
 

 

 آن  ای بر  مقدمه  دانمارک  اقامت

  شرایط  همچنین  و  دانمارک کشور  دائم  اقامت اخذ  شرایط  ، دانمارک کشور  به  مهاجرت راههای و  دانمارک  اقامت

  مقاله این در  باشد  داشته  ابهام جای دوستان شما برای که   یسوال هر  و  دانمارک  کشور پاسپورت آوردن  دست  به

. از چه طرقی می توان اقامت دانمارک را بدست اورد؟ برای بدست  گیردمی  قرار علمی تحلیل   و  بررسی مورد 

آورن اقامت دائم دانمارک چند سال باید در این کشور ساکن باشیم؟ آیا برای دریافت تابعیت باید در دانمارک  

  برای روش  ترینمنطقی   و  بهترین میتوانید  عزیزان شما آن  مطالعه  و  مقاله  این بررسی با حضور داشته باشیم؟ 

  اگر  احیاناً و  شده تهیه  پور ملک  حقوقی  موسسه وسیله به مقاله  این .آورید  دست  به را  دانمارک  اقامت به  رسیدن

اتریش   MIEملک پور ) حقوقی موسسه  مشاورین با توانید  می  داشتید   زمینه  این در  بیشتری  اطالعات به  احتیاج

  به گام  ویدیوی تهیه  با  توانید   می  اینکه یا و  ببرید  بهره  کارشناسان های نماییه  را  از و  نمایید  حاصل تماس ( 

 . برگزینید  مهاجرت برای را  راه بهترین ن ان کرد  نگاه  و  مهاجرت مسیر  انتخاب گام

 عمومی  شرایط  و  دانمارک  اقامت

  کشور  همچنین و  روژ ن و   ئد سو یعنی  اسکاندیناوی کشورهای  با و  گرفته  قرار  اروپا قاره  شمال در  دانمارک  کشور

  این مردم  اغلب اما است دانمارکی   زبان مردم دانمارک، کوپنهاگ است.  کشور این مرکز  .است همسایه آلمان

  از یکی  .است انگلیسی کشور این  های دانشگاه  و مدارس  در  تحصیل   و  کنند   می صحبت انگلیسی زبان  به کشور

  خیلی  کشور این در  را  کار  و  تحصیل   شرایط  که باشد  می دانمارکی  البته و  انگلیسی زبان دو   کشور  این مزایای

  باالیی اجتماعی رفاه  و  زندگی کیفیتدانمارک دارای  .  برد می  بهره دنیا مردم  شادترین از کشور  این  کرده راحت

  کشور  این مهاجرت  برای را خوبی شرایط کار فول تایم  اجازه  همراه که است . این   پایین بسیار بیکاری  نرخ .است

  زبان  آموزش  و  نمود اشاره توانمی  فرزندان رایگان  تحصیل به  کشور  این دیگر مزایای  از  البته. کرده فراهم

  کشور  در  زندگی   و دانمارک  کشور  اقامت  دریافت  شرایط  مقاله این در  .است مجانی کشور  این  در  دانمارکی

 است. شده اشاره دوستان شما برای دانمارک

 کار  طریق  از دانمارک  اقامت

  این که   شوند  مطلع   و بدانند   آن  درباره  دارند   تمایل زیادی اشخاص که  است روشی  کار  طریق  از دانمارک  اقامت

  شخص متقاضی  که  هست شکل این به  دانمارک   کار اصل در گیرد. می  صورت  شرایطی و  صورت  چه  به روش 



 

 

  مراحل باید  البته که  باشد  داشته  شغل پیشنهاد ارگانی یا شخص یا سازماناز  و شود  کار  به دعوت  بایست می

  مورد شغل  اگر و  شود آگهی  دانمارک  کشور  در  باید  ماه  سه  نخستشغل مورد نظر، . بگذارد سر  پشت را سختی

  شش از  پس و  ماه  سه مدت  به گیردمی  صورت شغل  آگهی  شنگن حوزه  و  اروپا اتحادیه در نداشت متقاضی نظر

