
 

 

 و مقدمه شیو اتر ایمهاجرت به اسپان سهیمقا

در   زایپر کردن فرم و  یدارند، حضورشان را برا  ایکه به اسپان   یاز افراد به خاطر عالقه ا  یامروزه بعض 

 یعالقه ا  لیبه دل  ی احتمال  انی از افراد و متقاض  یبعض  ی زنند، ول  یم  ک یت  ییکشور اروپا  ن یسفارت ا

 یم کیت ییاروپا  ی دارند، حضورشان را در سفارت مربوط به کشورها  ییاروپا  یکشورها   گر یکه به د

در سفارت   ایبزنند و    کی ت  ا یدانند حضورشان را در اسپان  ی هستند که نم   ی افراد  انیم  نیزنند. در ا

و   م یارج کنخ   ی هدف که شما را از سردرگم   نیشده اند. ما با ا  ی اروپا؟ در واقع آن ها دچار سردرگم 

 ش یو اتر  ایبه اسپان  اجرتمه  سهیمقاله مقا  م،یده   زانیدر خصوص مهاجرت به شما عز  قی عم   نشیب

 م یبه تصم   دنیکه به شما در رس  میرا قرار داده ا  یو نکات  ارها یمقاله مع  نی. در امیا  کرده  نیرا تدو

مهاجرت  سهیمقاله مقا  یبعد یکند. در عنوان ها  یکمک م دیاز هرگونه شک و ترد ی و دور یقطع

مقرون   ایدر اسپان  یزندگ  یها  نهیاز سواالت پر تکرار چون؛  هز  یسر  کیپاسخ    شیو اتر  ایبه اسپان

 ایاسپان  ت ی امن  ؟ی درک زبان آلمان  ا یراحت تر است    ییایدرک زبان اسپان  ایآ  ش؟ یاتر  ا یبه صرفه است  

باال است   ایبر ارزش افزوده در اسپان  ات یسوال مهم که مال  ن یبه ا  نی و همچن   ش؟ یااتریباشد    یباال م

و   ا یمهاجرت به اسپان  سهی عالوه بر مطالعه مقاله مقا  وضوعم  نیدرک ا  ی. برامیپرداخته ا  ش؟ یاتر  ای

که به شما اطالعات   دییارتباط برقرار نما   ینیاست که با مشاور  نیا  زانیما به شما عز  شنهادیپ  شیاتر

موسسه   نیدهند. منظور ما مشاور  یم  ش یو اتر  ایاسپان  کشور  مهاجرت به   سهیدر خصوص مقا  ح یصح

MIE  در واقع اطالعات مربوط دیبپرداز نه یهز ست ین ی ازیآن ها ن ا مشاوره ب یاست که برا ش یاتر .

 ز یکشورها ن  گریدرباره د  دیتوان  ی. البته شما مردی گ  یقرار م  ارتانیدر اخت  گان یرا  شیو اتر  ایبه اسپان

 . دیینما  افت یدر  یاطالعات به روز   ش، یاتر  MIEموسسه    نیاز مشاور

 نظم در انتخاب کشور   ر یو تاث  شی و اتر  ایمهاجرت به اسپان  سهیمقا •

 در انتخاب کشور  یآموزش  ستم یس  ر یو تاث  شی و اتر  ایمهاجرت به اسپان  سهیمقا •

 زبان در انتخاب کشور   ر یو تاث  شی و اتر  ایمهاجرت به اسپان  سهیمقا •

 ر در انتخاب کشو  رگذاریعوامل تاث  ریو سا  شی و اتر  ایمهاجرت به اسپان  سهیمقا •

 ش یو اتر  ا یمهاجرت به اسپان  سه یمقا  نه یپاسخ به سواالت متداول در زم •

 ی انیو سخن پا  شی و اتر  ایمهاجرت به اسپان  سهیمقا •



 

 

 نظم در انتخاب کشور  ریو تاث شیو اتر ایمهاجرت به اسپان سهیمقا

 ی آلمان   ی در خصوص نظم کشورها  می خواه یم   شی و اتر  ا یمهاجرت به اسپان  سه یدر شروع مقاله مقا

. در مییصحبت نما  اینظم اسپان  ن یو همچن  نیاشتا  ختنیل س،یآلمان، هلند، سوئ  ش،یزبان چون؛ اتر

