
 

 

 اخذ اقامت اروپا و مقدمه   یروش ها نیعتریاز سر یکی

  نیعتریاز سر  یکیآن    یکه عنوان اصل  یا  قرار است در مقاله  ی شگیبنا به درخواست شما همراهان هم 

تواند به اروپا برساند، بحث و   ی که شما را م  ییراه ها  یاخذ اقامت اروپا است، درباره تمام   یروش ها 

کن است، شما عزمیگفتگو  ا  یزانی. ممکن  برا  نیکه  را  نمود  ی مقاله  انتخاب  دنبال یخواندن  به  د، 

 دیمحتاط باش  یممکن است فرد  ی حت  ایو    دیباش  لیتحص   ایو    یگذار  هیکار، سرما  قیمهاجرت از طر

. دیکن  یگذار  هیاقدام به سرما  طیشرا  دنیجکه ابتدا وارد اروپا شده و پس از سن  دیداشته باش  لیو تما

 د یکن  ی گذار  ه یسرما  صد در کشور مق   ایکه آ  نیدرباره ا  ی قطع  م یشما به تصم   ق یمطمئنا پس از تحق

همه   نیدر ا  شیاتر  MIE  یو مهاجرت  ی. موسسه مشاوره ادیرس  د یخواه   ر؟ یخ   ا یبه نفعتان است  

راه   به کمک که موکل    ییرا داشته است، تمام روش ها  ی مهاجرت  یها   که تجربه انجام پروژه  یسال

 یکانال ها   قیمقاالت و از طر  ن یتدوهمچنین    گان، یرا  ی وهایدیو  قیرا از طر  د رسبه اروپا    یقانون

 یتنعم مال  ، یگذار  هیموسسه درباره اقامت سرما  ن یکرده است. ا  ی معرف  زانیبه شما عز  ینستاگرامیا

اخذ اقامت اروپا صحبت کرده است. اگر پس   یروش ها  نیعتریاز سر  یکیو استارت آپ ها در مقاله  

سوال درباره اروپا در   یسر   کیاخذ اقامت اروپا هنوز    ی روش ها  نیعتریاز سر  ی کیاز مطالعه مقاله  

 ن یبا تماس با مشاور  دینتوا  ی م  د، یکه چگونه به پاسخ آن ها برس  دیدان  ی مانده است و نم  ی ذهنتان باق

شما خوبان به صورت   یکه به رفع سواالت ذهن   دی حاذق بخواه   ن یاز مشاور  ش، ی اتر  یا  ی موسسه ام آ

از استاد ملک پور و   ییویدیو  لیسواالت خود را در فا  دیتوان  ی م  ن یهمچن  بپردازند.  گانیرا کوتاه 

 .دیآپلود کن  نجایو در ا  دهی کارشناسان موسسه پرس

 م پرداخت: بررسی موارد زیرین خواهیبه 

 دوره زبان و تجارت  قیاخذ اقامت اروپا از طر

 یتیخود حما قیاقامت اروپا از طر  اخذ

 زایاستارت آپ و  قیاخذ اقامت اروپا از طر

 ملک   دیخر قیاخذ اقامت اروپا از طر



 

 

 اخذ اقامت اروپا  یروش ها   نیعتریاز سر  یک ی  نه یدر زم  یانیسخن پا

 اخذ اقامت اروپا  ی روش ها  نیعتریاز سر  یکی  نه یپاسخ به سواالت متداول در زم

 

 دوره زبان و تجارت قی اخذ اقامت اروپا از طر

 یاخذ اقامت اروپا م  ی روش ها  نیعتریاز سر  یکیجا قرار است، اقامت دوره زبان و تجارت که    نیدر ا

از افراد در اقامت دوره زبان و تجارت شرکت کردند و   ی تعداد  رای. اخمیکن  ی باشد را به شما معرف

 ی لیخ  ی موسسه پروسه ها  نیملک پور سپردند. ا  یخود را به موسسه مشاوره ا  ی پروسه مهاجرت

