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 سوئیس 

 جنوب از لیختنشتاین، و اتریش با شرق از آلمان، با شمال از که غربی اروپای در است کشوری سوئیس کنفدراسیون رسمی نام با سوئیس

 .است همسایه فرانسه با غرب از و ایتالیا با

 از و فدرال جمهوری صورت به است کشوری سوئیس .دارد مربع کیلومتر 41٬290 بر بالغ مساحتی جمعیت و نفر میلیون 7٫۵ کشور این

 .شوند می خوانده «کانتون» که است شده تشکیل ایالت 26

 ثروتمندترین از یکی سوئیس. هستند زوریخ و ژنو جهانی شهر دو کشور این اقتصادی های قطب و است برن شهر سوئیس پایتخت

 .است جهان در ها باالترین از نفر هر برای دالر 39٬000 با کشور این در سرانه درآمد و است جهان کشورهای

 .شوند می شناخته رسمیت به رومانش و ایتالیایی فرانسوی، آلمانی، زبان چهار آن در و است چندزبانه کشوری سوئیس
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 .است نشده جنگی هیچ وارد تاکنون 181۵ سال از کشور این که طوری به است، جهانی مناسبات در طرفی بی طوالنی سابقه دارای سوئیس

 ملل سازمان اروپایی دفتر دو از یکی. است جهانی تجارت سازمان و سرخ صلیب چون المللی بین های سازمان از بسیاری مقر کشور این

 .دارد قرار ژنو شهر در و کشور این در نیز

 .است ملی تعطیل سوئیس در روز این و شود می ذکر 1291 اوت 1 تاریخ در سوئیس کشور تأسیس

 

 اقتصاد

. است (EFTA)اروپا آزاد تجارت انجمن عضو ولی نیست اروپا اتحادیه عضو سوئیس. است جهان کشورهای ثروتمندترین از یکی سوئیس

 عضو کشورهای بین ستد و داد قرارداد، این موجب به. گردید EFTA عضو و بست قرارداد اروپا اتحادیه با سوئیس میالدی 1999 سال در

 نیز بیمه های شرکت. شود می محسوب کشور این های بخش ترین مهم از یکی سوئیس در بانکداری. گشت تر آسان سوئیس با اتحادیه

. گردشگرپذیرند شهرهای جزو زوریخ و ژنو. است توریسم صنعت اقتصادی مهم بخش دیگر. دارند سوئیس اقتصاد در زیادی سهم

 .کنند می سفر کشور این به برفی های ورزش برای که هستند گردشگرانی میزبان کشور این های کوهستان همچنین

 

 

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - سوئیس

  ترین پایین باالترین    قبلی گذشته                    مالیات سوئیس

  صد در17.92                 21.23    17.92             17.92           شرکت مالیات نرخ

  صد در 40.00                40.40         40.00              40.00         شخصی درآمد مالیات نرخ

  صد در  7.60                8.00      8.00              8.00     فروش بر مالیات نرخ
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 کیلومتر مربع  41,285 مساحت

 میلیون نفر 7,591,400 جمعیت

 برن پایتخت

 فرانک سوئیس واحد پول

 .ch دامنه اینترنتی

شماره پیش  41+ 

 

 شهر های مهم سوئیس

 ورنیه -اوسته– تون -شفوزان گالن سنت -نوشاتل -لوگنو– لوسرن -فوند دو لشو- کونیز -فریبورگ -شور -بین/بیل -بازل-زوریخ

 

 زوریخ

 در سوییس، مرکزی شمال در شهر این. باشد می زوریخ کانتون مرکز و سوییس کشور در شهر ترین پرجمعیت و ترین بزرگ زوریخ

 فرهنگی پایتخت عنوان به آن از گاه و رفته شمار به سوییس اقتصادی قطب مهمترین زوریخ،. است گرفته جای آلپ های کوه دامنه

 شناخته جهان در زندگی کیفیت بهترین با شهری زوریخ. است برن شهر سوییس، سیاسی پایتخت نکهآحال شود؛ می یاد کشور این

 شد. شناخته جهان شهر ترین گرانقیمت بعنوان 1394 سال شهریور 28 تاریخ شهردر این. شود می
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 برن

 برن ناحیه در شهر این. باشد می سوئیس پرجمعیت شهر چهارمین نفر ۱۲۳٬۴۶۶ جمعیت با برن شهر. است سوئیس اروپایی کشور پایتخت  برن 

 در برن شهر. است ژرمن برنیز نام به آلمانیش گویش نوعی اصلی شفاهی زبان ولی است آلمانی برن، در رسمی زبان. است شده واقع برن ایالت از

