
 

 

 و مقدمه ای بر آن  هلند اقامت
در این مقاله مورد تحلیل و بررسی  قرار م  ییرد  تاا  کاا  مم  و الیل  در مورد اقامت هلند و   اقامت هلندروش های اخذ ویزا و  

را بررسی    دم و مختصیر راهمای اخذ اقامت شویور هلندطرق لیدور ن  در این مقاله ریرد دادم م  ریود  ما در این مقاله به لیور  سیا

اقامت هلند هه  نیا اقامت هلند قابل تبدیل به تابعیت این شویور دارد   اقامت شویور هلند ا  هه طرق  به دسیت م  نید   م  کاایی  

هلند را  م  بارید و شیی  شه اقامت   له شویورهای وو م اسیااکدیناوی و رین نویور هلند ا  مامزیت های  برای ریخ  در بردارد  ش

د شه شویوری رروتاند م  بارید مرد  ا   کااید  در شویور هلن ویزا به هر شویور ارواای  ضویو رین ن سی ر  داریته بارید م  تواکد بدو 

به ضالوم ریرای  مییاضد اقتصیادیر فرهن   و نمو ری  شویور هلند کیز موم     رفام امتااض  بیییار مللوب  برخوردار م  باریند 

ن  ریدی   یردیدم افراد بیییاری متقایی  اخذ اقامت هلند باریند  با تومه به ایناه اخذ اقامت هلند ا  طرق مختلم امااکرذیر اسیت بر  

ارائه این مقاله به لیور  شامل روریمای اخذ اقامت این شویور را تویییی دهی  تا با نیاه  شامل در میییر ممامر  یا  بردارید  باتا  

تااس والیل فرمودم و ا      اتریش  MIEدر لیور  کیا  به اطالضا  تاایل  ریاا م  تواکید با مویاورا  موسیییه وقوق  مل  اور 

 مواورم رای ا  بمرم مند روید 

 

 هلند و شرایط عمومی آن اقامت
شویور هلند ا  شویورهای ضویو وو م رین ن م  بارید و در ریاا  ررب  ارواا واقا ریدم اسیت  این شویور ا  ریرق با نلاا ر ا  منو  با  

هایییایه اسییت و ا  رر  ا  طریی دریا با بریتاکیا ه  مر  م  باریید  هلند ا  کور ن  و هوای  و موقعیت میرافیای  شوییوری  بلژی  

معتد  و ار بارش م  بارید و ریمر نمییتردا  اایتخت این شویور ا   یباترین ریمرهای دکیاسیت  ضالوم بر این شویور هلند با تومه به 

ا  نمو ری  مقصید ممامر  بیییاری ا  متقایییا  ممامر  به اروااسیت  این شویور ا  کور رفام  فرهن   و کو  رریرای  ویژم اقتصیادی

 امتااض  و امااکا  رمروکدی ا  برترین شوورهای دکیاست 

در این مقاله سع  ردم است طرق مختلم اخذ اقامت هلند به لور  شامل بررس  رود برای دریافت اطالضا  شامل راا م  تواکید 

 متخص  موسیه مل  اور شا  ب یرید باشاا  میل اطالضا  تخصص  و رای ا  در اختیار راا قرار م  ییرد ا  مواورین 

 

 هلند و روش های اخذ اقامت اقامت

 هلند ا  طریی تحصیل  اقامت -1

 هلند ا  طریی شار  اقامت -2

 هلند ا  طریی سرمایه یذاری  اقامت -3

 هلند ا  طریی ا دواج  اقامت -4

 هلند ا  طریی تولد  اقامت   -5

 اقامت هلند ا  طریی اناهندی  -6

 

 هلند از طریق تحصیل اقامت
اخذ اقامت شویور هلند ا  طریی تحصییل امااکرذیر اسیت  اماا  تحصییل در هلند در مقاطا لیییاکقر فوق لیییاکق و تاج ن  ومود 

مقرو  به لرفه م  بارد  هزینه تحصیل در مقلا لییاکق دارد  هزینه های تحصیل در این شوور کیبت به سایر شوورهای ارواای  

 سا  به طو  م  اکجامد  4ال   3   یورو م  بارد و این دورم 7500ساالکه  



 

 

یورو متییر اسیت  رریته های    16000تا    12000سیاله م  بارید و هزینه تحصییل در این دورم بین  1  وق لیییاکق درهلنددورم ف