 ی کیرسانده است. درخصوص دوره زبان و تجارت که    جه ینت  نیزبان و تجارت به ا  ق یرا از طر  یادیز

 قیطر نیدارند از ا لیکه تما یگفت که، اشخاص  دیاخذ اقامت اروپا است با یروش ها  نیعتریاز سر

 ت داخپر  نهیآن الزم است که هز  قبولی در  یدوره زبان را پاس کنند و برا  کی  یستیاقدام کنند، با

و در   ند ینما  ت یشوند و سطح زبانشان را تقو  لیسال مشغول به تحص   کی  یست یکنند. در واقع آنان با

 یو با قواعد کشور مقصد آشنا شوند. در پ  نندیها را بب نسیزیسال فرصت دارند که، انواع ب کی نیا

 م یتصم   ی ستیقواعد کشور مقصد با  دن یموارد ذکر شده و پس از د  یموضوع، آنان پس از بررس  نیا

به دنبال کار بروند به   ا یکنند به نفعشان است؟ و    ی گذار  ه یدر کشور مقصد سرما  ا یکه آ  رندیبگ

از   ی کی  زیاروپا ن  یتیکند. خود حما  یصدق م   زیها ن   ی تینفعشان است؟ موارد ذکر شده در خود حما

 ر یرا ز  ی مهم   عات اطال  م،یدار  م یآن تصم باشد که درباره    ی اخذ اقامت اروپا م   ی روش ها  نیعتریسر

 . میاخذ اقامت اروپا ارائه ده   یروش ها   نیعتریاز سر  یکیقسمت از مقاله    نی هم 

 یتیخود حما قی اقامت اروپا از طر اخذ

اخذ اقامت اروپا به ارائه نکات   ی روش ها  نیعتریاز سر  یکیجا و در مقاله    نیکه در ا  نیقبل از ا

و  ،یدیکل و  حما  ژهیخاص  خود  به  ا  م،یبپرداز  یتیراجع  است،  بدان  نیبهتر  ها  دیرا  پروژه   ی که، 

 یم  زانیشما عز  یبرا  رشیدو ماهه منجر به صدور نامه پذ  یال  کیو پروسه زبان و تجارت    یلیتحص 

 ان ی. از مدیلمس کن  کیرا از نزد  یلیتحص   رشینامه پذ   دیتوان  یدر کمتر از دو ماه م  یعنی.  شوند

اخذ  یروش ها نیعتریاز سر ی کی ا یتالیکشور ا یت یاروپا، در حال حاضر خود حما یها   یتیخودحما



 

 

م اروپا  ز  یاقامت  نت  ۴  یال  ۳شما    رایباشد.  به  ادیرس  یم  جهیماهه  رو  نی.  از  زمان  که   یزمدت 

است و   ی . البته عدد ذکر شده حدوددیآ  ی هم قرار گرفته باشد، به شمار م  ی مدارکتان کامل بر رو

  نیعتریاز سر  یکیاروپا    یتیخود حما  ،یدر حالت کل  یشود. ول  شتریب  ایماه کمتر و    کیممکن است  

وارد   هیارم که س  دی ده   ی نم  ی شما عمالً تعهد  یتیاخذ اقامت اروپا است. در طرح خود حما  ی راه ها

را دارد.   س یکه، مرز سوئ  دیریگ  ی را م  ی که، شما اقامت کشور  د ی. لطفا توجه کندییآن کشور نما

که   النیم  یبایمعموالً شهر ز  انیرانیدارد. ا  یزندگ  یبرا  زیطرفدار ن  یکه کل  ایتالیبخصوص شمال ا

 یباشد را برا  یم  یخوب  ی لیخ  ی دانشگاه ها   یدارا  ن ی دارد و همچن  ز ین  یخوب  ی لیخ  ی آب و هوا

روش   ن یعتریاز سر  یکی که    ی تیکنند. در خود حما  یانتخاب م   ی سیبه زبان انگل  ل یو تحص   یزندگ

