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 دانمارک

 دانمارکی آن رسمی زبان و نفر میلیون ۵٫۵ کشور این جمعیت. است کپنهاگ آن پایتخت. اروپا شمال در است کشوری دانمارک پادشاهی

 دانمارک کرون کشور این پول واحد. دارند رسمیت کشور این در محلی های زبان عنوان به نیز آلمانی و گرینلندی فاروئی، های زبان. است

 مسیحی دانمارک مردم درصد 80٫4. است نپیوسته یورو حوزه به اما پیوسته اروپا اتحادیه به 1973 سال در کشور این اینکه با و است

 .هستند لوتری
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 اعطا خودگردانی ها آن به 1979 و 1948 های سال در ترتیب به اما آیند می شمار به دانمارک پادشاهی از بخشی گرینلند و فارو جزایر

 اورسوند، پل نام به دریایی پلی. است آلمان کشور با دارد که مرزی تنها و است اسکاندیناوی کشور ترین جنوبی دانمارک. است شده

 کم نظر از و است رفاه دولت دارای دانمارک کشور. است ناتو و ملل سازمان مؤسس اعضای از دانمارک.کند می متصل سوئد به را دانمارک

 های بررسی در و دارد قرار جهان هفتم رتبه در سرانه درآمد نظر از دانمارک. دارد قرار جهان اول رتبه در مردم، درآمد اختالف بودن

 شاخص انتشار با یونیورسام شرکت 2016 سال در همچنین و شوند می اعالم جهان مردم «ترین راضی» عنوان به مکرراً آن مردم ساالنه،

 کمترین با کشوری عنوان به کشور این. داد قرار دنیا در کار نیروی ترین راضی و شادترین نخست رتبه در را دانمارک کشور شادی، ساالنه

 .آید می شمار به جهان در اداری فساد

 استفاده حال به تا 1821 سال از که است جهان در پرچمی ترین قدیمی است آن میان در سفید صلیب یک شامل که کشور این پرچم

 .دید توان می هم ایسلند و فنالند نروژ، سوئد، کشورهای پرچم در را پرچم این سفید صلیب. شود می

 

 

 دانمارک اقتصاد

 .است دانمارک کرون دانمارک پولی واحد

 که نمونه کشور عنوان به زیادی های سال( نیوزیلند و فنالند همچون دیگری کشورهای همراه به) دانمارک اقتصادی، فساد شاخص نظر از

 .است شده معرفی است، داشته را اقتصادی فساد کمترین

 از کشور این. روست روبه شدیدی اقتصادی رکود با کند نمی استفاده یورو پول واحد از که اروپا اتحادیه کشورهای از یکی عنوان به دانمارک

 .است نبوده مواجه رکودی چنین با تاکنون دوم جهانی جنگ

 درصد 4٫6 معادل 2012 سال در کسری این که شود می تصور و شود تبدیل بودجه کسری به مالی مازاد که شده سبب اقتصادی بحران

 .باشد داخلی ناخالص تولید
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 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - دانمارک

    ترین پایین       باالترین        قبلی             گذشته                  مالیات دانمارک

  صد در 22.00          ۵0.00         22.00             22.00             شرکت مالیات نرخ

  صد در ۵۵.40          6۵.90        ۵۵.80           ۵۵.80       شخصی درآمد مالیات

 صد در 2۵.00          2۵.00         2۵.00             2۵.00         فروش بر مالیات نرخ

 

  

 

 

 کیلومتر مربع  43,094 مساحت

 میلیون نفر 5,447,084 جمعیت

 کپنهاگ پایتخت

 کرون دانمارک واحد پول

 .dk دامنه اینترنتی

شماره پیش  45+ 
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 شهر های دانمارک

 

 کپنهاگ

 خیابانی شبکه یک همچون اش ویژه تاریخی میراث های شاخصه با شهر این اگرچه. دنیاست پیاده شهرهای بزرگترین از یکی کپنهاگ،

 .است بوده فعالیت حال در خود خیابانی زندگی کیفیت بهبود جهت در مداوم صورت به اما است یافته اعتبار باریک وسطایی قرون

 کوچک های گام شهری ریزان برنامه است، شده تبدیل پیاده کامالً محدوده یک به استروگت- کپنهاگ اصلی خیابان که سالی 40 در

 شهر این مرکزی مدار پیاده فضاهای. اند برداشته شهروندگرا محیط یک به مدار اتومبیل مکان یک از شهر شکل تغییر جهت در شماری بی
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 کپنهاگ که شد سبب اقدامات همین. اند یافته افزایش برابر 6 از بیش به گذشته قرن اواخر تا 1960 دهه ابتدای از ساله40 برنامه یک طی در