  صادر  کار  متقاضی افراد برای کاری دعوتنامه  اروپا از  خارج اشخاص  برای صورت آن  در   نشد  پیدا متقاضی اگر، ماه

  دانمارک  کشور  در  نخستکه   است تر  معقولبرای دریافت پیشنهاد کاری  زیاد زمان دلیل به  بنابراین . شود می

  دانمارک . اقامت دریافت .د ی آور  دست به  را  کشور  این دائم  اقامت نهایت در  و  د شوی کار جذب بعد  و  د یکن تحصیل 

را بدست    دانمارک اقامت مالیات دادن  و  کردن  کار سال  ۴  با تواند   می  فرد که  است شکل این به   از طریق کار

  ضروری  و  ترین  مهم از  ولی . است مهمی بسیار  مسئله دانمارک  کشور  احتیاج مورد  های شغل  دانستن البته  آورد. 

  پایین بسیار کشور این در بیکاری  آمار. نمود اشاره مهندسی فنی یا و  مدیریتی  های رشته  به توان می آنها ترین

 .است باال بسیار در دانمارک   کار  کردن  پیدا شانس . بنابرایناست درصد   ۴  از کمتر  و

 تحصیل طریق  از دانمارک  اقامت

  آموزشی   سطح از کشور  این  های دانشگاه .باشد  می  معقول و  منطقی  بسیار راه  تحصیل طریق  از دانمارک  اقامت

با ویزای   کشور  این در  تحصیل بدانید  است جالب که  باشد  می  انگلیسی  زبان به  تدریس  و  برخوردارند  باال بسیار

  مهاجرتی  روش  این برای را خوبی  شرایط  فرزندان بهمراه آوردن همسر و  و  همراه شرایط  همراه ممکن است.  

مهاجرت   پس  وارد خاک دانمارک شوند.  متقاضی  با ابتدا از  و  د کن کار  وقت  تمام  دارد اجازه  رهمس و  آورده  پدید 

 برود.  شمار به  مهاجرت برای  یمناسب بسیار گزینه  تحصیلی به دانمارک می تواند 

 گذاری   سرمایه طریق  از دانمارک  اقامت

  اقامت اخذ  برای  مطمئن و  خوب  بسیار مهاجرتی  های راه  از د توان  می  گذاری  سرمایه طریق  از دانمارک  اقامت

  رعایت گذاری  به سرمایه مربوط موازین  و  قوانین گذاریسرمایه  برای باید   البته . آید  حساب به دانمارک  کشور

  است دانمارک  کشور مالیات  نرخ ،دهد   قرار  نظر مد  باید  شخص گذاری  سرمایه برای که  مواردی  مهمترین  از .شود

  هایروش  مهمترین  از و  دارد پایینی  بسیار آمار، مالی  فساد  کشور این در  .باشد  می  باال و  باشد  می  درصد  ۲۲ که 

  یکی گیرد می  انجام  نوع دو به  که   نمود اشاره شرکت ثبت روش  به توانمی   دانمارک کشور  در   گذاریسرمایه



 

 

  مالیات  بودن پایین مال دانمارک   کشور  در  ثبت شرکت  های ویژگی  مهمترین  از. کاغذی ثبت  دوم  و  آنالین روش 

 در این روش است.  درآمد  بر

 ازدواج  طریق  از دانمارک  اقامت

  را خودش  خاص ضوابط  و  قوانین  که باشد  می  دانمارک  به مهاجرت از طریقی  ازدواج طریق  از دانمارک  اقامت

  پیمان ستا دانمارک  کشور   تبعه که   یشخص با باید   فرد ازدواج طریق از  دانمارک  اقامت  دریافت برای  که   دارد

  و  ضوابط  لذا گرفته  صورت نمهاجری توسط   زیادی های استفاده سوء زمینه  این در  که آنجا  از  و  دند بب زناشویی

  در  کنند   اثبات باید  مثالً که   شده گرفته نظر  در  دانمارک دولت   توسط  زمینه  این در ازدواج  اصالت برای  ی موارد

