


اره فرانسه از جمله کشورهایی است که در طول تااری  هماو
. پذیرای مهاجران فراوانی از سرتاسر جهاان واوده و هسات
گ این کشاور در زمنهاه هاای اوناااونی نهنار ههارگ فرهها 

ته تارین و صهعت و تولندگ اقتصاد و سناست یکای از پنشارف
.تاثنراذار ترین کشورهای جهان وه شمار می آید

فرانساااه جااارو کشاااورهایی اسااات کاااه دارای واااا ترین 
د واه استانداردهای زندایگ تحصنلگ وهداشت و ساممتگ امنا
هدگ این زندایگ آزادی و شاخص وا ی توسعه انسانی می واش

شرایط فرانسه را واه کشاوری ایاده آل وارای اداماه زنادای
آمار مهاجرت وه فرانساه ۲۰۱۶در سال . تبدیل نموده است

وه صورت فرایهاده ای افارایی یافات و رکاورد ساال هاای 
.اذشته را شکست

ان کاه البته قاول ذکر است تعداد قاول توجهی از این مهااجر
هد در واقع پهاهجویان کشاورهای آفریااای و آسانایی هسات

فرانساه ورای رسندن وه انگلستان از طریق تهگه مانی وارد
رزواانی شدندگ اما وه علت انسداد این تهگه توسط ننروهای م

نساه و پلنس انگلستان این افراد درخواسات خاود را واه فرا
ارائه نمودناد و واعار رشاد آماار مهااجران در ایان کشاور 

.شدند

شرایط مهاجرت به فرانسه



مهاجرت به فرانسه در گذر زمان

سیمحسوتغنراتتاری طولدرفرانسهکشوروهمهاجرتآمار

۱۹۶۰سالازفرانسهوهمهاجرتروند.استنمودهتجروهرا

درحاضرحالدرکهمهاجرانیازایعمدهوخییافتگافرایی

شمالزاکهشودمیافرادیشاملکههدمیزندایفرانسهکشور

فرانسههوتونسوالجرایرمراکیگنهنرکشورهایییعهیآفریاا

.اندنمودهمهاجرت

وه۱۹۸۰سالدرغرویوشمالیآفریاایساکهننمهاجرتروند

یپنجاییتارونداینداردگادامهننرکهونتاورسندخوداوج

رافرانسهجمعنتدرصد۳۰ازونیحاضرحالدرکهاسترفته

.دههدمیتشکنلتبارهاآفریاایی

کشورهایازمهاجرانیآفریااییکشورهایجروه۱۹۹۰سالاز

اینراکث.شدنداضافهفرانسهمهاجرانلنستوهننرآسنایی

شدروهتوجهوارواینازدههدگمیتشکنلمسلمانانرامهاجران

وهاسممکهونتا۱۹۹۰سالازفرانسهوهمهاجرتآمارفرایهده

.استاردیدهتبدیلکشورایندومدین



آمار مهاجرت به فرانسه

السازفرانسهکشوروهمهاجرتاردیداشارهکههمانگونه

.یافتافرایی۱۹۶۰

۶دررسندگخوداوجوهفرانسهوهمهاجرتآمار۲۰۱۶سال

ماهه۶درونفر۱۳۵۰۰۰ازونی۲۰۱۶سالنخستماهه

طی.نمودندمهاجرتفرانسهوهنفر۱۸۴۰۰۰حدوددوم

هرار۲۰۰ازونیمتوسططوروهفرانسهاخنرهایسال

.نمایدمیصادرمتااضنانورایاقامتمجوز

اینجافرانسهاقامتدریافتشرایطازاطالعجهت
.نماییدکلیک

https://arianaabroad.com/%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/


روش های مهاجرت به فرانسه

هموارهااروپدراولترازوپنشرفتهکشوریعهوانوهفرانسه

قصدهکواشدمیافرادیورایتوجهقاولهایاریههازیکی

.دارندمهاجرت

وامهاجرپذیرکشوریکهونتادورهایاذشتهازفرانسه

هایالسطیهرچهدآیدگمیشماروهوازنسبتاًمرزیسناست

متسوهفرانسهدولتسویازشدهاتخاذهایسناستاخنر

لحاظازکهافرادیوپهاهجویانپذیرشمحدودیتسویو

.استتهیافسوقهستهدکشوراینسرواراجتماعیواقتصادی

قهعمموردمااصدازیکیهمچهانکشوراینوجوداینوااما

یهاروشفرانسهوهمهاجرتورای.آیدمیشماروهمهاجران

رایجمعرفیوهمطلباینادامهدرکهداردوجودمختلفی

ماوا.پرداختخواهنمفرانسهوهمهاجرتهایروشترین

.واشندهمراه



مهاجرت تحصیلی

معتبریایهدانشگاهوپنشرفتهوسنارآموزشیامکاناتازفرانسه
هومهاجرتهایروشوهترینازیکیشکودون.استورخوردار

