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 فنالند

. است هلسینکی آن پایتخت و دارد جمعیت نفر میلیون ۵٫4 کشور این. اروپا شمال در اسکاندیناوی منطقه در است کشوری فنالند جمهوری

 و فنالندی زبان دو .است یورو کشور این پول واحد .کنند می زندگی هلسینکی شهری کالن منطقه در کشور جمعیت از نفر میلیون یک حدود

 و جنوب، غرب، در ساحلی منطقه چند در سوئدی و هستند زبان فنالندی کشور مردم از درصد 89٫33. دارند رسمیت کشور این در سوئدی

 نیز درصد 20 و هستند مسیحیت دین از لوتری آیین پیرو کشور این مردم از درصد 78 حدود .شود می صحبت اُلند خودگردان  منطقه

 .ندارند مذهبی
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 گرفته کشور آن فرانسوی نام از رود می کار به فارسی در که فنالند واژه. شود می نامیده (Suomi) سوئومی فنالندی زبان در فنالند کشور

 نظر از فنالند. است جهان در کشور پنجمین و شصت کنگو جمهوری از پس و اروپا در کشور هشتمین فنالند مساحت، نظر از.است شده

 در آن از پس و بود سوئد از جزئی نوزدهم سده آغاز تا دوازدهم سده از فنالند.آید می شمار به اروپا اتحادیه در کشور ترین تراکُم کم جمعیت

 .یافت ادامه روسیه انقالب تا وضعیت این و شد روسیه امپراتوری در خودگردان بزرگ نشین دوک یک به تبدیل ای دوره

 اقتصاد

 بهتر کشور این اقتصاد وضع ولی برد، می سر به اقتصادی رکود در رسمی صورت به یورو منطقه عضو کشورهای از یکی عنوان به فنالند اینکه با

 زیادی تأثیر اروپایی کشورهای سایر اقتصادی بحران و دارد صادرات به فراوانی وابستگی فنالند اقتصاد. است یورو همنطق کشورهای سایر از

 و اعتبار زمینه در مالی مطرح نهاد سه اعالم اساس بر که است یورو منطقه کشور تنها فنالند. است گذاشته کشور این صادرات روی

 .است یورو حوزه های بدهی نصف تقریباً فنالند در دولت های بدهی.است برخوردار( AAA) باثبات وضع از سنجی، درستی

 فنالند. افکند سایه فنالند جمهوری ریاست انتخابات مبارزات بر که بود موضوعی ترین مهم میالدی 2012 سال در کم دست ها، بدهی بحران

 ناخالص تولید درصد 4۵ که کشور این صادرات. نگذاشت نصیب بی را آن اقتصاد جهانی بحران که است یورو پولی حوزه کشورهای از یکی

 همچون دیگری کشورهای همراه به) فنالند اقتصادی، فساد شاخص نظر از.یافت کاهش درصد 32 ،2009 سال در دهد می تشکیل را داخلی

 هزار 68 و میلیون دو .است شده معرفی داشته، را اقتصادی فساد کمترین که نمونه کشور عنوان به زیادی های سال( نیوزیلند و دانمارک

 .بود درصد 2٫7 میالدی 2007 سال در فنالند تورم نرخ. است درصد 6٫6 آن در بیکاری نرخ و دارد وجود کشور این در کار نیروی

 درصد 6۵٫9 و صنعت بخش در آن درصد 31٫7 کشاورزی، بخش در آن درصد 2٫۵ که است دالر میلیارد 18۵٫9 فنالند داخلی ناخالص تولید

 کاغذ خمیر و کاغذ الوار، آالت، آهن شیمیایی، مواد تجهیزات، و آالت ماشین شامل کشور این صادرات. شود می تولید خدمات بخش در آن

( درصد 6٫۵) آمریکا متحده ایاالت ،(درصد ۵٫6) بریتانیا ،(درصد 10٫1) روسیه ،(درصد 10٫۵) سوئد ،(درصد 11٫3) آلمان کشورهای به که است

 نقل، و حمل تجهیزات شیمیایی، مواد آن، های فراورده و خام نفت غذایی، مواد شامل کشور این واردات. شود می صادر( درصد ۵٫1) هلند و

 ،(درصد 13٫7) سوئد ،(درصد 14) روسیه ،(درصد 1۵٫6) آلمان کشورهای از که است پشم و پارچه الیاف و پارچه آالت، ماشین فوالد، و آهن