  باهم  که فیلم  و  عکس داشتن هم  و  رفتند  سفر به هم با و  کردند  زندگی   شوهر و  زنبعنوان   هم  با زمانی  دوره  یک

  و الزم  برساند  اثبات به  را  بودن هم  کنار  در  زندگی و  عالقه ابراز از  نشان که مدارک  نوع  هر و اند  رفته مسافرت  به

کشور دانمارک    دائمی اقامت به را ازدواج  ویزای میتواند شخص خارجی  سال ۴ از بعد  روش  این در  .است ضروری 

 . آورد دست به  را  دانمارک  کشور  گذرنامه نهایت در  و  تبدیل نموده  

 تولد  طریق  از تابعیت  اخذ  و  دانمارک  اقامت

  و  قوانین ولی است پذیر امکان نوزاد  شدن  متولد  با  کلی  حالت در  تولد  طریق  از تابعیت  اخذ  و  دانمارک  اقامت

  پیروی خون قانون از که   است کشورهایی  جمله از دانمارک  کشور  . دارد  همراه به را دانمارک  کشور  خاص قواعد 

  از را  دانمارک  تابعیت نوزاد  باشند  دانمارکی  والدین از  یکی  و  شود متولد  کشوری در  نوزادی  اگر  یعنی  ،کند  می

  این در  اگر  نباشند  مشخص مادرش  و  پدر و  شود  متولد  دانمارک  در  نوزادی اگر دریافت خواهد کرد اما تولد  بدو

  مادر  و  پدر اگر  پس .نماید می  تحصیل را  دانمارک  کشور   دائم  اقامت شود  زندگی و  تحصیل   به مشغول کشور

نیز اقامت   ایشان فرزند   و  گرفته  اقامت کار  به تحصیل  از پس  مادر  که بیاید  دنیا  به فرزندی و  باشد ن کیدانمار

  مادر و  پدر به  فرزند   تولد   طریق از  ولی شودمی  مند بهره   جامعه  امکانات و  دولت و از قواینن   کسب مینماید 

 را دریافت نمایند. خود  دائم  اقامت باید  دیگر  طرق  ازوالدین   و  گیرد   نمی تعلق  دائم  اقامت

 پناهندگی طریق  از دانمارک  اقامت

  برای که مشکالتی   و خطرات از آگاهی  بدون  اشخاص که  است هاییروش   از پناهندگی طریق  از دانمارک  اقامت

  به  که   را اشخاصییم شد  آن  بر لذا  .کنند  می  انتخاب مهاجرت برای  ای  گزینه  عنوان به  د دار  همراه به مهاجران



 

 

  دانمارک  کشور  به  مهاجرت برای را مخاطرات  پر و  اشتباه  راه  این و  کنند می  فکر دانمارک  در  پناهندگی

  کلی طور  به .  د نکن بررسی را  دانمارک  کشور  به مهاجرت  تر  منطقی  و  بهتر تصمیم  با تا  سازیم آگاه  را اند برگزیده 

  و سیاسی  عقاید  خاطر به  خود  جان دادن دست  از  بیم و   شدن شکنجه ترس   از که  گویند   می  شخصی به پناهنده

  سال  پنج حداقل برای  پناهنده  شخص  .برد می پناه دیگر   کشوری به  و  کرده  رها را خود  مملکت  مذهبی.  نژادی

  شواهد  و  دالیل باید . بازگردد خود  کشور  به  تواند   می ن سال چند  تا  و  کند  مالقات را  خود خانواده تواند  نمی

  داده  متقاضی شخص به  پناهندگی نه  اگر  و  نماید  ارائه مهاجرت اداره  به خود پناهندگی پذیرش  برای  محکمی

  دالیل ارائه  برای  د شدی متوجه  که طور  همان  .د ده می دست  از را  دانمارک  کشور  اقامت  شانس عمالً و  شودنمی

