
 

 

 ویزای سنگاپور 

 و مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا 

ویزای سنگاپور ،مهاجرت به سنگاپور و روش های دریافت ویزای سنگاپور در این مقاله مورد تحلیل و  

  می پیش سنگاپور ویزای اخذ  با رابطه  در  مخاطبین ذهن   در  سواالتی همواره . گرفت خواهد  قرار  علمی بررسی 

زاهای سنگاپور کدام اند؟ چه مدارکی  وی انواع  نمود؟  دریافت را  سنگاپور ویزای توان  می  چگونه  اینکه  جمله  از آید 

برای دریافت ویزای کشور سنگاپور مورد نیاز است؟ آیا برای اخذ ویزای کشور سنگاپور می توان به تنهایی اقدام  

نمود یا نیاز به وکیل معتبر برای انجام این کار دارید؟ شرایط چیست؟ صدور ویزای یک کشور یکی از مهم ترین  

ه یک کشور است. یکی از مهم ترین نکاتی که هنگام اخذ ویزای سنگاپور می بایست به آن  الزامات هنگام ورود ب

دقت نمود جمع آوری مدارک و نحوه چیدمان آن است. امیدواریم بتوانیم با این مقاله ابهامات ذهنی شما عزیزان  

نیاز به اطالعات تکمیلی  را برطرف نموده باشیم و در اخذ تصمیم نهایی به شما عزیزان کمک نماییم. در صورت  

وقی ملک  مؤسسه حق شرایط آن با کارشناسان ویزای آلمان همچون کشورهایی ویزای  درباره ویزای سنگاپور و

تماس حاصل نموده و مشاوره رایگان تلفنی دریافت نمایید و همچنین با مراجعه به سایت ملک پور از مقاالت  پور

 .و ویدئو های رایگان ما در رابطه با کشور های مختلف دیدن فرمایید 

 ویزای سنگاپور از طریق تحصیل

ذ ویزای تحصیلی سنگاپور می باشد. اخذ ویزای  یکی از راه های اخذ ویزای سنگاپور، تحصیل در این کشور و اخ

سنگاپور از طریق تحصیل بدین صورت است که فرد متقاضی می بایست در ابتدا پذیرش تحصیلی خود را از یکی  

از مدارس و یا دانشگاه های کشور سنگاپور دریافت نماید و پس از اخذ پذیرش، برای اخذ ویزای تحصیلی و یا  

ام نماید. نکته قابل توجه در رابطه با ویزای تحصیلی سنگاپور، این نکته می باشد که  اقد  Student Pass همان

فرد متقاضی برای اخذ این ویزا نیازی به مصاحبه سفارت ندارد و در بیشتر مواقع این پروسه تنها بسته به رزومه  

 .هفته می باشد  4تا   2متقاضی می باشد. مدت زمان اخذ ویزای تحصیلی سنگاپور بین 

 :مدارک و شرایط مورد نیاز جهت اخذ ویزای سنگاپور از طریق تحصیل عبارتند از

 نامه پذیرش دانشگاه

 پاسپورت معتبر 

 قطعه عکس  2حداقل 

 گواهی تولد 

https://miemohajerat.net/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://miemohajerat.net/
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 دالر سنگاپور به عالوه شهریه دانشگاه(  8400ارائه تمکن مالی به مدت یک ماه )

 گواهی سالمت پزشکی 

 ترجمه مدارک تحصیلی و مدرک زبان 

 معرفی نامه مختلف   3ارائه رزومه و 

یکی از معایب اخذ ویزای سنگاپور از طریق تحصیل این نکته می باشد که فرد تنها در صورتی اجازه کار  

سال به طول بیانجامد که این نکته در مقایسه با تحصیل در   2دارد که طول دوره تحصیلی او بیش از   دانشجویی

کشورهای اروپایی مانند اتریش، دانمارک و بسیاری از کشورهای دیگر که فرد از ابتدای دوره بدون توجه به طول  

