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می ایتالیا از جمله کشورهای تراز اول جهان به شمار

ا گذاشتن در آید، مهاجرت به ایتالیا بیشتر شبیه به پ

یار سرزمین عجایب است، این کشور با مسااتت بسا

و کمی که دارد دارای بیش از نیمی از آثاار تااری ی

اشد، هنری ثبت شده در میراث جهانی یونسکو می ب

ی و در هر گوشه از کشور ایتالیا جاذباه هاای تیری ا

ی آثار فاخری از تاریخ غنی این کشاور باه مشا  ما

.خورد

ی مهاجرت به ایتالیاا از اباااد م تلیای برخاوردار ما

لیاا در باشد، از ل اظ میزان تولید ناخالص داخلی ایتا

. کشور برتر جهان قرار دارد۸بین 

مهاجرت به ایتالیا



هایدانشگاهوآموزشیمراکزکیییتدیگرسویاز

وزندگینامیزبسیارهایهزینههمراهبهایتالیا

اصلیدمقاصازیکیبهراایتالیاکشورایندرت صیل

وطشرایبامطلبایندر.استنمودهتبدیلمهاجران

.شدخواهی آشنابیشترایتالیابهمهاجرتهایروش



شرایط مهاجرت به ایتالیا

روشبهبستهایتالیابهمهاجرتقوانینوشرایط

برایقطعاًبود،خواهدمتفاوتنظرموردمهاجرتی

وفردیشرایطمهاجرتیروشبهترینانتخاب

هب.باشدمیعاملترینمهممتقاضیافرادهدف

بامقایسهدرایتالیابهمهاجرتشرایطکلیطور

ترهسادمراتببهاروپامطرحکشورهایازبسیاری

وزندگیمناسبهایهزینهبهتوجهبا.بودخواهد

نظورمبهفراوانیافرادسالههرایتالیادرت صیل

ذابجکشوراینبهگذاریسرمایهوکارت صیل،

مناسبهایهزینهبرعالوه.نمایندمیمهاجرت

ترینباالازکشوراینایتالیادرت صیلوزندگی

رواینازاست،برخوردارزندگیاستانداردهای

شمارهبمهاجرانبرایمناسبیگزینههموارهایتالیا

.آیدمی

Immigration to Italy

https://ec.europa.eu/immigration/country-specific-information/italy/highly-qualified-worker_en


