
 

 

 موضوع  نیبر ا یهنرمندان و ورزشکاران و مقدمه ا یاقامت برا

نکات را به جهت  نیتر یو تخصص نیمهمتر ن،یهنرمندان و ورزشکاران بهتر یدر مقاله اقامت برا

 یدر حال حاضر کشورها د،یدان ی. همان طور که ممیا آورده شیو اقامت اتر کایکارت آمر نیاخذ گر

از کشورها  یبرخ یدهند، ول یو به آنان اقامت م رندیپذ یهنرمندان و ورزشکاران را م یادیز یلیخ

که،  دیدهند و جالب است بدان یاقامت م یراحت تر یلیخ طیتحت شرا شیو اتر کایهمانند: آمر

دهد. قرار  یباشد، م یکه هنرمند، ورزشکار و خاص م یکارت را به شخص نیاز همان ابتدا گر کایآمر

 دیتوان یم ا. شممیباره صحبت کن نیهنرمندان و ورزشکاران کامل در ا یاست، در مقاله اقامت برا

مقاله  نیرا با مطالعه ا دیدار ازیهنرمندان و ورزشکاران ن یکه در خصوص اقامت برا یاطالعات یتمام

هنرمندان  یشما فراهم است که، پس از مطالعه مقاله اقامت برا یامکان برا نی. البته ادیبه دست آور

که  دیاز آن ها بخواه گانیرا وملک پور تماس گرفته  یو ورزشکاران با کارشناسان موسسه مشاوره ا

 دیتوان یم نیهمچن کنند. فیتعر تانیهنرمندان و ورزشکاران را برا یشما اقامت برا طیبراساس شرا

 نجایو در ا دهیکوتاه از استاد ملک پور و کارشناسان موسسه پرس ییویدیو لیسواالت خود را در فا

 .دیآپلود کن

 

 کایهنرمندان و ورزشکاران آمر یاخذ اقامت برا طیشرا  

 شیاخذ اقامت هنرمندان اتر طیارش   

 هنرمندان و ورزشکاران  یاقامت برا نهیملک پور در زم یخدمات موسسه مشاوره ا 

 هنرمندان و ورزشکاران  یاقامت برا نهیدر زم یانیپا سخن 

 هنرمندان و ورزشکاران یاقامت برا نهیپاسخ به سواالت متداول در زم 

 

 



 

 

 

  کایهنرمندان و ورزشکاران آمر یاخذ اقامت برا طیشرا 

سال ذکر شده  رند؟یتاپ را بگ یافراد خاص اقامت کشور ها یزایو قیتوانند از طر یهنرمندان م ایآ

که با دفاتر موسسه  ینیاز موکل یاند. در حال حاضر برخ دهیاز دوستان هنرمند از ما پرس یلیرا خ

هستند  صهنرمند و ورزشکار هستند. در اصل آنان افراد خا رند،یگ یملک پور تماس م یمشاوره ا

و لول  یالملل نیب یها یگالر م،یدر سطح کشور دار یمقام قهرمان م،یکه ما مدال دار ندیگو یو م

که  یزانیعز م؟یو از کجا شروع کن میحال چه کن م،یمهاجرت کن میو دوست دار میباال برگزار کرده ا

 شگاهیرا در چند نما شانیدارند و کار هنر یداخل ایو  یالملل نیهنرمند هستند و مدال ب ایمشهورند 

 قیتوانند از طر یر رسانه ها و روزنامه ها در مورد آنان نوشته باشند، مد ایگذاشته باشند،  شیبه نما

باشد، اقدام کنند. در مقاالت  یمشهور م EB1که با اقامت  کایاقامت هنرمندان و ورزشکاران آمر

ذکر شده را داشته باشند  طیکه شرا یاشخاص. میا آورده یارینوع اقامت مطالب بس نیدرباره ا گرید

به دست  یکه، در حال حاضر برا دیدان یشوند. قطعا م یدر نظر گرفته م کایکارت آمر نیگر یبرا

 یهزار دالر ۱.۸۰۰.۰۰۰ یبرا یهزار دالر ۹۰۰ یگذار هیسرما یستیبا کایکارت آمر نیآوردن گر

که  نیهنرمندان  و ورزشکاران  شما بدون ا امتاق یبرا ی. ولدیکارت برس نیتا به گر دیانجام ده

 دیآور یکارت را به دست م نیگر گان،ی. در واقع رادیکن یم افتیکارت در نیگر د،یبده یولپ چیه

هنرمندان  ی. در ادامه مقاله اقامت برادیپول بده ونیلیم ۲ ایدالر و  ونیلیم ۱که،  ستیالزم ن گریو د

. دیشو یاقامت در نظر گرفته م نیا یبرا د،یداشته باش یطیشرا چهکه،  میو ورزشکاران ذکر کرده ا

 یم هیتوص د،یهنرمندان و ورزشکاران آشنا شو یاقامت برا اتیجزئ زیکه کامل با ر نیا یالبته برا

 یجا و در مقاله اقامت برا نی. حال در ادیمقاالت ما شو ریمشغول مطالعه سا لترشکنیبا ف م،یکن

 : میا الزم است، را آورده کایکارت آمر نیاخذ گر یکه برا ییشرط ها انهنرمندان و ورزشکار

 دیدار یالمللنیب ای یمل زهیکه، جا دینشان ده دیبا شما. 