ن مقاله توسط موسسه حقوقی ملک  دوره تحصیلی اجازه کار پیدا می کند نکته ای منفی محسوب می گردد. ای

اتریش تهیه و گردآوری شده، هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع شرعاً و قانوناً حرام و   MIE پور

غیرقانونی می باشد. از بزرگترین معایب اخذ ویزای سنگاپور به منظور تحصیل در این کشور این نکته است که  

وجود ندارد و فرد متقاضی نمی تواند همسر و فرزندان خویش را همراه خود  در این نوع ویزا اجازه الحاق همراه 

ببرد و خانواده فرد تنها از طریق ویزای توریستی می توانند وارد محیط شوند. تحصیل در سنگاپور در مقاطع  

 : مختلف امکان پذیر می باشد که در ادامه به بررسی هرکدام از مقاطع بصورت خالصه خواهیم پرداخت

سال است که در طول این مدت می بایست   18تا   6حصیل در مدارس: تحصیل در مدارس مخصوص افراد ت

دوره های دبستان، راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی را بگذرانند. سیستم آموزشی در سنگاپور پیرو  

سال می باشد که   10سیستم آموزش رایج در اروپا می باشد. دوره های تحصیل در مدارس این کشور به مدت 

 :تقسیم بندی آن بصورت زیر است

 سال  4 –  1مهد کودک 

 سال  7 –  4پیش دبستانی 

 سال 14 –  7اولیه 

 سال  16 –  14ثانویه 

 سال 17 –  16پیش دانشگاهی 

تحصیل در دانشگاه: تحصیل در دانشگاه های سنگاپور به سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  

 :صورت مختصر به توضیح آنها خواهیم پرداختتقسیم می شود که به 



 

 

 تحصیل در مقطع کارشناسی

اخذ ویزای تحصیلی سنگاپور در مقطع کارشناسی برای افرادی که تمایل به تحصیل در این مقطع را دارند امکان  

  15سال به طول می انجامد و هزینه تحصیل در این مقطع حدود  4تا   3پذیر می باشد. مقطع لیسانس بین 

ساعت در هفته را   10وقت به مدت    هزار دالر در سال می باشد. دانشجو هنگام تحصیل اجازه کار بصورت پاره

 .نیاز است 6دارد. برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارائه مدرک آیلتس آکادمیک 

 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

سال به طول می انجامد. هزینه های تحصیل با توجه به رشته و   2تا  1تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بین 

  مقطع   در  تحصیل برای . باشد  می هزار دالر  18هزار تا  16ساالنه از دانشگاه متغیر است و به طور کلی 

 .است الزامی  6.5 آکادمیک   آیلتس  ارائه ارشد  کارشناسی

 تحصیل در مقطع دکتری 

سال به طول می انجامد. برای تحصیل در این مقطع فرد نیاز به پیدا کردن   5تا  4تحصیل در این مقطع حدودا  

  7رائه پایان نامه الزامی است. برای شرکت در این مقطع داشتن آیلتس آکادمیک با نمره استاد راهنما ندارد اما ا

 .الزامی است

 بورسیه تحصیلی سنگاپور

اخذ بورسیه تحصیلی سنگاپور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان پذیر است. انواع بورسیه های تحصیلی  

 :سنگاپور عبارتند از

 (ACIS) وری اطالعات سنگاپوربورسیه تحصیلی دانشگاه فنا

 بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی 

 (UWC) بورسیه تحصیلی دانشجویان بین المللی دانشگاه جهانی کالج

 (NRF) بورسیه تحصیلی دانشجویان رشته های هوش مصنوعی و پژوهشگران

 ویزای سنگاپور از طریق کار 



 

 

ز طریق کار دریافت نمایید، نیاز به یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرما  برای اینکه شما بتوانید ویزای سنگاپور را ا

