
 

 

 پاسپورت فنالند

 حاضر حال در. است گرفته قرار فنالند کشور نام به امنی بسیار و پیشرفته کشور اروپا شمال در

. کنند می استفاده خود بودن مقیم مزایای از و باشند می مستقر فنالند کشور در نفر میلیون ۵.۱۴

 و فنالندی سوئدی، زبان به هستند، مستقر فنالند در که مردمانی. است فنالند پول واحد یورو

 یک عنوان به که این برای. دارد معتدلی هوای و آب فنالند. کنند می صحبت یکدیگر با انگلیسی

 مهاجرت از قبل باید بروید، کشور از خارج به و کنید اتخاذ درستی تصمیم خود آینده درباره خارجی

 باشد، می فنالند پاسپورت به مربوط که ای مقاله در. دهید قرار بررسی و آنالیز مورد را شرایط تمامی

 دست به را آن پاسپورت توان می هایی راه چه از و است کشوری چگونه فنالند که گفت خواهیم

 کشور این پاسپورت توانند می قانونی های راه از باشد، می فنالند کشور انتخابشان که کسانی. آورد

 را فنالند کشور پاسپورت کاری طریق از توان می آیا. آورند دست به خانواده اعضای و خود برای را

 گذرنامه آوردن دست به آیا است؟ میزان چه ۲۰۲۲ سال در فنالند پاسپورت رتبه آورد؟ دست به

 طریق از تواند می خارجی مهاجر آیا باشد؟ می پذیر امکان  گذاری سرمایه طریق از فنالند کشور

 این پاسخ به مقاله این مطالعه با بگیرد؟ را کشور این اعتبار با پاسپورت فنالندی شهروند با ازدواج

 در جستجو از بعد پور ملک موسسه را فنالند پاسپورت مقاله عزیز همراهان. رسید خواهید سواالت

 ارائه. است درآورده نگارش مرحله بهمحلی   وکالی با مشورت گرفتن از بعد و معتبر های سایت

 موسسه خدمات از که این برای نیست، خدمات ارائه منزله به فنالندی پاسپورت خصوص در اطالعات



 

 

 هم دهد، می ارائه روزی به خدمات چه موسسه این که بدانید و شوید آگاه 2022 سال در پور ملک

 .شوید مند بهره رایگان مشاوره از و بگیرید تماس ما دفاتر با اکنون

 فنالند پاسپورت اخذ شرایط 

 فنالند پاسپورت رتبه و اعتبار 

 فنالند پاسپورت انواع 

 فنالند پاسپورت اخذ های راه   

 کار طریق از فنالند پاسپورت اخذ 

 تحصیل طریق از فنالند پاسپورت اخذ 

 گذاری سرمایه طریق از فنالند پاسپورت اخذ 

 تولد طریق از فنالند پاسپورت اخذ  

 ازدواج طریق از فنالند پاسپورت اخذ 

 پناهندگی طریق از فنالند پاسپورت اخذ 

 فنالند پاسپورت با ویزا بدون کشورهای 

 فنالند پاسپورت با ویزا دارای کشورهای 

 فنالند در پاسپورت تمدید شرایط 

 فنالند پاسپورت اخذ جهت نیاز مورد مدارک 

 فنالند پاسپورت قیمت 



 

 

 فنالند پاسپورت مزایای 

 فنالند پاسپورت گرفتن با رابطه در متداول سواالت 

 پایانی سخن 

 

 فنالند پاسپورت اخذ شرایط

 از توانید می است، گرفته قرار اروپا شمال در که کشوری گذرنامه همان یا و پاسپورت اخذ برای

 به مربوط مسیر طریق از یا و گذاری سرمایه به مربوط مسیر طریق از مثالً مختلف مسیرهای طریق

 فنالند پاسپورت که دارید را امکان این همچنین. کنید اقدام کشور این کارفرمایان از یکی برای کار

 رساندن سبب باشد گرفته شکل عالقه روی از که ازدواجی ولی آورید، دست به ازدواج طریق از را

 اعتبار از توانید می دهید انجام واقعی ازدواج اگر یعنی. شود می فنالند کشور پاسپورت به شما