 شهرهایی شعائر با Walk 21 المللی بین کنفرانس پنجمین پذیرای 2004 سال ژوئن در جهان پیاده شهرهای ترین موفق از یکی عنوان به

 .باشد مردم برای

 

 

 آرهوس

 

 .است اسکاندیناوی کشورهای میان در بزرگ شهر هفتمین و دانمارک بزرگ شهر دومین یوتالند، ی جزیره شبه شرقی بخش در شهری

 از دینی اصالح عصر در سپس گشت شکوفا بسیار میانه های سده در. گردد برمی م948 سال به آن به تاریخی های اشاره نخستین

 .شد کاسته جایگاهش

 جزیره شبه این مرکز غیررسمی طور به و شهر بزرگترین و دارد جای الند یوت شرقی قسمت در کشور، اصلی بندرگاه عنوان به شهر این

 .رود می شمار به
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 جمعیت و نفر 307٬119 اطراف، های شهرک احتساب با شهر جمعیت. است بوده نفر 242٬914 با برابر 2010 سال آمار پایۀ بر آرهوس جمعیت

 .است نفر 800٬000 حدود در آرهوس حومۀ

 

 

 

 هزینه زندگی در دانمارک

 و باشد می مرز هم آلمان و نروژ سوئد، کشورهای با و است اسکاندیناوی جزءکشورهای و اروپا شمال در واقع های کشور از یکی دانمارک

 کم و شنی سواحل و زراعی های زمین شامل و مسطح آن جزایر.  دارد نروژی و سوئدی زبان به نزدیک بسیار گویشی و دانمارکی آن زبان

 . است کپنهاگ آن پایتخت همان نفر هزار یکصد جمعیت با آن شهرستان بزرگترین.  است معتدل هوایی و آب با ارتفاع،

 به مربوط که ها هزینه بیشترین از کاهشی صورت به نماییم بررسی آماری بصورت را دانمارک در زندگی های هزینه توزیع بخواهیم اگر

 می شامل را ها هزینه از درصد 1،24 که آپارتمان ی ماهانه ی اجاره و شود می شامل را ها هزینه از درصد 4،29 و باشد می بازار و خرید

 می شامل را ها هزینه از درصد 4،13 که نقل و حمل های هزینه و درصد 1،18 که ها رستوران و خوراک ی هزینه سپس.  بریم می نام شود

 ماهانه صورت به همراه تلفن ی هزینه و اینترنت و ساختمان گرمایش و برق و آب مثل عمومی های هزینه انتها در.  آیند می میان به شوند،

 ها هزینه از درصد 1،3 که پوشاک های هزینه همچنین و درصد 4،۵ مجموعاً که فراغت اوقات و تفریحات ورزش، و درصد ۵،6 مجموعاً که

 . گیرند می بر در را

 چهار بین ی محدوده در شهر مرکز در خوابه یک آپارتمان یک برای توان می را ماه هر در خانه ی اجاره برای دانمارک در ها هزینه حدود

 یک آپارتمان یک ی ماهانه ی اجاره همچنین.  گرفت نظر در کرون بیست ششصد و هزار پنج میانگین طور به یا کرون هزار هشت تا هزار

 آپارتمان یک.  باشد می کرون نهصد هزار سه میانگین طور به و کرون هزار پنج تا کرون هفتصد و هزار دو بین شهر مرکز از خارج در خوابه

 در کرون هزار یازده میانگین بطور که دارد ماهانه ی اجاره کرون هزار پانزده تا کرون پانصد و هزار هفت حدود از شهر مرکز در خوابه سه

 به تقریبا که ماهانه کرون هزار ده تا هزار پنج بین نمایید اجاره شهر مرکز از خارج در را خوابه سه آپارتمان همین اگر و شود می گرفته نظر

 . بپردازید اجاره ی هزینه باید باشد می کرون پانصد و هزار هفت میانگین طور

 متفاوت کرون هزار سی تا کرون هزار پانزده بین شهر مرکز در مربع متر هر برای ها قیمت حدود آپارتمان، و منزل خرید در کلی طور به

 حدود تا و آغاز کرون هزار دوازده از شهر مرکز از خارج در مربع متر هر قیمت و(  کرون وپانصد هزار دو و بیست میانگین طور به)  است

 ( کرون هفتصد و هزار پانزده میانگین طور به)  رود می باال کرون هزار بیست
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 هجده حدود ماهانه حقوق میانگین و باشد می کرون هزار چهار و بیست تا هزار پانزده بین مالیات کسر از پس متوسط طور به ماهانه حقوق

 میانگین طور به و درصد چهار تا سه بین ساالنه طور به مسکن وام ی بهره درصد نرخ همچنین.  باشد می کرون هزار پنجاه و هفتصد و هزار

