
 

 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا

 بررسی شرایط امتیازبندی مهاجرت به استرالیا

این کشور  سرمایه گذاری و کاری و شرایط آن، هم چنین امتیازبندی مهاجرت به استرالیا امتیازبندی

شرایط صدور ویزای کشور  .شد خواهد داده توضیح و شرح رو پیش برای شما عزیزان در مقاله 

یا با کسب امتیازات الزم استرالیا چیست؟ آ استرالیا چگونه است؟ شرایط امتیازبندی مهاجرت به

 استرالیا به مهاجرت بندی امتیاز آیا  پاسپورت این کشور را اخذ نماید؟ شخص می تواند اقامت دائم و

مطالب  مختص ویزای کاری می باشد؟ جهت یافتن پاسخ هر یک از این سواالت و هم چنین فقط

مقاله امتیازبندی مهاجرت به استرالیا  کهمتنوع دیگر با ما در ادامه این مقاله همراه باشید. امیدواریم 

تمامی ابهامات شما در این خصوص باشد. جهت کسب  برای شما عزیزان مفید بوده و پاسخ گوی

محاسبه امتیازبندی مهاجرت به استرالیا می توانید با مشاوران و  اطالعات بیشتر و دقیق تر و

تماس گرفته و با توجه به شرایط خاص خودتان  (اتریش MIE)موسسه حقوقی ملک پور متخصصان

 .مشاوره رایگان دریافت نمایید

 

 آنچه در این مقاله می خوانیم

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و شرایط عمومی آن 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و سیستم صدور ویزای کشور استرالیا 

 مزایای سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا 

 2021ندی مهاجرت به استرالیا و شرایط مهاجرت به استرالیا امتیازب 

 شرایط امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای کاری استرالیا 

 شرایط امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و مهاجرت کاری به استرالیا 

 اجرت به استرالیاامتیازبندی مهاجرت به استرالیا و نمره آیلتس برای مه 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و مشاغل مورد نیاز استرالیا 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و شرایط اقامت و تابعیت 
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 پاسخ به سواالت متداول در زمینه امتیازبندی مهاجرت به استرالیا 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و شرایط عمومی آن

عمومی این کشور  از محاسبه امتیازبندی مهاجرت به استرالیا الزم دانستیم تا شما را با شرایط قبل

استرالیا یکی هند و آرام واقع شده است.  آشنا سازیم. کشور استرالیا در نیم کره جنوبی بین اقیانوس

به شمار می رود. شهر کانبرا به عنوان پایتخت کشور استرالیا  از وسیع ترین و پهناورترین کشورها

 که بین کشورهای ملبورن و سیدنی واقع شده است. بسیاری استرالیا را به آخرین معرفی شده است

متنوع و متعدد  هایسرزمین و آخرین مرز می نامند. از ویژگی های بارز این کشور وجود فرهنگ 

باالی مهاجران در این کشور می  است که برگرفته از جوامع مختلف می باشد و دلیل اصلی آن تعداد

دولت ایالتی منفرد می باشد که هر دولت قانون اساسی  باشد. استرالیا دارای یک دولت فدرال و چند

لحاظ جمعیت، آب و هوا،  طور کلی می توان گفت که کشور استرالیا از خاص خودش را دارد. به

 .جغرافیا و تاریخ کشور بسیار متنوع و منحصر به فردی می باشد فرهنگ،

 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و سیستم صدور ویزای کشور استرالیا

 عمل می objective و  subjective کشورهای مختلف جهت صدور ویزا به دو صورت قوانین

بدان  عمل می کند، این subjective کند. زمانی که سیستم صدور ویزای کشوری به صورت

متقاضی حق اعتراض بر روی  معناست که افسر ویزا نظر نهایی خود را روی پرونده اعالم می دارد و

نوع ویزا این است که ممکن است گاها حتی  پرونده خود نخواهد داشت. از نقاط منفی صدور این

سر ویزا روی باشد ولی در نهایت صدور ویزا منوط به اعالم نظر اف نقصی در پرونده نیز وجود نداشته

 شرایط کامال به صورت دیگری می باشد. در objective می باشد. اما در ویزاهای پرونده شما

بدان معناست  صدور ویزا براساس پرونده صورت می گیرد. این objective سیستم اعطای ویزای