اشارهکشورایندرزندگیهایهزینهبهادامهدر

:کردخواهی 



کهخاصیزیباییواستراتژیکموقایتواسطهبهایتالیا

مهاجرانم بوبمقاصدازیکیعنوانبههموارهدارد

ازلقبتاایتالیابهمهاجرتروندآمار.شودمیم سوب

بهوتنداشرامندانیتغیراتماموالًبیست قرنشروع

بهروسالیانهرشددرصد۶الی۴نرخبامیانگینصورت

بهمهاجرتروندبیست قرناوایلازولیاست،بودهرو

درهکطوریبهشد،روبهروم سوسیرشدباایتالیا

مهاجرانراایتالیاجمایتدرصد۳۳ازبیش۲۰۱۰سال

.دادندمیتشکیل

رااسیاستغیراتایتالیادولتمهاجرانرویهبیرشدبا

،آوردوجودبهکشوراینمهاجرتیقوانینساختاردر

بهادافرمهاجرترویهبیرشدکاهشباعثتغیراتاین

جمایتازدرصد۱۸ازبیشتاضرتالدرشد،ایتالیا

.دهندمیتشکیلمهاجرانراایتالیا

مهاجرت به ایتالیا در 
گذر زمان



د،داروجودم تلییهایروشایتالیابهمهاجرتبرای

اطالعاتآوریجمعوخودهدفبهتوجهباافرادکه

مهاجرتیهایروشانواعقوانینوشرایطمورددرکامل

 ابانتراایتالیابهمهاجرتروشبهترینتوانندمی

وشرایطازایتالیامهاجرتیهایروشازیکهر.نمایند

لیکطوربه.بودخواهدبرخوردارخودبهم تصقوانین

:باشدمیذیلشرحبهایتالیابهمهاجرتهاروش

روش های مهاجرت به 
ایتالیا



نماتبرتریدارایکهاستکشورهاییجملهازایتالیا

هایهدانشگادرت صیلامکانباشد،میاروپادردانشگاه

تنهاادهالافوقآموزشیامکاناتازاستیادهوماتبربسیار

ازییکبهراایتالیانامیزبسیارهایهزینهپرداختبا

از.استهنمودتبدیلالمللیبیندانشجویانم بوبمقاصد

باویاندانشجازتمایتراستایدرایتالیاکشوردیگرسوی

میائهاررامتنوعیبسیارت صیلیهایبورسیهاستاداد

بورسیهتدریافباتوانندمیالمللیبیندانشجویانکهنماید

انرایگصورتبهوایهزینههیچپرداختبدوننظرمورد

بروهعال.شوندت صیلبهمشغولایتالیاهایدانشگاهدر

هبت صیلیمهاجرتزندگیوت صیلهایهزینهب ث

زایکیداشت،خواهدپیدرراشماریبیمزایایایتالیا

ائ داقامتاخذامکانایتالیادرت صیلمزایایترینمه 

واقعدر.باشدمیت صیلاتمامازپسکشوراین

وارددتواننمیخودت صیلیدورهاتمامازپسدانشجویان

ووندشاروپاات ادیهکلتتیوایتالیاکشوردرکاربازار

.نماینددریافتراخوددائ اقامت

مهاجرت به ایتالیا از 
طریق تحصیل



مهاجرت به ایتالیا از طریق کاری

کمجملهازکشوریهربهکاریمهاجرتاصوالً

شودمیمحسوبمهاجرتیهایروشترینهزینه

برای.باشدمیبرخوردارفراوانیمزایایازو

یشنهادپبهمتقاضیافرادایتالیاکارویزایدریافت

اب.داشتخواهندنیاز(آفرجاب)کارفرماازکار

جابدریافتاروپااتحادیهدرکارقوانینبهتوجه

یوروحوزهازخارجکشورهایشهروندانبرایآفر

یکلطوربه.آیدمیشماربهسختیودشوارامر

یمذیلشرحبهایتالیابهکاریمهاجرتمزایای

:باشد

مناسبدرآمدکسب•

ایتالیابهمهاجرتروشترینهزینهکم•

هخانوادافرادومتقاضیفردبرایویزاصدور•

ممکنزمانکمتریندروی



شهروندیتقوقازکاملاستیاده•

هزینهکمترینبادرمانیخدماتدریافت•

سال۵ازپسایتالیاداوماقامتاخذ•

شینگنعضوکشورهایکلیهدرترددامکان•



مهاجرت به ایتالیا از طریق 
سرمایه گذاری

صناتیکشور۸)۸جیگروهعضوکشورهایجملهازایتالیا

هسایگذشتهدههدرمتاسیانه.باشدمی(جهاندربرتر

کشوراینوگرفتراایتالیاگریباناروپامالیب رانسنگین

مندطی.کردنرمپنجهودستبسیاریاقتصادیمشکالتبا

راستایدردقیقمالیهایسیاستاجرایبااخیرسال

جهتمناسببسترهایایجادوگذاریسرمایهازتمایت

قابلرشدباایتالیااقتصادرفتهرفتهتجاریهایفاالیتانجام

درگذاریسرمایهطریقازمهاجرت.شدمواجهتوجهی

میرتصوکشورایندرشرکتثبتطریقازماموالًایتالیا

گذارانسرمایهازایتالیادولتهایتمایتبهتوجهبا.پذیرد

رامودرتسهیلومالیاتمیزانکمتریناخذنظیرخارجی

شرکتاخیرهایسالطیالزم،مجوزهایصدورواداری

طوربه.اندشدهایتالیاکاربازارواردمتاددیالمللیبینهای

هبگذاریسرمایهطریقازایتالیابهمهاجرتمزایایکلی

:باشدمیذیلشرح



اروپاتجاریبازاربهآساندسترسی•

هاشرکتازمالیاتدرصد۲۳تنهااخذ•

(روپااات ادیهدردریافتیمالیاتمیزانکمترین)