ازونیهرسالهفرانسه.واشدمیتحصنلیمهاجرتفرانسهکشور
میاختصاصآموزشحوزهوهراخودملیوودجهازدرصد۲۰

انرایگکشوراینهایدانشگاهاکثردرتحصنلرواینازدهدگ
امکانفرانسویوانگلنسیزوان۲وهفرانسهدرتحصنل.است
مهاسبهایهریههیعهیمالیمهمموضوع۲تلفنق.استپذیر

امردرورترکشور۵ازیکیوهرافرانسهرایگانتحصنلوزندای
.استنمودهتبدیلالمللیونندانشجویانجذب

مطالعهرامطلباینفرانسهدرتحصیلشرایطازاطالعبرای
فرانسهدرتحصیل:فرمایید

رایوتحصنلحننکاراجازهفرانسهدرتحصنلمرایایدیگراز
دخواهمتفاوتیشرایطمختلفمااطعدرکهاستدانشجویان

.داشت
حصنلتحننکارانجامواسطهوهالمللیونندانشجویانروایناز
درهمچهنن.دههدپوشیراخودهایهریههاکثرتوانهدمی

وهولمشغخودتحصنلیدورهاتمامازپسدانشجویانکهصورتی
دخواههراکشورایندائماقامتاخذامکانشوندفرانسهدرکار