دگاه خود یاز د  یرانیا  کیبه عنوان    دیباشد. البته شما با  یبرقرار م   ت یکشورها نظم و امن  ن یا  ی تمام

ها   ابانیمردم شبانه به خ   ایاز اسپان  ر یذکر شده به غ  ی . در کشورهادیرینظم کشورها را در نظر بگ

 ز یشبانه و مناظر شگفت انگ  ی و از زندگ  ند یآ  یها م  ابان یمردم شبانه به خ  ا یدر اسپان  ی . ولندیآ  ینم 

 ایدر اسپان  ی باشد ول  قیدق  ز یکه همه چ  ست ین  سیهمانند؛ سوئ  ایواقع نظم اسپانبرند. در    ی لذت م

 نیکنند. توجه به ا  یم  ی و شاد  ند یآ  ی ها م  ابانی که  شبانه به خ  نیمهربان هستند و ا  ار یمردم بس

 ز یدوست دارند، شبانه ن  ی باشد. چرا که برخ  ی مهاجرت عال  ی تواند برا  یم  یرانیا  ک یمسئله از نظر  

 .رندیپر سر و صدا و شاد قرار گ  طیدر مح

 در انتخاب کشور  یآموزش  ستمیس  ریو تاث شیو اتر ایمهاجرت به اسپان سهیمقا 

اتر  ایمهاجرت به اسپان  سهیکه درک موضوع مقا  یاز موارد  یکی  یاحتمال  نیمهاجر  یرا برا  شیو 

از لحاظ   ی اروپا م  هیعضو اتحاد  ی کشورها  گر یو د  ا یاسپان  یآموزش  ستم یکند، س  ی راحت م باشد. 

 ش،یاتر  ا،یاسپان  یآموزش  ستمیهستند. در واقع س یمهاجرت عال  یهر دو کشور برا  یآموزش  ستمیس

 ی باشند. همه کشورها  ی م  ی است( عال   ی غرب  ی اروپا  ی اروپا )منظورمان کشورها  هیو کل اتحاد  ان آلم 

آموزش   یرا برا  د یاسات  نیدهند و بهتر  یم  تی اهم   ار یدانش آموزان بس  ی ذکر شده به رشد مهارت ها

ا و یمهاجرت به اسپان  سهیمقاله مقا  یکنند. قبل از پرداختن به موضوع بعد  ی به آن ها استخدام م

ا  ش،یاتر به  ن  ن یتوجه  بانک اطالعات  یم  ز یموضوع  بر  و   یزندگ  ی ها   نه یکه هز  دیافزایب  تانیتواند 

ارزانتر است. مسئله   شیاز اتر  ایدر اسپان  ز ی. در واقع همه چاست  شیارزانتر از اتر  ایدر اسپان  لیتحص 

درصد است.   ۹  ی ال  ۸کمتر از    ا یدر اسپان  ی درصد است، ول  ۲۰  ش یبر ارزش افزوده در اتر  ات یمال

باشد. در  ی م ش یبه صرفه تر از اترارزانتر و مقرون  ی را دارد ول  ی قنار ریکه جزا نیبا وجود ا ایاسپان

خانه   متیتر هستند. مثالً ق  ارزان  شیدرصد از اتر  ۲۰  یال  ۱۰  ایدر اسپان  یاقالم و زندگ  نهیواقع هز

پرداخت   ی به نام زدن سند خانه ا  یبرا  ما مبلغ را ش  نیاست. ا  ورویهزار    ۳۰۰  ی ال  ۲۰۰  ا یدر اسپان



 

 

اق  دیکن  یم مهاجرت   سهیهمواره در امر مهاجرت و در مقا  دیکن  یقرار دارد. سع  انوسیکه رو به 

 د یاقدام کن  د،یکه خودتان دار  یی ارهایهمه موارد را در نظر گرفته و براساس مع شیو اتر  ایاسپان

 زبان در انتخاب کشور   ریو تاث شیو اتر ایمهاجرت به اسپان سهیمقا 

در رابطه با این موضوع که یک ایرانی زبان کدام کشور را راحت تر درک می کند، و این موضوع که 

کند و یا با مردمان اتریش و یا دیگر کشورها؟   یک ایرانی با مردمان اسپانیا راحت تر ارتباط برقرار می

 کا یآمر  مثال،  .است  مهم است که زبان اسپانیایی زبان دوم اکثر کشورها  .توضیحاتی بیان می کنیم

