
 

 

 مهاجرت به مالزی

 و روشهای اخذ اقامت مالزی

مهاجرت به مالزی، روش های مختلفی که برای مهاجرت به این کشور وجود دارد و همچنین اخذ اقامت و  

تابعیت مالزی در این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار خواهد گرفت. هزینه های تحصیل و زندگی در  

ه چه معنا است؟ برای  مالزی به چه صورت است؟ کار در مالزی چگونه است؟ مهاجرت به مالزی خانه دوم ب 

گرفتن پاسخ تمامی سواالت و ابهامات در خصوص مهاجرت ب مالزی در این مقاله با ما همراه شوید تا اطالعات  

جذابی را در رابطه با این کشور در اختیارتان قرار دهیم. این مقاله حاصل ساعت ها تحقیق و بررسی علمی  

در سایت رسمی دولت مالزی و ترجمه آخرین و   موسسه حقوقی ملک پور مشاورین مجرب و متخصص مجموعه

به روزترین قوانین مهاجرتی آن است. برای ارتقا سطح کیفیت مطالب علمی و وب سایت ما را از نظرات و  

در قسمت دیدگاه نظرات  پیشنهادات ارزشمند خود مطلع سازید به همین منظور می توانید در زیر همین مقاله  

 .خود را ثبت کنید و در صورت رضایت از مقاله به آن ستاره بدهید 

 :متوسط هزینه مهاجرت به مالزی عبارتند از

 بازار هزینه )دالر(  بازار هزینه )دالر( 

 رستوران های ارزان  ۲.۴۳ سینه مرغ  ۳.۰۴

 کاپوچینو ۲.۴۷ گوشت گاو  ۶.۵۲

 لیتری آب  ۱.۵بطری   ۰.۵۴ تاکسی ۰.۴۹

 شیر ۱.۶۶ اینترنت ۳۵.۰۳

 عدد  ۱۲تخم مرغ  ۱.۲۶ برق ۴۵.۰۵

۲۰۰۰.۹۵ 

هر متر مربع خرید  

 ۳۵۹.۴۶ آپارتمان )مرکز شهر( 

خوابه )   ۱اجاره آپارتمان 

 مرکز شهر( 

https://miemohajerat.net/


 

 

۱۲۱۳.۹۸ 

هر متر مربع خرید  

 ۲۲۵.۰۶ آپارتمان )خارج شهر( 

خوابه   ۱اجاره آپارتمان 

 )خارج شهر( 

 بازار هزینه )دالر(  بازار هزینه )دالر( 

 رستوران های ارزان  ۲.۴۳ سینه مرغ  ۳.۰۴

 کاپوچینو ۲.۴۷ گوشت گاو  ۶.۵۲

 لیتری آب  ۱.۵بطری   ۰.۵۴ تاکسی ۰.۴۹

 شیر ۱.۶۶ اینترنت ۳۵.۰۳

 عدد  ۱۲تخم مرغ  ۱.۲۶ برق ۴۵.۰۵

۲۰۰۰.۹۵ 

هر متر مربع خرید  

 ۳۵۹.۴۶ آپارتمان )مرکز شهر( 

خوابه )   ۱اجاره آپارتمان 

 مرکز شهر( 

۱۲۱۳.۹۸ 

هر متر مربع خرید  

 ۲۲۵.۰۶ آپارتمان )خارج شهر( 

خوابه   ۱اجاره آپارتمان 

 )خارج شهر( 

 تحصیل در مالزی 

مهاجرت به مالزی از طریق تحصیل امکان پذیر است و امکان تحصیل درمالزی در تمامی مقاطع تحصیلی وجود  

سال خود را به این کشور دارند و می توانند   ۱۸دارد. دانشجویان اجازه بردن همراه یعنی همسر و فرزندان زیر  

تحصیلی نیز در مالزی وجود دارد و در   در کنار تحصیل کار دانشجویی نیز انجام دهند. امکان گرفتن بورسیه 

  ۵۰۰۰ادامه چند نمونه از انواع بورسیه های تحصیلی برایتان آورده خواهد شد. هزینه های تحصیل در مالزی از 

 .دالر نیز قابل افزایش باشد  ۲۰۰۰۰دالر شروع می شود و ممکن است تا 

 :چند نمونه از بورسیه های تحصیلی در مالزی عبارتند از



 