اندازیراهبرایمناسببسیارهایهزینه•

کاروکسب

باهرماوت صیلکردهکارنیرویبهدسترسی•

ک دستمزد

ومتقاضیفردبرایایتالیادائ اقامتاخذ•

ویخانواده



یکابکهافرادیایتالیاکشورمهاجرتیقوانینطبق

کشوراینتابایتدارایکهفردییاایتالیاییشهروند

تتابایودائ اقامتازتوانندمینمایند،ازدواجاست

یمهاجرتروشاینواقعدر.گردندمندبهرهکشوراین

ایتالیابهمهاجرتهایروشترینسادهازیکی

.گرددمیم سوب

هروندشیکبااگرکنندمیزندگیایتالیادرکهافرادی

ازدواجداردراکشوراینتابایتکهفردییاایتالیایی

وشوندکشوراینشهروندتواندمیماه۶ازپسکنند،

میسال۳ازپسباشدایتالیاازخارجکهصورتیدر

واسناد.نمایددریافتراخودشهروندیتقتواند

تثببهبایدتتماًرسمیدفتریکدرازدواجمدارک

.برسد

مهاجرت به ایتالیا از 
طریق ازدواج



رزندفصاتبزوجینکهصورتیدراستذکربهالزم

یند،نماقبولخواندگیفرزندبهراکودکییاشوند

کاهشنصفبهسال۳ازشهروندیتقدریافت

ریقطازباشدایتالیاازخارجدرفرداگر.یافتخواهد

:دهدارائهراذیلمدارکبایدم لیکنسولگری

وتولدتاریخمادر،وپدرنام)کاملشناسنامه•

(تولدم ل

م لمقاماتازکییریپیشینهسوءعدمگواهی•

درخواستازقبلماه۶کهایتالیاپلیستایید)

