
 کار در آمریکا 

 2021لیست مشاغل مورد نیاز آمریکا 

، شرایط اخذ ویزای کار و قوانین کار در آمریکا در این مقاله  2021، لیست مشاغل مورد نیاز آمریکا آمریکا کار در 

ار می گیرد. جذب نیروی کار در امریکا به چه صورت است؟ آیا امکان  مورد بررسی و تحلیل علمی قر

برای افراد وجود دارد؟ ویزای کاری آمریا با همسر امکان پذیر است؟ مهاجرت به   شغل پردرآمد در آمریکا دریافت

آمریکا همواره مورد توجه افراد زیادی قرار دارد. ما دراین مقاله همه مسائل مربوط به اخذ ویزای کاری آمریکا و  

مورد بررسی قرار می دهیم. برای دریافت اطالعات در  موسسه کاریابی در آمریکا و درآمد شغل ها در آمریکا را 

می توانید موضوعات مورد نیاز    2021مورد قوانین مهاجرت به کشورهای مختلف از جمله ویزای تحصیلی آمریکا 

خود را در گوگل با کلیدواژه ملک پور جستجو نموده و مقاالت ما را که از وبسایتهای رسمی دولت کشورها  

موسسه حقوقی ملک   به همراه ویدیوهای رایگان مطالعه و مشاهده نمایید. پیشنهاد ویژهترجمه نموده ایم  

تهیه ویدیوی راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت و اقامت در وبسایتهای ما است که به طور تفصیلی   پور

ف توضیح می دهد و شما با دیدن این ویدیو با اشراف به همه راهها در مورد راههای مهاجرت به کشورهای مختل

 .و مشکالت و مزایای مهاجرت برای انتخاب مسیر خود تصمیم درستی را اتخاذ می نمایید 

 کار در آمریکا و انواع ویزای کاری

 :در اینجا به انواع ویزاهای کاری آمریکا می پردازیم

 H1B ویزای

به شرکت ها اجازه می دهد تا نیروهای تخصصی خود را استخدام نمایند کارفرمای  این ویزا ویزایی است که 

آمریکایی در صورتی که فرد واجد شرایط را در امریکا نیابد می تواند برای فردی خارج از آمریکا دعوتنامه کاری  

د می گردد. برای  سال تمدی 6سال است و در صورت تمدید قرارداد تا  3بفرستد. مدت این ویزا برای بار اول 

 :دریافت این نوع ویزا باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید 

 مدرک تحصیلی کارشناسی 

 مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

 مدرک تحصیلی دکترا 

 مدرک اموزش معتبر در مهارت های خاص و حرفه ای 

https://miemohajerat.net/immigration/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7/usa/
https://miemohajerat.net/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/


 ویزای کار کشاورزی در آمریکا  H-2A ویزای

این ویزا ویزایی فصلی است که به کارگران برخی از کشورها برای کار در مزارع و یا شرکت های وابسته به شغل  

 .کشاورزی اعطا می شود . ایران در لیست این کشورها وجود ندارد 

 : شرایط اعطای این ویزا

 یک کارفرما پیدا کنید 

 ثابت نمایید که پس از پایان مدت قرارداد به کشور خود باز می گردید 

 کشور شما در لیست کشورهای ذکر شده باشد 

البته اگر یک کارفرمایی بخواهد کارگری را از کشوری که در لیست قرارندارد استخدام نماید باید به این ترتیب  

 :عمل نماید 

 ارسال نمایدDHS درخواست خود را به

 اسایی کارگر مورد نظر با محل تولد و تابعیت را ارائه دهد مدارک شن

با ارائه مدارک اداره مهاجرین اگر قانع شود که اضافه شدن کشور مورد نظر به لیست مذکور به نفع دولت  

 .آمریکاست این کار را انجام می دهد 

 :کارفرمایان برای استخدام کارگز خارجی باید شرایط زیر را دارا باشند 

 DOL گواهینامه از وزارت کار دریافت

 USCIS ارسال درخواست به

تا   60در صورتیکه تقاضای کارفرما رد شود شخص نمی تواند ویزا دریافت نماید. پروسه دریافت این ویزا بین 

 .روز قبل از زمان نیاز اقدام نماید  120روز ممکن است طول بکشد بنابراین کارفرما باید حدود  120

 H-2B ویزای

وع ویزا برای مشاغلی غیر از کشاورزی و به طور موقت و فصلی صادر می گردد. مشاغل موجود در لیست  این ن

 : این ویزا عبارتند از

 هتلداری



 کار در کشتی های کروز 

 کار در استراحتگاهها و پارک ها

 ساخت و ساز

 کار در پیست های اسکی

 زمین گلف 

 تعمیر و نگهداری

 محوطه سازی 

 پارک های آبی 

 انبارها 

 رستوران ها و کافه ها

 فروشگاه های خرده فروشی 

 ورزش و کوهنوردی 

 I ویزای

این نوع ویزا برای روزنامه نگاران و خبرنگاران متخصص در امور رسانه های خارجی است. این ویزا برای کارکنان  

می روند و باید برای شرکت یا موسسه  رسانه های خارجیست که به منظور امور مربوط به رسانه به کشور آمریکا 

 .کشور خود در امریکا کار کنند و نمی توانند در شرکت های امریکایی استخدام شوند 

 :این نوع ویزا مصاحبه سفارت نیز دارد . مدارک مورد نیاز برای صدور این ویزا

 قرارداد کار 

 کارت خبرنگاری 

 مقاالت منتشر شده 

 گواهی پزشکی 

 نه گواهی عدم سوء پیشی



 .روز کاری صادرمی گردد  10این نوع ویزا تقریبا طی

 Q1 ویزای

این ویزا برای شرکت در نمایشگاههای فرهنگی و تبادل فرهنگی صادر می شود . این نوع از ویزا امکان کار و  