 .شد معرفی زندگی کیفیت نظر از جهان برتر شهر ۱۰ جزو ،۲۰۱۰ سال

 وسط از راین معروف روخانه از بعد سوئیس آب پر رودخانه دومین Aare رودخانه. است شهر این آموزشی مراکز از برن، کاربردی علوم دانشگاه

 .میگذرد شهر این
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 بازل 

 .است سوئیس کشور پرجمعیت شهر سومین بازل

 مرزهای تا بازل مسکونی ناحیه گستردگی. است بوده نفر ۷۳۱٬۰۰۰ حومه احتساب با و نفر ۱۶۵٬۵۲۹ با برابر ۲۰۰۶ سال در شهر این جمعیت

 .است بازل( ایالت) کانتون مرکز بازل. است کرده تبدیل کشور بزرگ شهر دومین به ۲۰۰۴ سال از را شهر این سوئیس، شمالی
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 داروسازی و شیمیایی صنایع برای صنعتی مرکز یک عنوان به ای عمده نقش شهر این. دارد جای راین رود کناره بر سوئیس باختری شمال در بازل

 .است مرز هم فرانسه و آلمان کشور دو هر با بازل. دارد عهده بر

 

  

 هزینه زندگی در سوئیس

 سوئیس در غذا و خوراک هزینه

 رستوران و فود فست

 فرانک 20:  قیمت ارزان رستوران در خوراک وعده یک هزینه

 فرانک 100( :  نفر دو) معمولی رستوران در خوراک وعده یک هزینه

 فرانک 14:  دونالد مک عدد یک هزینه

 بار و کافه
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 فرانک 4.۵  کاپوچینو فنجان یک هزینه

 فرانک 4  نوشابه لیتر 0.33 هزینه

 فرانک 3.۵  معدنی آب لیتر 0.33 هزینه

 مارکت سوپر

 فرانک 1.48  شیر لیتر یک هزینه

 فرانک 2.41:  فرانسوی نان قرص یک هزینه

 فرانک 2.46:  برنج کیلو یک هزینه

 فرانک ۵.27:  مرغ تخم شانه یک هزینه

 فرانک 30: محلی پنیر کیلو یک هزینه

 فرانک 22.۵:  سینه گوشت کیلو یکی هزینه

 فرانک 4۵.78:  ران گوشت کیلو یک هزینه

 فرانک 8:  سیگار بسته یک هزینه

 سبزیجات و میوه

 فرانک 3.60:  سیب کیلو یک هزینه

 فرانک 2.86:  موز کیلو یک هزینه

 فرانک 3.22:  پرتقال کیلو یک هزینه

 فرانک 3.8۵:  گوجه کیلو یک هزینه

 فرانک 2.۵1:  زمینی سیب کیلو یک هزینه

 فرانک 2.43:  پیاز کیلو یک هزینه
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 نقل و حمل و ذهاب و ایاب هزینه

 فرانک 3.20:  مترو بلیط

 فرانک 6.70:  تاکسی

 فرانک 3.80:  کیلومتر یک تا تاکسی

 فرانک 70:  انتظار ساعت یک تا تاکسی

 تفریح و ورزش

 فرانک 97.16:  سازی بدن باشگاه ماهانه هزینه

 فرانک 18:  سینما بلیط

 پوشاک

 فرانک 114.2۵:  جین شلوار یک

 فرانک ۵7.20: ورزشی لباس دست یک

 فرانک 12۵:  نایک کفش جفت یک

 فرانک 163:  مردانه چرم کفش جفت یک

 سوئیس در خانه اجاره هزینه یا قیمت

 منزل اجاره

 فرانک 1،۵49:  شهر مرکز در خوابه 1 آپارتمان اجاره

 فرانک 1،204:  شهر حومه در خوابه 1 آپارتمان اجاره

 فرانک 2،963.40:  شهر مرکز در خوابه 3 آپارتمان اجاره

 فرانک 2،296.11:  شهر حومه در خوابه 3 آپارتمان اجاره
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 فرانک 11،089.19:  شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر قیمت

 فرانک 8،4۵1.19:  شهر حومه در آپارتمان مربع متر هر قیمت

 تحصیل در سوئیس

 این. دارند را کشور از خارج در تحصیل ادامه قصد که افرادی از بسیاری آرزوی سوئیس در تحصیل گفت بتوان جرات به شاید

 سوئیس در زندگی خود، باالی سطح در اجتماعی رفاه های شاخص وجود دلیل به بدانیم که کند می پیدا اهمیت زمانی موضوع

 در تحصیل مزایای از برخی به ادامه در. کشد می خود سوی به را خارج در تحصیل ادامه مند عالقه هر و بوده بخش لذت بسیار

