


در طی سال های اخیر  هورراره هد رز ام هودرا د ا رز 

. دحبرب دهاه ان با شوار دی آیز

د، با کشرر گل اللرا   آسریاب برادی شره ر دارهد ز 

طبیعررز میبررای ایرر  کشرررر در ک ررار می سرراخز هررای

، د اسب ههز انجام فعالیز هرای اتصارادی، اهصورا ی

ا با ث گ دیزه ه سالا دهاه ان ف ا انری بر…  دوی   

ر ش هرای دتصدررظ ن یرر  دهراه ر ،حارریدی، کرراری، 

. با هد ز دهاه ر نوای ز… س دایا گذاری   

ادادررا ایرر  دبدررب بررا دع فرری ر ش هررا   شرر ای  در 

.دهاه ر با هد ز خراهیم پ داخز، با دا هو اه باشیز

شرایط مهاجرت به هلند



مهاجرت به هلند در گذر زمان

خردباای،امهشکل۱۹۸۴سالدرهد زبادهاه ر

درداخدیهایه گ ترع دزبامدانآندرگ فز،

 عش ب ایبسیاراف ادآلوان ف انسادان زکشررهای

ردهد زبادهاه رنوردنز،دهاه رهد زباهزیزمنزگی

آداردر زی۱۰رشز رسیزخردا جبا۲۰۱۸سال

بادهاه انهجرمنشانا۲۰۱۷سالباد ایسادردهاه ان

.اسزکشررای 

حالدرکاداشصاافزایشحزیباهد زبادهاه رر نز

، ی دهاه پذی هز بدژیکهو اهباهد زحاض 

.شرنزدیدحسربار پایکشررهای



دالیل پذیرش مهاجران 
توسط هلند

۳با،راندیرادهاه انپذی شههزهد زکشرردالیل

.نورد، سیما دیدسصا

پذی شباراببادرهد زد لزهایسیاسز اتعدر

 ، یدهمامکاک ز،دیدنبالراگرناگرناهزافدهاه ان

اس دایهذب اسبابااتصاادیر نقکشررای اهزاف

یددصتاص ک ده،حایلکارنی  ی خارهیگذاران

بازهد کشرر،رس دهاه انپذی شا دیدالیل.باشز

:باشزدیذیلش ح

اتصاادی•

دصتاصکارنی  یهذب•

د سصانابش •



اقتصادی

دهمامیکیخارهیگذارانس دایاهذبشکبز ن

اخی هایسالطیباشز،دیهد زکشرراهزاف، ی 

ایراسصدرهد زد لزسریامشزها،تاذهایسیاسز

هایفعالیزانجامههزد اسببسص هایایجاد

زهگ دیخارهیکالنهایس دایاهذببا ثاتصاادی

.اسزنوردههد زاتصاادباشایانیکوکاد ای  



جذب نیروی کار متخصص

پذی شاد درهد زهایالریزدیگ امدانشجریان

.آی زدیشواربادهاه ان

ایب د اسبشغدیهایدرتعیزایجادباهد زدر اتع

زار،وهیدارنزدانشگاهی  الیا،حایالرکااف ادی

اصدصت ک ده،حایلاف ادگی یکارباههزراالمم

ام اسزنوردهف اهمدتصدظشغدیهایمدی ادر

دیبه هخربیبا،حایدک ده دسصعزهران،نی  ی

.ب د



بشر دوستانه

هد زکشرر،رس دهاه انهذبدالیلامدیگ یکی

.باشزدیکشررای بش د سصاناهایسیاسز

 ای شبش ح رقامحوایزترانی راسصایدرهد زکشرر

ابب اکااف ادیب ایراکشررای دراتادز منزگی

باارخردکشرردرمنزگیادکاندشتصدالیل دشکالر

پ اهجراف ادای باا الحدرکانزارنزدعورل ررر

.اسزنوردهف اهمشرددیگفصا

سالطیهد زباپ اهجریانهجرم دزبااسزذک باالمم

ریانپ اهجپذی شباار،باطدرکشررای د لزاخی های

.اسزنورده ضعدشراری ستصگی اناترانی 



آمار مهاجرت ایرانی ها به 
هلند

د یمای انیان،عزاد۲۰۱۹سالدریافصاانصشارآدارطبق

مابیش،عزادای امکاباشزدینف هزار۳۳حز دهد ز

