
 

 

 کار در استرالیا 

 چگونه ویزای کار استرالیا بگیریم 

  طریق از کار در استرالیا ،شغل های پردرآمد استرالیا و شرایط گرفتن ویزای کار استرالیا و اخذ اقامت استرالیا 

به سواالت شما در باب   که   است این بر  ما  تالش . است گرفته  قرار  علمی  بررسی و  تحلیل مورد   مقاله  این در کار،

کار در استرالیا پاسخ دهیم. چگونه ویزای کار استرالیا بگیریم؟ وضعیت کار در استرالیا و جذب نیروی کار در  

  مکرر  درخواست به  توجه  با استرالیا چگونه است؟ شرایط اخذ اقامت و تابعیت استرالیا از طریق کار چیست؟  

  طور  به  را  استرالیا در  کار   ر باب کار در استرالیا تهیه نموده و نکات الزمد کامل  ای  مقاله  تا  شدیم آن  بر  دوستان

به   مهاجرت مسیر  ترین بخش  نتیجه  و  بهترین مطالب، این مطالعه  با توانید  می  عزیزان شما کنیم، بیان  خالصه

تهیه شده   موسسه حقوقی ملک پور توسط متخصصین مجرب استرالیا از طریق کار را طی نمایید. این مقاله

است. در صورت نیاز شما عزیزان می توانید قبل از هر اقدام جهت کسب اطالعات بیشتر با مشاورین حقوقی  

ویدئوی   ند شوید و یاتخصصی ما در موسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل فرموده و از مشاوره رایگان بهرم 

را تهیه نموده و با تماشای آن به پاسخ تمامی سواالت خود در این   راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت

 .زمینه دست یابید 

 شرایط گرفتن ویزای کار استرالیا 

  از یک  هر  متقاضی  کار در استرالیا ویزا های متفاوتی داشته که شخص با توجه به شرایط و مدارکشان می تواند 

  داشته   را امتیاز  کسب توانایی  صورتیکه  در  متقاضی  افراد  دارد،   بندی امتیاز سیستم استرالیا در   کار. باشد  ها آن

کار استرالیا اسکیل ورکر نام داشته و به دلیل مهاجر   ویزای.  شود می  فراهم برایشان درخواست ثبت امکان باشند 

پذیر بودن این کشور ،شخص متقاضی با کسب امتیاز می تواند پروسه اقامت دائم این کشور را طی نماید. این  

  100امتیاز از  60امتیاز بندی بر اساس سن، تحصیالت، سابقه کار با بیمه و سطح زبان می باشد. شخص باید 

  شخصی امتیازات  ب کند. متقاضیان عزیز می توانند با مطالعه جدول زیر از امتیازات الزم مطلع وامتیاز را کس

 .کنند   محاسبه  نیز را  خود

سن 

 متقاضی 

امتیاز  

 سن

مدرک  

 زبان

امتیاز  

مدرک  

 زبان

سابقه  

 کار

امتیاز  

سابقه  

 کار

میزان  

 تحصیالت 

امتیاز  

 تحصیالت 

https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/
https://miemohajerat.net/


 

 

 10 کارشناسی 5 سال 1 0 6ایلتس  25 18-24

 10 سال 3 10 7ایلتس  30 25-32

کارشناسی 

 15 ارشد

 سال 5 20 8ایلتس 25 32-39

15 

 20 دکتری  امتیاز

40-44 15 _ _ _ _ _ _ 

 

  از یک  هر  متقاضی  کار در استرالیا ویزا های متفاوتی داشته که شخص با توجه به شرایط و مدارکشان می تواند 

  داشته   را امتیاز  کسب توانایی  صورتیکه  در  متقاضی  افراد  دارد،   بندی امتیاز سیستم استرالیا در   کار. باشد  ها آن

کار استرالیا اسکیل ورکر نام داشته و به دلیل مهاجر   ویزای.  شود می  فراهم برایشان درخواست ثبت امکان باشند 

پذیر بودن این کشور ،شخص متقاضی با کسب امتیاز می تواند پروسه اقامت دائم این کشور را طی نماید. این  

  100امتیاز از  60امتیاز بندی بر اساس سن، تحصیالت، سابقه کار با بیمه و سطح زبان می باشد. شخص باید 

  شخصی امتیازات  ب کند. متقاضیان عزیز می توانند با مطالعه جدول زیر از امتیازات الزم مطلع وامتیاز را کس