در این کشور دارید. ویزای کار سنگاپور انواع مختلفی دارد که در ادامه آنها را نام برده و بصورت مختصر درباره  

 .هرکدام توضیحاتی را ذکر خواهیم نمود 

pass Employment 

این نوع ویزا به نیروهای متخصص خارجی، مدیران و مدیران اجرایی تعلق می گیرد. فرد متقاضی می بایست  

 .دالر در ماه به طور ثابت درآمد ماهیانه داشته باشد  3600حداقل 

Entry pass 

 .داین نوع ویزا به کارآفرینانی که قصد شروع و ایجاد یک بیزینس در سنگاپور را دارند، تعلق می گیر 

Personalised Employment Pass 

 .این ویزا به افرادی که درآمد باال دارند تعلق می گیرد و شامل نیروهای متخصص خارجی می باشد 

S Pass 

 .باشند  داشته  درآمد   دالر 2300 ماهیانه  حداقل باید  که باشد  می متوسط  مهارت سطح با این ویزا برای افرادی 

Work Permit for foreign worker 

این ویزا مخصوص کارگران خارجی نیمه ماهر که خواستار کار در زمینه های ساخت و ساز، تولید، معدن،  

 .خدمات و کشتی سازی هستند می باشد 

Work Permit for confinement nanny 

ر  هفته از زمان تولد کودک کارفرما در کشو 16این نوع ویزا برای پرستاران کودک مالزیایی است که به مدت 

 .سنگاپور صادر خواهد شد 

Work permit for perfoming artiste 

 .این نوع ویزا به متقاضیان کار در مراکز تفریحی و هتل تعلق می گیرد

Training Employment Pass 

 .دالر ماهیانه را دارند  3000برای دانشجویان خارجی که درآمد حداقل 

Work Holiday Pass 



 

 

سال سن دارند و می خواهند تعطیالت شان را در سنگاپور  25تا  18یانی که بین برای دانش آموزان و دانشجو

 .ماهه است 6کار کنند. مدت این ویزا 

Dependant Pass 

 .این ویزا مخصوص همسر و فرزندان فرد متقاضی می باشد که می توانند با این ویزا در محیط حضور یابند 

دالر می باشد. این ویزا دو   35یزای سنگاپور از طریق کار را دارند، هزینه ویزا برای افراد خارجی که قصد اخذ و

ساله خواهد بود که در صورت اعتبار کم پاسپورت و یا محدودیت کشورها، ممکن است مدت زمان آن کاهش  

پیدا کند. از معایب کار در سنگاپور سختی کار و ساعات باالی کاری می باشد که همین موضوع باعث شده تا  

به جای جستجوی کار در این کشور به کشورهای پیشرفته اروپایی مانند آلمان و اتریش که در حال حاضر   افراد

 :به ما ایرانیان نیز ویزای کار می دهند روی بیاورند. مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای کار در سنگاپور عبارتند از

 فرم تقاضای ویزای سنگاپور از طریق کار 

 نامه پیشنهاد کاری از سمت کارفرما 

 ماه  6پاسپورت معتبر با اعتبار حداقل 

 بیمه سالمت 

 رزومه و مدارک فنی حرفه ای

 ویزای درمانی سنگاپور

ویزای درمانی به افرادی تعلق می گیرد که قصد درمان بیماری خود را در کشور دیگری دارند و امکان معالجه و  

درمان آن بیماری در کشور خود شخص موجود نیست. در این مواقع فرد می بایست دعوت نامه ای معتبر از  

از پیشرفته ترین کشور های   طرف پزشک یا بیمارستانی در کشور مقصد داشته باشد. کشور سنگاپور یکی

افرادی که جهت درمان بیماری خود به کشورهای خارجی سفر   30آسیایی در زمینه پزشکی است و بیش از %

می کنند سنگاپور را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند. در رابطه با ویزای سنگاپور از طریق درمان، می  

