
 

 

 

 

 ویزای استرالیا و مقدمه ای بر ان :

در این مقاله مورد بررسی و تحلیل علمی قرار میگیرد و تمامی نکات مهم و اصلی در رابطه با ویزای استرالیا شرح   ویزای استرالیا

 شود .   داده می

  ویزای استرالیا چه شرایط و امتیازاتی دارد ؟ ایا برای اخذ   ویزای استرالیاشامل چه افراد با چه شرایطی می شود ؟   ویزای استرالیا

امروزه از جمله موارد و موضوعاتی است که نظر افراد بسیاری را برای مهاجرت به   ویزای استرالیانیازمند وکیل مهاجرتی است ؟  

انواع مختلفی دارد و هر کدام از این ویزاها شامل افرادی با   ویزای استرالیا استرالیا از طرق مختلف به خود جلب کرده است . 

 شرایط خاصی می شود. 

شرایط خاصی را دارد بلکه اغلب منجر به اخذ اقامت برای متقاضیان می گردد .   جمله ویزاهایی است که نه تنها از ویزای استرالیا 

کشور استرالیا سالیانه افراد زیادی را برای مهاجرت از طرق به خود جلب می کند که شرایط خاصی را داشته باشند و اغلب افراد  

سرمایه گذاری جذب می کند که سالیانه موارد و  چه در زمینه تحصیل و چه در زمینه    –کارامد را چه در زمینه کار متخصص و 

 شرایط خود را تغییر می دهد تا افراد الیق تری را جذب کند . 

 یزای استرالیا و انواع آن : و

انواع مختلفی دارد که در این مقاله سعی بر بررسی تمامی این ویزاها داریم و موسسه حقوقی ملک پور با ارائه این   ویزای استرالیا

 دی و به صورت کامل بررسی نماید : مقاله کوشیده است که تمامی ویزای استرالیا را دسته بن 

 

 به چند دسته در راه های مهاجرت تقسیم می شود که هر کدام از ویزاها عبارت است از :  ویزای استرالیا

 (    skilled migration) ی استرالیاویزای کار  .1

 (    student visa) ویزای دانشجویی   استرالیا ویزای تحصیلی .2

   ( business migration ) استرالیا و تجارت  ویزای سرمایه گذاری  .3

 ) ویزای همراه (  استرالیا  ویزای گاردین یا والدین  .4
 ویزای توریستی یا کوتاه مدت استرالیا .5
 ویزای درمانی استرالیا .6

 

ه  در این قسمت خاطر نشان می کنیم که موسسه حقوقی ملک پور جهت راهنمایی شما عزیزان برای انتخاب راه روش دقیق و نحو

ویدیوهایی منباب موضوع مهاجرت به تمامی کشورها و    مهاجرت به استرالیامهاجرت شما عزیزان به استرالیا از طرق مختلف 

تهیه نموده تا با استفاده از ان اطالعات و دانش مهاجرتی خود باال برده و   ویزای استرالیاتمامی موضوعات و انواع ویزاها از جمله  

اقدام نمایید  . با   ویزای استرالیاخود در باب وکیل حقوق مهاجرت درباره مهاجرت خود به هر کشوری به خصوص استرالیا و اخذ  

توسط افراد سود   دیگر نگران موضوع مهاجرت خود و گمراهی ویدئوی راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت تهیه و مشاهده 

 جو نخواهید شد و خود بعنوان وکیل مهاجرتی بهترین تصمیم را با توجه به شرایط خود اخذ خواهید کرد . 

 

 ( :   skilled migration طریق کار ) ویزای کاری استرالیا  ویزای استرالیا از

این ویزا از طریق مهارت افراد و یا از طریق تخصصشان  با توجه به عنوان این ویزا باید دانست که از طریق کار ا ویزای استرالی 

از جانب دولت استرالیا اعطا میگردد که سیستمی نسبتا افراد   از جانب کشور استرالیا اعطا میگردد . این ویزا با توجه به شرایط

از طریق   ویزای استرالیا.  گیرد می دهیم را دربر می و امتیاز بندی است که موارد خاصی را که در ادامه مورد بررسی قرار پیچیده 

کار تنها به افرادی اعطا می شود که نه تنها متخصص باشند بلکه از توانایی های بسیاری بهرمند باشند و به عبارتی افراد خاصی را  



 

 

  ر استرالیا ویزای کاو دارای شرایط اقامتی خاصی است که میتوان  از طریق کار موارد بسیاری دارد  ویزای استرالیا  طلب می کند. 