 قرار اروپا در فنالند. بروید اروپایی کشورهای سایر به توانید می مثال. کنید استفاده فنالند پاسپورت

 سایر و سوئد دانمارک، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، اتریش، به که دارید اجازه ویزا بدون پس دارد

 سفر دارند، قرار اروپا خارج در که دیگری کشور چند به توانید می همچنین. بروید اروپایی کشورهای

 کشورهای به دائم صورت به زندگی برای و کار برای که دارید اجازه فنالند پاسپورت با حتی. کنید

 پاسپورت که شخصی یعنی. است معتبری پاسپورت بسیار فنالند کشور پاسپورت. بروید اروپایی

 دارد را کشور ۱۰۳ به سفر اجازه عبارتی به و شده ذکر کشورهای به سفر اجازه گیرد، می را فنالند

 .شود نروژ و ایسلند وارد تواند می آزادانه صورت به متقاضی حتی



 

 

 فنالند پاسپورت رتبه و اعتبار

 فنالند پاسپورت که بدانید را این مهاجرت از قبل باید کنید مهاجرت فنالند به خواهید می اگر

 به را ۲ رتبه جهان کل در است شده موفق فنالند کشور پاسپورت که ای گونه به است معتبرترین

 وارد توانید می راحتی به است، باال فنالند پاسپورت رتبه که این دلیل به. دهد اختصاص خود

 همچون؛ کشورهایی پاسپورت با فنالند پاسپورت که بدانید را این است جالب. شوید متعدد کشورهای

 ما. است امتیاز هم ها کشور این پاسپورت با واقع در. کند می برابری اسپانیا و لوکزامبورگ آلمان،

 .است صورت چه به ها کشور پاسپورت رتبه که ایم کرده بیان آن در و داده قرار جدولی ادامه در

 1 امارات متحده عربی

 2 لوکزامبورگ_اسپانیا_فنالند_آلمان

 3 دانمارک_سوئد_ایتالیا_سنگاپور_هلند_اتریش_پرتغال_سوئیس_جنوبیکره 

 4 فرانسه_بلژیک_یونان_مالتا _نروژ_ژاپن_ایرلند_ایاالت متحده امریکا

 

 به نسبت فنالند که موضوع این با است بهتر شدید، آشنا فنالندی پاسپورت رتبه و اعتبار با که حال

 التحصیلی فارغ از بعد و شده کشور این وارد توانند می محصلین و است پذیرتر مهاجر کشورها اکثر

 خصوص در زیادی تخصصی نکات ادامه در. شوید آشنا بگیرند، را کشور این پاسپورت و دائم اقامت

 .داد خواهیم ارائه امر این

 



 

 

 فنالند پاسپورت انواع

 گرفتن برای تواند می دارد که شرایطی به توجه با متقاضی یعنی. دارد مختلفی انواع فنالند پاسپورت

 به و فنالندی گذرنامه در تغییراتی که باشد می سالی ۱۹۹۶ سال. کند اقدام فنالند کشور گذرنامه

 از بعد ولی بود تیره آبی ۱۹۹۶ سال از قبل فنالند پاسپورت. گرفت شکل فنالندی پاسپورت عبارتی

 توجه قسمت این به فنالند پاسپورت انواع با آشنایی برای. کرد تغییر پاسپورت ظاهر ۱۹۹۶ سال

 .کنید

 گیرد می قرار استفاده مورد عادی افراد هویت احراز جهت در پاسپورت این: عادی پاسپورت️✔

 .شود می استفاده عادی پاسپورت از المللی بین سفرهای در همچنین

 خارج در دارد اجازه محدود مدت برای گیرد می را پاسپورت این که شخصی: خدماتی پاسپورت ️✔

 نوع این تواند می دهد، انجام مشخصی و واضح ماموریت است مجبور که شخصی مثالً . بماند فنالند

 .بماند فنالند خارج در مدتی و گرفته را پاسپورت

 کارهای که دارند را اجازه این هستند، دیپلماتیک که افرادی و سفیران: دیپلماتیک پاسپورت️✔

 فعالیت مشغول فنالند خارج در که سفیرانی. دهند انجام را دیپلماتیک پاسپورت اخذ به مربوط

 .دارند را دیپلماتیک پاسپورت از استفاده اجازه هستند،

   فنالند پاسپورت اخذ های راه



 