 .پردازیم می سوئیس

 مدرک با توانند می ها دانشگاه این التحصیالن فارغ و هستند ایران علوم وزارت تائید مورد سوئیس های دانشگاه از دانشگاه 17

 .شوند کار به مشغول یا و داده تحصیل ادامه ایران در ها دانشگاه این

 موضوع این و است دنیا در اجتماعی رفاه سطح نظر از کشور دومین سوئیس ،(لگاتوم) اجتماعی رفاه شاخص بندی رتبه نظر از

 .کند می کشور این در زندگی و تحصیل مشتاق به را خارج به تحصیل مندان عالقه از بسیاری

 .شود می محسوب دنیا های کشور ترین امن جزء جرم، میزان کمترین با سوئیس کشور

 .دارند مالی مشکل دانشگاه های هزینه پرداخت در که دانشجویانی برای هفته در ساعت 20 صورت به دانشجویی کار امکان

 نیز انگلیسی زبان به ها این بر عالوه باالتر مقاطع در و بوده فرانسوی یا آلمانی های زبان به کارشناسی مقطع در سوئیس در تحصیل

 .شود می ارائه

 سوئیس در کارشناسی

 سوئیس در کارشناسی دوره در تحصیل به مندان عالقه. است سال 4 حداکثر و سال 3 حداقل سوئیس در کارشناسی دوره طول

 متقاضی و است فرانسوی و آلمانی دوره این در تحصیل زبان. باشند کرده دریافت را خود دانشگاهی پیش و دیپلم مدرک بایستی

 کسب ایران در مدرک این است بهتر. باشد داشته را B2 یا و B1 آلمانی زبان مدرک بایستی سوئیس در کارشناسی دوره در تحصیل

 را هفته در ساعت 10 صورت به کار حق سوئیس در کارشناسی دوره دانشجویان. شود سیر تری راحت پروسه ویزا اخذ در تا شوند

 .کنند دریافت فرانک 1۵ تا 12 دانشجویی کار ساعت هر بابت تونند می دوره این دانشجویان. دارند
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 سوئیس در ارشد کارشناسی

 این در تدریس. است پژوهشی واحدهای همراه به تئوری صورت به واحدها دوره این در. است ساله دو ارشد کارشناسی دوره طول

 متفاوت تواند می موضوع این انتخابی دانشگاه و رشته اساس بر. شود می انجام فرانسوی یا و انگلیسی آلمانی، های زبان به دوره

 در. کنند ارائه دانشگاه به را 6٫۵ یا 6 آیلتس نمره بایستی دارند را زبان انگلیسی های دانشگاه در تحصیل قصد که افرادی. باشد

. یابند دست خود زبان مهارت نظر مورد سطح آن به تا بگذرانند دانشگاه در را زبان دوره توانند می کمتر نمره کسب صورت

 30 تا 20 بین دستمزدی کار ساعت هر ازای به دانشجویان این. دارند را هفته در کار ساعت 20 اجازه ارشد کارشناسی دانشجویان

 .کنند تامین را خود های هزینه از بخشی توانند می و کرده کسب را فرانک

 سوئیس در دکترا

 دانشجو که شرایطی در تحصیل و تحصیلی بورسیه با تحصیل صورت 2 به سوئیس کشور های دانشگاه در دکترا مقطع در تحصیالت

 به مشغول کشور این در دکترا مقطع در که افرادی برای سوئیس. پذیرد می کند،صورت می پرداخت شخصا را دانشگاه ی شهریه

 سایر همانند سوئیس کشور کلی طور به. دهد می قرار مدنظر را دالر هزار 2 تقریبا میزان به ماهیانه هستند،حقوقی تحصیل

 مخارج پرداخت جهت و دارد ای ویژه توجه ، دکترا مقطع در تحصیل حال در جویان دانش به ، تحصیل بحث در پیشتاز کشورهای

 به کار حق دانشجویان این. است آورده فراهم کشور این در دکترا ی دوره طول تسهیل جهت را ای ویژه ایشان،شرایط تحصیل

 .آید می دست به فرانک 1۵ تا 12 بین دستمزدی ساعت هر برای که دارند را هفته در ساعت 20 صورت

 مهاجرت به سوئیس

 :گذاری سرمایه طریق از مهاجرت

 برای حتی شرایط این و میباشد برخوردار اروپا اتحادیه از خارج اتباع برای خاصی بسیار پیچیدگی از سوئیس به مهاجرت اصوال

 صورت بدین باشد می شرکت اندازی راه و ثبت صورت به سوئیس کشور در گذاری سرمایه.  میگردد اعمال نیز آمریکا کشور اتباع