 : تقسیم نمود  دسته   2را از نظر نوع اقامت به  

 

 :  استرالیا  دائم اقامت  ✓
 استرالیا (  187) ویزای  دائم با حمایت کارفرما در مناطق کم جمعیت ویزای اقامت  -1
 استرالیا (  186) ویزای   ویزای اقامت دائم با اسپانسر شغلی استرالیا -2
 استرالیا (  189) ویزای   مستقلویزای مهارتی استرالیا به صورت  -3
 (  190)ویزای  ویزای مهارتی استرالیا با اسپانسر ایالتی -4

 

 :  ت استرالیا اقامت موق  ✓
 استرالیا (  400) ویزای   ویزای کار موقت برای افراد متخصص -1
 استرالیا (  489) ویزای   ویزای تخصصی با اسپانسر مناطق کم جمعیت و اسپانسر فامیلی -2
 استرالیا (  485) ویزای  های استرالیا التحصیالن دانشگاهاقامت موقت ویژه فارغ  -3

 

  ویزای استرالیاسیستم امتیاز بندی دارند که افراد طبق توانایی ها ومهارت های خود می توانند امتیازات مورد نیاز  تمامی این ویزاها 

 بدست اورند .  ویزای کار استرالیااز طریق  استرالیا را یا موقت را کسب کنند و طبق شرایط اقامتی این ویزا اقامت دائم 

 یزای استرالیا و مدارک الزم برای اقدام : و

 :  می باشد که این امتیازات طبق موارد زیر می باشداز طریق کار یا مهارت شامل امتیازاتی  ویزای استرالیا

 سن   •

 (   مقاطع مختلف امتیازات متفاوتی دارند)  مدارک تحصیلی •

 (  ielts) مدرک زبان   •

 بیمه (   سابقه کاری ) صرفا معتبر و با •
 اسپانسر ) باتوجه به نوع ویزا متفاوت است (  •
 شرایط همسر ) در صورت تاهل متقاضی (  •

 

 مدارک الزم برای ویزای کار استرالیا : 

 ترجمه و ارایه مدارک تحصیلی ) متقاضی و همسر در صورت تاهل فرد (  •

 ارایه مدارک زبان ) متقاضی و همسر در صورت تاهل فرد (  •

 ترجمه و ارایه مدارک سابقه کاری   •

 ترجمه و ارایه مدارک شناسایی ) متقاضی و همسر در صورت تاهل فرد (  •
یح اجمالی مدارک مورد نیاز برای ویزای استرالیا پرداختیم شما متقایان عزیز می توانید جهت اطالعات تکمیلی  ضدر این قسمت به تو 

 بدست اورید .    ای استرال کار یزای و  یبرا الزم  مدارک ر باب به سایت ملکپور مراجعه و اطالعات کاملی را د

 و چگونگی درخواست ویزای کار : ویزای استرالیا  

 .سایت اداره مهاجرت ثبت کنیدخود را در وب  (EOI) برای اخذ این ویزا باید فرم ابراز تمایل

 .ارائه دهد EOI خواهد برای اقدام جهت اخذ ویزا دعوت شود، باید یکهر کسی که می  •

• EOI   دهدی شما را در اختیار اداره مهاجرت قرار میالزم درباره  اطالعات. 

 .ا دو سال است EOI اعتبارزمان مدت  •

جهت اخذ  م شود و شاید برای اقداکنندگان مشخص می  ی شما در مقابل سایر درخواست رتبه   EOIرایگان بعد از ثبت •

 .ویزا دعوت شوید



 

 

 .  باشید کشور یا خارج از  و توانید در استرالیامی EOI هنگام ثبت •

 .و یا به اصطالح اپدیت کنید  خود را تغییر بدهید EOI توانید، می  تا قبل از اینکه برای اخذ ویزا دعوت شوید •
 

 استرالیا برای درخواست ویزای کار:هزینه ویزای 

 دالر استرالیا  ۳۷۵۵: و فرد اصلی  متقاضی •

 دالر استرالیا ۱۸۷۵:   همسر متقاضی •

 دالر استرالیا  ۹۴۰سال:  ۱۸ زیر متقاضی  انفرزند •

 دالر استرالیا ۱۸۷۵: ۱۸ باالی  متقاضی انفرزند •

هزینه  ویزای استرالیا از طریق ویزای کار دارای هزینه های متفاوتی است که شما عزیزان می توانید تمامی اطالعات منباب 

 را در سایت ملکپور مشاهده فرمایید .  های ویزای کار استرالیا

 

 

 :  (  student visa) ویزای دانشجویی از طریق تحصیل ویزای استرالیا 

تحصیلی برای متقاضیانی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند مناسب است سالیانه دانشجویان بین المللی   از طریق ویزای استرالیا 

ط خاصی را  به استرالیا انتخاب می کنند که خود تحصیل در این کشور شرای ویزا را برای مهاجرت و جهت اخذ اقامت  نبسیاری ای 

 برای افراد دربر دارد .  