 

 باشند می مسیرهایی و ها راه تحصیلی و کاری گذاری، سرمایه ازدواج، که کردیم خاطرنشان تر قبل

 به فنالند کشور خاک در شدن مستقر از بعد و ها آن از یکی برگزیدن از بعد تواند می مهاجر که

 به را فنالندی زبان اگر البته. نیست راحت فنالند کشور پاسپورت به رسیدن ولی برسد، پاسپورت

 به بمانید، محیط در است، کرده مشخص فنالند کشور که زمانی مدت  و کنید درک کامل صورت

 دهد می اجازه کشور این دولت. دهید انجام اقداماتی فنالند پاسپورت گرفتن برای توانید می راحتی

 شما دیشو مطمئن که این خاطر به ولی کنید، استفاده شهروندی مزایای از شهروند عنوان به که

 آزمون نام. کند می برگزار آزمون یک دانید، می فنالند کشور فرهنگ و قوانین به راجع را چیز همه

 به زیادی حد تا که کنند ثابت باید کنند، می شرکت تابعیت آزمون در که کسانی. باشد می تابعیت

 حال در. کنند می ثابت فنالند دولت به را این درست پاسخ دادن با ها آن. باشند می مسلط قوانین

 پاسپورت سرمایه انتقال با توانند می راحتی به هستند، گذاری سرمایه دنبال به که کسانی حاضر،

 شرکت ثبت با تنها مثالً. دارند گذاری سرمایه به تمایل بخشی چه در که دارد بستگی ولی بگیرند

 دعوتنامه باید  کنند، کار فنالند در دارند دوست و هستند کارمند که کسانی. رسید نمی پاسپورت به

 محصلینی. برسند پاسپورت به تا کنند کار کشور این کاری محیط در را زمانی مدت و باشند داشته

 پردازند، می کشور این در کاری فعالیت به و شوند می التحصیل فارغ فنالند کشور های دانشگاه از که

 فنالند پاسپورت اعتبار. بگیرند را فنالند پاسپورت اصول سری یک با رعایت توانند می بعد سال چند

 .شوید می برخوردار زیادی مزایای از بگیرید را کشور این پاسپورت اگر. است باال بسیار

 



 

 

 کار طریق از فنالند پاسپورت اخذ

 و کنید کار فنالند در  خارجی کارمند عنوان به سال چهار یا و التحصیل فارغ عنوان به سال ۴ اگر

 دو به کلی حالت در. رسید می تابعیت و پاسپورت به کنید، پرداخت موقع به را خود مالیات و بیمه

 .کنید کار فنالند در توانید می صورت

 باید باشد، می شما استخدام به مایل کارفرمایی اگر: شغلی پیشنهاد طریق از کار اجازه دریافت️✔

 کشور مناطق تمام در آگهی یک ماه سه حداکثر و روز ۱۰ حداقل مدت به حتماً  استخدام از قبل

 داخل از اگر. است نیازمند شما مشخصات با فردی به که کند ذکر آگهی در و کند خشپ فنالند

 کل در را آگهی دیگر ماه سه است موظف نیافت، را نظر مد حوزه در کردن کار برای شخصی کشور

 اجازه نیافت، را مدنظر نیروی اروپا اتحادیه کل از نیز ماه سه از بعد اگر. کند منتشر اروپا اتحادیه

 پیشنهاد که شخصی. برود کار اداره به باید نهایی تاییدیه گرفتن برای. بگیرد دعوتنامه شما برای دارد

 .کند اقدام فنالند کاری ویزای گرفتن برای تواند می است، گرفته کار

 :تحصیل از پس کار اجازه دریافت ️✔

 با مرتبط کار که دارید اجازه ماه ۱۲ تا ۶ فنالند، کشور های دانشگاه از التحصیل فارغ عنوان به 

 علوم اجتماعی، علوم مدیریت، مهندسی، پزشکی، رشته با مرتبط کار  مثال. بیابید را خود رشته

 مثبت پاسخ شما کاری درخواست فرم به ها شرکت از یک هیچ اگر حال. بیابید را غیره و اقتصادی

 .برگردید خود کشور به باید نداند،

 



 

 

