






















استارتاپ  پرونده  تکمیل  برای 

مسائل  محوریت  با  کانادا  ویزای 

یک  به  سه نفره،  تیمی  با  و  حقوقی 

نیازمندیم.   AI تخصص  با   هم تیمی 

ایمیل  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

در   fatima.namnik@gmail.com

ارتباط باشید.

تحصیل در آمریکا
با روی کار آمدن دولت جدید 

آمریکا امید مهاجرین ایرانی به 

تحصیل در آمریکا بیشتر شده. 

برای اطالع از شرایط تحصیل 

در آمریکا و ارائه اطالعات به 

متقاضیان، این مقاله به تازگی 

توسط ما منتشر شده.

ویزای فریلنسری آلمان 
از  اشتغالی  خود  مهاجرت 

راه  فریلنسری  ویزای  طریق 

آلمان  به  ورود  برای  مناسبی 

است که اگر توانایی یا سابقه 

فعالیت در این زمینه را دارید، 

مطالعه آن را به شما پیشنهاد 

می کنیم.

سرمایه گذاری از طریق 
خرید بیزنس در کانادا 

سرمایه گذاری در کانادا و علی 

الخصوص سرمایه گذاری از 

طریق خرید بیزنس از مطمئن 

به  مهاجرت  راه های  ترین 

مقاله  این  در  که  کاناداست 

مورد بررسی قرار گرفته.

تحصیل در ایتالیا
در این مقاله اطالعات مربوط 

به پذیرش تحصیلی در ایتالیا و 

ملزومات آن مورد بررسی قرار 

تحصیل،  هزینه های  گرفته. 

شرایط ورود، بورسیه  تحصیلی 

از  مرتبط  اطالعات  سایر  و 

جمله اطالعات این مقاله اند 

برای تکمیل پرونده خرید یک کالج دانشگاهی 

در اسلواکی به فرد یا افرادی با حداقل سرمایه 

یورو  هزار   200 حداکثر  تا  یورو  هزار   100

نیازمندیم.  مشترک  سرمایه گذاری  جهت 

ایمیل  با  سرمایه گذاری  به  تمایل  صورت  در 

ارتباط  در   fatima.namnik@gmail.com

باشید.

ویزای  استارتاپ  پرونده  یک  تکمیل  برای 

دو  تیمی  با  و  با محوریت بالکچین  انگلیس 

 نفره، به یک هم تیمی فعال و کوشا نیازمندیم.

در صورت عالقه مندی و برای کسب اطالعات 

 info@finsadvisers.com ایمیل  با  بیشتر 

در ارتباط باشید.

موسسه چهره نگار در شهرهای اهواز، شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان از میان دفاتر مهاجرتی و آژانس های مسافرتی خوش نام و دارای سابقه 

فعالیت، نمایندگی فعال می پذیرد. در صورت تمایل به همکاری، با ایمیل market-dev@finsadvisers.com در ارتباط باشید.
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