 دیکه، حداقل در حوزه کار خودتان شناخته شده ا دینشان ده دیشما با. 

 دیخود به دست آورده ا یدر حوزه کار تیاز فعال یکه درآمد خوب دینشان ده دیشما با.  

 صحبت شده باشد یستیمورد شما در رسانه ها با در. 



 

 

 دیکرده ا یداور گرانیکه در مورد کار د دینشان ده.  

 نیمعتبر است و همچن شگاهتانیو نما دیدار شگاهیکه، نما دینشان ده دیهنرمند هست اگر 

 .دیدار تیک یف یسرت

 دیهست یقو یکه از نظر اقتصاد دینشان ده. 

 یزایو قیذکر شده به جهت اخذ اقامت از طر طیمورد از شرا ۳ذکر است که، نشان دادن  انیشا

 .ستیافراد خاص کاف

کشور  نیکارت ا نیو گر کایکند تا به آمر یملک پور کمکتان م یصورت موسسه مشاوره ا نیدر ا 

.  دیریگ یسه ساله پاسپورت م د،یهنرمندان و ورزشکاران اقدام کن یاقامت برا قی. اگر از طردیبرس

سال  ۵ یال ۴ یستیبا د،یبده ونیلیو دو م دیاقدام کن یگذار هیسرما قیکه اگر از طر یدر صورت

ساله  ۱.۵ یسال ال ۱طرح شما  نیتا به درخواست پاسپورت شما پاسخ دهند. در ا دیمنتظر بمان

 یما اقامت برا یول دیباش یکه هنرمند م دیخواهد. فقط ثابت کن یهم نم هی. سرمادیریگ یجواب م

 یستیدارد. چرا که با یخوب یکه، اوضاع مال میکن یم هیتوص یهنرمندان و ورزشکاران را به شخص

خواهد که  یم یاز شخص متقاض کایدولت آمر نی. همچندیبرآ کایخود در آمر یها نهیاز پس هز

 طیشرا هنرمندان و ورزشکاران درباره یدارد. در ادامه مقاله اقامت برا یخوب ینشان دهد، اوضاع مال

 .میا صحبت کرده شیهنرمندان اتر یاخذ اقامت برا

 شیاخذ اقامت هنرمندان اتر طیارش

آورده شده است که، در رابطه با  یهنرمندان و ورزشکاران مطالب یقسمت از مقاله اقامت برا نیدر ا

الزم است نشان  شیبه دست آوردن اقامت هنرمندان اتر یباشد. برا یم شیاقامت هنرمندان اتر

 نظرگذاشته شده است و از  شیبه نما زایو یهنرمند در چند گالر کیکه، کار شما به عنوان  دیده

را به دست  یاز فروش هنر خود پول خوب دیکه نشان ده نیا یعنی. دیدار یخوب طیشرا یاقتصاد

اخذ اقامت  یمهم است. برا یلیخ د،یده یانجام م یموضوع که کار هنر نی. ثابت کردن ادیآورده ا

 تهرا داش میذکر نموده ا یکه در عنوان قبل ییسه شرط از شرط ها دیحتمًا با شیهنرمندان اتر

هنرمندان و ورزشکاران  ی. در ادامه مقاله اقامت برادیشو شیوارد اتر دیتوان یصورت م نی. در ادیباش



 

 

در امر مهاجرت  شهیملک پور که هم یا کرد که، خدمات موسسه مشاوره میخواه انیب زانیبه شما عز

 هنرمندان و ورزشکاران کدام است. یاقامت برا نهیاست، در زم شرویپ

 هنرمندان و ورزشکاران  یاقامت برا نهیملک پور در زم یخدمات موسسه مشاوره ا  

 یدارند، برا میکه تصم یاشخاص ایاند و  اقامت هنرمندان و ورزشکاران اقدام کرده یکه برا یاشخاص

 یخود را به موسسه مشاوره ا سیتوانند ک یاقدام کنند، م شیاقامت هنرمندان و ورزشکاران اتر

باشد  یبرند م یبلکه در کل جهان دارا رانینه تنها در کل ا شیاتر MIEملک پور بسپارند. موسسه 

گرفته است. روند  زایاز هنرمندان و ورزشکاران و یلیخ یموسسه تاکنون برا نیاست. ا نیو بهتر

 سیصورت است که، ابتدا ک نیهنرمندان و ورزشکاران به ا یموسسه در خصوص اقامت برا نیا یکار