 تحصیل طریق از فنالند پاسپورت اخذ

 رایگان تحصیل اجازه بومی زبان به آلمان و اتریش همانند یعنی زبان آلمانی کشورهای همانند فنالند

 و دولتی های دانشگاه در را رایگان تحصیل تواند، می فنالندی زبان به مهاجر یعنی دهد می را

 انگلیسی زبان به دارند دوست معموالً مهاجرین که جا آن از ولی کند، تجربه کشور این رایگان

 رایگان صورت به انگلیسی، زبان به پذیرش گرفتن از بعد که شده فراهم فرصت این کنند، تحصیل

 این که اندازه هر به. بکاهند خود شهریه میزان از و گرفته یاد را فنالندی زبان کشور این محیط در و

 با که هایی مزیت مهمترین. کاهد می شما شهریه میزان از نظر مد دانشگاه بگیرید، یاد را زبان

 .ایم داده قرار قسمت این در تیتروار صورت به ما را آورید می دست به فنالند در تحصیل

 باشد می صرفه به مقرون بسیار فنالند کشور  تاپ های دانشگاه اکثر در تحصیل هزینه. 

 کنید پرداخت شهریه بابت ای هزینه که نیست نیازی کنید، تحصیل فنالندی زبان به اگر. 

 کرده کار فنالند کشور در مدنظر دانشگاه داخل در یا و دانشگاه خارج ساعت ۲۰ دارید اجازه 

 .بکاهید خود شهریه میزان از دانشجویی کار راه از و

 شوند می ارائه فنالند کشور در انگلیسی زبان به بسیاری و متعدد های دوره. 

 است باال بسیار کشور این در آموزشی سیستم کیفیت . 

 های دانشگاه که تشویقی جوایز از توانید می باشید، داشته خوب بسیار نمرات و آکادمیک رزومه گرا

 می ارائه دیگر های دانشگاه و تورکو دانشگاه آلتو، دانشگاه اولو، دانشگاه تامپره، دانشگاه مثالً فنالند

 .کنید استفاده دهند،



 

 

 که است هایی دانشگاه در تحصیل هزینه این. است یورو هزار ۱۰ الی ۶ فنالند در تحصیل هزینه 

 فنالند در تحصیل توانید می کم هزینه با که، گفت توان می موضوع این به توجه با. باشند می تاپ

 توانید می مدارک این ارائه با حاضر حال در. دهید ارائه مدارکی باید تحصیل برای. نمایید تجربه را

 : بگیرید پذیرش فنالند های دانشگاه از

 بانکی گواهی نامه ارائه 

 باشد می تحصیلیتان قبلی مقاطع به مربوط که مدارکی ترجمه 

 گذرنامه ارائه  

 انگلیسی زبان مهارت داشتن 

 گذاری سرمایه طریق از فنالند پاسپورت اخذ

 گذاری سرمایه راه از و دادید انتقال فنالند کشور به را خود سرمایه از میزانی که این از بعد بالفاصله

 شهروند یک همانند شما با که باشید داشته انتظار کشور این دولت از توانید نمی  شدید، محیط وارد

 استفاده فنالند پاسپورت اعتبار از خواهید می اگر. دهد قرار اختیارتان در ای گذرنامه و کند برخورد

 اقدام مدت طوالنی گذاری سرمایه راه از باید شوید، مند بهره کشور این ارزش با گذرنامه از و کنید

. بکشانید رشد سمت به را آن و کرده اندازی راه کاری و کسب و بیزینس سالی چند باید یعنی. کنید

 مهاجر به گذاری سرمایه از بعد بالفاصله یعنی مستقیم صورت به قبرس کشور و کارائیب کشورهای

 می دائم اقامت مهاجر به کار و کسب ایجاد از بعد سال پنج فنالند کشور ولی دهند، می پاسپورت

 کارهای که دهد می اجازه مهاجر به آماده بیزینس یک خرید از بعد سال پنج فنالند بیانی به. دهند



 

 

. گیرید می ساله یک اقامت ابتدا در دارید نوآورانه ایده اگر. دهد انجام را پاسپورت اخذ به مربوط

 دو از حاضر حال در. رسید می ساله یک اقامت به شود، تایید مقامات توسط شما ایده اگر البته