 .است( درصد 4٫۵) دانمارک و( درصد 4٫7) بریتانیا ،(درصد ۵٫4) چین ،(درصد 6٫6) هلند
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 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - فنالند

   ترین پایین             باالترین     قبلی     گذشته                  مالیات فنالند

  درصد20.00          61.80     20.00   20.00                شرکت مالیات نرخ

  صد در49.00          62.20    51.60    51.60 شخصی درآمد مالیات نرخ

 درصد 22.00         24.00   24.00   24.00              فروش بر مالیات نرخ

 

 

 کیلومتر مربع  338,145 مساحت

 میلیون نفر 5,325,642 جمعیت

 هلسینکی پایتخت

 یورو واحد پول

 .fi دامنه اینترنتی

شماره پیش  358+ 

 

 

 

 شهر های مهم  فنالند 

 (فنالند پایتخت) هلسینکی -التی -تورکو -تامپره -اوئولو -اسپو
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 هلسینکی

 .دارد قرار زندگی کیفیت لحاظ از دنیا شهرهای بهترین زمره در هلسینکی. است فنالند کشور در شهر ترین بزرگ و پایتخت هِلسینکی

 .هستند هِلسینکی مجاور شهرهای سیپو و اسپو وانتا، شهرهای

 

 اسپو

 هلسینکی از پس شهر این. است گرفته قرار فنالند پایتخت هلسینکی شهر غربی شمال در که است شهری نام (Espoo :فنالندی    به) اسپو

 . میگردد محسوب فنالند پرجمعیت شهر دومین جمعیت نفر 240،000 با
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 هزنه زندگی در فنالند

 مردم و باالست بسیار فنالند مردم ماهانه حقوق دارد قرار جهانی 1۵ رتبه در اقتصاد نظر از که اروپاست شمال در وسیع کشوری فنالند کشور

 .ندارند فنالند در زندگی هزینه در مشکلی هیچ کشور این خوب اقتصاد لطف به فنالند

 .است یورو فنالند کشور پول واحد

 رایگان تحصیل - فنالد در تحصیل

  فنالند در تحصیل
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 باشد می باال به یورو 1000 تا 600 بین ماهانه زندگی هزینه

 باشد می یورو 400-600 … و خوراک و ذهاب و ایاب هزینه و ماهانه یورو 200-3۵0 بین دانشجویی های خانه هزینه تفکیک به که

 . باشد می یورو 9 تا 7 بین ساعتی آن درآمد که دارد هفته هر کار ساعت 2۵ اجازه دانشجو هر

 تحصیل در فنالند

 امری کشور این در عالی آموزش و کند می ایفا نوآوری و ملی نظام در و جامعه سطح در مهمی بسیار نقش فنالند کشور در عالی آموزش

 همین به باشند داشته عالیه تحصیالت که هستند این نیازمند جهانی سطح در مناسب کار کردن پیدا برای اشخاص تمامی زیرا است ضروری

 شخص که است آورده وجود به فنالند در و اروپا در تحصیل مندان عالقه برای مساعدی بسیار شرایط فنالند موضوع این به دادن بها با و دلیل

 با و نماید اخذ باالتر مقطع با تحصیلی مدرک و دهد تحصیل ادامه فنالند در اروپا های دانشگاه بهترین از یکی در باشد داشته را امکان این

 .نماید تسهیل دیگر کشورهای در یا و فنالند در را خود کاری و تحصیلی موقعیت کار این

 در گذشته در UAS این که(  UAS)کاربردی علوم ها دانشگاه دیگری و ها دانشگاه یک شود می تشکیل بخش دو از فنالند عالی آموزش

 توسط آمده دست به علمی تحقیقات نتیجه در دروس تمامی فنالند های دانشگاه در. شود می شناخته تکنیک پلی عنوان به آمریکا کشور

 اکثر. باشند می دانشجویان به آموزش آماده روز به علمی تحقیقات و ها روش جدیدترین با اساتید و شود می تدریس دانشجویان به اساتید

 این زمان مدت کشورها اکثر مانند و دهند می ارائه را( دکترا و لیسانس فوق لیسانس،) آکادمیک تحصیلی مقطع سه فنالند های دانشگاه

 آزاد، تحقیقات که باشد می این Science های دانشگاه مخصوصا و هنر های دانشگاه ماموریت. هستند ساله 4 و 3 ،2 تحصیلی های دوره

 طور به انسانیت درس همچنین و کشور به خدمت برای را دانشجویان طرفی از و کنند تقویت را علم همچنین و هنر با مرتبط های آموزش