مختلم بمتر    شیاری خوب  برخوردارکید و در مقیاطا  مربوط بیه میدیرییت ا  مالیه هتیل داریر میدیرییت تورییییی ر میدیرییت میال  ا  بیا ار

نکما لیییاکق م  بارید و ارداخت هزینه فوق لیییاکق   اسیت در این رریته های تحصییل کاایید  برای شییاک  شه مدرص تحصییل 

طو  م  اکجامد و هزینه تحصییل در این دورم به ه ب  سیا  1مد دارد به کا  تاج نج شه این دوربرایویا  دریوار اسیت دورم ای  ومو

ور هلند را در اکق شوییورو م  بارید  و در واقا اق ا  اایا  دورم داکویجو م  تواکد لییی  12500تا    12100مام خواب ام  6هارام 

 اخذ کااید و مذ  با ار شار رود   ررته های مدیریت

اطالضا  شامل  در  با تومه به تخصیصی  بود  ویزا و اقامت هلند ریاا ضزیزا  م  تواکید ا  طریی مویاورین موسیییه وقوق  مل  اور

یردیدم و شر  برداری بدو  ذشر منبا ک ارش   به دسیت نورید  این مقاله توسی  موسیییه وقوق  مل  اور   مینه تحصییل در هلند

ایراد ریرض  دارد  ا  نکجا شه تحصییل در داکوی اهمای هلند به  با  اک لییی  م  بارید این شویور برای شییاک  شه فراییری  با  

 شوورهای دی ر برایوا  دروار است یزینه بییار مناسب  م  بارد 

دید م  بارید     تحصییل این اقامت قابل تات و ی  سیا  اق ا  اایادر مد  تحصییل در هلند داکویجو اقامت تحصییل  خواهد داری

   رخ  این اماا  را م  دهد شه بااکد و در ا  شاریاب  بارد  اقامت اق ا  تحصیل  به

 در مدو   یر لییت تعدادی ا  داکو ام های برتر هلند ارائه یردیدم است 

 

 شهر دانشگاه  2019رتبه جهانی در سال  رتبه کشوری در هلند 

1 58 Delft University of Technology  دلم 

2 59 Wageningen University & Research واخنین ن 

3 62 University of Amsterdam  نمیتردا 

4 68 Leiden University   لید 



 

 

 

 
 
 
 
 

 اقامت هلند از طریق کار:
ویزای شار هلند باید ریرایل  فراه  ریود  ا  ماله متقایی  باید ا  ی  اخذ اقامت هلند ا  طریی شار امااکرذیر م  بارید  برای اخذ 

شارفرمای معتبر در هلند ایوینماد شاری دریافت کااید  ن  شارفرما بایییت  مجو  ارائه ایوینماد شاری داریته بارید و در واقا بتواکد 

د  سیه مام در هلند و سیه مام در شل اتحادیه ارواا برای مذ  کیرو شارفرما ابتدا بایییت  رییل مورد کیا  خود را به م اسیراکییر ریود

کااید  اق ا  نیم  شارفرما    کیرو نیم  کااید  هناکچه کیروی  یافت کویید شارفرما م  تواکد ا  شوییورهای دی ر ا  ماله ایرا  مذ 

ادم وی بارید  این هزینه را تعیین و اضال  کااید شه تامین شنندم شل هزینه های ریخ  و خاکو   باید برای اسیتخدا  متقایی  وقوق

ها اق ا  شییر بیاه و مالیا  محاسیبه م  یردد  هناکچه با ریرای  ذشر ریدم متقایی  ایوینماد شاری داریته بارید م  تواکد ویزا و 

اقامت شاری هلند را اخذ کااید  موسیییه وقوق  مل  اور در با  اخذ اقامت ا  طریی شار اطالضا  تخصیصی  در اختیار ریاا قرار م   

 دهد 

د لید م  بارید شه کویاک ر فرلیت های رییل  فراوا  در   3.6بر اسیاس نخرین نمار یزارش ریدم کرب بیااری در شویور هلند ودود

 این شوور م  بارد   

 

 

5 70 Erasmus University Rotterdam  روتردا 

6 74 Utrecht University  اوترخت 

7 79 University of Groningen  اکیخدم 

8 123 Radboud University Nijmegen  اکیخدم 

9 128 Maastricht University  ماستریخت 

10 166 Vrije Universiteit Amsterdam  نمیتردا 



 

 

 

 

 