 :کنید گذاری سرمایه فنالند در توانید می طریق

 .باشد سودده باید کنید می اندازی راه که کاری و کسب روش اول️✔

 بیان و نشستیم بحث به قسمت این در موضوع این به راجع باشد نوآورانه باید شما ایده دوم روش ️✔

 قابل بار یک وقت چند هر که گیرید می ای ساله یک موقت اقامت نوآورانه ایده داشتن با که کردیم

 از فنالند به مهاجرت برای ولی. شود می منجر پاسپورت و دائم اقامت به نهایتاً  و باشد می تمدید

 را مراحل این اگر کلی حالت در. دهید ارائه قوی پلن بیزینس باید حتماً نوآوری، و کارآفرینی طریق

 .دهید را فنالند کشور اقامت درخواست توانید می کنید، سپری

 بگیرید را خودطرح  بودن نوآورانه تاییدیه کار وزارت  از 

 خود کشور کنسولگری به استارتاپ اقامت جهت درخواست به اقدام 

  تولد طریق از فنالند پاسپورت خذا

 یا و کاری گذاری، سرمایه تحصیلی، طریق از مهاجرت برای را خود شرایط که این جای به برخی

 دوست یعنی. دهند می مطابقت تولد روش اساس بر را خود شرایط دهند، مطابقت ها روش دیگر

 به طریق از کشورها از بعضی که است درست. بگیرند را فنالند پاسپورت طفل، تولد طریق از دارند

 خاک در که طفلی به فنالند کشور ولی دهند می تابعیت نوزاد به کشور خاک در نوزاد آمدن دنیا



 

 

 دست به پس. دهد نمی تابعیت نباشند، فنالندی مادرش و پدر ولی باشد، آمده دنیا به کشور این

 کشور واقع در. نیست پذیر امکان خارجی مهاجر عنوان به تولد طریق از فنالند پاسپورت آوردن

 از یکی در آمده دنیا به طفل والدین پاسپورت به فقط و کند می تبعیت خون سیستم از فنالند

 کشور تابع طفل مادر و پدر که دهد نشان پاسپورت اگر. کند می توجه کشور این های بیمارستان

 آمریکا و کانادا همانند کشورها از بعضی ولی. دهد نمی تابعیت و اقامت طفلی به باشند، می دیگری

 توجه باشد، آمده دنیا به محیط در که طفلی والدین تابعیت به هستند، کشورها ترین معروف که

. دهند می پاسپورت او به و دهند می قرار مبنا را کشور خاک در طفل آمدن دنیا به تنها و کنند نمی

 اخذ برای تواند می صورت این در برود، مدرسه به و بماند کشور خاک در سال چند باید نوزاد ولی

 توان می مطلب این به توجه با کند اقدام کانادا و آمریکا کشور یعنی شده ذکر کشورهای تابعیت

 شهروند طفل، والدین که آن مگر نیست، پذیر امکان تولد طریق از فنالند پاسپورت اخذ که، گفت

 عنوان به شما بگیرد، تابعیت تولد طریق از شما طفل اگر حتی که بدانید را این. باشند فنالند کشور

 . باشد نمی مهاجرت برای خوبی روش تولد کلی، حالت در پس. گیرید نمی تابعیت والدین

 ازدواج طریق از فنالند پاسپورت اخذ

 سوال ولی. است ازدواج روش شود، می فنالند کشور پاسپورت اخذ به منجر که هایی روش از یکی

 دارد؟ قبول زندگی شریک عنوان به را شخصی چه کشور این که است این آید می پیش که مهمی

 طریق از تواند می باشد، کرده زندگی وی با سال دو و باشد فنالندی شهروند خانه هم که فردی

 خود آن از را فنالند پاسپورت نهایتاً و دائم اقامت سپس موقت اقامت کارت ابتدا و کند اقدام ازدواج



 

 

 با فنالند کشور در توانند می همجنسگرایان که، گفت باید همجنسگرایان ازدواج مورد در. کند

 دوست که کسانی. است پذیرفته را همجنسگرایان ازدواج فنالند کشور زیرا. کنند ازدواج یکدیگر

 شرایط این باید بگیرند، طریق این از را فنالند پاسپورت سپس و ازدواج طریق از فنالند اقامت دارند

 :باشند داشته را

 باشد فنالند کشور سیتیزن باید متقاضی همسر. 