استفاده    ییایبه عنوان زبان دوم از زبان اسپان  یکند ول  یاستفاده م  یسیزبان انگلبه عنوان زبان اول از  

را تنها   ی زبان آلمان  یکنند، ول  یمکالمه م  گریکدی با    ییایکند. در واقع اکثر کشورها به زبان اسپان  یم

نکته مهم است که   نین موضوع اشاره به ایباشند. عالوه بر ا  ینفر از بر م  ونیلیم  ۲۰۰  ی ال  ۱۵۰

 کی  ا یدارد و    ش ی که اتر  ی نکته مثبت  ک ی  ی باشد. ول  ی راحت تر م  ی از آلمان  ییایزبان اسپان  یریادگی

همه   باً یکشورها تقر  نیاست که، در ا  ن یدارد ا  یسیدر خصوص زبان انگل  س یکه سوئ  ی نکته مثبت

کنند.   ی صحبت م  یسیانگل  ایدرصد مردم در اسپان  ۸۰  یال  ۷۰  یباشند، ول  ی را از بر م  یسیمردم انگل

 یتیخود حما  ق یموضوع انتخاب پروسه مهم است. اگر از طر  زی آنال  یقبل از پرداختن به بخش بعد

طول   ی برسد، ول  جهیماه طول بکشد تا به نت  ۹  یال   ۸ممکن است پروسه شما    د،ییپرتغال اقدام نما

موضوع مهم است که در   نیاره به ااش  شیرابطه با اتر  رماهه است. البته د  ۴  یال  ۱  ینیپروسه نوآفر

ساله   ۲  ی ال  ۱در حال حاضر    ش یاتر  ی تیو خودحما  ینیمربوط به نوآفر  ی حال حاضر طول پروسه ها

توجه به تمام   زیباشد. همراهان عز  یم  زایو  جهیمشخص شدن نت  یحداقل زمان برا  نیباشد. ا  یم

گذارد.   یم  ریشما تاث  ی بر روند کار مهاجرت  شیو اتر  اینمهاجرت اسپا  سهی نکات مربوط به مقاله مقا

 باشد.   ی م  اتتانیکه مناسب روح   دیشو  یم ی وارد کشور  عاًیسر  د،یاگر به همه موارد توجه کن

 ر در انتخاب کشو رگذاریعوامل تاث ریو سا شیو اتر ایمهاجرت به اسپان سهیمقا

از   ی کیگذار بر انتخاب    ر یعوامل تاث  ر یسا  ش یو اتر  ایمهاجرت به اسپان  سهیقسمت از مقاله مقا  نیدر ا

 دو کشور قرار گرفته اند.    نیا



 

 

مردم  تیم ی و صم  یشاد ا،یمهاجرت اسپان سهیگذار بر انتخاب کشور و مقا  ر یاز عوامل تاث گرید یکی

قرار دارند،   ی قنار   ریکه در جزا  ی است. مردمان  یقنار   ریجزا  کینزد  ایاسپان  باشد  ی ها م  ی با خارج 

دارند   قرار  ش یکه در اتر  یمردمان  یدهند، ول  یم   ت یباشند و به شما اهم   ی با شما مهربان م  اریبس

موضوع اشاره کرد   نیتوان به ا  یو خالصه م  یدر حالت کل  ی شوند. ول  یم یمیبا شما صم   ر ید  یکم 

 برقرار است.   شیو اتر  ایدر اسپان  ت یکه، امن

مردم کمتر به درک زبان  ایدر اسپان ی کنند ول یصحبت م   یسیبه انگل شی نظر زبان، مردم در اتر از

 یزبان آلمان  ثیاز ح  یپردازند. ول  یم  یسیکمتر به مکالمه به زبان انگل  یعنیپرداخته اند.    یسیانگل

زبان   ی ریادگیکنند. در واقع    یصحبت م  ییایبه زبان اسپان  شتریمردمان کل جهان ب  ییایو اسپان

 باشد.  ی م  ی زبان آلمان  یریادگیراحت تر از    ییایاسپان

 شوند.  یم   ی م یبا شما صم  عایسر  ا یو خونگرم بودن، مردم اسپان  ت یم ی رابطه با صم   در

از   شتر یب  یکم  ییاروپا  ی کشورها   گر یو آلمان و د  ش یگفت که، نظم در اتر  دیدر رابطه با نظم با  