 هلند کار گذشته  قبلی باالترین  پایین ترین  واحد

 کرب بیااری 3.60 3.50 7.90 3.50 درصد 

 افراد رارل  8869.0 8869.0 8869.0 6851.0 هزار

 افراد بیاار 329.0 326.0 699.0 310.0 هزار

کرب بیااری بلند   1.60 1.60 3.20 0.70 درصد 

 مد 

 کرب بیااری مواکا   6.60 6.60 17.70 6.60 درصد 

 هزینه های شار 101.50 115.30 117.60 66.60 نقاط شاخص 

 بمروری  33.88 33.10 94.20 26.50 نقاط شاخص 

ایت های ریل    258.30 260.60 260.60 81.80 هزار

 خال  

 دوداقل دستاز  258.30 260.60 260.60 81.80 ماه/یورو 

 ررد دستاز  2.36 2.27 4.71 0.44 درصد 

 تولیددستاز در  114.80 114.60 114.80 59.10 نقاط شاخص 

 ماعیت  17.12 17.8 17.12 11.4 میلیون

سن با کویت     66.00 65.75 66.00 65.00 سال

  کا 

سن با کویت     66.00 65.75 66.00 65.00 سال

 مردا  

کرب موارشت   71.00 70.00 71.00 67.00 درصد 

 کیروی شار

 هزینه های  کدی   1560.00 1490.00 1560.00 1420.00 ماه/یورو 

هزینه  کدی    1120.00 1040.00 1120.00 965.00 یورو/ماه 

 موترص

دستاز موارل با   2920.00 2920.00 2940.00 2820.00 ماه / یورو 

 ممار  باال 

قیات مد   ما    4291.90 4225.00 4291.90 2816.80 هزار

 ارتیا 



 

 

دستاز موارل با   1760.00 1690.00 1760.00 1690.00 ماه /یورو

 اایین ممار  

 تیییر ارتیا   0.50 0.70 1.20 -0.90 درصد 

 کرب ارتیا  77.70 77.00 77.70 63.50 درصد 

 استخدا  تاا  وقت  4226.40 4207.70 4705.5 4016.00 هزار

 

 

 

 

 هلند از طریق سرمایه گذاری اقامت
  سرمایه یذاری در هلند در ادامه توییی خواه  داد اخذ اقامت هلند ا  طریی سرمایه یذاری اماا  اذیر م  بارد  طرق مختلم 

 ربت ررشت  -1

 سرمایه یذاری به لور  موترص -2

 وق دولت سرمایه یذاری در لند -3

 

 ثبت شرکت

ربت ریرشت در هلند ا  دو روش اماا  اذیر اسیت  در روش کخییت متقایی  باید بیزکق الن ارائه دهد و مورد تائید ادارم ممامر  

روش دی ر ریخ  م  تواکد ریرشت  شه قبال در شویور هلند به ربت رسییدم خریداری کاودم و اکتقا  سیند لیور   قرار ب یردر و در 

 اذیرد  برای ورود به اروسه ربت ررشت در هلند متقای  باید وداقل امتیا  را به دست نورد 

 

 سرمایه گذاری به صورت مشترک

ری و تحصییل ر تواکائیمای خود را کویا  دهید و دلیل ضالقه مندی به سیرمایه در این کوع سیرمایه یذاری ریاا باید با ارائه ر ومه شا

ریرط ال مه قبول  داریتن تواکاییمای ال   ا  سیوی ریخ  متقایی  م   روش یذاری در شویور هلند را بیا  کاایید  در واقا در این 

 بارد 

 

 سرمایه گذاری در صندوق دولتی

بایییت  در یا  ا  لیندوق های مورد تائید دولت هلند و و ار  اقتصیاد این شویور سیرمایه در این روش سیرمایه یذاری ریخ  

یذاری کااید  در واقا در این کوع سیرمایه یذاری متقایی  باید مویارشت خود را با لیندوق مورد تائید دولت اکتخا  کااید  سیرمایه  

 ست و اق ا  اایا  رخ  م  تواکد تقایای اقامت دائ  کااید یذاری در هلند منجر به اقامت سه ساله خواهد رد شه قابل تادید ا

 

 از طریق تولد اقامت هلند
در لیورت  شه فر کد ا  ادر و یا مادر تبعه هلند متولد ریود هه در خاص هلند بارید و یا خارج ا  ن  اقامت و تابعیت این شویور را به 

 بعیت م  کااید دست م  نورد در واقا شوور هلند در این روش ا  سییت  خو  ت



 

 