ور تعریف مشخصی ندارد و فرد متقاضی برای آغاز روند درمانی  بایست بگوییم که این نوع ویزا در کشور سنگاپ

خود می بایست ابتدا از طریق ویزای توریستی وارد کشور سنگاپور شده و به درمان بیماری خود بپردازد. مدت  

روز را برای افرادی که در کشور سنگاپور  90روز است و این ویزا قابلیت تمدید تا   30ویزای توریستی سنگاپور 

 .شغول به درمان بیماری خود هستند را دارا می باشد م



 

 

 ویزای بلند مدت سنگاپور 

اگر قصد اخذ ویزای سنگاپور به صورت بلند مدت را دارید، می توانید برای آن درخواست دهید. ویزای بلند مدت  

 S Pass و یا Employment Pass مخصوص برخی از افراد خاص خانواده اشخاصی که دارای LTVP یا همان

سال و   21هستند می باشد. این ویزا شامل همسر غیر رسمی فرد )ازدواج سفید(، فرزندان ناتنی مجرد تا زیر 

  6000 حداقل سال می باشد. فرد متقاضی در صورتی که  21همچنین فرزندان مجرد دارای معلولیت باالی 

د مدت سنگاپور برای این افراد اقدام  بلن ویزای  اخذ  جهت تواند   می باشد  داشته  آمد  در  ماه  در  سنگاپور دالر

  صورتی  در  امر این و کند  نماید. فرد متقاضی همچنین می تواند جهت اخذ این ویزا برای والدین خود نیز اقدام 

  که مهمی  نکته. باشد  سنگاپور دالر 12000 حداقل  متقاضی فرد   دریافتی دستمزد  میزان که است پذیر امکان

ی باشد که فرد متقاضی نمی تواند مستقیما برای خانواده خویش درخواست این نوع  م  نکته  این  است ذکر به  الزم

ویزا را بدهد و این درخواست می بایست از سمت کارفرما یا مدیر استخدام صورت گیرد. طول مدت این ویزا تا  

همچنین  سال بسته به اعتبار طول ویزای کاری فرد اصلی می باشد و قابلیت تمدید را نیز دارد؛  2مدت 

 .دارندگان این ویزا در صورت پیدا کردن شغل اجازه کار نیز خواهند داشت

 ویزا های دیگر سنگاپور 

انواع ویزاهای سنگاپور پیشتر ذکر گردید. تمامی کشور های دنیا عالوه بر این دست ویزاهای اصلی، دارای چند  

 :پرداخت نوع ویزای مختلف می باشند که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم 

 ویزای سرمایه گذاری 

نوعی ویزا است که به افراد متمولی که قصد سرمایه گذاری در کشور   (GIP) ویزای سرمایه گذاری سنگاپور

میلیون دالر سنگاپور در این کشور می تواند   2.5سنگاپور را دارند تعلق می گیرد. فرد با سرمایه گذاری مبلغ 

را اخذ کرده و اقامت دائم کشور سنگاپور را دریافت نماید. همراهان فرد   ویزا سنگاپور از طریق سرمایه گذاری 

 .متقاضی برای این نوع ویزا شامل همسر و فرزندان فرد می باشند 

 :(Business Visa) ویزای کسب و کار

 .این نوع ویزا مخصوص افرادی است که به قصد مذاکره کاری، کنفرانس، سمینار وارد کشور سنگاپور می شوند 

 ویزای ازدواج 

کشور سنگاپور دارای ویزای ازدواج تعریف شده ای نیست و فردی که قصد ازدواج با تبعه سنگاپور را دارد می  

 .م نماید سنگاپور اقدا (LTVP) بایست برای اخذ ویزای بلند مدت



 

 

 ویزای دیپلماتیک 

این نوع ویزا مخصوص افرادی است که قصد سفر دیپلماتیک به کشور سنگاپور را دارند. این نوع ویزا معموال  

 .شامل افراد عالی رتبه که دارای پاسپورت دیپلماتیک هستند می شود

 