 باشند رسانده ثبت به را ازدواجشان قانونی نهاد یک در باید. 

 باشد شده مستقر فنالند در ازدواج از قبل باید حتماً خارجی شخص. 

 معتبر بسیار گذرنامه داشتن 

 عکس 

 پناهندگی طریق از فنالند پاسپورت خذا

 چند مورد در همچنین. دانستید کشور ای پاسپورت اعتبار و فنالند پاسپورت ارزش مورد در تاکنون،

 روش این که، گفت باید پناهندگی روش خصوص در. آوردید دست به اطالعاتی مهاجرتی مهم روش

 می دهید، ارائه را ژنو کنوانسیون تایید مورد دالیل از یکی اگر. شود می محسوب مهاجرتی روش

 لحاظ از که شخصی شده تعیین قانون این ژنو کنوانسیون در. کنید اقدام روش این برای توانید

 کشوری به و کرده ترک را مبدا کشور تواند می باشد، گرفته قرار آزار مورد سیاسی عقاید و مذهب

 افراد اکثر که این خاطر به. است ژنو کنوانسیون  عضو فنالند کشور. است کنوانسیون عضو که برورد

 این خاطر به برخی. شود می رد درخواستشان جعلی اسناد ارائه از بعد معموال ندارند، واقعی ادعای



 

 

 راه های سختی خاطر به و شوند می وارد انسان قاچاقچیان طریق از نشوند، مواجه شرایط این با که

 به شما وقتی. دهند دست از را خود اموال تمام راه در است ممکن حتی. شوند می پشیمانی دچار

 چرا گیرید، قرار حمایت مورد و شده فنالند کشور وارد قانونی های روش طریق از توانید می راحتی

 .کنید اقدام شود، می نفستان به اعتماد کاهش باعث و است غیرقانونی که پناهندگی طریق از باید

 فنالند پاسپورت با ویزا بدون کشورهای

 پاسپورت اخذ دنبال به باشد، می باال بسیار فنالند پاسپورت ارزش که این خاطر به مهاجرین معموالً 

 سفر کشور ۱۰۳ به ویزا بدون تواند می گیرد، می فنالندی پاسپورت که شخصی. روند می کشور این

 .کدامند کشورها این که ایم کرده بیان جدول قالب در ما. کند

Albania Belgium Argentina Barbados 

Blouse Andorra Bahamas Belarus 

Armenia Antigov 

Barbuda 

Austria Bolivia 

Bulgaria Botswana Cape Verde Brazil 

Bosnia and 

Herzegovina 

Croatia Chile Columbia 

Denmark Costa Rica Czech 
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Fiji Georgia Estonia Greece 

Haiti Gambia France Germany 

Guatemala Hungary Granada Honduras 

Ireland Hong Kong Hungary Israel 

Kazakhstan Kosovo Lithuania Iceland 

Moldova Kiribati Kyrgyzstan Italy 

Liechtenstein Luxembourg Malta Maurice 

Monaco Montenegro Namibia Morocco 

Nicaragua Palestinian Northern 

Macedonia 

Territories 

Netherlands Palau Peru Mexico 

Paraguay Romania Saint Kitts 

and Nevis 

Portugal 

Poland Samoa Panama Saint Lucia 

Sao Tome and Philippines Principe San 

Marino 

Singapore Slovenia Senegal Sweden 

Serbia Slovakia Spain Saint 
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Grenadines 

South 

Africa 



 

 

Tajikistan Turkey Swiss Thailand 

East Timor Ukraine Trinidad 

and Tobago 

United 

Arab 

Tunisia Great Britain Emirates Uruguay 

Uzbekistan Venezuela The Vatican _ 

 

 فنالند پاسپورت با ویزا دارای کشورهای

 بیان جدول قالب در ما. دهند می ورود اجازه ویزا با فنالند پاسپورت دارندگان به کشورها از برخی

 قرار اطالعات مطالعه از قبل. است راحت تاپ های کشور کدام ویزای آوردن دست به که کردیم

