
 

 

 کار در سنگاپور 

 و مشاغل موردنیاز در سنگاپور 

در این مقاله کار در سنگاپور و شرایط عمومی آن، چگونگی اخذ ویزای کاری سنگاپور و مدارک مورد نیاز آن  

مورد تحلیل و بررسی علمی قرار گرفته است. برای کار در سنگاپور چه شرایط و مدارکی مورد نیاز است؟ آیا از  

دارید؟ آیا از طریق کار در سنگاپور می توان  لیست مشاغل مورد نیاز و میانگین حقوق در کشور سنگاپور اطالعی  

اقامت و تابعیت این کشور را اخذ نمود؟ آیا روش کاری، روش مناسبی برای مهاجرت به سنگاپور می باشد؟ اگر  

شما هم متقاضی کار در سنگاپور هستید، قطعا با این سواالت یا سواالتی از این قبیل روبرو شده اید. ما در این  

علمی و دقیق این سواالت می پردازیم. به شما عزیزان پیشنهاد می شود برای اطالعات بیشتر در   مقاله به پاسخ

می توانید به مقاله مربوطه    کار در اتریش و اداکار در کان زمینه کار در سنگاپور و کار در بقیه کشورها همچون

موسسه حقوقی ملک   در این خصوص مراجعه کرده یا از طریق تماس تلفنی از وکال و کارشناسان مجرب

 .مشاوره رایگان دریافت نمایید  پور

 ویزای کاری سنگاپور 

مهاجرانی که به دنبال کار در سنگاپور هستند، باید قبل از شروع به اشتغال خود برای اخذ ویزای کار اقدام  

زی به عنوان ویزای  نمایند. البته این موضوع را در نظر داشته باشید که وقتی صحبت از سنگاپور می شود، چی

کاری   کار سنگاپور وجود ندارد. مقامات سنگاپور به جای صدور روادید کار، چیزی به نام مجوز کار یا گذرنامه 

  داشتن.  دهند  انجام کشور  این  در  را دائمی  یا موقت  کار سازد  می قادر را خارجی افراد که کنند  می   صادر

رایط الزم برای کار در سنگاپور محسوب می شود. ویزای کاری  سال سن از جمله ش   ۱۸ حداقل  و  معتبر  گذرنامه

که توسط مقامات سنگاپور صادر می شود، بسته به نوع کار متقاضی متفاوت هستند. برخی از این ویزاها عبارتند  

 :از

 گذرنامه اشتغال شخصی 

ای با درآمد باال است که شغل اشتغالی موجود دارند یا اینکه آن ها نوعی  این نوع گذرنامه مناسب افراد حرفه  

 .نیروی حرفه ای در خارج از کشور هستند 

 S ویزا

 .شودکنند، صادر می دالر در ماه کسب می 2200این نوع ویزا برای کارمندان متوسط که حداقل 
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 گذرنامه اشتغال 

دالر کسب میکنند و مدارک قابل    3600ه برای متخصصان ،مدیران و مجریان خارجی که حداقل این گذرنام 

 .قبولی دارند مناسب می باشد 

 اجازه کار 

برای کارگران نیمه ماهر خارجی که در بخش ساخت و ساز، دریانوردی، کشتی سازی یا خدمات در سنگاپور  

 .اشتغال دارند، صادر می شود 

 بررسی ویزای همراه برای کار در سنگاپور 

  تمایل سنگاپور در  کار  متقاضیان. دارد  زیادی اهمیت  مهاجران   اخذ ویزای همراه از جمله مسائلی است که برای 

  در  و  دارد   وجود متقاضیان برای  امکان این خوشبختانه.نمایند  اقدام  نیز  خود خانواده  ویزای برای  بتوانند  که دارند 

سال خود   21مت کاری این کشور می توانند برای دریافت ویزای همراه یعنی همسر و فرزندان تا اقا اخذ  صورت

نیز درخواست دهند. دقت داشته باشید که ویزای همراه تا زمانی معتبر است که شخص اصلی به طور فعال در  

 سنگاپور مشغول باشد.برای اخذ ویزای همراه مدارکی مورد نیاز است که عبارتند از؛ 

 .فرم درخواست گذرنامه اعضای خانواده که تکمیل شده باشد 

 . کپی از مشخصات شخصی گذرنامه فرزندتان

 .نسخه ای از گواهی های ازدواج رسمی، تولد برای اثبات رابطه

 .جزئیات ثبت نام فرزندانتان در مدارس در صورت وجود جزئیات حقوق و دستمزد در صورت وجود 

 .سال باید توسط خود والدین امضا شوند  ۱۶های درخواست کودکان زیر دقت داشته باشید که فرم  

توانند بدون نیاز  در صورتی که فرزندان متقاضی موفق شوند از طریق ویزای همراه به سنگاپور مهاجرت کنند، می 

 .به مجوز در مدارس محلی یا بین المللی سنگاپور تحصیل کنند 

 مشاغل مورد نیاز برای کار در سنگاپور 

کی از مواردی که برای کار در سنگاپور باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مشاغل مورد نیاز این کشور  ی

کدامند. متقاضی با بررسی لیست مشاغل مورد نیاز به این نتیجه خواهد رسید که آیا حرفه و مهارت وی برای  

حوزه تجارت به ظاهر مخالف سرمایه   های سنگاپور برای دوکار در سنگاپور مناسب می باشد یا خیر. شرکت 



 

