
 

 

 مهاجرت کاری به نروژ

 بررسی مهاجرت به نروژ از طریق کار 

از طریق کار   پاسپورت نروژ مهاجرت کاری به نروژ، مشاغل مورد نیاز نروژ و همچنین هزینه رفتن به نروژ و اخذ 

در این مقاله به طور دقیق مورد تحلیل و بررسی علمی قرار می گیرد. متقاضیان مهاجرت کاری به نروژ ممکن  

است سواالت مختلفی در مورد این موضوع داشته باشند. متقاضیان مهاجرت کاری چگونه می توانند در این  

رایط کار برای ایرانیان در نروژ به چه صورت است؟  کشور کار پیدا کنند؟ نحوه اخذ ویزای همراه چگونه است و ش 

و تابعیت این کشور را اخذ کنند؟ در این مقاله به سواالت مطرح   اقامت نروژ آیا افراد با ویزای کاری می توانند 

  شرایط  و  نروژ  نیاز  مورد مشاغل  لیست  مچنین به تمامی سواالت مربوط به مهاجرت کاری به نروژ،شده و ه

  تمامی پاسخ توانید   می  مقاله  این  دقیق بررسی با عزیزان  شما. است شده داده  پاسخ نروژ  به کاری مهاجرت

می توانید   کار در نروژ به نروژ و  مهاجرت درباره چیز  همه  کاملتر اطالعات اخذ  برای. کنید  پیدا را  خود سواالت

گرفته و با  تماس  (اتریش MIE) مقاالت مربوطه در سایت را مطالعه کرده و همچنین با موسسه حقوقی ملک پور

 .کارشناسان ارشد صحبت کرده و مشاوره تخصصی تر و همچنین رایگان دریافت نمایید 

 مهاجرت کاری به نروژ و ویزای کاری نروژ 

به دلیل پایین بودن نرخ بیکاری در کشور نروژ افراد زیادی متقاضی مهاجرت کاری به نروژ می باشند. در این  

بی در این کشور اشاره شود. افرادی کا می خواهند در این کشور مشغول  مقاله سعی شده است به روشهای کاریا

به کار شوند می توانند به دو روش اقدام کنند. یکی از مهمترین روشها برای این افراد اط طریق پیشنهاد شغلی  

دیگر از  بوده که می توانند با اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای نروژی در این کشور مشغول به کار شوند. یکی  

ورشها تحصیل در این کشور می باشد. افراد با تحصیل در رشته های تحصیلی که در این کشور کمبود نیروی  

کار داشته و همچنین بازار کاری خوبی دارد، می توانند بعد از فارغ التحصیلی سریعتر جذب بازار کار شوند. نکته  

  شغلی  پیشنهاد  ه راحتی و سریعتر از سایر متقاضیانمهم این است، افرادی که در این کشور تحصیل می کنند ب 

 .شوند  می  کار  بازار جذب و  کرده دریافت

 2021مهاجرت کاری به نروژ و مشاغل مورد نیاز 

قبل از اقدام برای کار به نروژ باید در مورد مشاغل مورد نیاز در نروژ تحقیق کامل کرده و اطالعات تکمیلی تر در  

برای کاریابی راحت تر در کشور دیگر و همچنین کشور نروژ می توانیم با تحقیق کامل   این مورد دریافت کنیم.

 .در آن رشته تحصیل کرده و همچنین با ارائه سابقه کاری کافی وارد بازار کار و درآمد شویم

https://miemohajerat.net/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%88%da%98/
https://miemohajerat.net/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%88%da%98/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%88%da%98/
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برای دریافت اطالعات دقیقتر می تواند قبل از اقدام با وکیل مهاجرتی خوب مشورت کرده و اطالعات خود را در  

 .این زمینه تکمیل کرده و با اطالعات دقیقتر در برای مهاجرت کاری به نروژ اقدام کنید 

 مهاجرت کاری به نروژ و میزان حقوق در نروژ 

از موارد مهمی که متقاضیان مهاجرت کاری به نروژ در نظر داشته باشند در مورد درآمد و حقوق در این  یکی 

  این ولی   بوده  کرون نروژ ۲۸۰۰۰کشور می باشد. به طور متوسط درآمد متوسط افراد در این کشور حدود  

و باید قبل از اقدام در مورد هزینه   بوده  باال بسیار نروژ در  زندگی  هزینه  که باشید  داشته  نظر در  نیز را موضوع 

های زندگی و همچنین مشاغل مورد نیاز آن کشور داشته باشیم. همانگونه که ذکر شد با تحقیق کاملتر می  

توانید وارد بازار کاری و درآمد شوید. به طور کلی، با توجه به کیفیت باالی اقتصاد کشور نروژ و همچنین پایین  

درصد افراد درآمد   ۲۵شور درآمد باالیی خواهید داشت. با توجه به آمار بدست آمده، بودن نرخ بیکاری در این ک

  ۵۰۰۰۰درصر مردم درآمد حدود   ۵۰کرون دارند که در این کشور درآمد متوسط می باشد.  ۲۵۰۰۰حدود 

 .کرون دارند   ۷۵۰۰۰درصد مردم نیز درآمد حدود    ۷۵کرون، و 



 

 

 راه نروژ مهاجرت کاری به نروژ و بررسی ویزای هم

یکی دیگر از سواالت رایج متقاضیان مهاجرت کاری به نروژ در مورد ویزای همراه بوده و خبر خوب به متقاضیان  

این است که افراد با اخذ ویزای کاری می توانند برای همراهان خود که شامل همسر متقاضی اصلی و فرزند زیر  

سال حق   ۱۸ار تمام وقت داشته و همچنین فرزندان زیر  سال می شود اقدام کند. بنابراین، همراه اجازه ک ۱۸

تحصیل رایگان دارند و همچنین با اخذ اقامت در دانشگاه نیز می توانند تحصیل رایگان داشته باشند. افرادی که  

می توانند از طریق تحصیل وارد بازار کار شوند نیز در دوره تحصیل اجازه همراه داشته و در دوره تحصیل نیز نه  

سال متقاضی می تواند تحصیل رایگان در مدارس این کشور داشته   ۱۸اه همراه حق کار داشته، فرزندان زیر  تن

باشد. نکته مهم دیگر این است که زمانی که متقاضی اصلی برای اقامت دائم و پاسپورت اقدام کنند، همراهان نیز  

 .می توانند برای اقامت دائم و پاسپورت نیز اقدام کنند 

 