فرانسهکشورمهاجرانازدرصد۴۰ازونیحاضرحالدر.داشت
.دههدمیتشکنلالمللیونندانشجویانرا

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87-7/


شدهترجمهشهاسهامهکپیواصل•

اعتبارسالیکحداقلوااذرنامهاصل•

همراهوهمتااضیاذرنامهاولصفحه۵ازکپی•

ویراومهردارایصفحات

وییدانشجمدتولهدویرایفرمازنسخهدوتکمنل•

فرانسه

وایدحتماهاخانمعکس)جدیدعکسقطعهدو•

(واشدحجابودون

شدهترجمهتحصنلیرزومه•

شدهترجمهنامهتوصنهونامهانگنره•

وزندایهایهریههپرداختجهتمالیتمکنارائه•

تحصنل

فرانسهدردانشگاهازمعتبرپذیرشنامهارائه•

ارتهدعبفرانسهتحصیلیویزایاخذورایننازموردمدارک
:از

https://arianaabroad.com/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/


مهاجرت کاری به فرانسه

ورایکشوراینوهمهاجرتوفرانسهکارویرایدریافت

وههدکهمیزندایاروپااتحادیهعضوکشورهایدرکهافرادی

اینازخارجکشورهایدرکهاستافرادیازترراحتمراتب

تااضیمکهافرادیکلیطوروهولی.کههدمیزندایاتحادیه

(کاریهادپنشه)آفرجابوههستهدفرانسهکارویرایدریافت

.داشتخواههدنناز

نمایهدگیموازدیدفرانسهکشورازوسناریاردشگرانسا نه

گداردوجودکشورایندرفراوانیفصلیهایشغلروایناز

موردارکمدتونوعوهتوجهوافرانسهکارویرایاعتبارزمان

کارویرایاخذوهموفقکهافرادیوودگخواهدمتغنرنهر

توانهدمیسال۵الی۳اذشتازپسشوندمیفرانسه

.نمایهدارائهراکشورایندائماقامتدرخواست

ارمطلباینفرانسهکشوردرکارشرایطازاطالعبرای
فرانسهدرکار:نماییدمطالعه

https://arianaabroad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/


:ازعبارتهدفرانسهکارویرایاخذجهت زممدارک

دارکمپاسپورتگ)متااضیفردشهاساییمدارک•

(هویتی

داءمبکشوردرمتااضیفردسکونتمحلآدرس•

کشوردرآیهدهکارفرمایشهاساییمدارک•

(اییشهاسشمارهشدهگثبتدفترنامگ)فرانسه

کارمحلومکانزمانگوهمرووطاطمعات•

فرداستخدامورمبهیکارفرماازنامهاظهار•

متااضی

رمعتبایحرفهودانشگاهیمدارککپیواصل•

کارنوعوهمرووط



مهاجرت سرمایه گذاری

هایروشازیکیاذاریسرمایهطریقازمهاجرتامروزه

قطب.واشدمیجهانمعتبرکشورهایوهمهاجرتورایرایج

ATتوسطیافتهانتشارآمارآخرین Kearney۲۰۱۸سالدر

درقموفکشورپهجمننفرانسهجهانکشورهایتمامیونن

سیدستر.آیدمیشماروهخارجیاذارانسرمایهجذبزمنهه

اذاریگسرمایهامهنتجهانیگوازارهایوامهاسبتعاملو

وازارگاقتصادیهایفعالنتانجامجهتمهاسبوسترهایایجاد

ذبجفراوانیاذارانسرمایهاردیدهواعر…ورونقپرکار

.شوندفرانسهکشور

ورکشدراذاریسرمایهمنراناخنرهایسالطیکهطوریوه

رقماینکهاسترسندهد رمنلنارد۵۷ازونیوهفرانسه

.دهدمینشانراخارجیهایسرمایهجذبدرصدی۴۳رشد

فیمختلهایروشاذاریسرمایهطریقازفرانسهوهمهاجرت

دراذاریسرمایههایروشترینمتداولادامهدرکهدارد

.نمودخواهنممعرفیرافرانسه

https://en.wikipedia.org/wiki/A.T._Kearney


ثبت شرکت
ومهاجرتجهتمهاسبهایروشازیکیفرانسهدرشرکتثبت

دیافراروشایندر.واشدمیکشورایندائماقامتاخذنهایتدر

مینپمونریهسارائهوادارندخودکشوردرفعالشرکتیکه

رانسهفکشوردرخودشرکتازایشعبهافتتاحدرخواستتوانهد

تشرککارمهدعهوانوهراخودمتااضیشخص.نمایهدارائهرا

عهوانهوکهنمایدمیتعنننراحاوقیونمایدمیمعرفینهرمورد

رتصووهحاوقاین.نمایدمیدریافتشرکتاینازماهانهدرآمد

.واشدیورو۲۰۰۰ازونیوایستمیماهانه

کهلهمسئایناثباتفرانسهدولتدیدااهازکهاستذکرشایان

استدهرسنثبتوهکهشرکتیدرمذکورشخصفعالنتوسمت

یامروداردحناتینایشرکتادارهدرووودهاهمنتواوسنار