درآمد   د،یکه نشان ده   ست ی. فقط کافدیکن  یگذار  هیسرما  ست، ین  یازیاخذ اقامت اروپا است، ن  ی ها

فرزندتان   یو به ازا  ورویهزار    ۷  ی ال  ۶تان  رهمس  یبه ازا   ورو،یهزار    ۳۲خودتان    یو به ازا  د یدار  انهیسال

 د،یساالنه در حساب خود نشان ده   دیکه شما با  ییها  نهی. در واقع هزدیپول دار   ورویهزار    ۳  ای  ۲

  د ی. فقط بادیریگ  یرا م  ایتالیمبلغ اقامت ا  نیشود. شما با پرداخت ا  یم  ورویهزار    ۴۰  یال   ۳۷حدودا  

 ی درصد جواب مثبت م  ۷۰در    ا یتالینوع اقامت دولت ا  نی. در ادیدار  یکه، درآمد خوب  د یثابت کن

خوب  یلیاز مدارس خ یکیاز  د،یاجازه دار د،یشد ایتالیوارد ا ی. وقتدیریگ  یدهد و شما اقامت را م

به سازمان و موسسه   یا  نهی عمال هز  ست،یالزم ن  رشیپذ  یو برا  دیریبگ  رشیفرزندان خود پذ  یبرا

 د یتوان  ی م  یحت  ایو    دیکن   دایخوب پ  نسیزیب  د،یبخر  ی ملک  دیتوان  ی. خودتان مدیپرداخت کن  ی خاص

کارمند   کیبه عنوان    دیتوان  ی و نم   دی. اجازه کار نداردیکن  ت یریکرده و مد  ی داریآماده را خر  نسیزیب

جز آن دسته از اقامت   ی تی. خودحمادیخودتان را دار  نس یزیب ت یریاجازه مد ی ول د، یجا کار کن کی

و طرفداران خاص خودش را دارد. اگر هم اکنون اقدام   دندار  ادیز  یه گذاریبه سرما   ازیاست که ن  ی ها

در   شیاتر  MIEصورت که موسسه    نی. بددیموسسه ما استفاده کن  فاتی از تخف  دیتوان  یم  د،یکن

 ف یدرصد تخف  ۵۰تا    ۴۰کنند،    یاقدام م  ایتالیا  ی تیخود حما  قیکه از طر  ی حال حاضر، به اشخاص

ما به شما اقامت خود   شنهادیپ  د،یروش ارزان وارد اروپا شو  کی  ق یاز طر  دی دهد. اگر دوست دار  یم

 باشد.   یم ایتالیا  ی تیحما

 زا یاستارت آپ و قی اخذ اقامت اروپا از طر



 

 

سر  یکی ها  نیعتریاز  ها   یروش  روش  بر  عالوه  اروپا  اقامت  سرما  یاخذ  شده  در   یگذار  هیذکر 

. در پروسه دیکن  یگذار  هیبکر در پرتغال سرما  دهیبا ارائه ا  دیتوان  یباشد. شما م  یاستارتاپ ها م

از روز  ۵  ا ی  ۴استارتاپ شما   بعد  استارتاپ   ی ماه  اقامت  به  باشد،  آماده  . دیسر  یم   یکه مدارکتان 

توانند در اروپا کامل   یکشور خود و پرتغال رفت و آمد کنند و نم  ن یکه دوست دارند، مدام ب  یزانیعز

دوست دارند فرزندشان در اروپا   ی را ندارند، ول  گری کشور د  ک یفعالً قصد مهاجرت کردن به    ایبمانند،  

 کیاقامت    ، دیدوست دار ر اقدام کنند. اگ  ق یطر نیتوانند از ا  ی مدارس درس بخواند، م  ن یو در بهتر

اقامت   د، یداشته باش  یکه در پرتغال حضور دائم  ن یسال بدون ا  ۵و ظرف    د یرا داشته باش  با یکشور ز

اخذ اقامت   یروش ها  ن یعتریاز سر  یکیاستارتاپ که    قیاز طر  دیتوان  یم  د، یریدائم و پاسپورت بگ