د و اگر این ویزای شما را صادر نمای که اگر پرونده شما از حیث مدارک کامل باشد آفسیر ویزا باید

داشت. وقتی شخص متقاضی امتیازبندی مهاجرت به  امر میسر نشد متقاضی حق اعتراض خواهد

 براساس قوانین فرد باید ویزا شود. چرا که این کشور براساس سیستم استرالیا را به دست آورد،

objective عمل می کند. 

https://miemohajerat.net/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/?preview=true#11


 

 

 مزایای سیستم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا

این مزایا همان  اجرت به استرالیا مزایایی نیز با خود به همراه دارد. از جمله مهم ترینمه امتیازبندی

نوع ویزا می باشد. چرا که اگر شما  بودن این objective گونه که در باال به آن اشاره نمودیم بحث

اساس دست آوردید افسر ویزا فارغ از رای شخصی خود بر مجموع امتیازات الزم را برای مهاجرت به

 پرونده شما باید ویزا را برای شما صادر کند و این ریسک را بسیار پایین می مدارک و کامل بودن

نماید. شما می توانید  آورد و باعث می شود که متقاضی با خیال آسوده تری برای این موضوع اقدام

یازات خود را متخصص در این زمینه امت با تحقیق و مطالعه و یا کمک از وکیل و مشاور مهاجرتی

 .برای انواع ویزاهای استرالیا اقدام نمایید محاسبه کرده و در صورت واجد شرایط بودن

به رشته تحریر  (اتریش MIE)موسسه حقوقی ملک پور مقاله پیش رو توسط متخصصین و مشاوران

خواهد  برداری از آن بدون ذکر منبع غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی درآمده است و هر گونه کپی

 .داشت

 2021امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و شرایط مهاجرت به استرالیا 

مهاجرت به  استرالیا جهت صدور ویزای خود براساس امتیازبندی عمل می نماید. امتیازبندی کشور

بعدی به صورت دقیق تر برای  استرالیا براساس معیارهای مختلفی محاسبه می شود که در عناوین

مهاجرت به کشور استرالیا عبارتند از تولد،  شرح داده خواهد شد. روش های مختلف شما عزیزان

سرمایه گذاری. سیستم اعطای تابعیت کشور استرالیا براساس  ازدواج، پناهندگی، تحصیلی، کاری و

نماید. این بدان معناست که صرف تولد فرزند منجر به اخذ پاسپورت نخواهد  اصل خون عمل می

مهاجرت به این کشور  کی از والدین نوزاد استرالیایی باشند. ازدواج مسیر دیگری برایباید ی شد و

ازدواج وی واقعی بوده و صرفا جهت کسب  به شمار می رود. در این روش شخص باید اثبات نماید که

ل های مهاجرت به استرالیا پناهندگی می باشد. البته به دلی اقامت و تابعیت نمی باشد. از دیگر روش

 دردسرهای زیاد این روش، به هیچ عنوان توصیه نمی شود و موسسه ملک پور نیز در مشکالت و

صورت می  این خصوص خدماتی ارایه نمی دهد. در خصوص روش های تحصیلی نیز شرایط به این

عبارتی گپ تحصیلی  باشد که نباید از مدت تحصیل متقاضی مدت زمان زیادی گذشته باشد و به

مقطع مورد نظر نمره زبان آیلیس را  ود آمده باشد. برای اخذ پذیرش شخص متناسب بانباید به وج



 

 

یکی دیگر از مدارک مورد نیاز می باشد. ویزاهای کاری کشور  ساله نیز 12باید ارائه دهد. ارایه دیپلم 

 هایامتیاز بندی می باشد و فرد از سن، تحصیالت و سابقه کاری می تواند امتیاز استرالیا براساس

کشور استرالیا نیز  الزم را کسب کرده و برای این ویزا واجد شرایط شود. ویزاهای سرمایه گذاری

امتیازات را به دست آورد تا واجد  براساس امتیازبندی طراحی شده است که فرد باید حداقل این

 .شرایط شود

 شرایط امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای کاری استرالیا

از افرادی هستید  متفاوتی از ویزاهای کاری در کشور استرالیا وجود دارد. اگر شما جز آن دسته نواعا