 

های فناوری، رسانه و ارتباطات از راه دور و هم  کنند؛ امنیت سایبری و بازاریابی. این امر در بخشگذاری می 

  مورد   های فن آوری پیشرفته و بهداشتی بسیار رایج و متداول است. در جدول زیر مشاغل مهم وچنین شرکت 

به همراه میانگین حقوق آن ها آورده شده است. شما با بررسی این مشاغل و   ۲۰۲۰ سال  در سنگاپور در  نیاز

 .میزان حقوق مربوطه بهتر می توانید برای کار در سنگاپور تصمیم گیری کنید 

 2021لیست مشاغل مورد نیاز سنگاپور در سال 

AI specialist  متخصص هوش مصنوعی 

Robotics engineer  مهندس رباتیک 

Full stack engineer  مهندس فول استک وب 

Backend developer  توسعه دهنده بک اند 

Data scientist متخصص و تحلیل گر داده ها 

DevOps engineer مهندسین DevOps 

Data engineer  مهندس داده 

Cybersecurity specialist  متخصص امنیت سایبر 

Community specialist متخصصین علوم اجتماعی 

Partnerships specialist متخصصین شراکت و مشارکت 

Clinical specialist  متخصصین بالینی و کلینک 



 

 

E-commerce specialist متخصصین تجارت الکترونیک 

Customer success specialist  متخصصین مدیریت مشتریان 

Product owner  مالکین محصول 

Creative copywriter نویسندگان خالق و بالگرها 

 

 میزان حقوق در سنگاپور 

یکی از مواردی که باعث شده افرادی زیادی تمایل به کار در سنگاپور داشته باشند، میانگین حقوق و دستمزد  

کارمندان در این کشور است. جالب است بدانید که حقوق برای مهاجران بسیار ماهر در سنگاپور به طور قابل  

میانگین حقوق سالیانه   ۲۰۱۸مثال در سال  توجهی باالتر از نرخ رسمی اعالم شده از سوی دولت است. به عنوان  

هزار دالر   ۲۳۵هزار دالر در سال رسید که این هزینه بیش از هزینه متوسط زندگی یعنی  ۳۲۵مدیران به 

باشد. دلیل این موضوع این است که، حداقل دستمزد یا حقوق در این کشور وجود ندارد و حقوق و درآمد تا  می 

شود. مهاجرانی که دارای مهارت باال هستند با برخورداری از این  تعیین می  حد زیادی مطابق عرضه و تقاضا

حقوق این امکان را دارند که با شرایط و رفاه سطح باالیی در سنگاپور زندگی کنند. در مورد اینکه دقیقا حقوق  

ک زندگی  توان پاسخ دقیقی داد چرا که این موضوع هم به حرفه و هم سبخوب در سنگاپور چقدر است، نمی 

دالر در ماه   ۸۰۰شما بستگی دارد. ولی به طور کلی هزینه های ماهیانه زندگی در سنگاپور برای یک نفر حدود  

می باشد. اگر شما به عنوان شخص اصلی قصد دارید که با همسر و فرزند خود به سنگاپور مهاجرت کنید، باید  

های زندگی برآمده و مبلغی پس  نید از پس هزینه دالر در ماه درآمد کسب کنید تا هم بتوا4330حداقل حدود 

انداز نیز داشته باشید. در جدول زیر میانگین حقوق برخی دیگر از مشاغل موجود در سنگاپور را مشاهده می  

 .نمایید 

 میزان حقوق سالیانه به دالر شغل

 50.316 مهندس نرم افزار 



 

 

 35.203 مدیر بازاریابی 

 33.574 حسابدار حرفه ای 

 43.296 مهندس مکانیک

 68.714 مدیر اجرایی 

 

 وضعیت اقامت و تابعیت از طریق کار در سنگاپور 

  در.  پردازیم می سنگاپور در  کار  طریق از تابعیت   در این قسمت از مقاله به بررسی موضوع مهم اخذ اقامت و

.  نماید  اقدام آن  دائم  اقامت اخذ  برای  تواند   می باشد، کرده  کار  سنگاپور در  را سال 5 حداقل متقاضی که   صورتی

نجام شود. البته اخذ اقامت دائم سنگاپور برای  ا نیز آنالین  صورت  به تواند   می فرآیند  این  بررسی و  درخواست

ایرانیان در مقایسه با کشورهایی مانند آلمان، اتریش، هلند، سوئد و غیره چندان کار ساده ای نیست. برای اخذ 

اقامت این کشور سن ،سوابق تحصیلی و داشتن مدرک از دانشگاه های سنگاپور، تجربه کار با فناوری های نو  

یی شخص برای صحبت کردن به یکی از چهار زبان این کشور جزء فاکتورهای موثر محسوب می  آورانه و توانا

ماه تا یک سال طول بکشد. بعد از دو سال از زمان دریافت   ۶ است ممکن دائم  اقامت درخواست بررسی   شود.

خواست نماید.  اقامت دائم متقاضی اجازه خواهد داشت که برای دریافت پاسپورت و شهروندی سنگاپور نیز در

توانند در امور اداری و  هایی که بین اقامت دائم و پاسپورت وجود دارد، این است که شهروندان مییکی از تفاوت 

سیاسی از جمله رای دادن در انتخابات شرکت نمایند در صورتی که شخصی که صرفا مقیم سنگاپور باشد چنین  

 .حقی نخواهد داشت

 