 .کنند می آماده کلی

 آزادی استقالل افزایش این و دارند مستقلی کامال حقوقی وضعیت و هستند برخوردار توجهی قابل استقالل از ابتدا از فنالند های دانشگاه

 فنالندی وزارت تحت دانشگاه 14 حاضر حال در. دهد می قرار خود مالی امور مدیریت جهت در فنالند های دانشگاه اختیار در بیشتری

 تحصیلی مدرک اخذ. گذرانید می را درسی واحد 60 شما full time صورت به تحصیل سال یک با و. دارد وجود فرهنگ و پرورش و آموزش

. شوند آماده هستند متخصص نیروی نیازند که ای حرفه مشاغل برای کند می کمک دانشگاه این التحصیالن فارغ به UAS های دانشگاه از

 یک تا سال یک حدود در فنالند در مستر دوره و برد می زمان نیم و سال چهار تا نیم و سال سه حدود در فنالند کشور در کارشناسی دوره

 پایه بر مستر مقطع برای فنالند های دانشگاه تمامی که باشد می این است ذکر قابل که مهمی بسیار مطلب.  برد خواهد زمان نیم و سال

 اگر که معنا بدین. باشد داشته را خود کاری زندگی کردن اپالی زمان حاضر حال در شخص که منظور بدین دارد قرار متقاضی کاری شرایط

 با مرتبط کار سابقه سال سه بایست می دهد تحصیل ادامه مقطع این در و نماید اقدام فنالند در مستر مقطع برای باشد داشته تمایل شخص

 Course که دارند وجود فنالند در کمتری های دانشگاه لیسانس مقطع در. نماید ارائه را خود لیسانس دوره اتمام از پس خود لیسانس رشته
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 شخص اگر. شود می تدریس سئدی و فنالندی زبان به لیسانس مقطع در ها رشته اکثر و دهند می ارائه فنالند در انگلیسی زبان به رشته و ها

 نیازمند دکترا مقطع باشد ارتباط در اساتید با و کند مکاتبه فنالند های دانشگاه با بایست می حتما نماید اقدام دکترا مقطع برای دارد تمایل

 اطالعات الملل بین بخش که باشد ارتباط در اساتید و دانشگاه با مستقیم دانشجو و شود اپالی دانشگاه از مستقیم حتما که است امر این

 احتمال به باشد دارا را خوب و قبول قابل معدل با لیسانس فوق مدرک حاضر حال در شخص اگر. دهد می قرار دانشجویان اختیار در را الزمه

 دکترا مقطع به ورود جهت دانشجویان قبولی و دکترا دوره برای فنالند های دانشگاه ولی بود خواهد دکترا مقطع شرایط واجد باال بسیار

 شما دانشگاه دارد احتمال گاها و 7 حداقل نمره با تایید مورد تافل یا آیلتس مدرک: مثال طور به شوند می قائل را خاصی شرایط و ضوابط

 از دیگر دانشگاه بر اضافه مدرکی دانشگاهی هر و باشد متفاوت هم با است ممکن فنالند های دانشگاه معیارهای و. گیرد قرار ارزیابی مورد

 در مشخصی پذیرش سیستم که معنا بدین دارد وجود دکترا مقطع در تحصیل ادامه برای متفاوتی بسیار شرایط. نماید مطالبه دانشجو

 مدارک نماید مکاتبه دانشگاه با و دهد ارائه مدارک شخص سال از زمان هر ها دانشگاه از بعضی دارد وجود امکان این ندارد وجود ها دانشگاه

 شخص زمان هر و دارند مشخصی  Deadline کردن اپالی برای که هستند دیگر های دانشگاه بعضی و گیرد قرار بررسی مورد شده ارائه

 .گرفت نخواهد قرار بررسی مورد نماید ارائه مدارک

 اقدامات مشخصی های deadline و تاریخ در بایست می شخص لیسانس فوق و لیسانس مقطع در کردن اپالی و پذیرش اخذ برای عموما

 .دارد وجود پذیرش درخواست ارائه امکان آپریل ۵ تا مارچ 1۵ تاریخ در یا و ژانویه 2۵ تا 10 تاریخ از مثال طور به دهد انجام را الزمه

 شخص اگر است بوده یورو 1۵00 حدود در minimum صورت به و باشد می متفاوت بسیار رشته و دانشگاه به بسته فنالند در تحصیل هزینه

 زبان به مخصوصا تحصیل های هزینه بعد به 2017 پاییز از ولی دهد تحصیل ادامه ها زبان همین به بخواهد و بداند سوئدی یا و فنالندی زبان