ساله۳ویرایتواندمیشخصروشایندر.شودمیتلایمهم

علقتویرااینهمراهعهوانوهننرایشانخانوادهوهکهنمایداخذ

هفرانسدائماقامتاخذامکانمدتایناذشتازپسانردگمی

.داشتخواهدوجودننر

.اییدنمکلیکاینجافرانسهدرشرکتثبتشرایطازاطالعجهت

https://arianaabroad.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87/


مدارک ردیف

پر نمودن فرم ثبت شرکت در فرانسه 1

اسکن پاسپورت سهامداران و مدیرعامل 2

(Business Plan)طرح توجنهی اقتصادی  3

ی تمکن مالی وسته وه نوع فعالنت فرد متااض
یورو وه وا ۴۵۰۰۰حداقل 

4

ارائه مدرک تحصنلی مرتبط وا نوع فعالنت 
شرکت

5

تارائه ساواه کاری مرتبط وا نوع فعالنت شرک 6

(توسط خود شما ارائه می شود)نام شرکت  7

فرانسهدرشرکتثبتجهتننازموردمدارک
:ازعبارتهد



خرید ملک

ومهاسبهایروشازیکیاممکحوزهدراذاریسرمایه

اقامتاخذواذاریسرمایهویرایاخذجهتریسکودون

.شودمیمحسوبکشورایندائم

مییوروهرار۸۰زمنههایندراذاریسرمایهحداقل

درملکدخریمتااضیفردفرانسهکشورقوانننطبق.واشد

هخانواداعضایازیکهرازایوهوودخواهدموظففرانسه

.نمایدخریداریمترمروع۳۵الی۲۰منرانوهمساحتی

کونتسآندرکهملکیمالناتوایدفرداستذکروه زم

خریدطریقازدائماقامتدریافتالبته.وپردازدننررادارد

دهپنچنوترمدتطو نیقانونیمراحلفرانسهدرملک

.داشتخواهدوردرراتری



کارآفرینی

ایونریهسخریدوامتااضیفرداذاریسرمایهروشایندر
دریافتساله۱ویرایاشتغالایجادوفعالنتحالدرشرکتی
وواشدمیتمدیدقاولویرااینسال۵مدتوهکهنمودخواهد
.ارفتخواهدتعلقفردوهساله۱۰ویرایسال۵اذشتازپس

مییورو۷۵۰۰۰روشایندراذاریسرمایهحداقلمعمو ً
راحلماذراندنوهملرماذاریسرمایهنوعاینمتااضنان.واشد
:واشهدمیذیل

مدتکوتاهویرایدرخواست•
ریهسونمتااضیفردفرانسهخاکوهورودوویرااخذازوعد•

.نمایدمیانتخابراخودنهرموردشدهثبتشرکتیا
تمدولهدویرایخواستوارددمیورایرانوهمتااضی•

دهدمیارائهرا(ماهه۶)
.مایدنمیواریرپولخودفرانسهحسابوهایرانازمتااضی•
داریخریرانهرموردونریهسورودمیفرانسهوهمتااضی•

ودهدمیارائهراساله۱اقامتدرخواستسپسنمایدمی
لتحویویوهپلنسادارهسویازاقامتدرخواسترسند
.ارددمی

خودرتتجافرانسهگپلنسادارهاقامترسندوامتااضیفرد•
.نمایدمیشروعرافرانسهدر

اخذجهترا زممدارکشرکتتاسنسازپسمتااضیفرد•
.دهدمیارائهفرانسهپلنسادارهوهفرانسهدرساله۱اقامت



مهاجرت از طریق پناهندگی

نامهپنمانو(متحدمللسازمان)۱۹۵۱ژنونامهپنمان۲طبق
عانبتتحتخودکشوردرکهافرادیوشرحاوقازحمایتاروپایی

ارائهامکانواشهدگمیمرگخطرمعرضدریادارندقرار
توجهاوشکودون.دارندرادیگریکشوروهپهاههدایدرخواست

وهمهاجرتفرانسهگوهمهاجرتورایقانونیومتهوعهایروشوه
وسختخطرناکگروشوسنارپهاههدایطریقازکشوراین

واردغنرقانونییاقانونیصورتوهکهافرادی.استایپنچنده
راپهاههدایدرخواستارائهامکانشوندمیفرانسهکشورخاک

درخواستوهوررسیاداریپروسهانجاممعمو ً.داشتخواههد
.استپنچندهوسناروطو نیفرانسهدرپهاههدایهای

درصد۷۰ازونیاخنرهایسالطییافتهانتشارآمارطبق
دولتسویازخودپهاههدایهایدرخواستردواپهاهجویان

رانسهفدولتسختگنریدههدهنشانآماراین.شدندمواجهفرانسه
.استپهاهجویانپذیرشامردردیگراروپاییکشورهایوهنسبت

ارخودنگرانیفرانسهدرپهاهجوحاوقمدافعاروه هایروایناز
وارتباطادرفرانسههایسختگنریوهتوجهواواقعدر.نمودنداوراز

کنس)پهاههدایمتااضیفردتوسطشدهارائهمدارکپهاهجویان
امتنازدریافتواارتباطدرسازسرنوشتواصلیعامل(پهاههدای
.واشدمیفرانسهدولتسویازپهاههدای