 

 تحصیلی کیجانگ مالی نگارا مالزی  بورس 

 PAM inovar 2019 بورسیه تحصیلی

 yasaran bank rakyat scholarship 2019 بورسیه تحصیالت تکمیلی

 pam inovar 2019 جایزه بورس تحصیلی

 :دانشگاه های معتبر مالزی به همراه رتبه آنها در سطح دنیا 

  

رتبه در سطح  

 نام دانشگاه رتبه دانشگاه  جهان

 دانشگاه ماالیا 1 ۳۷۴

 دانشگاه فناوری مالزی  2 ۵۵۸

 دانشگاه علوم مالزی  3 ۶۰۸

 دانشگاه پوترا مالزی  4 ۶۲۹

 دانشگاه ملی مالزی  5 ۷۴۸

 دانشگاه فناوری و تکنولوژی مالزی  6 ۷۸۳

 دانشگاه اسالمی مالزی  7 ۱۲۵۸

 دانشگاه پرلیس مالزی  8 ۱۴۰۳



 

 

 دانشگاه تون حسین اون مالزی 9 ۱۵۵۳

 دانشگاه اوتارا مالزی  10 ۱۶۲۳

 دانشگاه ملی انرژی  11 ۱۶۸۸

 دانشگاه پهانگ مالزی  12 ۱۶۹۳

 دانشگاه چند رسانه ای  13 ۱۷۴۴

 دانشگاه تکنولوژی پتروناس  14 ۱۸۱۴

 دانشگاه ناتینگهام مالزی  15 ۱۸۵۸

 دانشگاه صباح مالزی  16 ۱۹۶۲

 دانشگاه توکوه عبدالرحمان ۱۷ ۱۹۶۶

 دانشگاه تکنیکال مالکا مالزی  ۱۸ ۱۹۸۰

 دانشگاه ساراپاک مالزی  ۱۹ ۲۱۶۲

 دانشگاه ترنگانو مالزی  ۲۰ ۲۵۸۷

  

 :مدارک موردنیاز ویزای تحصیلی مالزی

  



 

 

 پاسپورت معتبر و دارای اعتبار

 پذیرش تحصیلی به همراه فیش پرداختی شهریه 

 مدارک تحصیلی به همراه ترجمه آن و ریز نمرات

 ارائه مدرک معتبر زبان انگلیسی )دانشگاه های سطح علمی باال الزامی است( 

 ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی 

 ارائه عکس پرسنلی 

 ساله متقاضی است(  ۱گواهی نامه ی تمکن مالی )شامل هزینه های زندگی  

 گواهی عدم سوء پیشینه 

 انگیزه نامه 

 گواهی سالمت

 مهاجرت به مالزی از طریق کار

مهاجرت به مالزی از طریق کار بدون داشتن کارفرما و اسپانسر امکان پذیر نیست. برای مهاجرت به مالزی  

نیاز خواهد داشت که می تواند از طریق موسسات کاریابی این پیشنهاد شغلی را پیدا کند   Job offer شخص به

 .خود بدون کمک موسسات در این کشور کار پیدا کند  به گام تا کار در خارج از کشور ویدیو گام و یا با تهیه

  

 :مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای کار مالزی

 نامه درخواست و نامه استخدام از سوی کارفرما -1

https://miemohajerat.net/


 

 

 قرارداد کاری -2

 تکمیل فرم درخواست ویزا -3

 نامه تأییدیه وزارت کشور مالزی -4

 پاسپورت معتبر -5

 قطعه   4به تعداد  4در  3عکس -6

 گواهی سالمت از مراکز معتبر که برای سه ماه اخیر باشد -7

 گواهی عدم سوء پیشینه -8

9-CV متقاضی 

 مدارک تحصیلی -10

 :چند نمونه از سایت های کاریابی در مالزی

https://www.seekers.my/ 

https://www.randstad.com.my/ 

https://www.michaelpage.com.my/ 

https://www.manpower.com.my 

 :درصد است که در نمودار زیر نشان داده شده است ۳.۵نرخ بیکاری در مالزی  



 

 

 