 . باشد می درصد 39/3

 تا پنجاه و صد و هزار حدود میان مربع متر پنج هشتاد اندازه به آپارتمان یک برای … و زباله گرمایش، برق، آب، مثل عمومی های هزینه

 . داشت خواهد هزینه کرون چهارصد و هزار ی اندازه به میانگین و ماه در کرون نهصد و هزار

 هشت و هفتاد و صد میانگین بصورت و کرون دویست تا نه و چهل و صد بین ثانیه در مگابیت 6 سرعت با نامحدود ADSL و اینترنت برای

 طور به و کرون 1 تا 60/0 بین دقیقه یک در خاص های طرح یا تخفیف بدون همراه، تلفن پرداخت پیش محلی ی تعرفه برای و هزینه کرون

 . شود پرداخت باید کرون 88/0 آن میانگین

 شاخص که است صورتی در این و باشد می استاندارد و مناسب آپارتمان ی اجاره های هزینه شاخص نسبت، به دانمارک در گفت توان می

 . باشد می هنگفت بسیار و متعادل سطح از باالتر العاده فوق کشور این در ها رستوران در پرداختی های هزینه

 در درمان و بهداشت شاخص و ایمنی و امنیت شاخص خرید، قدرت شاخص دانمارک، کشور در زندگی کیفیت ی زمینه در آمار اساس بر

 و آمد و رفت ترافیک، و درآمد نسبت به ها هزینه و کننده مصرف قیمت های شاخص نظر از متاسفانه اما است آل ایده و مطلوب سطح

 حدی تا و خوب دانمارک در زندگی کیفیت کلی طور به اما.  نیست برخوردار مطلوبی و آل ایده سطح از آلودگی همچنین زمان، شاخص

 . است بخش رضایت

 در دانمارک تحصیل

 دانمارک کشور مدارس در تحصیل

 . باشد نمی اجباری بصورت کودک مهد ی دوره دانمارک کشور در

.  باشد می سال 3 مدت به دبیرستان ی دوره ابتدایی ی دوره اتمام از پس.  انجامد می طول به سال 10 دانمارک کشور در ابتدایی ی دوره

 .باشد می دبیرستان دیپلم مدرک گرفتن و تحصیلی سال 13 گذراندن دانشگاه به ورود الزمه

 دانمارک کشور لیسانس مقطع در تحصیل

 کشور این زبان به دانمارک کشور در شده ارائه های رشته بیشتر در لیسانس مقطع در تحصیالت. باشد می سال 4 مقطع این دوره طول

 زبان بر تسلط بر دال مدرکی ارائه به ملزم دانمارک کشور لیسانس مقطع در پذیرش اخذ متقاضی دانشجوی و باشد می دانمارکی یعنی
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 را مدرک این توانند می دوره این انتهای در نامه پایان ارائه با دانشجویان.   باشد می دانمارک کشور های دانشگاه به ورود از قبل دانمارکی

 .کنند عالی تحصیالت یا کار بازار به التحصیالن فارغ ورود زمینه

 تدریس زبان

 زبان تسلط بر دال مدرک کشور این ولیکن است دانمارکی زبان به دانمارک کشور کارشناسی مقطع در تدریس زبان شد، ذکر که طور همان

 در زبان مدرک ولیکن. دهد نمی دانشجو به کشور این داخل را یادگیری فرصت و کند می تقاضا دانشجو از ورود بدو همان را دانمارکی

 . نیست الزامی پذیرش ی لحظه

 لیسانس مقطع در کار حق

 افراد این حقوق میانگین و باشند می دارا هفتگی بصورت ساعته 10 ای محدوده در کار مجوز دانمارک کشور کارشناسی مقطع دانشجویان

 و زندگی های هزینه براحتی میتواند دانشجویی کار از حاصله درآمدهای مجموع که که باشد می ساعت هر ازای به یورو 10 تا 8 بین حدودا

 . کند محیا سال یک در را فرد تحصیل

 می پذیر امکان اساتید نظر اظهار و قبل دوره نمرات به توجه با فقط و باشد نمی ورودی امتحان به نیازی تحصیلی مقطع این به ورود برای

 متقاضی دانشجویان از زیادی تعداد. شوند می ارائه انگلیسی زبان به ارشد کارشناسی مقطع در دانشگاهی های رشته از بسیاری. باشد

 بهانه به و(  نروژ و فنالند سوئد، های کشور)  اسکاندیناوی منطقه خصوص به و اروپایی کشورهای در کار هدف با دانمارک کشور در تحصیل