وردمشکلدووهفرانسهپهاههداانقانونیگنهراز

:انرندمیقرارفرانسهدولتحمایت

هسالدهاقامتکارت:فرانسهپهاههدایقانون•

ااناضتاری اتمامازوعدکهکاراجازهواهمراه

.شودمیتمدیدخودوهخود

واهمراهسالهیکاقامتکارت:جانبیحمایت•

دروضعنتکهصورتیدرتمدیدقاول)کاراجازه

(واشدنکردهمهمیتغننرمبداکشور



؟چیستفرانسهبهمهاجرتموانع

روشفرانسهوهمهاجرتاردیداشارهکههمانگونه

هومهاسبمهاجرتیروشانتخاب.داردمختلفیهای

نسهفرادرافرادآیهدهوامستانمارتباطکشوراین

.داشتخواهد

ودوجننرمعایبیفرانسهوهمهاجرتمرایایکهاردر

.نمودخواهنماشارهآنهاوهادامهدرکهدارد



زبان فرانسوی

ریورقراورایلهجهودونهمآنفرانسویزوانیادانری

وغلیشموقعنتآوردندستوهوکشوراینمردمواارتباط

.استالرامیمهاسباجتماعی

طتوسوخصوصیوخیدرفرانسهدرهااستخداماغلب

درمهاجرانتواناییموردایندروانردمیصورتشخص

وسنارهاسبمشغلوهآنهادستناویدرفرانسهزوانوهتسلط

.وودخواهداذارتاثنر

سختیناروسکارلهجهودونفرانسهزوانیادانریمتاسفانه

هاییاستخدامیچهنندرمهاجراندلنلهمننوهواست

.دارندقرارصفآخردروهافرانسویخودازوعدمعمو 



اختالف طبقاتی

مفاختشوندمیفرانسهواردتازایوهکهمهاجرافرادورای

ناروسهافرانسویومهاجرانوننخصوصاًجامعهدرطبااتی

کشوراینوررگشهرهایدرموضوعاین.وودخواهدمشهود

ورراترینوفرانسهپایتختپاریسشودگمیحسونشتروسنار

هرشپهجاهجروورقوزرقپرشهرایناستگکشوراینشهر

هرشایندرزندایموضوعاینوآیدمیحسابوهدننااران

.کهدمیدشوارماداریمهاجرانورایرا

کنمسهایهریههوهاقنمتوننتوجهیقاولوفاحیاختمف

درواقعدر.داردوجودآنحومهوشهرمرکردرزندایو

نرنموضوعایندارندگشهرتفاروههانشننحومهفرانسه

اطرافدرنشنهیحومهوهمجبوراغلبکهمهاجرانیورای

کهرادیافکهاستذکروه زم.استناخوشایهدهستهدپاریس

اشهدوداشتهفرانسهدیگرهایشهردرمهاسبیکاریشرایط

.وودخواهدکمترمشکمتیچهننواآنهامواجههمنران



مهاجرت به فرانسه تا چه حد امکان 
پذیر است؟

ودوجمختلفیهایروشفرانسهکشوروهمهاجرتورای

مهاجرانپذیرایتاری طولدرهموارهکشوراینداردگ

.هستووودهجهانسرتاسرازفراوانی

وشرفرانسهکشوردرموفانتورایتوجهقاولنکته

رد.واشدمیافرادتوسطکشوراینوهمهاجرتمهاسب

هوقانونیهایروشازکافیاطمعاتواکهافرادیواقع

رادخوموفانتشانسنمایهدمیمهاجرتفرانسهکشور

.دههدمیافراییکشورایندر

لملسازمانآماریجوامعسویازیافتهانتشارآمارطبق

زایکیفرانسهاخنرهایسالطیمهاجرانواارتباطدر

یاندانشجوجذبزمنههدراروپاییکشورهایترینموفق

…ومتخصصکارننروخارجیگاذارانسرمایهالمللیگونن

درهفرانسدولتهایسناستنشانگرآماراین.استووده

.استالمللیوننمهاجرانپذیرشراستای



راحت ترین روش مهاجرت به 
فرانسه

شرایطورزومهوهتوجهوافرانسهوهمهاجرتمتااضیافراد

هومهاجرتورایراروشوهترینتوانهدمیخودشخصی

.نمایهدانتخابکشوراین

اوتتفهمچهننوافرادشرایطتفاوتوهتوجهواواقعدر

الایدهروشفردهرورایفرانسهوهمهاجرتهایروش

.داردوجودخودوهمختص

رانگمهاجوهمرووطآمارهایوهتوجهواوکلیصورتوهاما