یکا  نیاز به حامی مالی دارد و باید حتما شخصی در امر Q1 تحصیل را نیز برای دارنده ان فراهم می نماید. ویزای

 . باشد که از متقاضی حمایت مالی نماید 

 : مدارک الزم برای این نوع ویزا عبارتست از

 گذرنامه معتبر 

 عکس

 فرم درخواست ویزا 

 نامه تایید مصاحبه 

 مدارک تحصیلی و تجربه کاری

 اثبات بازگشت به کشور خود پس از اتمام ویزا 

 شرکت در مصاحبه 

 R-1 ویزای

این نوع ویزا برای مبلغان مذهبی ادیان مختلف صادر می شود که برای کار در آمریکا به این کشور بروند. برای  

  ویزا  ایننوع  برای توانند  می   این نوع ویزا فقط وزرا و کسانی که به کار مذهبی وابسته اند مانند روحانیون نیز

ر مدتی که ویزا دارند مجاز به کار و زندگی در ایاالت  د  کنند   می دریافت را ویزا  این که  کسانی.  دهند  درخواست

متحده آمریکا هستند. همچنین دارندگان این ویزا امکان افتتاح حساب بانکی و دریافت گواهینامه رانندگی و  

 .همچنین تحصیل در آمریکا هستند 

 R-1 شرایط دریافت ویزای

 در دو سال گذشته عضو فعال مذهبی بوده باشد 

 یک سازمان و نمایندگی در ایاالت متحده داشته باشد  مذهب مورد نظر 

 پیدا کردن کار در سازمان مذهبی یا وابسته به مذهب



 شخص متقاضی باید مستقیم در مشاغل مذهبی مشغول باشد

 ساعت در هفته مشغول به کار باشد  20متقاضی باید تضمین نماید که حداقل 

 کند   متقاضی نباید در شغلی غیر از مشاغل مذهبی کار

 درآمد شغل ها در آمریکا 

در آمریکا اختالف طبقاتی کامال مشهود است و همین امر نیز باعث افزایش میزان جرم می شود. میزان در آمد  

در آمریکا بر اساس فاکتورهایی متغیر است . حقوق زنان با مردان، سفیدپوستان با سیاهپوستان و همچنین بر  

دالر   3714دالر و در ماه   875ه متوسط حقوق در هفت  2017اساس میزان تحصیالت متفاوت است. در سال 

دالر در هفته و   769دالر در ماه و برای زنان  4990دالر در هفته و  946بود. در امد متوسط برای مردان 

% در هر  1دالر در ماه است. میزان افزایش حقوق ساالنه به طور متوسط بر اساس تحقیقات کارشناسان  3332

 .سال است

همچنین میزان حقوق بر اساس سن و میزان تحصیالت متغیر است. فارغ التحصیالن دبیرستان درآمدی حدود  

دالر   2223دالر در هفته و  513دالر در ماه دارند. درامد متوسط برای زیر دیپلم   3094دالر در هفته و  714

ه است. مدارک کارشناسی ارشد  دالر در ما 5070دالر در هفته و  1020در ماه است. برای مدارک لیسانس 

 .دالر در ماه بدست می آورند  6444دالر در هفته و 1487

دالر در ماه بود. درآمد   5360دالر در هفته و   1237باالترین درآمد راداشتند که  2017مردان آسیایی در سال 

دالر درآمد   2951دالر و ماهی 681دالر در هفته بود. مردان سیاهپوست هفته ای  894متوسط زنان آسیایی 

 .داشتند 

  رنگ تحصیالت، سطح  ،  نژاد چون فاکتورهایی تاثیر  تحت   به این ترتیب در بحث کار در آمریکا حقوق ماهیانه

  کشور   در مشاغل  برخی حقوق  و  درآمد   میانگین به  عزیزان شما برای زیر  جدول در. دارد  قرار  جنسیت و پوست

 .عاتی داشته باشید اطال ها آن  مورد  در  تا. ایم پرداخته  آمریکا

 میانگین دستمزد ساالنه  دستمزد ساعتی  مشاغل

 دالر 121.560 دالر 58.44 مشاغل مدیریتی 

 دالر 140.320 دالر 59.72 مدیر فروش 



 دالر 156.370 دالر 65.95 مهندس نفت 

 دالر 146.830 دالر 61.53 مدیر مالی 

 دالر 100.900 دالر 43.33 دیگر مشاغل مدیریتی 

 دالر 79.940 دالر 32.67 کشاورزان 

 دالر 103.11 دالر 44.89 مدیران ساخت و ساز 

 دالر 148.90 دالر 67.67 مهندس معمار

 دالر 113.730 دالر 47.95 مدیران خدمات پزشکی و بهداشتی

 دالر 90.930 دالر 31.75 ورزشکاران

 دالر 71.730 دالر 28.05 مدیران امالک 

 دالر 91.480 دالر 41.50 مشاغل رایانه ای 

 دالر 89.580 دالر 40.52 برنامه نویسان کامپیوتر 

 دالر 108.080 دالر 49.82 توسعه دهندگان نرم افزار 

 دالر 104.870 دالر 48.99 ریاضیدانان 

 دالر 80.300 دالر 35.20 نقشه برداران 



 دالر 95.090 دالر42.57 مهندسان زیست پزشکی

 دالر 114.470 دالر 50.44 مهندس شیمی

 دالر 93.735 دالر 41.65 مهندس عمران

 دالر 101.600 دالر 46.46 مهندس برق

 


