
 

 

 اقامت سوئیس

 اقامت سوئیس و مقدمه ای بر آن •

صورت علمی مورد تحلیل و بررسی  و راه های اخذ اقامت سوئیس و همچنین مهاجرت به سوئیس در این مقاله به اقامت سوئیس  

از چه راهی می توان به تابعیت سوئیس   چگونه میتوان به سوئیس مهاجرت کرد؟ راه های اخذ اقامت سوئیس چیست؟ قرار میگیرد.

شما می توانید پس از مطالعه  سواالتی است که تالش میشود به صورت جامع و کامل به آنها پاسخ داده شود.جمله و... از  رسید؟

همکار موسسه  موسسه حقوقی ملک پوراین مقاله در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با مشاورین مجرب 

MIE  .اتریش تماس حاصل نمایید  

 

 اقامت سوئیس و شرایط عمومی آن •

ایتالیا و فرانسه هم مرز  ، اتریش  آلمان، دیگری مانند   خوبکشور سوئیس در اروپای غربی قرار دارد و با کشورهای  

اخته شهر برن پایتخت کشور سوئیس است و دو شهر ژنو و زوریخ به عنوان قطب های اقتصادی  این کشور شن  است.

 این کشور را جز بهترین ها از این نظر قرار داده است.  نفر(دالر برای هر    39000)حدود  درآمد سرانه ی باال  می شود.

 سوئیس یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان است  ت می باشد.ایال  26االتی است و دارای  نظام سیاسی این کشور ای

رین و نرخ پایین بیکاری و کیفیت باالی زندگی از جمله عواملی است که موجب شده این کشور به عنوان یکی از مهمت

سرمایه گذاری مطمئن هستند   کسب و کار و حتی  مقاصد مهاجرینی باشد که قصد ادامه ی تحصیل و یا راه انداختن

 .  باشد

 

 اقامت سوئیس از طریق کار  •

برای کار در کشور سوئیس   اقامت در سوئیس از طریق کار، موضوع بعدی این مقاله است که به شرح آن می پردازیم. 

به این صورت که موسسات و   داشته باشید.   job offerشما باید از کارفرمای این کشور یک پیشنهاد شغلی یا  

کارآفرین های سوئیسی ابتدا باید در خواست نیروی کار را در خود سوئیس و برای شهرورندان خودشان اعالم کنند و 

افت نشد حق استخدام افرادی را دارند که در اتحادیه ی اروپا و یا کشورهای سپس اگر فرد واجد شرایط در سوئیس ی
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دیگر هستند. پس می توان نتیجه گرفت که بحث کاریابی در این کشور بنا به سیاست های خاص دولت فدرال نسبت 

 به سایر کشورهای اروپایی مانند اتریش و یا آلمان کمی دشوارتر به نظر می رسد.

 

 ارائه میدهد:  اقامت کاری  کشور سوئیس سه نوع 

این نوع از اقامت یک مجوز کوتاه مدت کاری است که در ابتدا برای یک سال به فرد داده : L PERMITS اقامت    مجوز

اگر کارفرمای این نوع ویزا بر اساس شرایط و قرارداد کاری که کارفرما با شما دارد می باشد و تحت شرایطی    .میشود

 به طور سالیانه قابل تمدید است.شما تغییر نکند  

قابل   هر ساله این مجوز برای اقامت کوتاه مدت و یا اولیه می باشد که یکسال اعتبار دارد و:  B PERMITS  اقامت  مجوز

 معموال در این نوع مجوز قید می شود که شما تنها حق سکونت در استان محل صدور مجوز را دارید.   د می باشد.تمدی

سال در کشور سوئیس زندگی کرده اند.البته    10: این مجوز برای افرادی است که به مدت PERMITS  C مجوز

 میکنند.سال این اجازه را کسب   5شهروندان آمریکا و یا کانادا بعد از  

سال تمدید ویزاهای کاری خود و پرداخت بیمه و مالیات به دولت سوئیس، می توانید درخواست اقامت   5شما بعد از  

دائم خود را اعالم بفرمایید. و پس از گذشت یک سال )یعنی سال ششم حضور خود( و انطباق پذیری با محیط  امکان 

 اخذ پاسپورت برای شما فراهم خواهد شد. 