 کشور های دانشگاه در خود کارشناسی دوره اتمام با تا نمایند می دانمارک کشور تحصیلی ویزای اخذ به اقدام دانمارک در تحصیل ی

 ممتاز شغل فرصت یک یافتن برای دیگر سوی از و دکترا و ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل ادامه برای یکسو از را خود شانس ، دانمارک

 تحصیلی زبان باشد می پژوهش انجام به موظف دانشجو آخر سال نیم در (Master) مقطع در. میدهد افزایش متقاضیان سایر با رقابت در

 . باشند داشته را آیلتس 6_6٫۵ مدرک بایستی می متقاضی افراد و است انگلیسی مقطع این

 مهاجرت به دانمارک:

 اشتغال

 گشته کار دنبال به دانمارک در اروپا اتحادیه خاص مقررات با مطابق توانید می است، اروپا اتحادیه مقررات تابع که آیید می کشوری از اگر

 یک اگر.نمایید نام ثبت کارت درخواست دولتی امور ای منطقه اداره از باید کشور به ورود از بعد ماه سه تا حداکثر. شوید کار به مشغول و

 .نمایید کسب را دانمارک در اقامت و کار جواز توانید می باشید، کرده دریافت مثبت فهرست در مندرج کار پیشنهاد
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 شامل مثبت فهرست. باشند می مواجه شرایط واجد کار نیروی کمبود با که است استخدامی های حوزه از فهرستی مثبت، فهرست

 پزشک، یک عنوان به کار برای مثال، عنوان به. شود می پرستاران و داروسازان پزشکان، مهندسان، اطالعات، آوری فن متخصصان

 .نمایید کسب را دانمارک رسمی اجازه باید دانمارک، در پرستار یا داروساز

 گذاری سرمایه

 از یکی همیشه باز، اقتصاد و دموکراتیک حکومتی سیستم و کشاورزی به مربوط های تکنولوژی مدرنترین از یکی داشتن با دانمارک کشور

 بزرگترین از یکی شده موفق اسکاندیناوی ی حوزه کشور این. است بوده کشاورزی بخش در بوِیژه گذاران سرمایه برای جذاب کشورهای

 .کند جلب خود به را جهان در دارویی تولیدات زمینه در گذاری سرمایه حجم

 شونده تجدید های انرژی زمینه در را زیادی های سرمایه و است جهان در دریایی نقل و حمل صنعت بزرگترین دارای دانمارک همچنین

 .است کرده جلب

 دائم اقامت

 ملحق دلیل به یا پناهجو یک عنوان به اگر. نمایید کسب را دائمی اقامت گزینه با اقامت جواز یک یا موقت اقامت جواز یک توانید می شما

 تمدید دائم اقامت به را آن توان می بعدا که شود می داده شما به موقت اقامت جواز عادی بطور اید، شده دانمارک وارد خانواده به شدن

 .نمود

 جواز سال چند گذشت از بعد خاصی شرایط شدن برآورده با توانید می نمود، تمدید دائم اقامت به را آن بتوان که دارید اقامتی جواز اگر

 زبان های آزمون از یکی در کنید، کار مدتی برای یا باشید داشته شغلی که باشد این شامل است ممکن این.نمایید کسب را دائم اقامت

 .باشید نشده جدی جرمی مرتکب یا نباشید بدهکار دولت به مشخصی مبلغ از بیش شوید، قبول دانمارکی

 دانمارک در تحصیل

 تسهیالت ارائه برای دنیا کشور بهترین پنجم مکان در جهانی بندی رتبه در دانمارک دانشگاهی تحقیقات جهانی شبکه یک گزارش طبق

 دنیا سراسر در آن دانشگاهی مدارک و دارد قرار ملل سازمان آموزش شاخص صدر در چنین هم دانمارک. است گرفته قرار عالی آموزش

 .هستند معتبر

 مهندسی طراحی، تجارت، بیوتکنولوژی،. دهند می ارائه عالی سطح در آموزشی متعدد های برنامه دانمارک تحصیلی عالی موسسات

 هایی دوره از تعدادی تنها داروسازی و ارتباطات پذیر، تجدید های انرژی علمی، اطالعات فناوری غذایی، مواد فناوری زیست، محیط

 .شوند می ارائه که هستند
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 آدرس سفارت دانمارک:

 18. ش - دشتی. خ - الهیه - شریعتی. خ - 1 منطقه - تهران

 22601363-22640009-22607020 تلفن:

 

به مدت دوسال بار و هر بار  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال میتوان  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  تمدید می

 را به دست آورد. دانمارکتابعیت کشور 

در امر اخذ   طوالنیباشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه  اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 بهترین مشاوره را به شما میدهند،. دانمارکاقامت 

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          