(نشدهایتالیادرجرممرتکب

لیهکازمتقاضیپاسپورتازکاملفتوکپی•

صی ات

بابتیورو۲۰۰پرداختومربوطهفرمتکمیل•

بررسی



مهاجرت به ایتالیا از طریق 
پناهندگی

پناهندگیطریقازایتالیابهمهاجرتشکبدون

خواهدپیدررافراوانیجانیتتیومالیخطرات

کشورنایایتالیاجغرافیاییموقایتبهتوجهباداشت،

اروپابهمهاجرانوروداصلیراهشاه۲یونانهمراهبه

عنوانبهایتالیابهپناهجویانازبرخیآیند،میشماربه

یماروپابهوروددروازهعنوانبهدیگربرخیومقصد

واقتصادیفشارمسئلهاینتالت،۲هردرونگرند

بروز.کندمیواردایتالیاجاماهبررازیادیاجتماعی

رغ بهایتالیاکهگرددمیباعثایپدیدهمنین

وانپناهجویازتمایتدرژنوکنوانسیوندرعضویت

اروپا،هات ادیدوستانهبشرقوانینازکلیپیروینیز

اینبامواجهدرراایگیرانهس تهایسیاست

تسیاسایننتیجه.نمایدات اذغیرقانونیمهاجران

بهشدیدروانیوروتیفشارگیرانه،س تهای

درخواستردزیادی،موارددرتتیوپناهجویان

ساساً اکهاستایتالیادولتسویازمهاجرانپناهندگی

وتهگذاشنتیجهبیراپناهجویانم اطرهپرسیراین

.کندمیآببرنقشراآنانرویاهای



بررسی درخواست پناهندگی

۹دتدودرماموالایتالیادرپناهجودرخواستبررسی

دتوانمیدرخواستایننهایتا.انجامدمیطولبهماه

وضایتبهموسومسومیتالتیاوردقبول،مورد

دولتسویازپناهجویانمدتایندر.گرددتمایتی

وتقدارایوگرفتخواهندقرارتمایتموردایتالیا

:باشدمیذیلمواردشاملکهبودخواهندتقوقی

هبماموالکهمناسبسرپناهازبرخورداریتق•

ویسازپناهجویاناسکانبرایهاییکمپصورت

استیافتهاختصاصدولت

مناسبغذایازبرخورداریتق•

درمانیوبهداشتیخدماتازبرخورداریتق•

مناسب

هزینهکمکومقرریازبرخورداریتق•

…وترددجوازوموقتهویتیاوراقداشتنتق•



یکپناهندگیطریقازمهاجرتاستذکربهالزم

ایندرد،باشمیبینیپیشغیرقابلوغیرقانونیروش

امکانجانیومالیخطراتبرعالوهمهاجرتیروش

نیزلیسپتوسطدستگیریوبردارکالهافرادبامواجه

بهآریاناپارسمجموعهرواینازداشت،خواهدوجود

ارائهپناهندگیبارابطهدرخدماتیگونههیچوجههیچ

.نمایدنمی



آسان ترین راه مهاجرت به ایتالیا

راهازبعضیایتالیا،بهمهاجرتهایروشبیندر

درونههزیترینکمباوهستندترراحتنسبتاها

الیاایتبههاآنطریقازتوانمیزمانترینکوتاه

ازاایتالیبهمهاجرتراهترینآسان.کردمهاجرت

ازیرباشدمیکشورایناتباعباازدواجطریق

طوالنیزمانصرفوزیادسرمایهبهنیازمعموال

کنداثباتبایدایتالیادرشماهمسرالبتهتدارد

ارکشوراینبهشماورودبرایالزممالیتمکن

یتالیاابهشمامهاجرتبرایبتواندتاباشدمیدارا

خاصیمشکلروشایندرمعموالوکنداقدام

صورتبهشماازدواجاینکهمگرنداردوجود

.ودشمشکوکازدواجاینبهسفارتوباشدصوری



وشرازدیگریکیه کارطریقازایتالیابهمهاجرت

زااگر.باشدمیکشوراینبهورودبرایآسانهای

باشیدهداشتکاریپیشنهادکشورایندرکارفرمایک

ماموالوکنیدمهاجرتایتالیابهراتتیبهتوانیدمی

رایبکههاییهزینهندارید،مالیتمکنارائهبهنیاز

یارتساموربرایماموالکنیدپرداختبایدروشاین

د،باشمیکشوراینبهورودبرایهواپیمابلیطو

بایده راکشورایندرمسکنهایهزینههمچنین

.داشتنظردر



وشرایتالیابهمهاجرتبرایگردید،اشارهکههمانگونه

ت صیلیمهاجرتتاضرتالدر.داردوجودمتنوعیهای

بیطرفدارانازکشورایندرگذاریسرمایهوایتالیابه

برخیهبنسبتایتالیابهمهاجرت.استبرخوردارشماری

خواهدپیدرتریسادهشرایطاروپاییکشورهایاز

اقامتفتدریامتقاضیانایتالیاکشورقوانینطبقداشت،

شرایطومهاجرتیروشبهبستهکشوراینتابایتودائ 

کنند،زندگیایتالیادررامش صیمدتبایستمیافراد

تابایتاخذوسال۳ازبیشدائ اقامتدریافتماموالً

.انجامدمیطولبهسال۱۰الی۵بینایتالیا

۲۰۲۰امکان مهاجرت به ایتالیا در سال 



نتیجه گیری

نمودگیرینتیجهتوانمیشدهذکرمواردبهتوجهبا

واندتمیافرادهدفبهتوجهباایتالیابهمهاجرتکه

حاضرحالدرباشد،داشتهپیدرفراوانیمزایای

وارکتحصیل،ایتالیابهمهاجرتهایروشبهترین

.باشدمیکشورایندرگذاریسرمایه

تفادهاسواروپاهایدانشگاهبهتریندرتحصیلامکان

سیاربمبالغپرداختباتنهامدرنآموزشیامکاناتاز

ایاستانداردهباالترینازمندیبهرههمراهبهناچیز

یاصلمقصدبهراایتالیاشهروندیحقوقوزندگی

بدیلتجهانسرتاسرازالمللیبیندانشجویاناغلب

مالیهایسیاستاجرایدیگرسویاز.استنموده

رمایهسازحمایتراستایدرایتالیادولتتوسطدقیق

رایبمناسبیبسترهایآمدنوجودبهباعثگذاری

دهشایتالیادرگذاریسرمایهوتجاریهایفعالیت

.است