برای دانشجویانی که از طریق ویزای تحصیلی وارد این کشور می شود شرایط ساده ای را به نسبت ویزای کاری   ویزای استرالیا

د که شامل  دارد و راه به نسبت سهل تری برای ورود به این کشور نیز می باشد . این ویزا برای افراد متقاضی نکاتی را در بر میگیر

ویزای    مدرک زبان و از همه مهم تر در برخی موارد گپ و فاصله تحصیلی می باشد . –تحصیالت افراد  – : سن فرد متقاضی 

 بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است که می توانید با مراجعه به سایت مطاله فرمایید . تحصیلی استرالیا

 دسته تقسیم می گردد :   ۲از طریق تحصیل به  ویزای استرالیا

 :سال (  ۱۸تحصیل افراد غیر رشید ) زیر  -1
  ۱۸سال که اقدام به تحصیل در این کشور می کنند شامل موارد خاصی است دانش اموزان زیر  ۱۸برای افراد زیر  ویزای استرالیا

که هزینه های تحصیل برای افراد  تحصیل کنند در مدارس معتبر شبانه روزی  سال می توانند در این کشور بدون داشتن مدرک زبان 

از   و در حین تحصیل برای دانش اموزان کالس و دوره های زبان برگذار می گردد . سال با خوابگاهشان محاسبه خواهد شد  ۱۸زیر 

جمله موضوعاتی که در این ویزا بسیار حایز اهمیت است موضوع ویزای همراه والدین و هم چنین خواهر و برادر می باشد .  

یا گاردین اعطا میکند و هم چنین به خواهر و  استرالیا از جمله کشورهایی است که به هر دو والدین فرد غیر رشید ویزای همراه 

 برادر فرد متقاضی ویزا می دهد . 

 مدارک مورد نیاز : 

 ترجمه مدارک تحصیلی   •

 ترجمه مدارک شناسایی   •

 ریزنمرات و ترجمه ان  •
 : سال (    ۱۸تحصیل افراد رشید ) باالی  -2

برای افراد بالغ و رشید که قصد تحصیل یا ادامه تحصیل در مقاطع مختلف در کشور استرالیا را دارند بسیار مناسب  ویزای استرالیا 

را دارا باشند . برای اخذ  شرایط خاصی   افراد الزاما باید از طریق تحصیل ویزای استرالیااست اما باید در نظر داشت جهت اخذ  



 

 

مدرک زبان و سن فرد از جمله مواردی است که بسیار حائز اهمیت می باشد و افراد  ترالیا ویزای اسپذیرش تحصیلی استرالیا و اخذ 

 حصیلی و مردک زبان خود می باشند . ملزم به ارائه مدارک ت 

 : مدارک مورد نیاز 

 پاسپورت و ... (  –ترجمه مدارک شناسایی ) شناسنامه  •

 فوق لیسانس و... در صورت وجود (  – لیسانس  –ساله تحصیلی   12ترجمه مدارک تحصیلی متقاضی ) مدارک  •

 (   7دکتری   –  6.5فوق لیسانس    – 6مدرک زبان معتبر ) لیسانس ایلتس  •
 

 

 ( : business migration سرمایه گذاری و تجارت ) از طریقویزای استرالیا 

برای افرادی که می خواهند با سرمایه و دارایی خود به این کشور مهاجرت کنند شرایط ویژه ای دارد از معروف   ویزای استرالیا

ویزای ساب کالس   ویزای استرالیاساله می گردد می توان به  ۴ترین ویزای سرمایه گذاری استرالیا که منجر به اقامت دائم یا اقامت  

 سه دسته تقسیم مگردد :   اشاره نمود که خود ای ویزا خود به ۱۸۸

   Investor Stream  ویزای سرمایه گذاری معمولی استرالیا -１

 Significant Investor Streamویزای سرمایه گذاری ویژه استرالیا  -２

 Business Innovation Streamویزای کارافرینی استرالیا   -３

 

ایی راه اندازی کسب و کار خاصی و یا سرمایه گذاری با  در کل به منظور جذب افرادی که سوابق مدیریت و یا توان  ویزای استرالیا

.   مبالغ باالیی را داشته باشند که برای ویزای سرمایه گذاری افراد باید توانایی انتقال سرمایه زیادی را به کشور استرالیا داشته باشند 

شرایط خاص و گسترده ای دارد که بطور کلی می توانید با مراجعه به سایت ملکپور از    یگذار  هی سرما  قی طر از  ای استرال اقامت  اخذ

 تمامی شرایط تخصصی این ویزا اگاه شوید . 