،ادیالدی۸۰دهاا اخ امکاهسص زپ اهجریانیدر ز۷۰

حاض حالدر.انزنوردهدهاه رهد زبا۹۰دهاا اخ 

هد زپایصتزشه درهد زد یمای انیاناکث 

.دارنزسکرنز

آمستردام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85


روش های مهاجرت به هلند

 هردگرناگرنیهایر شهد زکشرربادهاه رب ای

.دارد

باا،رهبادارنزراکشررای بادهاه رتازکااف ادی

هایر شش ای ارمیابی هد زباسف امخردهزف

ای انجامب ایرار شبهص ی ،ران زدیدرهرددهاه ،ی

ش حباهد زبادهاه رهایر ش.نوای زانصتاباد 

:باشزدیذیل



تحصیلیمهاجرت

ساده ، ی دصزا لامیکیهد زبا،حایدیدهاه ر

.باشزدیکشررای بادهاه رب ایهار ش، ی 

ب یدعصهایدانشگاه دزرنآدرمشیسیسصمامهد ز

یبسیاردانشجریانساالنار ای اماسز،ب خرردار

.نوای زدیدهاه رهد زبا،حایلاداداههز

هزار۲۵،ا۵بی هد زهایدانشگاهدر،حایلهزی ا

امکااف ادیهد زترانی طبق.اسزسالدریرر 

ردشرنزدیالصحایلفارغکشررای هایدانشگاه

خراه زف  زداه۶هد زدراتادزبا،وایل ررر

دائماتادزسال۲امپس شرنزکاربادشغرلداشز

.نوای زدریافزراهد ز

رامطلباینهلنددرتحصیلشرایطازاطالعبرای
هلنددرتحصیل:فرماییدمطالعه

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


مهاجرت کاری

زدریافب ایاف ادکااسزکشررهاییهوداامهد ز

.دارنزنیام(کارپیش هاد)آف هابباکار یزای

مارر ،رس هد زنیامدررددشاغلاملیسصیه سالا

امدی کااف ادی گ دددید صش کشررای کار

در)باشزداشصا هردن  درردلیسزدرآنهاشغدی

کاریاد ر، اداماسصفادهادکان(کارف دا،اییز ررر

.داشزخراهز هردب ایشان

رامطلباینهلندکشوردرکارشرایطازاطالعبرای
هلنددرکار:فرماییدمطالعه

https://arianaabroad.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%86%d8%af/


مهاجرت از طریق ثبت شرکت 
(سرمایه گذاری)

پذی ادکان ررر۲بادعورالا هد زدرش کزثبز

.بردخراهز

بازمدددص اضیف دکشررهاسای دان زا لحالزدر

دزارکهو اهبا(پالنبیزی س)،جاریط حارائا

درردش کزفعالیزمدی اراسصایدردیگ نیامدررد

ر رردرکاباشزدیهد زبامرگانیا،اقبان  

اهزخر ادردص اضیف دب ایفعالیزاهامه،ائیز،

.گ دیز

 زهدکشرربا ر دبا،رانزدیشتصد محالزدر

.زنوایشزهثبزپیشامهایش کزخ یزبااتزام



مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در 
:هلند عبارتند از

سرددشاغلایجادمدی ادرش کزا لیاط حارائا•
هزیز آ ر

ماهسص زفعالش کزدرکااف ادیک دندشتص•
 دزی ههیئزبی ی،پیش ررردر.ش کاهودا
ش کزکارد زان  ادلدزی 

 ایجاددرکااف ادیامه یکسهامک دندشتص•
دارنزدشارکزش کزای انزامیراه

ش کزحسابهایدزارکارائا•
زفعالینرعنوردندشتص ش کزا لیاط حارائا•

ش کز
ش کزشزهارائاط حبردنمااشصغال•
هد زدرش کزانزامیراه ثبزههزدالی،وک •
باد ،ب ،جارر کارساب اسال۳حزاتلارائا•

ف دسریامدبزاکشرردردذکررش کزهایفعالیز
 امدیدراف ادکاری،ج باده زهنشانکادص اضی
.باشزکارآف ی ی بیزی س،جارر،