  کشورهای   به پردازی  دروغ   با زیادی افراد  ااخیر که   آنجایی از و  شود  دروغ  به  متوسل باید  شخص پناهندگی

  حقوقی  موسسه  و  شود  می  رفتار  سختگیرانه  بسیار پناهجویان  پذیرفتن  مورد در  لذا  مهاجرت کرده اند  اروپایی

  قانونی  مهاجرتی  طرق  و ها روش   کنیم می  توصیه  تنها و  تنها بلکه   ندارد اقدامی  این زمینه در  تنها نه  پور  ملک

 برگزینید. مهاجرت  برای را

 دانمارک   در زندگی  های  هزینه  و  دانمارک  اقامت

  مد  باید  دانمارک  به  مهاجرت از  قبل  شخص که  است ایمقوله  دانمارک  در زندگی  های  هزینه  و  دانمارک  اقامت

  کشور  در  رستوران  یا و  آب  برق  مثالً مصرفی  هایهزینه  که گفت   اینطور توان می کلی   طور به . دهد  قرار  نظر

  ارزان ودارد   قرار خوبی شرایط  در  پزشکی  خدمات یا خانه کردن  اجاره هزینه  مقابل  در   است گران  نسبتاً دانمارک

  گرانترین کشور  این پایتخت  کپنهاگ  .دارد قرار  خوبی بسیار شرایط  در دانمارک  کشور   در  افراد درآمد  و است

  زن برای و  یورو هزار  مجرد  فرد یک برای مرکز  در  زندگی هزینه متوسط   طور به  رود  می شمار به  کشور این شهر

  زندگی  نوع و  سکونت محل شهر به  بستگی  البته و باشد  می  یورو  ۱۴۰۰ نفره  سه  خانواده برای و  ۱۳۹۰ شوهر  و

 .کند   می فرق افراد

 جدول برخی از هزینه های مهم زندگی در دانمارک 



 

 

 

 

 تابعیت  اخذ  و  دانمارک  اقامت

  کشور  دائم  اقامت با  فرد بنابراین  و باشد  می  دانمارک به  مهاجران  نهایی هدف تابعیت  اخذ  و  دانمارک  اقامت

  اروپا حوزه در که   دارد را اجازه  اینشخص با دریافت تابعیت دانمارک  .دبر  خواهد  سود خوبی مزایای  از  دانمارک

  کشور   در.  باید  بگیرد را  دانمارک  کشور  تابعیت خواهد می   که فردی  باشید  داشته  یاد به  و  کند  تردد  راحتی  به

  پرداخت را  خود مالیات  و  بیمه و  نگذارد پا زیر را کشور  قوانین  مدت این طول  در و  کند   می زندگی دانمارک

  کشور  به کند  ثابت  نوعی به   و باشد  کافی  درآمد   و  کار. کند  عمل موفق   دانمارکی  زبان امتحان  در  و نماید 

  در  ولی  باشد  نداشته  را تابعیتی دو   قانون  کند  می  سعی  امکان حد  تا کشور  این  دارد  خاطر تعلق  و  عالقه  دانمارک

 را می پذیرد.  دوگانه  تابعیت. موارد بعضی



 

 

 اقامت دانمارک و سخن پایانی  

اقامت دانمارک، شرایط و راههای دریافت اقامت دانمارک در این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار گرفت.  

لد، پناهندگی و  ما در این مقاله به روشهای دریافت اقامت دانمارک از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری، تو

ازدواج پرداختیم. البته باید بگوییم که موسسه حقوقی ملکپور در رابطه با پناهندگی فعالیتی ندارد و برای آگاهی  

شما زا حطرات پناهندگی مطالبی دراین زمینه تهیه می نماییم. در پایان و پس از مطالعه مقاله می توانید نظرات  

های همین مقاله در بخش دیدگاهها ثبت نمایید. ما در اولین فرصت ممکن به  و یا سواالت احتمالی خود را در انت

 ان پاسخ خواهیم داد. برای مشاوره رایگان هم میتوانید با شماره های ارائه شده تماس حاصل نمایید. 

 

 