 تا یورو هزار 8بین تحصیل هزینه برای پرداختی مبالغ و متفاوت کامال انتخابی دانشگاه و رشته به نسبت ها هزینه و است رفته باال انگلیسی

 باشد می یورو هزارcourse 15 این هزینه باشد می سال دو مستر مقطع در مولکولی علوم و شیمی رشته مثال طور به باشد، می یورو هزار 16

 هزینه ها رشته بعضی در باشد، می فنالند در یورو هزار12 مبلغ مستر مقطع در زیست محیط و زیستی علوم رشته در تحصیل هزینه و

 .باشد می یورو هزار 16 تا 10 ها هزینه عموم طور به و باشد می سال در یورو هزار۵ حدود در تحصیل

 هزینه جزییات و باشد می یورو 800 تا ۵00 حدود در معمول طور به وی زندگی سبک به بسته فنالند در دانشجو یک برای زندگی هزینه

 :باشد می ذیل شرح به شخص زندگی

 در دیگر های هزینه و باشد می یورو 2۵0 تا 1۵0 حدود در خوراک هزینه و باشد می ماهیانه یورو 400 تا 2۵0 حدود در اتاق منزل، اجاره هزینه

 قرار مدنظر بایست می را ها هزینه این کند مهاجرت فنالند به تحصیل ادامه برای دارد تمایل که دانشجویی که باشد می یورو 200 تا 1۵0حدود

 160 از دانشجویی های خوابگاه اجاره نرخ و باشد می متفاوت کامال آن بودن  share یا و flat بودن Single به بسته ها خوابگاه هزینه. دهد

 جو و جست به اقدام شخصا آزاد بازار در و باشند داشته حضور فنالند در دارند تمایل دانشجویان از بسیاری. باشد می متغیر یورو 340 تا یورو

 به. داشت نخواهد سکونت به مکانی ورود بدو در زیرا کند می سخت مقداری را دانشجو کار این البته که نمایند منزل اجاره باب در تحقیق و
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 ۵60 مبلغ ماهیانه بایست می نماید مهاجرت کشور این به فنالند های دانشگاه در تحصیل ادامه برای باشد داشته تمایل شخص اگر کل طور

 هستند مبالغی ها این دهد نشان خود بانکی حساب در یورو 6720 حدود در مبلغی  ساالنه همچنین و باشد داشته خود بانکی حساب در یورو

 مهاجرت برای شود می توصیه international دانشجویان مخصوصا دانشجویان به لذا است، گردیده اعالم minimum کامال صورت به که

 سال یک مدت به ابتدا در دانشجویی اقامت اجازه. بگیرند نظر در تحصیل و زندگی امور برای ماهیانه صورت به یورو 900 تا 700 مبلغ فنالند به

 ویزای سالیانه است ذکر قابل البته و شود داده نشان ابتدا از تمکن دادن نشان برای مذکور مبلغ این بایست می و گیرد می تعلق دانشجو به

 .گرفت خواهد صورت یورو 6720 حداقل نیاز مورد مبلغ دادن نشان صورت در سالیانه تمدید این و شود می تمدید شخص دانشجویی

 مهاجرت به فنالند

 ازطرق کار و تخصص :

. است هلسینکی آن پایتخت و دارد جمعیت نفر میلیون ۵٫4 کشور این. اروپا شمال در اسکاندیناوی منطقه در است کشوری فنالند جمهوری

 و فنالندی زبان دو. است یورو کشور این پول واحد. کنند می زندگی هلسینکی شهری  کالن منطقه در کشور جمعیت از نفر میلیون یک حدود

 منطقه و جنوب غرب، در ساحلی منطقه چند در سوئدی و هستند زبان  فنالندی کشور مردم از درصد 90. دارند رسمیت کشور این در سوئدی

 برد، می سر به اقتصادی رکود در رسمی صورت  به یورو منطقه عضو کشورهای از یکی عنوان به فنالند اینکه با.شود می صحبت اُلند خودگردان

 سایر اقتصادی بحران و دارد صادرات به فراوانی وابستگی فنالند اقتصاد. است یورو منطقة کشورهای سایر از بهتر کشور این اقتصاد وضع ولی

 مطرح نهاد سه اعالم اساس بر که است یورو منطقه کشور تنها فنالند. است گذاشته کشور این صادرات روی زیادی تأثیر اروپایی کشورهای