 .کنند   محاسبه  نیز را  خود

 : استرالیا 189ویزا کار 

این نوع ویزای کار استرالیا برای افراد واجد شرایط و دارای امتیاز الزامی می باشد و افراد می توانند با توجه به  

 حمایت خانواده  و  کارفرما دولت،  طرف  از  که آن درخواست اقامت دائم بدهند. این ویزا برای کسانی می باشد 

ضیان باید توجه کاملی به آن داشته باشند ،از جمله این  متقا که   دارد وجود   ویزا این مورد  در  نکاتی. شوند  نمی

موارد میتوان به ارائه دعوت نامه کاری و اسپانسر شیپ اشاره کرد. در این پروسه سن افراد بسیار حائز اهمیت  

سال باشد. نکته مثبت این ویزا این است که تمکن مالی فرد مالک دریافت ویزا نمی   45است و حتما باید زیر 

 : استرالیا عبارت است از 189مدارک مورد نیاز ویزا   باشد.

 .باید شغل و مهارت متقاضی در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا باشد 

 .سال باشد  45سن متقاضیان حدکثر 



 

 

 .در امتحان ارزیابی مهارت امتیاز الزم را کسب کند و دعوتنامه ارسال شود 

 . 7ارائه مدرک زبان ایلتس 

 : الیااستر 462ویزا کار 

استرالیا ویزا کار در تعطیالت نیز نامیده می شود. نکته مهم در مورد این ویزا این است که فرد   462ویزا کار 

  این در  ماه  12 مدت  به کار جستجو  امکان  متقاضی  به  ویزا  این. باشد  داشته  سن سال 30 تا 18  متقاضی باید 

 .میکند  اعطا را  کشور

 : مدارک مورد نیاز این ویزا

 پاسپورت معتبر  (1

 سال سن داشته باشد  30تا  18متقاضی باید  (2

 4*3عکس (3

 : استرالیا 417ویزا کار 

این ویزا برای افرادی صادر میشود که شغلشان در لیست مشاغل مورد نیاز قرار دارد. شغل متقاضی می بایست  

 : صورت است 2استرالیا به  417 مرتبط با مدرک تحصیلی و سابقه کاری فرد باشد. پروسه اقامتی از طریق ویزا 

 .سال می توانند درخواست اقامت دائم بدهند  2اگر جزو مشاغل مورد نیاز باشد، بعد از .1

 .سال درخواست اقامت دائم کند  4اگر جزو مشاغل مورد نیاز نباشد، می توانند پس از .2

 : استرالیا عبارتند از 417مدارک مورد نیاز ویزا 

 پاسپورت معتبر  (1

 . توسط یک کارفرما مورد حمایت واقع شود (2

 .به زبان انگلیسی تسط داشته باشد  (3

 کار در استرالیا و میزان حقوق در استرالیا 

  با افراد  دستمزد حداقل.  شود می  تعیین  متقاضی  شرایط   کار در استرالیا برای افراد با توجه به تخصص فردی و

  مناسب زندگی امکان نیز  حقوق  حداقل این با. باشد  می ماه  در دالر 3021استرالیا در کار جهت پایین مهارت



 

 

زندگی معمولی داشته باشد. دستمزد    حقوق میزان  این با  تواند  می  شخص. داشت خواهد  وجود   متقاضی برای

  امکان باالتر  شغلی های موقعیت   با افراد البته. میباشد  ماه در  دالر  6120برخی از مشاغل تخصصی در حدود 

  با مستقیم  ارتباط  وی درآمد  میزان   و  شخص شغلی موقعیت واقع  در  داشت؛ خواهند  را باالتر  حقوق دریافت

ان شخص دارد. هزینه زندگی در استرالیا به نسبت سایر کشور ها باالتر بوده  زب سطح  و  کار  سابقه  میزان  تحصیل، 

  بیشتر یا کمتر  تواند  می  و   بوده متفاوت فرد   زندگی نوع به  توجه  با میزان  دالر در ماه است. این  2790و حدودا 

 .باشد 

ور کلی هزینه زندگی در  ط به. است شده اعالم  ماه  در  استرالیا  دالر 1770 استرالیا در  نفر  یک هزینه زندگی  

هزار دالر استرالیا در سال است این میزان در شهر ها و ایالت های مختلف متفاوت است.   20تا 15استرالیا 

% بیشتر از  99.74شخص با کار در استرالیا میتواند هزینه های خود را پوشش دهد. هزینه زندگی در استرالیا 

 .ایران است

 