 ییکایآمر لیوک یرا برا سیکند و ک یم افتیاز شما در یکم یلیخ نهیهز کیو  ردیگ یشما را م

کند  یاعالم م  یکند. پس از بررس یم یخواند و بررس یشما را م سیک ییکایآمر لیفرستد. وک یم

اگر شانستان باال باشد به قرارداد  ر؟یخ ایباشد  یاخذ اقامت هنرمندان باال م یکه  شانس شما برا

موضوع را  نیا اکاناد یهمان اقامت هنرمند ایکانادا و  ی. در خصوص خوداشتغالدیشو یدعوت م

کشد تا شما  یطول م یلیاست و خ رتریسختگ کایو آمر شیکه، کانادا به نسبت دو کشور اتر دیبدان

به  کایاقامت هنرمندان آمر ی. ولدیاقامت ورزشکاران و هنرمندان وارد کانادا شو قیاز طر دیبتوان

 یاول و آخر شما است، م بکه، کانادا انتخا دیکن یاگر فکر م یتر است. ول عیاقامت سر نینسبت ا

 یدرباره اقامت هنرمندان و ورزشکاران کانادا با موسسه مشاوره ا شتریکسب اطالعات ب یبرا دیتوان

 کانادا را دارد. لیوک نیموسسه بهتر نی.ادیریتماس بگ شیاتر یا یام آ

 هنرمندان و ورزشکاران  یاقامت برا نهیدر زم یانیپا سخن

کشور  طیبوده است که، قصد ترک مح یانیاز متقاض یسر کیمورد توجه  شهیهم کایاروپا و آمر

 یلیدر آن خ یزندگ تیفیبروند که سطح ک یخود را دارند. اکثر آنان دوست دارند که، به کشور

از آنان هنرمند و ورزشکار  یدر کشور خودشان باشد و معموالً تعداد یزندگ تیفیباالتر از سطح ک

 یآورمطالب مهم را جمع  یسر کیهنرمندان و ورزشکاران  یباشند. ما در مقاله اقامت برا یم

اقامت هنرمندان و ورزشکاران  یکه، برا می. خالصه وار گفتمیارائه داد زانیو خدمت شما عز مینمود



 

 

 رتکا نیصورت گر نی. در ادیرا، نشان ده میکه ذکر نمود یطیالزم است که سه مورد از شرا کایآمر

شود و  تانیاطالعاتوارد بانک  یمهم و ضرور یلیاطالعات خ یسر کیکه  نیا ی. حال برادیریگ یم

 هیبهتر است؟ توص د،یاقامت هنرمندان و ورزشکاران کدام کشور اقدام کن یبرا دیکه بدان نیا یبرا

 ییشورهاکه درباره ک دیتماس گرفته و از آن ها بخواه  شیاتر MIEموسسه  نیبا مشاور میکن یم

 دهند. حیبه شما توض گانیدهند، را یرا ارائه م یاقامت نیکه چن

 هنرمندان و ورزشکاران یاقامت برا نهیپاسخ به سواالت متداول در زم 

 است؟  یضرور ینشان دادن نامه تمکن مال شیاخذ اقامت هنرمندان و ورزشکاران اتر یبرا ایآ

 یمهاجر م یدهند از متقاض یطرح را ارائه م نیکه ا ییکشورها گرید ایو  کایو آمر شیاتر بله،

 اخذ کرده باشد رد،یکه از سفارت وقت بگ نیرا قبل از ا یمال یخواهند که حتماً نامه گواه

 ست؟یافراد خاص چ یزایو قیاز طر کایکارت آمر نیشروط به جهت اخذ گر نیاز مهمتر یکی 

 اریخود بس تیاست و در حوزه فعال یقو یاقتصاد تینشان دهد که، از لحاظ موقع یشخص متقاض 

 م،یکن یم هیتوص د،یافراد خاص آشنا شو یزایشروط اخذ و گریکه با د نیا یاشد. حال براب یموفق م

 .دیهنرمندان و ورزشکاران را بخوان یمقاله اقامت برا

 م؟یبپرداز نهیهز دیافراد خاص چقدر با یزایو قیاز طر کایکارت آمر نیاخذ گر یبرا 

کارت از  نیارائه گر یدر ازا کایکشور آمر یعنی. دیکن یم افتیرا در زایو نیا گانیدر واقع شما را 

 .ردیگ ینم یشما مبلغ

 قیاز طر ای م؟یرس یم جهیبه نت عیسر م،یاقدام کن کایاقامت هنرمندان و ورزشکاران  آمر قیاز طر 

 م؟یرس یم جهیبه نت عیسر م،یکانادا اقدام کن یخوداشتغال

 .ردیپذ یافراد خاص م یزایو قیرا از طر یراحت تر مهاجر خارج کایحال حاضر آمر در