 .است برخوردار( AAA) باثبات وضع از اعتبارسنجی، زمینه در مالی

 فنالند در اقامت

 شما قصد اگر همچنین دارید را فنالند دولت توسط شده اعطا اشتغال اساس بر اقامت اجازه به نیاز معموال دارید را فنالند در کار قصد شما اگر

 یک توسط شده داده اجازه با فنالند در کار.دارید را فنالند دولت توسط  اشتغال خود فردی از اقامت اجازه به نیاز است فنالند در استخدام

 از ای مرتبه یا و  تحصیلی مدرک صورتیکه در. باشد روز  90 از تر طوالنی کار زمان مدت اگر خصوصا نیست مجاز معموال که است دیگر کشور

 اقتصادی منطقه  اروپاو اتحادیه عضو کشورهای شهروندان از یکی شما اگر. دهند می اقامت اجازه شما به اساس این بر باشید داشته را فنالند

 اروپا اتحادیه شهروند خانواده از عضوی متقاضی اگر. ندارید نیاز فنالند برای اقامت اجازه به باشید سوئد و نروژ اشتاین لیختن ایسلند اروپا

 . باشد
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 از طریق ازدواج:

 آن مقیم که فردی با یا باشد کرده ازدواج تبعه فردی با شخص که است این به وابسته  کند می طی اقامت اخذ برای فرد که زمانی پروسه

 کردن طی از  پس  فنالندی با ازدواج از بعد  فرد و است  فنالند اقامت اخذ برای راهی کشورها تمامی مانند نیز فنالند در ازدواج. کشوراست

 است کسی از کمتر تبعه با ازدواج صورت در زمانی پروسه این.  رسد می تابعیت به سپس و کرده اخذ  را  فنالند اقامت نظر مورد زمانی پروسه

  و باشد داشته فنالند کشور به ورود برای قانونی منع  هیچگونه نباید میکند اقدام  فنالندی با ازدواج برای که شخصی.دارد دایم اقامت که

 . شود کشورفنالند وارد و کرده دریافت را فنالند نامزدی ویزای تواند می همچنین

 نظر مورد شخص با  ازدواج و نامزدی  ویزای اخذ برای را خود قانونی  درخواست باید دارد فنالند مقیم یا تبعه با ازدواج  به تمایل که شخصی

 تواند نمی عنوان هیچ به متاهل شخص چراکه.شود پرونده ضمیمه باید نیز است شخص بودن مجرد بیانگر که مدارکی همینطور و دهد ارائه

 باید باشد کرده فوت وی همسر و بوده متاهل فرد که صورتی در و.  دهد فنالند تبعه یا مقیم فرد با با ازدواج یا نامزدی ویزای درخواست

 مقیم یا تبعه با که فردی همچنین.باشد داشته را خود طالق مدارک باید همسر از شدن جدا صورت در یا و باشد داشته را همسر فوت گواهی

 شامل میتواند مدارک این که. باشد طرفین بین کافی عالقه و شناخت  نشاندهنده که دهد ارائه مدارکی بتواند باید دارد ازدواج قصد فنالند

 و اقامت اخذ برای صوری ازدواجی صرفا نه و است واقعی  ازدواج این که باشد این بیانگر که باشد قبیل این از چیزهایی یا و عکس ارائه

 نشانگر که مالی مدارک و خود زندگی محل آدرس و پاسپورت باید است  فنالند کشور مقیم یا تبعه که شخصی هم آنطرف از.فنالند تابعیت

 در ازدواج متقاضی شخص که صورتی در.  کند می ارائه دهد پوشش را  فنالند در خود همسر های هزینه و اقامت محل تواند می که است این

 ویزای این اخذ از بعد. ده انجام المللی بین ازدواج ثالث کشور یک در تواند می باشد داشته فنالند به قانونی ورود ازدواج برای نتواند  فنالند

 .نماید اخذ را فنالند کشور تابعیت سال چند گذشتن از بعد و کرده کسب را فنالند اقامت ازدواج و نامزدی

 

 :فنالند سفارت آدرس

 4شیرین ـ پالک  کوچه ـ بزرگ آقا خیابان ـ فیاضی شهید خیابان تهران، تهران، نشانی :

    22214۳16 - 8-22215۷۷۷-021     تلفن :
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بار و هر بار به مدت دوسال تمدید  2ساله بوده که بعد از آن های اخذ شده ابتدا به صورت یک  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

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

 را به دست آورد. فنالند

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

 بهترین مشاوره را به شما میدهند،. فنالنداقامت 

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          