 : می توانید اطالعاتی در مورد کاریابی در سوئیس را مالحظه بفرمایید  زیر  در لینک

 

 اقامت سوئیس از طریق تحصیل   •

 سوئیس از طریق تحصیل موضوع مهمی برای افرادی است که قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارند.قامت در  ا

 در کشور سوئیس به شرح زیر می باشد:   دوره های تحصیلی

 سال )بستگی به رشته ی انتخابی دارد(  4تا    3کارشناسی:   •

 سال   2تا    1کارشناسی ارشد:   •

 سال   3دکترا:   •



 

 

باید به این نکته توجه داشته باشید سوئیس از طریق تحصیل    اقامتکسب  برای تحصیل در دانشگاه های سوئیس  و  

بین تحصیل    نباید بیش از یک یا دو سال وقفهبه طور مثال    که فاصله زمانی زیاد میان ادامه تحصیلتان ایجاد نشود.

همچنین کشور سوئیس انواع بورسیه های تحصیلی اشد.  و کارشناسی ارشد ) گپ تحصیلی ( وجود داشته ب کارشناسی  

بین المللی ارائه میدهد.این بورسیه توسط بهترین دانشگاه های این کشور به دانشجویان   را به برخی از دانشجویان

البته هزینه های   ممتاز و عالقه مند داده میشود تا آنها مورد حمایت قرار بگیرند و شرایط تحصیلشان محیا شود.

صیل در دانشگاه های عمومی و دولتی در این کشور بسیار مقررون به صرفه است ولی اگر قصد تحصیل در دانشگاه تح

ساعت اجازه ی کار   15ولی دانشجویان در هفته    هزینه های تحصیل شما باال خواهد بود.  های خصوصی را دارید، 

 خواهند داشت تا کمک هزینه ای برای تحصیلتان به دست آورید. 

 رین دانشگاه های سوئیس:برت ▪

 دانشگاه زوریخ:

این دانشگاه در مرکز   دانشگاه های اروپا است و دهمین دانشگاه برتر دنیاست. ترین دانشگاه زوریخ یکی از بهترین و قدیمی 

امکان تحصیل  آموزش در مقطع تحصیلی کارشناسی به زبان آلمانی است و در مقاطع باالتر و کارشناسی ارشد   زوریخ قرار دارد. 

 به زبان انگلیسی وجود دارد. 

 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  دانشگاه 

قرار (  QSاین دانشگاه نیز از معتبرترین مراکز علمی است و در رتبه ی دوازدهم رنکینگ برترین دانشگاه های دنیا)

قرار دارد اکثر   این کشور  شهر در قسمت فرانسوی زبانسوئیس قرار دارد و چون این  این دانشگاه در شهر لوزان    .دارد

 امکان تحصیل به زبان انگلیسی در برخی از رشته ها وجود دارد.دوره ها به زبان فرانسوی ارائه می شود اما 

ماه می توانید در جست و جوی  6ماه قابل تمدید است. شما در این   6همچنین اقامت شما پس از پایان تحصیلتان  

شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود باشید.در صورت یافتن کار مورد نظر می توانید اقامت تحصیلی خود را به اقامت 

 کاری تبدیل نمایید. 

 اله ی زیر را مالحظه بفرمایید:برای کسب اطالعات بیشتر می توانید مق

 اقامت سوئیس از طریق سرمایه گذاری  •



 

 

نظر وضعیت مالی تمکن کافی و مناسبی داشته اقامت در سوئیس از طریق سرمایه گذاری مناسب افرادی است که از  

 شرکت در این کشور سرمایه گذاری نمایند.   افراد می توانند از طریق ثبت  باشند.

 ثبت شرکت:

شرکتی که در    برای ثبت شرکت در سوئیس شما نیاز به یک بیزنس پلن دارید که در آن اهداف تجاری شما درج شود.

برای کشور سوئیس سودآور باشد و منجر به کارآفرینی و استخدام شهروندان سوئیسی این کشور ثبت می نمایید باید 

 شود. 

 ثبت شرکت:  هزینه ها و شرایط

 هزار فرانک سوئیس است.  20000هزینه اولیه برای ثبت شرکت  ▪

 یکی از مدیران شرکت باید تابعیت کشور سوئیس را داشته باشد. ▪

فعالیت اقتصادی شما به سودآوری رسید و سود خالص شرکت به زمانی که یک سال از ثبت شرکت شما گذشت و  

که سالیانه هست اقدام نمایید که   B PERMITS هزار فرانک رسید می توانید برای دریافت کارت اقامت کاری  100000

طبق قانون کشور سوئیس   برسید.    C PERMITSسال میتوانید به اقامت    5با تمدید سالیانه آن و پس از گذشت  

اقدام  سال می توانند برای اخذ تابعیت سوئیس  3را دریافت می کنند پس از    C PERMITSادی که کارت اقامت  افر

  نمایند.