 نمی راحتی به ایران پاسپورت داشتن با ایرانی یک که بدانید را این است بهتر جدول در شده گرفته

 را زیادی استرس که این بدون فنالند پاسپورت داشتن با ولی شود ...و اروپایی کشورهای وارد تواند

 .شود دیگر های کشور وارد و کرده دریافت ویزا تواند می راحتی به کند، تحمل

Chad Yemen Myanmar 

BIOS Nigeria Brunei 

Vietnam New Zealand Taiwan 

Central African Republic Syria 

Vanuatu Cameron Marshall 

Micronesia Turkmenistan Malaysia 

Sudan Financial Benin 



 

 

Bhutan Solomon Islands Macau 

Bangladesh Russia Algeria 

Libya North Korea Afghanistan 

 

 فنالند در پاسپورت تمدید شرایط

 دریافت به موفق که کسانی. باشد می فنالند پاسپورت تمدید خصوص در دارد وجود که مهمی مسئله

 مربوطه اداره به باید تمدید برای و کنند تمدید بار یک وقت چند هر را آن باید اند، شده گذرنامه

. دارد اعتبار سال ۵ دهد، می قرار خارجی مهاجر اختیار در فنالند که پاسپورتی نمایند مراجعه

 پاسپورت بتوانید خارجی مهاجر یک عنوان به شما تا کشد می طول هفته چند تا هفته دو حداقل

. شود می صادر فنالند های کنسولگری و ها سفارتخانه در شناسایی کارت و گذرنامه. بگیرید معمولی

 الس بارسلونا، اسپانیا، آلمان، در فنالند افتخاری های کنسولگری که، بدانید را این است جالب

 فنالند کشور پاسپورت که است گفتنی. کنند صادر پاسپورت توانند می دیگر کشور چند و هامبورگ

 .شود می اعطا والدین رضایت با نیز اند، نرسیده قانونی سن به که افرادی به

 فنالند پاسپورت اخذ جهت نیاز مورد مدارک

 از یکی برسید فنالند کشور پاسپورت به تا کنید رعایت را مراتبی سلسله باید که دانید می قطعاً

 این در ما که مدارکی باید شما. است درست مدارک ارائه فنالند پاسپورت اخذ برای مهم موارد

 .دهید ارائه را ایم کرده ذکر قسمت



 

 

 هویتی مدارک ارائه 

 فنالندی زبان به بودن مسلط 

 آن در قبولی و آزمون در شرکت 

 کیفری پیشینه سوء عدم گواهی داشتن 

 کافی درآمد داشتن  

 فنالند در مسکن اجاره یا مالکیت داشتن 

 پزشکی نامه بیمه 

 فنالند پاسپورت قیمت

 برای شما که هنگامی است ممکن باشد، می تغییر حال در لحظه هر ارز قیمت که این به توجه با

 که کسانی حاضر حال در ولی. کند پیداتغییر  نیز آن قیمت کنید، می اقدام فنالند پاسپورت اخذ

 کنند، اقدام گذرنامه دریافت برای دارند تصمیم اکنون و اند شده فنالند دائم اقامت دریافت به موفق

 جدولی قالب در ما بیشتر آشنایی برای. بگذارند کنار خود پاسپورت دریافت برای یورو ۱۷۵ باید

 با باره این در حتما اقدام از قبل که است این ما توصیه.  ایم داده قرار را پاسپورت نوع چند قیمت

 مربوط های هزینه تمامی بررسی به که این بر عالوه ها آن. کنید صحبت پور ملک موسسه مشاورین

 .است میزان چه پاسپورت قیمت که گویند می پردازند، می شما مهاجرت به

 قیمت به یورو سرویس



 

 

 175 گذرنامه

 195 پاسپورت سریع

 210 پاسپورت موقت

 Laissez Passer 175سند سفر 

 ETD 175سند سفر اضطراری

 

 فنالند پاسپورت مزایای

 تواند می مثال. کند استفاده فنالندی شهروند یک امکانات از تواند می گیرد، می تابعیت که شخصی

 در. شود برخوردار بسیاری مزایای از و آورد عمل به حضور باال سطح مشاغل در شهروند یک همانند

 بدانید را این ها مزیت مشاهده از قبل. کردیم اشاره مزیت چند به فنالند پاسپورت مقاله از بخش این

 .باشید کرده اقدام قانونی راه از اگر البته. برسید پاسپورت به تا کشد می طول سال ۷ الی ۵ تقریبا که

 :فنالند کشور پاسپورت اخذ مزایای 

 باشد می پذیرا را دوگانه تابعیت کشور این. 