مهاجرت خود اشتغالی

 ایباب ، کارآف ی اندهاه رب ایهد زکشرر

.اسزنوردهف اهمدسا زیبسیارش ای کشرر

یزی سب)،رهیاتابلاتصاادیط حیکبایزاف ادای 

خزداراکک  زاثباربایزهوچ ی نوای ز،ارائا(پالن

نرآ ری ابصکاراماشتاصای ،رس شزهارائا

.اسزب خرردار

خردفعالیزش  ع انزامیراهههزاشتاصای 

. زباشدیدالی،وک باد برطدزارکارائاباددزم

رددالیا،یهایدعافیزام،ران زدی رررای در

دیهوچ ی  شرنزد زبه هخردفعالیزا لسال

 یژهدالیا،یهای،تفیظامسالپ ج،ا،ران ز

.شرنزب خرردار



مهاجرت از طریق پناهندگی

دریار پایهایکشرر، ی فعالامیکیهد زکشرر

.اسزپ اه زگانهذبمدی ا

انیف ا هایگی یستزکشررای د لز هردای با

انپ اهجری،عزادافزایشدهز،دیانجاممدی اای در

 ،دشراربسیارراپ اه زگیاخذاخی ،هایسالدر

.اسزک ده

یاا لپاسخر مههشزمدانیبامهیکدرهد زکشرر

 ایبا.ک زدیا المشوا ضعیزبانسبزراخرد

درپ اه زگیاخذتانرنید احلانجامپ  سا هرد

سالیک،اداهششبی اسزدوک هد زکشرر

.باشزمدانب 



موانع مهاجرت به هلند چیست؟

ر شهد زبادهاه رب ایگ دیزاشارهکاطررهوان

دهاه ،یهایر شای امه یکدارد، هرددتصدفیهای

.باش زدیخردبادتصصدعایبی دزایادارای

با ثاخی هایسالطیدرهد زبادهاه رباالیآدار

گ دیز،دهاه انپذی شههزکشررای ستصگی ی

ای بادهاه رب ایراپ اه زگیر شکااف ادیخار اا

.انزنوردهانصتابکشرر

دیدفیزکشررای ب ایکااف ادیهذبباهد زدر اتع

امص یبیش التادانشجریان گذارانس دایان ی باش ز

.دهزدینشانخرد



زبان هلندی

کشرربادهاه رتازکااف ادیهایدغزغاامیکی

.اسزهد زیمبانیادگی یدارنزراهد ز

درگ دد،دیدحسربمباناچ زکشرریهد زدر اتع

.زاسدصفا رد دمبی رایجمبانهد زدتصدظد اطق

باکشررای د دمرسویمبانکاهد زیمبانامهزا

ادیمیکارب دف انسری آلوانیهایمبانآیزدیشوار

زد ابا،رهابادهاه انر ای امدارد،هد زکشرردر

انمببانسبیآش اییاسزبهص هد زکشرردرخرد

.نوای زکسبراد ب اآندردکالوا



مهاجرت به هلند تا چه حد امکان 
پذیر است؟

هایسالطیهد زبادهاه رآدارگی چشمرشز

یکارب د د اسبهایسیاسزاه اینشانگ اخی 

.اسزهد زد لزسریامدهاه انپذی شههز

ف ا انیاهویزاماف اددهاه رر شه چ ز

ب خرردنحرهدررادهوین ش اسزب خرردار

.نوایزدیایفادهاه انباهد زکشرر

ب ایهد زدائماتادزاخذ دهاه رد احلر ای ام

هد زکشرربادهاه رر ش نرعبابسصااف اد

.باشزدیدصفا ربسیار



مهاجرین موفق در هلند

کشررامف ا انیدهاه اناخی هایسالطی

هد زباههانس ،اس هوچ ی  ای ان زیزدان

.انزنوردهدهاه ر

هد زد یمای انیهزار۳۱امبیشحاض حالدر

ظدتصدط قاماف ادای امبسیاری باش زدی

ای پاسپرررحصی هد زدائماتادزاخذبادرفق

.انزشزهکشرر

ی یگچشمهایدرف یزبادهاه انای امبعضی

غی ،کدیباراخردمنزگیراه انزیافصادسز

اشارهدسزای امدراردیباادادادرکاانزداده

.نوردخراهیم



ساالر عظیمی
sulisه شساک ای انیدرفقکارآف ی  دیدیاردر  یویساالر

ه شای .اسزبدژیکد مبانزدیکهد زغ بیه ربدر اتع
یزآدیشوارباکرچکینسبصااشه نف ۲۵۰۰حز دهوعیصیبا