ین است که میزان تورم این اموضوع مهم برای افرادی که قصد اقامت در سوئیس از طریق سرمایه گذاری را دارند  

 کشور را نیز مدنظر داشته باشند:

 

 

موضوع بسیار پیچیده و تخصصی است که توصیه می شود برای اقدام از این طریق حتما از سرمایه گذاری یک  

له ی زیر اطالعات بیشتری در ای مق شما میتوانید با مطالعه   راهنمایی های مشاورین تخصصی بهره مند شوید. در ضمن 

 این خصوص دریافت نمایید: 

 ازدواجاقامت سوئیس از طریق 



 

 

و   شما می توانید با ازدواج   یکی دیگر از راه های اخذ اقامت این کشور می باشد. قامت در سوئیس از طریق ازدواجا

 6- 5و معموال حضور    سال اقامت دائم خود را اخذ نمایید.  5تا   3با یک تبعه و شهروند سوئیس به مدت  زندگی مشترک  

شریک سوئیسی زندگی خود میتوانید برای اخذ پاسپورت سوئیسی    ساله شما در خاک این کشور و زندگی در کنار

قانون مشخصی در خصوص وضعیت اقامت خارجی ها بعد از   اقدام نمایید تا شما هم شهروند سوئیس محسوب شوید.

 اما اگر فرد قبل از  وجود ندارد. بنابراین اداره مهاجرت کشور سوئیس باید در این خصوص تصمیم گیری نمایند.  طالق

سه و دریافت اقامت دائم از همسر خود طالق بگیرد و جدا شود، باید بعد از پایان مدت اقامتش کشور سوئیس را ترک 

توجه داشته باشید که ازدواج شما باید به طور قانونی در این کشور ثبت شود و کند و اقاما او تمدید نخواهد شد.  

تخلف محسوب می شود که حتی موجب می شود که وضعیت اقامت ونی می باشد و  ازدواج صوری در این کشور غیر قان

 شما در این کشور لغو شود.

 

 اقامت سوئیس و اخذ تابعیت از طریق تولد 

که شرایط و   کردکسب    راقامت در سوئیس و اخذ تابعیت از طریق تولد راهی است که میتوان با آن اقامت یک کشور  ا

کشوری که انتخاب می   وقابل توجهاین است کهنکته ی بسیار مهم    .در این خصوص متفاوت استقوانین کشورها  

فرزند متولد شده   طبق سیستم حقوقی مبتنی بر اصل خون،   نمایید از نظر حقوقی تابع سیستم خاک است یا خون.

تابعیت   اما اگر نوزادی در کشوری که بر اصل خاک می باشد به دنیا بیاید، تابعیت کشور والدین خود را کسب می کند.

یت والدین.کشور سوئیس مانند بیشتر کشورهای اروپایی به اصل حقوقی خون آن کشور را کسب میکند فارغ از تابع

 و فرزند تحت شرایط زیر می تواند تابعیت سوئیس را اخذ نماید:   معتقد هستند.

 پدر یا مادر نوزاد سوئیسی باشند. ❖

 والدین کودک مشخص نباشد ❖

 به این کشور ثابت نماید. نوزاد والدین خود را از دست بدهد و پس از بالغ شدن وابستگی خود را   ❖

 

 اقامت سوئیس از طریق پناهندگی 

ژنو به    1951کنوانسیون    به علت عضویت در کنوانسیون پناهندگی،از این موضوع حمایت میکند.شور سوئیس  ک

این کنوانسیون پناهنده به فردی   3بررسی حقوق پناهندگان پرداخت و حقوقی را برای این افراد بر شمورد.مطابق بند  

گفته می شود از کشور خود و یا کشوری که در آن مقیم است در معرض وضعیت نامناسب قرار دارد و یا ترس و خوف 



 

 

،مذهبی،ملیتی،عضویت در یک گروه خاص سیاسی  و یا داشتن عقاید سیاسی در معرض واقعی دارد که به دالیل نژادی 

ده شدن در این کشور کار بسیار پناهناما به علت درخواست های زیاد افراد برای این امر، آزار و شکنجه قرار بگیرد. 

رترین و پر ریسک ترین به این موضوع توجه نمایید که پناهندگی یکی از پرخط  دشوار،سخت و تا حدی نشدنی است.

راه های مهاجرت می باشد که موسسه ی حقوقی ملک پور هیچ خدماتی در این خصوص ارائه نمی دهد و به شما 

 عزیزان پیشنهاد میدهیم که اصال از این طریق اقدام نفرمایید.