کنند که نظم کمتر است. منظورمان   یزندگ  یاز افراد دوست دارند، در کشور  یبعض   یاست. ول  ایاسپان

آورتد   یم  لها حضور به عم   ابانیشبانه در خ  ییایباشد. مردمان اسپان  یشبانه م  یاز نظم همان زندگ

 برند.  ی خود لذت م یو از زندگ

 هردو دموکرات هستند ا،یو اسپان  شیاتر  ، یدموکراس  ثی از ح  

با توجه   د یگفت که، شما با  د یبا  ش یو اتر  ایمهاجرت اسپان  سه یموارد در خصوص مقا  ن یبا توجه به ا  

مهاجرت انتخاب   یکشور را برا  کی  طتانیبا توجه به شرا  نی و همچن  دیکه دار  یدگاه یو د  قهیبه سل

استفاده   ورواژه ملک پ  دیاطالعات همواره از کل  شی افزا  یبرا  دیکن  یسع  زیهمراهان عز  ی. ولدیینما

صورت   نی. در ادیباشند را مورد مطالعه قرار ده   یما م  تیکه مربوط به سا  ییو مقاله ها  دیینما

 آورد.   دی به دست خواه   ی اطالعات جامع

 شیو اتر ایمهاجرت به اسپان  سهیمقا نهیپاسخ به سواالت متداول در زم 

 ش؟ ی اتر  ایمقرون به صرفه است    ایدر اسپان ی زندگ  یها  نهیهز      



 

 

 است.  ش یکمتر از اتر  د درص  ۲۰  ی ال  ۱۰  ایدر اسپان  ی زندگ  ی ها نهیهر

 ؟ یدرک زبان آلمان  ایراحت تر است    ییایدرک زبان اسپان  ایآ     

 ییایزبان اسپان  درک

  ش؟ یاتر  ا یباشد    یباال م   ایاسپان  تیامن     

 مهاجرت مناسبند.  یبرا  ،یتی امن  ث یدو کشور از ح  هر

 ش؟ یاتر  ا یباال است    ایبر ارزش افزوده در اسپان  اتی مال     

 درصد است.   ۲۰  ی ال  ۱۰ شیدرصد و در اتر  ۹ یال  ۸  ایبر ارزش افزوده در اسپان  ات یمال

 یانیو سخن پا شیو اتر ایمهاجرت به اسپان سهیمقا 

 یاز موارد مربوط به انتخاب کشور بررس  ی سر  کی   ش، یو اتر  ا یمهاجرت به اسپان  سه یدر مقاله مقا

و   ایکه اسپان  یخود و بر اساس نکات مثبت و منف   ی ارهایکه شما براساس مع  نیشدند. ما با هدف ا

 الصه. خمیقرار داد  ش ی و اتر  ا یمهاجرت به اسپان  سه ینکات را در مقاله مقا  ی سر   کیدارند،    شیاتر

 با یو ز  ی آفتاب  ندهیو ساخت آ  یزندگ  یموضوع را در نظر گرفت که، هر دو کشور برا  نیتوان ا  یم

دهند که شما با توجه به   یقرار م  ارتانیرا در اخت  ییمناسب هستند. در واقع هر دو کشور فرصت ها

 ایمهاجرت به اسپان  سهیموضوع در خصوص مقا   نی . مهمتردیاز آن ها استفاده کن  دیتوان  یم  طتانیشرا

است و   ی ا  قهیدو کشور سل  نیاز ا  یکیباشد. در واقع انتخاب    ی شما م  اتیو روح  دگاهید  ، شیترو ا

 از روش  یکیو    دییمهاجرت انتخاب نما  یرا برا  شیاتر  ای  ایاسپان  طتانیو شرا  قه یبا توجه به سل  دیبا

 نیدر رابطه با ا  یوالحال اگر س دیدو کشور انتخاب کن  نیاز ا  ی کیدر    یری قرارگ  یرا برا  یقانون  ی ها

شده   نییتع  نیقوان  دیدان  ینم   یول  دیدار  یدر رابطه با موضوعات مربوط به مهاجرت قانون  ایموضوع و  

 MIEموسسه    ن یاست که با مشاور  نیما ا  ه ینسبت به مهاجرت کدامند، توص  ۲۰۲۱کشورها در سال  

 . دییارتباط برقرار نما  گانیرا  یقبل از هرگونه اقدام  شیاتر