 دارید را اروپایی کشورهای به سفر اجازه ویزا بدون. 

 اجتماعی آزادی 

 آل ایده کار بازار 

 باال بسیار کیفیت سطح با و روز به آموزشی سیستم از استفاده  



 

 

 کنند استفاده فنالند رایگان خدمات از توانند می شوند، مریض مهاجر والدین اگر. 

 است پایین بسیار فنالند در جنایات و جرم. 

 هستند اعتبار با فنالند های دانشگاه اکثر. 

 باشد می اروپایی کشورهای اکثر هوای و آب از تر مناسب بسیار کشور این هوای و آب. 

 بود خواهید عالی بسیار درمانی سیستم شاهد فنالند به مهاجرت با. 

 فنالند پاسپورت گرفتن با رابطه در متداول سواالت

  آورد؟ دست به را فنالند کشور پاسپورت کاری طریق از توان می آیا️✔

 .رسید می پاسپورت به آن از بعد و دائم اقامت به دهید مالیات و کنید کار فنالند در سال ۴ اگر بله،

 است؟ میزان چه ۲۰۲۲ سال در فنالندی پاسپورت رتبه️✔

 ۲ رتبه

 باشد؟ می پذیر امکان گذاری سرمایه طریق از فنالند کشور گذرنامه آوردن دست به آیا ️✔

 ۵ تقریبا. باشید داشته را گذاری سرمایه اجازه تا باشید داشته قوی پلن بیزینس باید شما ولی بله،

 .کنید اقدام فنالند کشور پاسپورت دریافت برای توانید می گذاری سرمایه از بعد سال

 را کشور این اعتبار با پاسپورت فنالندی شهروند با ازدواج طریق از تواند می خارجی مهاجر آیا️✔

  بگیرد؟



 

 

 .باشد واقعی باید شهروند که خارجی فرد ازدواج ولی بله،

 پایانی سخن

 کار قصد که مهاجرینی که گفت باید باشد، می فنالندی پاسپورت به راجع که ای مقاله به توجه با

 های دانشگاه از یکی در تحصیل به مشغول دارند قصد که مهاجرینی یا و دارند را فنالند در کردن

 توانند می کنند، مهاجرت گذاری سرمایه طریق از مایلند که کسانی همچنین و شوند فنالند کشور

 توانند نمی شوند، می کشور وارد که این محض به ها آن ولی. بگیرند را فنالند کشور پاسپورت

 و روند پیش کشور قوانین طبق اگر ولی دهند، انجام کشور این پاسپورت اخذ خصوص در اقدامی

 گذرنامه اخذ برای بتوانند است ممکن دارندکه  شرایطی به توجه با باشند، مستقر محیط در را مدتی

 همراه به باشد می متاهل که شخصی. شوند مند بهره کشور این ارزش با پاسپورت از و کنند اقدام

 برای تواند می تنهایی به است مجرد که شخصی ولی بگیرد را فنالند پاسپورت تواند می خانواده

 امکان خارجی نوزاد تولد طریق از فنالند پاسپورت آوردن دست به. کند اقدام فنالند گذرنامه گرفتن

 ازدواجی نماند، ناگفته. گرفت راکشور فنالند  پاسپورت توان می نیز ازدواج طریق از ولی نیست، پذیر

 فنالند کشور پاسپورت به را شما تنها نه صوری ازدواج. رساند می پاسپورت به را شما باشد واقعی که

 مربوط که دارید سوالی اگر حال. دهید دست از نیز را موقتتان اقامت است ممکن بلکه رساند، نمی

 صورت به پور ملک موسسه مشاورین از را آن توانید می است، فنالند پاسپورت ارزش و اعتبار به

 عزیزان شما به تا تالشند در همواره و هستند قوانین به آگاه ها آن. بپرسید اولیه مشاوره در رایگان

 .کنند کمک



 

 

 

 

 