از طریق  ویزای استرالیا متقاضیان برای سرمایه گذاری باید شرایط خاصی را داشته باشند که در این قسمت به بررسی تمامی نکات  

 ه گذاری می پردازیم : سرمای 

 

 ویزای کارافرینی استرالیا : 

امتیاز را   ۶۵به گونه ای می باشد که فرد متقاضی باید امتیازی بالغ بر  ویزای کارافرینیاز طریق کارافرینی با  ویزای استرالیا

هزار دالر می بایست در حساب فرد در طی   ۵۰۰بدست اورد که گردش مالی در این ویزا بسیار حایز اهمیت است که مبلغی بالغ بر 

هزار دالر دارای نقد و   ۸۰۰باید دارایی بالغ بر  سالی که فرد اقامت میگیرد در گردش باشد. برای اجرای این ویزا فرد  ۴سال از  ۲

 یا غیر نقد را داشته باشد و این مبالغ باید به دولت نشان داده شود . 

هزار دالری   ۴۴۰از طریق سرمایه گذاری همان طور که گفته شد انواع مختلفی دارد که می توان به سرمایه گذاری  ویزای استرالیا

همه از سیستم  از طریق سرمایه گذاری ویزای استرالیا باشد که باید در نظر داشت که تمامی  هزار دالری این کشور می  ۲۲۰و 

 امتیاز بندی پیروی می کنند که در این قسمت موارد این امتیازات را در قالب جدول ارائه می کنیم : 

 



 

 

     

 سن

 ۲۰ سال تمام  ۲۴تا  ۱۸

 ۳۰ سال تمام  ۳۲تا  ۲۵

 ۲۵ سال تمام  ۳۹تا  ۳۳

 ۲۰ سال تمام  ۴۴تا  ۴۰

 ۱۵ سال تمام  ۵۴تا  ۴۵

 ۰ سال و بیشتر  ۵۵

 مدرک زبان انگلیسی

 IELTS ۵ در هر مهارت آزمون  ۵حداقل نمره 

 IELTS ۱۰ در هر مهارت آزمون  ۷حداقل نمره 

 تحصیالت افراد 

 دیپلم یا مدرک تجاری یا لیسانس از استرالیا؛ 

 ۵ لیسانس از یک موسسه آموزشی مورد تاییدیا مدرک 

 وکار، علوم یا تکنولوژی توسط مؤسسه استرالیا؛ مدرک لیسانس در کسب 

 ۱۰ یا مدرک لیسانس از یک موسسه آموزشی استاندارد شناخته شده

 :امتیازات دعوت برای درخواست ویزای نوآوری 

 ۱۵ داشته باشید های ثبت شده مدارکی مبنی بر حق ثبت اختراع یا طرح 

 ۱۰ مدارکی مبنی بر عالئم تجاری ثبت شده 



 

 

 ۵ نامه سرمایه گذاری مشترک مدارکی مبنی بر توافق 

 ۱۵ مدارکی مبنی بر تجارت صادرات 

 ۱۰  وکارمدارکی مبنی بر عالقه به مالکیت یک کسب 

 ۱۰ های مالی یا سرمایه گذاری سرمایه مدارکی مبنی بر دریافت کمک 

 

 : ویزای توریستی یا کوتاه مدت استرالیا  

یزای توریستی برای افراد متقاضی نیز شرایط خاصی دارد این کشور اخیرا در خصوص اخذ ویزای  واز طریق  ویزای استرالیا

  توریستی سخت گیری های بسیاری را برای جلوگیری از درخواست پناهندگی و کاهش افراد پناهنده تدارک دیده است افراد برای

خاصی از جمله القه مادی شامل تمکن مادی و وابستگی مادی می باشد و القه معنوی که شامل  درخواست این ویزا باید القه های  

فرزند و ... می باشد . هم چنین داشتن دعوت نامه و تضمین فرد از نظر هزینه ها و ... توسط فرد دیگری که ساکن استرالیا    –همسر 

 فرمایید . به سایت ملکپور مراجعه   ویزای توریستی استرالیاکامل در باب شما تقاضی محترم می توانید جهت مطالعه  می باشد است . 

 ویزای درمانی استرالیا : 

از طریق درمان برای افرادی که برای مداوا و یا درمان بیماری های خاص متقاضی سفر به  استرالیا هستند مناسب   ویزای استرالیا

 است زیرا این کشور از مراکز بسیار عالی برای درمان بهره مند می باشد . 

 شرایط اخذ ویزای درمانی استرالیا : 

 ر برای درمان یا مشاوره پزشکیحضو •

 اهدای عضو در استرالیا •
 هزینه های ویزای درمانی : 

هایی مانند هزینه ارزیابی سالمت، گواهینامه های پلیس، یا هرگواهینامه یا  از طریق درمان ممکن است شامل هزینه ویزای استرالیا

 آزمون دیگری، است . 

 

 

https://malekpour.ir/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/