استرالیا به عنوان نیروی ماهر ویزای  که مهارت و صالحیت خاصی دارید، می توانید از طرف دولت

وجود دارد که دسته ویزا برای نیروی کار ماهر در استرالیا  کاری دریافت نمایید. به طور کلی هشت

 .شرایط خاص خود را دارد که در ادمه به آن می پردازیم هر کدام از آن ها

  189امتیازبندی براساس ویزای کاری: 

دارای امتیازات خاصی می باشد. در این نوع ویزا نیازی  این نوع ویزا برای کارگران ماهر می باشد و

حمایت دولت نیست. جهت اخذ ویزاهای کاری کشور استرالیا داشتن شرایط  به اسپانسرشیپ و یا

 :الزامیست زیر

 چک کردن شغل خود در لیست مشاغل مورد نیاز .1

 داشتن تجربه و مهارت کافی .2

 .سال باشد 50سن شما زیر  .3

 .به زبان انگلیسی تسلط داشته باشید .4

  190امتیازبندی براساس ویزای کاری: 

شخص نیاز به داشتن اسپانسرشیپ ایالتی و یا خانوادگی دارد. عالوه بر آن جهت اخذ این نوع ویزا 

 :باید شرایط زیر را نیز داشته باشد

 داشتن سوابق کاری و تحصیلی مورد نیاز این کشور .1



 

 

 سال( 50داشتن شرایط سنی مناسب )زیر  .2

 .براساس آزمون امتیازات شخص به حداقل امتیازات الزم رسیده باشد .3

 .از طرف یک اسپانسر دولتی و یا ایالتی دعوت شده باشد .4

 داشتن نمره زبان در سطح مناسب .5

  186ویزای کار استرالیا: 

این ویزا مخصوص کارگران و نیروی کار ماهر می باشد. از الزامات این ویزا می توان به شرایط زیر 

 :اشاره نمود

 داشتن معرفی نامه از یک کارفرمای استرالیایی 

 ن مناسبداشتن س 

 داشتن نمره زبان، سوابق تحصیلی و کاری مناسب. 

 شرایط امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

تقسیم  مهاجرت به استرالیا از طریق ویزاهای سرمایه گذاری به ساب کالس های متعددی امتیازبندی

تقسیم  188و  888کالس  ه سابمی شود. امتیازبندی مهاجرت به استرالیا از روش سرمایه گذاری ب

 :پردازیم می شود که در ادامه به شرح هر کدام از آن ها می

  188ویزای سرمایه گذاری ساب کالس: 

در کشور استرالیا صاحب شغلی جدید شوند و یا در  این ویزا مخصوص افرادی است که می خواهند

سال می باشد. این نوع ویزا منجر  5 راه اندازی نمایند. مدت این ویزا این کشور بیزینس خودشان را

 .اقامت دائم برای شخص اصلی و همراهانش خواهد شد به اخذ

 :را به دست آورد 188روش می توان ویزای ساب کالس  3از 

 دالری 1500000سرمایه گذاری  .1

 دالری 500000000سرمایه گذاری  .2



 

 

لیا تجارت جدید را برای کسانی که مهارت شغلی خاصی دارند و می خواهند در کشور استرا .3

 .توسعه و مدیریت نمایند

 .امتیاز الزم را به دست آورد تا بتواند برای این ویزاها واجد شرایط شود 65متقاضی باید حداقل 

  888ویزای سرمایه گذاری ساب کالس: 

گذاری نام گذاری می شود. این ویزا این اجازه را به  به ویزای نوآوری و سرمایه 888ساب کالس 

سرمایه گذاری خود را به صورت مستقل در این کشور داشته باشید. از  شما می دهد که بیزینس و

داشته باشد و  این نوع ویزا شخص می تواند همسر و فرزندان خود را نیز با خود به همراه طریق اخذ

 .داشته باشد هم چنین تحصیل رایگان در این کشور

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و مهاجرت کاری به استرالیا

می باشد.  کاری یکی از روش های جذاب و مورد توجه اکثر متقاضیان مهاجرت به استرالیا ویزاهای

انگلیسی زبان دیگر براساس سیستم  همان گونه که می دانید، کشور استرالیا همانند باقی کشورهای