را(درصد۴۰ازونی)فرانسهوهمهاجرانعمدهوخی

درایگانرتحصنل.دههدمیتشکنلالمللیونندانشجویان

ارکاجازهمعاولگزندایهایهریههمعتبرگهایدانشگاه

وهدانشجویانهجوماصلید یلاز…وتحصنلحنن

.آیدمیشماروهفرانسه



مهاجران موفق در فرانسه

وبمحسجهاندراولترازویافتهتوسعهکشوریفرانسه

اروسنهایچهرهوشریتتاری طولتمامدرکهشودمی

معرفیجهانوهراایاسطورهحتیونامهصاحبمشهورگ

جملهازفرانسهدرمطرحافرادازوسناری.استنموده

نایوهکهونتادورهایاذشتهازکهاندوودهمهاجرانی

.نمودندمهاجرتکشور

ممانایراننانموفانتراوطهایندرتوجهجالبنکته

سختوفرانسهوهمهاجرتوااندتوانستهکهاستفرانسه

در.سازندهموارموفانتسویوهراخودزندایراهکوشی

خواهنمفرانسهسرشهاسهایچهرهمعرفیوهادامه

.پرداخت



ورزارکسانا

اردسرمایهوشدهشهاختههایچهرهازیکیورزارکسانا
هایورنامهمدیراوحاضرحالدر.واشدمیفرانسهدر

وریفها.واشدمیفرانسهدرمایکروسافتآپاستارت
انمردراآنمتخصصاناغلبکهاستهاییحوزهازیکی

زهحواینوهکهزنانیمعدودمنانازودههدمیتشکنل
او.دارندشدنموفقشانساندکیتعدادشوندگمیوارد
نههزمایندرآنچهانتبارایرانیدخترانازیکیحالاین

تمدیریصهدلیورسالگیسیدرکهدرخشندهخوش
.استزدهتکنهجهاناستارتاپیمرکرورراترین

ونشترسالچهاروسیحدودکهحالیدرورزارکسانا
نامهوجهاناستارتاپیپردیسورراترینمدیرنداردگ

ازواروپااتحادیهنوآوریشورایعضوافاستنشن
وهجهانخبراراریترینقدیمیمدیرههنئتاعضای

فهاوریوهورزادانشگاهیتحصنمت.استAFPنام
رااوکارپشتمهمترازوسرنوشتعمقهگامانداشتهارتباط

حالننعدروترینموفقازیکیوهشدنتبدیلمسنردر
.استدادهقرارایراننانثروتمهدترین

EIC

https://www.the-eic.com/


زادهعباسامیر

یورراهایدانشگاهالتحصنلفارغزادهعباسامنردکتر

Ecoleامنرکبنرگصهعتیدانشگاههمچون

Polytechniqeاز.استفرانسهدانشگاهوپاریس

هایشرکتواهمکاریوهتوانمیاوایحرفههایتجروه

.وردناممشاورعهوانوهMcKinseyمانهدوررای

موسسهدروانکداریواذاریسرمایهیزمنههدرهمچهنن

وهپاریسHSBCوانگلستانRothschildمانهدهایی

او.دشانتخابننرمالیهایوازارمدیروارشدتحلنلگرعهوان

Airشرکتدر Liquideیملنتچهدشرکتیککهفرانسه

وررگشرکتهایارشدمدیرانوهاواستگنفتیحوزهدر

روارهدمهطایودرستهاییتصمنمتاکهدمیکمکاروپایی

.وگنرندشرکتشان

ووتنوررگهایشرکتوموسساتدرفعالنتتجروهازوعد

یکهوکهارفتتصمنمورسندخودششرکتتاسنسوه

.شودتبدیلکارآفرین

IFP

https://en.wikipedia.org/wiki/IFP_School


هوقفویتمشهاسالازوعدزادهعباسامنراکهون

امورمحوریتواOILIFINAنامواراخودششرکت

پاریسدر۲۰۱۴سالدرکاروکسبتوسعهومالی

رهوررگکارآفریهانسایرمانهدهماو.نمودتاسنس

تدوسودهدمیاهمنتخودشخصیپنشرفتوهلحهه

خاطروه.دهداسترشراکارشوکسبدارد

شرکتاوکارآفریهانگوننمشترکویژایاین

INFLYTERهایآپاستارتازیکیافتتوانمیکه

راتاسهواییهایمسافرتزمنههدراپلنکنشهیموفق

.هدکثاوتوارچهدمننورایراخودشتانمودتاسنس

اییاروپوررگآپاستارتوشرکتچهدمالکاواکهون

.استننرPANGOLSوCaseinjobهمچون