 :مشاغل مورد نیاز در مالزی

 علوم کامپیوتر 

ی به متخصصان ماهر در حل مشکالت پیچیده محاسبات وجود دارد.  به لطف پیشرفت سریع فناوری ، نیاز فور

تحلیلگر سیستم ها، برنامه نویس برنامه ها، برنامه نویس پایگاه داده، مهندس شبکه، مدیر سیستم و مجری  

 .امنیت سایبری

 مهندسی

ساختمانی،   مهندسین و تکنسین های مهندسی به لطف تقاضای زیاد صنایع مختلف به ویژه بخش های تولیدی،

علمی و فنی همچنان مورد استقبال قرار می گیرند.مهندسین صنایع برای کارهایی که مربوط به اتوماسیون  

فرآیند رباتیک و نقشه برداری از فرآیندهای تجاری است ، ضروری هستند. مهندس مکانیک ، مهندس شیمی ،  

مهندسی برق ، تکنسین مهندسی  مهندس برق / الکترونیک ، مهندس عمران و مهندس صنایع. تکنسین 

 .مکانیک ، تکنسین کنترل کیفیت و تکنسین نگهداری

 امور مالی 



 

 

متخصصان امور مالی بسیار مهم هستند. مدیران مالی، مدیران حسابرسی، مدیریت ریسک، صنعت بانکداری،  

 .بار و مدیر صندوق برنامه ریز مالی، مجری امور مالی، تحلیلگر ریسک، تحلیلگر سرمایه گذاری، تحلیلگر اعت 

 آموزش و پرورش 

 مدرس دانشگاه ، معلم مهد کودک ، معلم پیش دبستانی و معلم مهد کودک    

 حسابداری 

 مجری حساب ، حسابرس ، مشاور مالیاتی ، حسابدار مدیریت و کنترل مالی 

 علوم آماری 

 تحلیلگر داده ها ، دانشمند داده ، اکتارور قیمت گذاری ، اکتار ارزیابی ، مدیر ریسک و مهندس داده های بزرگ 

  

 ارتباطات

 مدیر روابط عمومی ، مدیر ارتباط با مشتری و متخصص ارتباطات بازاریابی

  

 طراحی گرافیکی و چندرسانه ای 

و   UI طراح گرافیک ، انیماتور ، تعدیل کننده سه بعدی ، هنرمند دیجیتال ، هنرمند جلوه های تصویری ، طراح

 طراح وب 

  

همچنین زیر شاخه رشته هایی مانند، هنر های آشپزی، علم شیمی، ایمنی و بهداشت شغلی،تجارت و کسب و  

 کار

  

 مهاجرت به مالزی از طریق سرمایه گذاری 

امروزه مالزی در صنایع : الستیک ، قلع ، روغن پالم ، چوب و فلفل یکی از بزرگترین تولید کنندگان در جهان  

است و افزایش سرمایه گذاری خارجی به این کشور کمک کرده است که در تولید خودرو و رایانه نیز ورود پیدا  

 .کند 



 

 

 :روش های مختلف سرمایه گذاری در مالزی عبارتند از

  

 سرمایه گذاری از طریق خرید ملک 

در بسیاری از کشورها اجازه خرید ملک توسط افراد خارجی وجود ندارد اما نکته جالب در مورد کشور مالزی این  

است که اجازه خرید ملک برای افراد خارجی در این کشور وجود دارد. البته محدودیت خرید زمین های  

داقل یک میلیون رینگت نیاز است که البته در برخی مناطق هزینه ها  کشاورزی وجود دارد. برای خرید امالک ح

باالتر نیز خواهد رفت. خرید ملک منجر به اخذ اقامت و تابعیت افراد سرمایه گذار نمی شود و صرفا راهی برای  

 .سرمایه گذاری در مالزی می باشد 

 سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت

هزار رینگت دارد. نکته مهم این است که   50از به سرمایه اولیه حداقل سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت نی

این روش سرمایه گذاری با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی این کشور در آسیا می تواند جز سرمایه گذاری  

برای   های پر سود محسوب گردد. این سرمایه گذاری نیاز به طرح تجاری خالقانه دارد تا بتواند توجیه اقتصادی

 .این کشور داشته باشد. در نهایت شما با این روش سرمایه گذاری می توانید یک ویزای دو ساله دریافت نمایید 