بنابر نیازی که به نیروی کار دارد و مخصوصا در مشاغل  مل می کند. کشور استرالیاامتیازبندی ع

از  تعداد کثیری نیروی کار می پذیرد. البته افراد متقاضی عالوه بر اینکه باید مورد نیاز هر ساله

امتیاز الزم را کسب  65کارفرما پیشنهاد شغلی دریافت نمایند، باید از مجموع امتیازات حداقل 

زبان و سوابق کاری شخص به دست آیند.  مایند. این امتیازات می توانند از سن، تحصیالت، سطحن

مهاجرتی عوامل مختلفی دخیل می باشند که عمده آن  در انتخاب کشور استرالیا به عنوان مقصد

درصد می  5.2می باشد. نرخ بیکاری کشور استرالیا در حال حاضر  عوامل نرخ بیکاری این کشور

 .از وضعیت خوب اقتصادی این کشور و نیاز این کشور به نیروی کار می باشد د که نشانباش

o آیا مایلید که همانند یک وکیل به قوانین مهاجرت اشراف کامل داشته باشید؟ 

o  آیا نگران این هستید که در امر مهاجرت، با اطالعات اشتباه، مسیر اشتباهی را انتخاب

 نمایید؟

o ت خود سردرگم و دچار تردید شده اید؟در انتخاب مسیر مهاجر 



 

 

o نمایید و با کلیه  پیشنهاد می کنیم محصول بی نظیر ویدیوی گام به گام اخذ اقامت را تهیه

به کشورهای مختلف، بهترین  قوانین مهاجرت آشنا شده و با تحلیل انواع روشهای مهاجرت

 .مسیر را برای مهاجرت خود انتخاب کنید

 

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و نمره آیلتس برای مهاجرت به استرالیا

باشد. چرا که عمده  از عوامل مهم امتیازبندی مهاجرت به استرالیا ارائه نمره زبان مناسب می یکی

شما باالتر باشد شانس شما در اخذ  نامتیازات این کشور از قسمت زبان می باشد. هرچه نمره زبا

اقامت دائم کشور استرالیا تحت عنوان نیروی کار ماهر پنج  امتیازات باالتر خواهد بود. جهت اخذ

 .دارد که همه آن ها از سیستم امتیازبندی تبعیت می کنند ساب کالس اصلی وجود

  189ساب کالس 

  190ساب کالس 

  485ساب کالس 

  489ساب کالس 

  887ساب کالس 

 :معیارهای مختلفی جهت اخذ امتیازات این ساب کالس ها وجود دارند که عبارتند از

 سن 

 مهارت زبان 

 سوابق کاری 

 مدرک تحصیلی 

می دهد. حداقل  گونه که در باال به آن اشاره نمودیم زبان امتیاز عمده ای را به خود اختصاص همان

آیلتس می باشد. هر چه این نمره  6 نمره زبان مورد نیاز برای کسب امتیاز و واجد شرایط شدن نمره



 

 

امتیازات بیشتری می توانید از این قسمت به دست  باالتر باشد، به همان نسبت 6زبان از سطح 

 .آورید

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و مشاغل مورد نیاز استرالیا

این کشور نیز آگاهی  از محاسبه امتیازبندی مهاجرت به استرالیا، بهتر است از مشاغل مورد نیاز قبل

می شود و در حال حاضر بیش از  به روز doha پیدا کنید. لیست مشاغل مورد نیاز مرتب توسط

توانید برخی از مشاغل مهم و مورد نیاز کشور  شغل در این لیست وجود دارد. در زیر می 200

 .ترالیا را مشاهده نماییداس

پرستاران )کسانی که مدارکشان معادلسازی شده 

 باشد(
 معلمان دبیرستان

 برق کاران برنامه نویسان نرم افزار

 نجارها مدیران ساخت و ساز

 دستگاه های فلزی و ماشین آالت لوله کش

 کارگران معامالت فلزی و جوشکاری مدرسین دانشگاه

 پزشکان عمومی وکال

 مهندسین عمران سایر مدیران متخصص

 مهندسین صنایع و مکانیک معلم دبیرستان

 ICT تحلیل گران تجارت و سیستم های متخصصین امنیت

 متخصصان شبکه رایانه ای آشپزها



 