در لیورت  شه فر کد در خاص هلند و ا  ادر و مادر ریرهلندی متولد ریود والدین بایییت  برای فر کد اما م اقامت موقت اخذ کااید   

 :برای اخذ اقامت موقت فرد متولد ردم در هلند باید ررای   یر ومود دارته بارد

 شودص در شوور هلند متولد ردم بارد  -

 بین شودص و والدین اربا  رودرابله خاکوادی   -

 شودص ضووی ا  خاکوادم بارد یعن  در هاا  مااک  شه والدین  کدی  م  شنند بارد -

 شودص سند معتبر برای میافر  ماکند ااسرور  دارته بارد  -

به لیور  شل  بررسی  یردیدر در لیور  کیا  به اطالضا  شامل تر در این  مینه م  تواکید با    اقامت هلند ا  طریی تولد دراین مقاله

 مواورین موسیه وقوق  مل  اور تااس والل کاایید و ا  مواورم رای ا  بمرم مند روید 

 

 اقامت هلند از طریق ازدواج
واضد و مقررا  خاص خود را دارد شه توسیی  رییخ  باید  ا دواج در هلند قاخذ اقامت هلند ا  طریی ا دواج اماا  اذیر م  باریید   

 1مام تا  6رضایت یرددر در ریر این لییور  مورد اذیرش قرار کخواهد یرفت  ا   ما  تقدی  درخواسییت تا تایید اقامت ماان اسییت 

ریاا تایید یرددر    سیا  تحت کور الیق شویور هلند باریید تا لیحت ادضای 3سیا  به طو  اکجامد  اق ا  تایید ا دواج ریاا به مد   

 سا  راا اما م تحصیل و شار خواهید دارت  3در طو  این 

 ررای  و مدارص مورد کیا  ا دواج در هلند  

 سا  بارد   18سن رخ   •

 رخ  مجرد بارد   •

 در لور  فو  هایر یواه  فو  ارائه یردد •

 در لور  طالق مدرص ن  ارائه یردد •

 موقت یا دائ  دارته باردرری   کدی  راا به کحوی در هلند اقامت   •

 یواه  کامه باکا  تاان مال  •

 مام قبل ا  تقایا بارد   12مدارش  دا  بر رابله کامزدی شه مد  ن  باید •

 معرف  میان موترص •

 خالله ای ا   کدییتا  ا  ابتدای تولدر دورا  تحصیل ر ویعیت ریل ر سلی درنمد •

 نرنای  به  با  اک لیی  و هلندی •

اا  سیه سیا  اقامت موقت م   یا  ا  ن  ها ه ای وییا کاودم شه  واکین سیخت ییراکه مینه اخذ اقامت ا  طریی ا دواج قهلند در 

شه ا دواج ریاا لیوری کا  بارید  در این لیور  اق ا  سیه سیا  اقامت ریاا به اقامت دائ    باید برای این شویور اربا  یردد  بارید 

 تبدیل خواهد رد 

 

 

 اقامت هلند از طریق پناهندگی

این ملل  لیرفا ممت   این  مینه خدمات  ارائه کا  دهد    موسیییه وقوق  مل  اور به هیع ضنوا  اناهندی  را ایوینماد کدادم و در

 INDو نیاه  داد  ا  خلرا  اناهندی  کوریته ریدم اسیت  در شویور هلند ادارم ممامر  با ضنوا  اختصیاری  افزایش اطال  ریاا  



 

 

اق ا  معرف  خود به الیق به ضنوا  اناهجو مرما رسییدش  به درخواسیت اناهندی  متقایییا  م  بارید  افراد متقایی  اناهندی   

رنبلق معرف  م  یردکد  سیرق مراول ریناسیای  و ربت کا  ارا  ریدم و متقاییای اناهندی  به به مرشز ربت کا  این ادارم در ریمر ت

  ر مرشز اذیرش اکتقا  دادم ریدم و به تقاییای اناهندی  او رسییدی  م  ریود  موسیییه ای با کا  اختصیاری شون ی مییذولیت تیذیه

کقل و اکتقا  افراد اناهجو را ط  اروسیه اناهندی  بر ضمدم دارد  شون  یر مجاوضه و ار  امنیت و اطالضا  هلند م  بارید و  رمییان

ا  ماله    قواکین اناهندی  هلند کیییبت به برخ  ا  شوییورهای ارواای به طور میییتقل کیییبت به ادارم  ممامر  اقدا   م  کااید   