 

 اقامت سوئیس برای هنرمندان و افراد فوق موفق 

که دارای آثار بین المللی، جوایز جهانی و یا   رخی از کشورها امتیازات خاصی را برای هنرمندان و افراد بسیار موفقب

در نظر میگیرند تا بتوانند با جذب این افراد و اهدای اقامت به آنها شرایط حضورشان را   اختراعات ثبت شده هستند

هنرمندان و افراد مشهور می توانند با کشور سوئیس ویزایی تحت این عنوان ندارد اما    در این کشور مهیا نمایند.

د.اما حضورشان در این فستیوال ها و یا گرفتن ویزا به نمایشگاه ها  یا فستیوال های موجود در این کشور شرکت نماین

 سمینارهای بین المللی،موجب اخذ اقامت کشور سوئیس نخواهد شد. 

 اقامت سوئیس و هزینه های زندگی در سوئیس

له ی بسیار مهمی است که اگر قصد مهاجرت به این کشور را دارید باید حتما آن را زینه های زندگی در سوئیس مسئه

به طور متوسط شما برای  سایر کشور های اروپایی کمی گران تر است.  به  کشور سوئیس نسبتقرار دهید.مورد توجه  

واحد پولی سوئیس فرانک است و در جدول زیر برخی   فرانک باید هزینه نمایید.  1000 حدودزندگی دانشجویی  یک  

 از اقالم مورد نیاز شما ارائه شده:



 

 

 

 

 

 

 

 اقامت سوئیس و اخذ تابعیت سوئیس 

دارند.برای قامت در سوئیس و اخذ تابعیت سوئیس هدف نهایی و مهم افرادی است که قصد مهاجرت به این کشور را  ا

ور را دریافت اقامت دائم این کش  از راه هایی که در این مقاله بررسی شد،   اخذ پاسپورت کشور سوئیس،شما ابتدا باید

برای شما سال به شرط اینکه مشکل شهروندی خاصی نداشته باشید، امکان اخذ پاسپورت    6  نمایید و سپس بعد از

هزینه های زندگی در این کشور نسبت به سایر کشورهای عضو شنگن ایجاد میشود.نکته ی مهم دیگر این است که  

و اگر قصد کسب تابعیت این کشور را دارید حتما مسائل مختلف این کشور را بررسی نمایید تا بتوانید گران تر است.

کشور محسوب بهترین راه را برای کسب اقامت و بعد از آن پاسپورت سوئیس را دریافت نمایید تا بتوانید شهروند این  

 شوید.

 فرانک  100 نفر  2رستوران برای 

 فرانک  3.35 بطری آب 

 فرانک  1.57 لیتری( 1شیر )

 فرانک  2.72 کیلو(  1برنج ) 

 فرانک  24.77 کیلو( 1مرغ )

 فرانک  2.92 کیلو( 1موز )

 فرانک   4 کرایه تاکسی 

 فرانک   4.1 پرتغال 

 فرانک  2.52 سیب زمینی 

 فرانک  6.70 عددی   12تخم مرغ 

 فرانک  2.75 قرص نان 

 فرانک  21 پنیر  

 1391فرانک آپارتمان)مرکز شهر( اجاره 

 فرانک  1111 اجاره آپارتمان )خارج از شهر( 

 فرانک  1.92 لیتر  1بنزین 

 



 

 

 

 

 اقامت سوئیس و سخن پایانی •

  اقامت سوئیس و راه های اخذ اقامت و تابعیت کشور سوئیس به طور کامل در این نوشتار علمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

توانید اقامت سوئیس را  تولد و پناهندگی می  ازدواج، سرمایه گذاری،  کاری، روش تحصیلی، 6همانطور که گفته شد شما عزیزان از 

همچنین   دریافت کنید.کشور سوئیس دانشگاه های بسیار خوبی دارد که برای ادامه ی تحصیل شما عزیزان بسیار مناسب است. 

برای مهاجرت به   بررسی و بده ی موسسه ی حقوقی ملک پور آمادگی این را دارند که شرایط شما عزیزان رازمشاورین مجرب و 

های ارتباطی اعالم   اه فراموش نکنید شما می توانید از طریق ر راهنمایی نمایند.شما را رهای اروپایی و کانادا  سوئیس و سایر کشو 

همچنین می توانید سواالتی که در خصوص اقامت سوئیس برای   وره رایگان ما بهره مند گردید. ا تا از مش در تماس باشیدشده با ما 

 پرسید تا مشاورین ما پاسخگوی شما باشند. شما مطرح می شود را در ذیل این مقاله ب 

 

 

 

 