 ۱۷۵مبلغ    د یبه کشور پرتغال شما با  ر سف  ی. برادی اروپا است و طرفداران خاص خود را دارد، اقدام کن

. طرح دیکشور کن  نیرا وارد ا  شود یخودتان م  نس یزیوارد ب  ورو یهزار    ۲۵تا    ۲۰که حدود    ورو یهزار  

 یعنیکند.    یم  ت یحما  ق یرط  نیسال شما را از ا  ۳کشور تا    نیشده است و دولت ا  ن یاستارتاپ تضم 

دهد و از روز   یم  یاتیو مال   ی شما مشاوره اقتصاد  هدارد و ب  یشما نگه م  یرا برا  نس یزیسال ب  ۳تا  

 یا  هیسرما  یدهد. پرتغال در ازا  یچقدر به شما سود م  نسیزینوع ب  نیکه، ا  دیگو  یاول به شما م

 ی م  ی مجان  ز یدهد. فرزندان شما ن  یبه شما اقامت بدون شرط حضور م   د، یکه وارد  کشور کرده ا

چه در کشور حضور نداشته   د، یداشته باشچه در کشور حضور    ، یکنند. در حالت کل  لیتوانند تحص 

 ی معرف  ی طرح جامع در جوامع امروز  کیتوان به عنوان    ی. استارت آپ را مدیریگ  ی اقامت م  د،یباش

و الزم   دیدکترا داشته باش  ای  سانسیطرح استارتاپ حتماً فوق ل  قیقدام از طرا  یبرا  ستینمود. الزم ن

اخذ اقامت   ی روش ها  نیعتریاز سر  یکی. در ادامه مقاله  دیباش  داشته  ییکه مدرک زبان باال  ستین

  کرد.  می رساند، صحبت خواه   یبه اروپا م  عاًیکه شما را سر یراه  ن یاروپا درباره آخر

 ملک دیخر قی طراخذ اقامت اروپا از 

در   ی گذار   ه یدر سهام هتل ها و سرما  ی گذار  هی گفت که، سرما  د یذکر شده با  ی ها   در خاتمه طرح

اقامت تضم   ،ملک اقامت  یشده م   نی شما را به   ی سکیر  چگونهیباشد و ه   یکه مطمئن م  یرساند. 

را   یشده اقامت کامل و جامع  ی داریملک خر  یو در ازا  دیدر اروپا ملک بخر  د یتوان  یندارد. شما م 

 یکشورها مناسب تر م  گر یملک پرتغال به نسبت د  د ی. خردیخود و خانواده تان به ارمغان آور  یابر



 

 

که در  یی خانه ها د،یارائه دارد و جالب است بدان ی برا یخوب  یلیخ  یها  کشور پروژه نیا رایباشد. ز

 نی اول  ما نوساز هستند و ش  ی همگ   د، یخر  ی کشورها م  گر یکه در د  یی خانه ها  ایو    د یخر  یپرتغال م

که در آن   دینام  یگذار هیسرما  یتوان نوع  یملک را م  دی. خردیشو  ی که وارد آن ها م  د یهست  ینفر

شما و خانواده تان از همان ابتدا   ی گذار  هینوع سرما  ن ی. در ادیپولتان را از دست ده   ست، یقرار ن

 ی خاص یلیباال و خ  نمدرک زبا  ستیکنند. الزم ن  ی م  لیتحص   یانو فرزندانتان مج  دیریگ  یاقامت م

شما   ی درصد کار ها  ۸۰  ی ال  ۷۰که    ی ملک، زمان  دیخر  ق یاز طر  یگذار  هی. در سرمادیداشته باش

 ی ها   نهی. هزدیرا وارد پرتغال کن  ی اصل  نه یهز  د،یتوان  ی ، مداشت  شرفتیانجام شد و پروسه شما پ 

درخواست   دیتوان  یمساله    ۵ملک شما    دیشود. در خر  یم  ورویهزار    ۲۵تا    ۲۰شما حدوداً    یدولت

