمایه گذاری در این کشور می باشد. امروزه کشور ژاپن  

به لحاظ پیشرفت علم و تکنولوژی جزو کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد. برای اخذ اقامت و مهاجرت به  

ه ثبت برسانید و اساس نامه این شرکت باید  ژاپن از طریق سرمایه گذاری می توانید یک شرکت در کشور ژاپن ب 

در زمینه سابقه کاری و تحصیالت شما باشد. یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در قبولی پرونده ثبت شرکت در  

کشور ژاپن، داشتن تحصیالت عالی از کشور ژاپن یا سایر کشوره است. اشخاصی که متقاضی ثبت شرکت در  

ه شرکت خود را مشخص نمایند و بر اساس بیزینس پلن، میزان سود و زیان  کشور ژاپن هستند باید اساسنام

شرکت خود را مشخص کنند و همچنین اینکه حداقل دو شهروند ژاپنی را در شرکت خود می توانند استخدام  

کنند. از موارد مهم و تاثیر گذار برای ثبت شرکت در ژاپن سابقه مدیریتی شخص متقاضی است و معموالً برای  

 .میلیون ین ژاپن نیاز خواهد بود   ۵بت شرکت در کشور ژاپن به سرمایه حدود  ث

 هزینه های زندگی در ژاپن 

در این بخش از مقاله مهاجرت به ژاپن به موضوع بررسی هزینه های زندگی در این کشور خواهیم پرداخت. ذکر  

ع زندگی و عادت های هر شخص می  این نکته حائز اهمیت است که هزینه ها ی زندگی در هر کشور بسته به نو 

تواند متغیر باشد. عواملی مانند نوع محل اقامت )این که در مرکز شهر و یا اطراف شهرهای بزرگ محل اقامت  

تواند در موضوع هزینه های زندگی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد. این مقاله به قلم  داشته باشید( می 

ش شده است و هر گونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع حرام است.  کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور نگار

 .در جدول زیر به بررسی بعضی از هزینه و الزم برای زندگی در کشور ژاپن خواهیم پرداخت

  

 ن هزینه های زندگی در ژاپ



 

 

 ا هزینه/دالر آمریک م اقال

 7.96 ی غذا در رستوران معمول

 6.55 د مک دونال

 1.25 ر لیت 0.33نوشابه پپسی 

 0.98 ر لیت 0.33آب معدنی 

 1.86 ر لیت 1شیر 

 4.92 م کیلوگر  1برنج سفید 

 2.23 د عد  12تخم مرغ 

 18.03 م کیلوگر  1پنیر 

 5.54 م کیلوگر 1پرتقال 

 2.73 م کیلوگر 1موز 

 7.76 م کیلوگر  1فیله مرغ 

 4.17 ر کیلو مت  1تاکسی 

 204.49 ه هزینه های انرژی و خاک روب 



 

 

 83.41 لباشگاه بدنسازی بزرگسا

 801.67 رخوابه مرکز شه 1اجاره آپارتمان 

  

 اخذ اقامت دائم و تابعیت ژاپن 

در این بخش از مقاله مهاجرت به ژاپن به موضوع بررسی اخذ اقامت دائم و تابعیت از این کشور می پردازیم.  

برای اخذ اقامت و تابعیت از کشور ژاپن بستگی به این موضوع خواهد داشت که از چه مسیر و روشی در گذشته  

ن مثال عزیزانی که از طریق تحصیل و ویزای  برای اخذ اقامت های موقت در کشور ژاپن اقدام نموده اید. به عنوا

شوند باید بعد از اتمام دوران تحصیل،وارد بازار کار در کشور ژاپن شوند و با تبدیل  تحصیلی وارد کشور ژاپن می 

سال به صورت تمام وقت در کشور ژاپن به کار مشغول شده   ۵ویزای تحصیل به ویزای کار، در صورتی که حدود 

ه کارفرمای مربوطه برای ایشان بیمه و مالیات پرداخت کرده باشد، می تواند اقامت دائم اخذ  باشند، به طوری ک

سال مرتکب   ۵کند. بعد از اخذ اقامت دائم، در صورتی که زبان کشور ژاپن را به خوبی مسلط باشد و در طی این 

جرت نظیر ازدواج، در صورتی  جرم نشده باشد می تواند تابعیت کشور ژاپن را اخذ کند. در روش های دیگر مها

سال در این ازدواج باقی مانده باشد می تواند اقامت دائم اخذ کنند و بعد از آن درخواست تابعیت داشته   ۳که 

 .باشد 

 