 

 مددکاران اجتماعی کارگران تجارت الکترونیک

 سنگ تراشان و آجرکاران معلمان آموزش ویژه

 ست هافیزیوتراپی کابینت سازان

 مدیر خدمات بهداشتی و رفاهی
حسابرسان، دبیران شرکت و خزانه داران 

 شرکت ها

 امتیازبندی مهاجرت به استرالیا و شرایط اقامت و تابعیت

اقامت دائم و  متقاضیانی که از طرق مختلف برای کشور استرالیا اقدام می نماید این است که غالب

الزم و واجد شرایط شدن برای ویزای  پاسپورت این کشور را اخذ نمایند. شخص بعد از اخذ امتیازات

سال زندگی و کار کردن با پرداخت  4کشور شود و پس از  کاری و یا سرمایه گذاری می تواند وارد

همان گونه که در  متقاضی می تواند درخواست اقامت دائم و پاسپورت دهد. بیمه و مالیات شخص

که ما در این  اشاره شد روش های مختلفی برای مهاجرت و اخذ اقامت کشور استرالیا وجود دارد باال

است که کشور استرالیا دو تابعیتی را  مقاله به شرایط کاری و سرمایه گذاری پرداختیم. الزم به ذکر

 .ی خود را ترک نمایدالزم نیست تابعیت قبل نیز می پذیرد. این بدان معناست که شخص

  پاسخ به سواالت متداول در زمینه امتیازبندی مهاجرت به استرالیا

 بهترین مسیر مهاجرت به استرالیا کدام است؟️✔

انواع ویزاهای کاری استرالیا با شرط کسب امتیازات الزم می تواند یکی از بهترین مسیرهای اخذ 

 .اقامت این کشور باشد

 واجد شرایط شدن ساب کالس های استرالیا چند می باشد؟ حداقل امتیازات الزم برای️✔

 .امتیاز را به دست آورد 100امتیاز از مجموع  65متقاضی باید حداقل 

 آیا بدون کمک وکیل نیز می توان برای استرالیا اقدام کرد؟️✔



 

 

 بله، اگر شخص از تمامی شرایط و قوانین آگاهی داشته باشد، می تواند به تنهایی برای اخذ این

 .اقامت اقدام نماید

 حداقل نمره زبان مورد نیاز جهت کسب امتیازات چقدر است؟️✔

 .را برای واجد شرایط شدن داشته باشد 6شخص متقاضی حداقل باید نمره زبان 

  سخن پایانی

سرمایه  مهاجرت به استرالیا و جزییات این امتیازات و هم چنین اقامت از طریق کار و امتیازبندی

بررسی قرار گرفت. همان  گذاری در کشور استرالیا در این مقاله به صورت علمی مورد تحقیق و

از کشورهای انگلیسی زبان دیگر نظیر کانادا  ا مانند بسیاریگونه که مشاهده نمودید کشور استرالی

نماید. این بدان معناست که شخص برای واجد شرایط شدن  براساس سیستم امتیازبندی عمل می

 امتیاز را از مجموع امتیازات الزم را کسب نماید. یکی از بزرگ ترین 65باید  ویزاهای کاری حداقل

چالش یادگیری  یا انگلیسی زبان بودن آن می باشد و شخص دیگرمزایای مهاجرت به کشور استرال

می توان به امتیازبندی مهاجرت  زبان دیگری را در این کشور نخواهد داشت. اما از نقاط منفی آن

خیلی از متقاضیان سخت نموده است. اگر شما متقاضی  به استرالیا اشاره نمود که شرایط را برای

استرالیا را نتوانستید به دست آورید، می توانید شرایط مهاجرت به  عزیز امتیازبندی مهاجرت به

برای  مختلف دیگر نظیر اتریش، دانمارک، سوئیس را بررسی نموده و بهترین تصمیم را کشورهای

امتیازبندی مهاجرت به استرالیا،  آینده خود بگیرید. شما خوانندگان گرامی می توانید جهت بررسی

ارتباط  (اتریش MIE)موسسه حقوقی ملک پور با یکی از شماره تماس های موسسه با مشاورین

 .صورت تلفنی دریافت نمایید برقرار نموده و مشاوره رایگان به

 