دارداکف ا انیگ دشگ یهایهاذبا درتعیزبا،رهابا لی
.نوای زدیبامدیزsulisامگ دشگ دیدیرن۴امبیشساالنا
سپسز،گذران،یدب خدانشگاهدررااتصااددزی یزد ره  یوی

خردیزفعالهو اه،دف   ضاههزکرچکیف  شگاهافصصاحبا
.نوردش  عرا

گاهف  ش احب،رانسزا میادیچ زاننامدانگذشزامپس
هوانحاال شردکادپیر، یای ص نصی،ش کزچ زی  لباس

.زدی ده ارائاهد زدرراخزدارارمانص ی  بهص ی ش کز ها

خرد زم  یویداشز،sluisشه کا،رریسصیحجمبا،رهابا
کا زکافصصاحد ب اهوی دررارسصررانی هصل،اک دهزمرا

 یدزی یز،حزهصلاد  مه برددرفقهمبتشای در ی
.اسزهد زه ربدرهصل هادحبرب ، ی امیکی
امتشیب نک دبس زهد زارهوی باای انیدرفقکارآف ی ای 

نامباخار یباشگاهیا .ک د رمش اردهمراس دایا اش
ک دخ یزاریرالیوب خاسصاندرداسوتد شه دراِیزدنپا،  

درکاک دها الم  یویادادارد،ت ارآدا،ررسبحدرا ،یمکا
.انزرسخراهزبدژیکلیگا لسبحبارا،یمای آی زهسال۵



رضا قوچان نژاد
الفر،بدع  ف شزهش اخصاچه هنررنیانژادترچانرضا

.گشردههارباچشمدشهزشه در۱۳۶۶سالای ان،

ترچانهباریافزپ  رش رمشیکادالاخانرادهیکدر ی

ردهبخ اساندیزان الیبال،یماسبقد بیرضا ورینژاد

.باشزدی الیبالرشصادرس ش اسهایچه هام اسز

دهاه رهد زباخانراده اشهو اهباکردکید راندررضا

 ینورد،آغامکشررای درراپایافر،بال ک د

رضا.ددی نرام ید  اسزسیاسی درمرشصافارغ الصحایل

هی نفی ،یمدر۱۹۹۸سالدرراخردفر،بالنژادترچان

۷گذشزامبعز،یمای دردرخششامپسنورد،آغامهد ز

درک رنا پیرسزبدژیکحصی هد زدیگ های،یمباسال

.دهزدیاداداخردکاربام  لافر،بال،یم

ملیتیمبهورود

اکصب ۲۲ر مدرای انددی،یمسابقد بیر شکیکارلرس
دژیکبلیژشه درکانژادترچانام،دف ی،واسیطی۲۰۱۱

ردشددحقای انفر،بالددی،یمباکاک دد رربرد،



اب،بزیلای ان،یمدرحضررشکمدزردرنژادترچان
پایانیدساب ا۳درگدزنیبا،رانسز شزسصارهیک

ددیته دانیکبا۲۰۱۴فر،بالههانیهامانصتابید حدا
.شرد،بزیل

امبعزارای انکابرده ربیک هباگلنیزا گلدهم ، ی 
سامحواساگرچی ک دههانیهامراهیسالهشز
.گ فزل با لسان

سزاای ان،اریخلژیرن ، هانژادترچانرضاحاض حالدر
درگلچهار)ک زپرک ،رانسصاار پاییهایلیگدرکا

.اسزداررکرردحیثای ام (فر،بالدساب ایک

 رکا،عا ن، مارردجرمهایدارنزه، هاآریاناپارسب نز
نای ادرآ ریف  ،ح ی ار درم مارر اهصوا یرفاه
ارائا،ههاندعصب د اکزبسیاریامنوای زگیاخذ.باشزدی

ظدتصدکشررهایسفاررچ زی بادرفقپ  نزه زها
خاط ناطوی ا تدبیرضایزب دبص یرابباایجاد دنیا

 ردهبآریاناپارسافصتاربزرگص ی هوراره زیزدرکدی 
.بردخراهزنیزخردآ،ی ودک دس لرحا