بارید  ضلت ا  افزایش بیییار  یاد اناهجویا  ط  سیالمای اخیر م  بارید به ضبار  واییی تر   نلاا  و سیوئد سیخت ییراکه تر م 

متقایییا  اناهندی  در شویورهای مذشور ریاکق موفقیت بیتویری دارکد افزایش هویا یر تقاییای اناهندی  در شویور هلند ط  

 .کدی  اناهجویا  واش  باردسالمای اخیر باضث ردم شه به دلیل شابود اناه ام ها ررای  کامللوب  بر  

 
اق ا  رسییدی  به اروکدم اناهندی  ریخ  در لیورت  شه موا  سیا ما  ممامر  مببت بارید به اناهجو مجو  اقامت موقت در 

سیا  اضلا خواهد ریدر در لیورت  شه اناهجو در مامعه مدک  ادرا  ریدم بارید اقامت دائ  را م  تواکد اخذ  5شویور هلند به مد   

   کااید 

 

 اقامت هلند و هزینه های زندگی
هزینه های  کدی  در هلند هااکند دی ر شویورها رابله مییتقی  با کحوم  کدی  متقایی  دارد  ضالوم بر این موارد دی ری ماکند ریمر  

ت  ارل    به ضنوا  مبا  هزینه مییان در نمییتردا  بیویتر ا  ریمرهای شوه  تر اسیکیز م  تواکد تاریریذار باریدمحل سیاوکت ریاا 

مرد  در شویور هلند به دلیل این شه درنمدریا  با مخارج  کدییویا  تناسی  دارد برا تامین هزینه های  کدی  دهار مویال کا  

 روکد 

خوراصر میییانر یورو در مام م  باریید هزینه های  کدی  رییامل خورد و   1200تا    1000به طور میاک ین هزینه  کدی  دو ک رم 

اوریاصر هزینه وال و کقل ضاوم  م  بارید  ایرهه ریاا م  تواکید ا  رذاهای یر  رسیتورا  اسیت ادم کاائید اما ممت شاهش هزینه 

   برای خودتا  رذا تمیه کاائید های خورد و خوراص م  تواکید در منز

 

 اقامت هلند و اخذ تابعیت هلند 
در این مقاله روش های مختلم اخذ اقامت هلند ارائه یردید  ریاا با داریتن اقامت هلند به مز برخ  وقوق مدک  و امتااض  ماکند  

 وی رای و شاکدیداتوری در موارل دولت  ا  هاه وقوق رمروکدی برخوردار خواهید رد  

سیا  ب  وق ه در شویور هلند  کدی  شردم اید و با   5در لیورت  شه ریاا    سیا  باید مجدد تادید یردد  5ضالومر مجو  اقامت هر  به

مامعه هلندی خو یرفته اید و قادر به لیحبت شرد  و خواکد  و کوریتن به  با  هلندی باریید م  تواکید تقاییای اخذ یاسییور  این 

هلندی این اسیت شه م  تواکید برای اارما  این شویور رای دهید و ااسیرور  هلندی دریافت کاایید     شویور کاایید  نرار اخذ تابعیت

 با در دست دارتن این ااسرور  راا م  تواکید بدو  ویزای به شوور های  یادی س ر کاایید 

 

 پایانی  اقامت هلند و سخن
اقامت هلند و رام های اخذ ن  در این مقاله بررسی  یردید  هر هند اقامت این شویور ا  طرق مختلم امااکرذیر اسیت ول  دسیترسی  

به ن  شار سیادم ای کیییت  بنابراین اطالع شامل ا  روش های دسیتیاب  به اقامت هلند وائز اهایت اسیت تا با تومه به ریرای  خود  



 

 

و در این مییییر یا  بردارید  با تومه به رییرای  مللو  شوییور هلند ا  کقله کورهای اقتصییادیر رفام   بمترین رام را اکتخا  کاودم

امتااض ر کوا  نمو ری  و ریرای  ن  و هوای  ماان اسیت مقصید ریاا برای ممامر  بارید  برای دسیتیاب  به اقامت هلند بمتر اسیت  

ار یاراه  کویییوید  برای این منوور ریییاا م  تواکید با مویییاورین  نیاه  خود را در این  مینه تاایل شنید تا در این میییییر ده

 متخص  ما در موسیه وقوق  مل  اور تااس والل کاودم و ا  اطالضا  شامل  در این  مینه برخوردار روید   

 

 

 

 

 