 (MM2H- MALAYSIA MY SECOND HOME) سرمایه گذاری از طریق طرح خانه دوم

ند اقامت  این روش به نوعی به روش تمکن مالی و یا خودحمایتی شهرت دارد. در واقع افرادی که می خواه

هزار دالر نشان دهند و عالوه بر آن   125مالزی را دریافت نمایند، باید به دولت این کشور تمکن مالی در حدود 

دالر درآمد دارد و از پس هزینه های زندگی در این کشور بدون هیچ مشکلی بر   2500ثابت نمایند که ماهیانه 

  خود  سال  21 زیر فرزندان  و   مالزی را برای خود، همسرساله   10می آیند. بواسطه این روش متقاضیان اقامت 

  برای ملک  خرید  یا و  گذاری سرمایه  اجازه البته . داشت نخواهند  را کشور  این  در کار اجازه  اما نمایند  می دریافت

 .دارد  وجود  آنها

 تولد فرزند در مالزی 

 :قانون تبعیت می کنند   ۲سیستم کشورها به طور کلی از 

 قانون خاک 



 

 

قانون خاک می گوید نوزادانی که در خاک این کشور ها به دنیا بیاید، فارغ از این که والدین آنها چه تابعیتی  

دارد، می توانند تابعیت این کشورها را نیز به دست بیاورند. در حال حاضر کشورهای مانند کانادا آمریکا و برزیل  

 .از قانون خاک تبعیت می کنند 

 قانون خون 

ی گوید که فقط نوزادانی که یکی از والدین آنها مالزیایی باشند، به صورت اتوماتیک می توانند  قانون خون م 

تابعیت مالزی را به دست بیاورند و کشورهایی که از این قانون تبعیت می کنند تنها به کسانی که والدین آنها از  

 .شهروند کشورشان می باشد، تابعیت اعطا می کنند 

ی بر اساس خون است و از این طریق نمی توان برای اخذ تابعیت استفاده کرد. تمامی  بنابراین سیستم مالز 

می باشد و هرگونه کپی برداری از آن    MIE مطالب مربوط به مقاله مهاجرت به مالزی متعلق به موسسه حقوقی

 .بدون ذکر منبع ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد 

 ازدواج در مالزی 

اقامت مالزی ازدواج می باشد اما در مالزی نیز در رابطه با این قانون مانند ایران تبعیض  یکی از را های اخذ 

جنسیتی وجود دارد. در حال حاضر ، سه قانون در قوانین تابعیت مالزی وجود دارد که بر اساس جنسیت تبعیض  

کشور برای پدران مالزی   قایل می شوند. اوال ، قانون اساسی فدرال، شهروندی را به فرزندان متولد خارج از 

تضمین می کند، اما در مورد فرزندان متولد خارج از کشور مادران شهروند مالزی، ساکت است. در نتیجه،  

بسیاری از مادران مالزی قادر به تأمین تابعیت مالزی برای فرزندان خود که در خارج از کشور متولد شده اند  

می دهد که مردانی که شهروند مالزی هستند برای کودکان خود که  نیست. ثانیا ، قانون اساسی فدرال اجازه ن

متولد شده از یک ازدواج به رسمیت شناخته شده با همسر خارجی هستند، تابعیت دریافت کنند. این کودکان  

پس از ثبت نام در مدرسه، دسترسی به مراقبت های بهداشتی عمومی و یافتن شغل بعداً در زندگی با مشکالت  

وبرو می شوند. ثالثاً ، قانون اساسی فدرال اجازه می دهد در صورت تحقق چندین معیار از جمله اقامت  بزرگی ر

در مالزی به مدت دو سال ، از طریق ثبت نام، به همسران خارجی مردان مالزیایی تابعیت بدهد. با این حال،  

انند درخواست تابعیت کنند. این  همسران خارجی زنان مالزیایی تنها پس از اقامت ده سال در مالزی می تو

قوانین تبعیض آمیز تأثیر واقعی بر زندگی بسیاری از مالزیایی ها و خانواده های آنها دارد.گردشگرانی که می  

روز قبل از ثبت نام ازدواج در دفتر اداره ملی، در مالزی اقامت   7خواهند در مالزی ازدواج کنند، باید حداقل 

 .داشته باشند 

 