 برای طوریکه به بنمائید اندازی راه را اقتصادی فعالیت یک باید سپس ، نمائید ثبت سوئیس کشور در حقوقی شرکت یک ابتدا که

 که باشید داشته توجه ولیکن ندارد قرار محلی مقامات توجه مورد چندان شده گذاری سرمایه مبلغ. کنید ایجاد شغل نفر 10 حداقل

 قبولی قابل اقتصادی فعالیت صورتیکه در و یکسال گذشت از پس.  میباشد فرانک 3۵00 کم دست ماه در عادی کارگر یک حقوق

 به که سوئیس سالیانه اقامت دریافت برای میتوانید باشد فرانک 100 000 باالی شما شرکت خالص آوری سود میران و باشید داشته

 معروف C  اقامت کارت به که دائم  نوع اقامت به سال ۵ گذشت از پس اقامت این که نمائید اقدام  میباشد معروف  B اقامت کارت

 نکات باید سوئیس در شرکت ثبت سوئیس برای در شرکت ثبت هزینه مهاجرت جدید قانون با مطابق. گردید خواهد تبدیل میباشد

 :بگیرید نظر در را زیر
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 نیست خارجی مالکیت در محدودیتی –

 باشد سوئیس مقیم باید مدیران از یکی حداقل –

 .است یورو 13000 حدود در سوئیس فرانک 20000 شرکت اولیه سرمایه حداقل –

 تابعیت اخذ برای میتوانند سال 3 گذشت از بعد  C  دائم اقامت دارندگان میباشد بررسی دست در کشور این پارلمان در اکنون که

 .بنمایند اقدام سوئیس

 سوئیس: در ملک خرید قوانین و شرایط

 دهد، می را ملک هر اجاره برای کاربردی برنامه ها ده دریافت و یکدیگر با ها صاحبخانه حد از بیش رقابت اجاره بازار دیگر، سوی از

 و باشد می باال سوئیس در ملک قیمت  حال، این با. بگردند خود عالقه مورد خانه دنبال به خود دهند می ترجیح مردم از بسیاری

 مورد منزل جستجوی روند از قبل خود های گزینه توجه با کامل طور به انجامد، طول به بیشتر یا سال یک تواند می ملک فروش

 ممکن شما بنابراین ، دارد را خارجی افراد توسط خواص موارد برخی خرید مورد در ای سختگیرانه مقررات سوئیس.دهید قرار توجه

 :بخرید ملک زیر موارد در توانید می شما. باشید داشته خرید برای محدودی های گزینه است

 به کشور این ساکنین جزو و باشید داشته را سوئیس در اقامت اجازه یا باشید، اروپا آزاد تجارت انجمن یا اروپا اتحادیه عضو شما

 آیید؛ حساب

 .باشد داشته سوئیس در C مجوز یک شما

 .دارید را سوئیس در خانه یک خرید اجازه شما باال مورد دو هر در

 توانید می شما که طوری به برخوردارید، سوئیس در ملک خرید برای کشور این در شهروندان حقوق همان از شما مورد، دو هر در

 .بخرید را اولیه اقامت محل یک همچنین و خود تعطیالت برای ای خانه یا و گذاری سرمایه کار، و کسب محل

 بایستی اما باشید، داشته را کشور این در ملک یک خرید اجازه است ممکن شما باشید، داشته را سوئیس در  B  مجوز یک شما اگر

 .کنید زندگی آن در تنها

 ساکنان و هستند، سوئیس در ملک خرید به مایل که مقیم غیر های خارجی مانند گیرند، می قرار بندی دسته این در که کسانی

 های آژانس آیند، می کشور این به دیپلماتیک های ماموریت و کار برای که کسانی جمله از) سوئیس کار اجازه بدون خارجی

 مجوز یک یا و سوئیس در ملک خرید به مجاز است ممکن فصلی، کار اجازه با یا و مدت کوتاه کارگران یا و( CERN و ملل سازمان
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 یک خرید متقاضیان نفع به معموال اما است متفاوت کانتون به کانتون از مجوز صدور معیارهای. شود اعمال آنها برای خرید برای

 .است بیشتر یا سال پنج برای کانتون یک در اولیه اقامت محل

 آدرس سفارت سوئیس:

 13. پ - یاسمن کوچه نبش - منش شریفی. خ - الهیه. خ - صدر پل از باالتر - شریعتی. خ - 1 منطقه - تهران

 22008333 تلفن:

 

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

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

 میتوان تابعیت کشور سوئیس را به دست آورد.

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

 اخذ اقامت سوئیس بهترین مشاوره را به شما میدهند،.

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

 