. درواقع، شما دیو اصل پولتان را پس از درخواست اقامت دائم بردار  دیاقامت دائم و پاسپورت بده 

 ی اقامت دائم و پاسپورت م  د، یکن  ی که وارد کشور م  ی پول  یدر ازا  ی ول  د،یده  ی را از دست نم   ی زیچ

آن را به  د،یکرد یداریرا خر   دکه ملک خو نیپس از ا دیذکر است که، شما اجازه دار انی. شادیریگ

 افت یاجاره در  وروی  ۲۰۰۰  یال  وروی  ۱۸۰۰و ماهانه    د یکوتاه مدت اجاره ده   ایمدت و    یصورت طوالن

 .دیکن  ی گذار  ه یسرما  گریپول خود را در بخش د  د یتوان  یم نی. همچندیکن

 اخذ اقامت اروپا  یروش ها نیعتریاز سر یکی نهیدر زم یانیسخن پا

به   ی خاص ی لیکه امکانات خ  نیا  ل یجا دارد و به دل کیخوب را    ی زها ی که همه چ  ن یا  لیاروپا به دل

مورد   اد یز  ی لیخ  شی است که به نسبت چند سال پ  ی دهد، مدت  ی ارائه م  زی عز  ن یو مهاجر  ان یمتقاض

و   روپابه ا  د یتوان  ی م  یر یاز چه مس  زانیکه شما عز  ن یتقاضا و استقبال قرار گرفته است. درباره ا

نکته و نکات   ار یاخذ اقامت اروپا بس  یروش ها   نی عتریاز سر  ی کیدر مقاله    د، یکشور دلخواه خود برس

 ی شود م  یم  فیچگونه تعر  تانیانتخاب  ریشما در رابطه با مس  طیکه شرا  نی. بسته به امیآورد  یدیکل

 ،یتیخودحما  ش تواند رو  ی شما م  یاخذ اقامت اروپا برا  ی روش ها   نیعتریاز سر  ی کیتوان گفت،  

 یبرا  تانیملک و استارتاپ ها باشد. حال اگر تصم   د یدر خر  یگذار  هیسرما  ایدوره زبان و تجارت  

  تان یذکر شده، کدام پلن اقامت را برا ی مهاجرت یپلن ها  ان یاز م دیدان ینم  ی ول ست یمهاجرت قطع

 ند یبگو گانیکه، را دیه ملک پور بخوا یموسسه مشاوره ا نیاز مشاور دیتوان ی آورد، م یبه ارمغان م



 

 

شما   طیبا توجه به شرا  ی به عبارت  یا  وچیست؟  اخذ اقامت اروپا    یروش ها  نیعتریاز سر  یکی  که

 کنند.  ی معرف  برایتانراه اخذ اقامت اروپا را    نیتر  عیسر

 اخذ اقامت اروپا یروش ها نیعتریاز سر  یکی نهیپاسخ به سواالت متداول در زم

 اخذ اقامت اروپا کدام است؟   ی روش ها  نیعتریاز سر  یکی   

استارتاپ، خود حما  یراه ها   نیعتریسر   اروپا پلن  اقامت   ه یدوره تجارت و زبان و سرما  ، یتیاخذ 

 باشد.  ی در سهام هتل ها م  یگذار  هیملک و سرما  دیدر خر  یگذار

 مدرک زبان داشت؟   دیبا  یگذار  هیسرما  یبرا  ایآ     

 . دیرا ارائه ده   ییباال  یلیمدرک خ  ست یالزم ن  یبله، ول   

 پرتغال چقدر است؟   یزایاستارتاپ و  ق یاز طر  ی گذار  ه یمبلغ سرما     

 ورویهزار    ۱۷۵  

 رساند؟   یما را به اقامت م  عیکدام کشور سر  ی تیخود حما     

 ونان ی  یتیخود حما  

  ست؟ یملک در اروپا چ  دیخر یها  تیاز مز  یکی     

 ی نیاقامت تضم   افتیدر


