
 

 

 ویزای کار استرالیا

 ویزای کار استرالیا و بررسی شرایط کار در این کشور

سی انواع ویزاهای استرالیا، ویزای از طریق کار، برر اقامت استرالیاویزای کار استرالیا ، راه های اخذ 

داخت. آیا روش در این نوشتار به بحث و بررسی خواهیم پر کاریابی در استرالیامهارتی استرالیا و 

را می دانید؟ برای اخذ ویزای کار در  2021از طریق اخذ ویزای کار در استرالیا  مهاجرتهای 

استرالیا چه مدارکی نیاز است؟ آیا استرالیا کشوری مناسب زندگی است؟ ویزای رجینال استرالیا 

را تحلیل کنیم. روش های مهاجرتی  کار در استرالیاکه موضوع  چیست؟ در این مقاله سعی داریم

ار استرالیا کاری، تنها یکی از شش روش اخذ اقامت می باشد که به صورت تخصصی در مقاله ویزای ک

به آن می پردازیم. در کشورهای مختلف، نحوه اعطای ویزای کاری می تواند متفاوت باشد. به عنوان 

مثال در بعضی از کشورها ویزای کار از طریق سیستم امتیاز بندی صادر خواهد شد که در بخش 

د و بسیار های بعدی توضیح خواهیم داد. در این مقاله پیرامون موارد زیر صحبت خواهیم کر

امیدواریم که بتوانیم به سواالت شما پاسخ بدهیم. شما عزیزان می توانید برای کسب اطالعات بیشتر 

تماس حاصل  موسسه حقوقی ملک پوردر مورد ویزای کار استرالیا و دیگر کشورها با مشاورین 

 .نماییدفرمایید و مشاوره رایگان دریافت 

 

 آنچه در این مقاله می خوانیم

 ویزای کار استرالیا و شرایط عمومی آن 

  ویزای کار استرالیا 

 انواع ویزای کار در استرالیا و ویزای مهارتی استرالیا 

 ویزای کار استرالیا و مدارک مورد نیاز ویزای کار استرالیا 

 ویزای کار استرالیا و نرخ بیکاری در استرالیا 

 سترالیا و مشاغل مورد نیاز استرالیاویزای کار ا 

 ویزای کار استرالیا و میزان حقوق در استرالیا 

 ویزای کار استرالیا و نحوه کاریابی در استرالیا 
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 ویزای کار استرالیا و مؤسسات کاریابی در استرالیا 

 ویزای کار استرالیا و بررسی ویزای همراه 

 ت در استرالیاویزای کار استرالیا و وضعیت اقامت و اخذ تابعی 

 ویزای کار استرالیا و سخن پایانی 

 

 

 ویزای کار استرالیا و شرایط عمومی آن 

استرالیا کشوری پهناور در شرق آسیا است که با نیوزلند تشکیل قاره اقیانوسیه را داده اند. استرالیای 

در خود  میلیون نفر 26میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود  7.7پهناور مساحتی در حدود 

کانبرا است و از شهرهای مهم استرالیا می توان به سیدنی و  استرالیا جای داده است. پایتخت کشور

استرالیا دین رسمی وجود ندارد اما تقریبا بیش از نیمی از مردم آن مسیحی  ملبورن اشاره کرد. در

استرالیا مرز زمینیبا کشورهای  .هستند و بقیه مردم پیرو ادیان دیگر هستند و یا دین خاصی ندارند

دیگر ندارد به این جهت که به صورت جزیره ای است و دورتادور آن را اقیانوس ها و دریا ها احاطه 

 .دالر آمریکا است 0.66. واحد پول استرالیا دالر استرالیا است که هر دالر استرالیا معادل کردند

اقتصاد استرالیا بیشتر بر پایه کشاورزی نهاده شده است اما در زمینه های حتلف حرفی برای گفتن 

 یااسترال تجاری شرکای …خواهد داشت به طوری که کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا و

کار استرالیا صحبت خواهیم کرد و در صورت هرگونه  ویزای پیرامون ادامه در. شوند می محسوب

می توانید تماس بگیرید تا مشاورین ما شما را  (اتریش mie)موسسه حقوقی ملک پورسوال با 

 .راهنمایی نمایند
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 ویزای کار استرالیا 

بخش با محوریت ویزای کار استرالیا در خدمت شما عزیزان هستیم. برای اخذ ویزای کاری، در این 

روش های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی از کشورها مانند آلمان و اتریش ویزای 

ماه در  6جستجوی کار وجود دارد و با این ویزا این اختیار را به شخص کارجو می دهند برای مدت 

خاک کشور مورد نظر حضور یابد و به جست و جوی کار مشغول شوند. در بعضی از کشورها مانند 

استرالیا و کانادا، ویزای کار بر اساس سیستم امتیاز بندی می باشد. بر اساس این سیستم به آیتم 

 های مختلف از شخص متقاضی امتیاز می دهند و بر اساس دوره ای از میان افراد واجد الشرایط

انتخاب خواهند کرد. در اکثر کشورها از دو روش قبلی استفاده نمی شود و شخص متقاضی فقط در 

صورت داشتن پیشنهاد شغلی از سوی یک کارفرما می تواند ویزای کار کشور مورد نظر را دریافت 

در  نماید. همانطور که عرض کردیم ویزای کار استرالیا از طریق سیستم امتیاز بندی خواهد بود که

 .ادامه به تشریح امتیازات آن خواهیم پرداخت

 جدول امتیاز بندی سن

 امتیاز سن

18-24 25 

25-32 30 

33-39 25 

40-44 15 
45-49 0 

 جدول مهارت زبان

 امتیاز نمره زبان

 20 یا بیشتر 8آیلتس 

 10 8 – 7آیلتس 

 0 7-6آیلتس 

 سوابق کاری خارج استرالیا

 امتیاز سابقه کاری

 5 سال 3



 

 

 10 سال 5

 15 سال 8

 مدارک تحصیلی

 امتیاز مقطع تحصیل

 20 دکتری

 15 لیسانس و فوق لیسانس

 10 دیپلم استرالیا و مدارک دیگر

 10 مدارک قابل ترجمه با قابلیت ارزیابی

های جدول امتیاز بندی ویزای کار استرالیا را خدمت شما ارائه دادیم . برخی موارد و امتیاز آوری 

بیشتر شامل امتیاز مهارت های شریک زندگی، مدارک تحصیلی و سابقه کار در استرالیا، زبان دوم 

متقاضیان ویزای کار استرالیا از این روش مهاجرتی در  .بود خواهد بیشتر آوری امتیاز مشمول …و 

و زیر  186امتیاز کسب نمایند و از ویزاهای ساب کالس  60امتیاز ممکن  100نهایت باید از 

 .نمایند استفاده …و  400مجموعه آن و یا ویزاهای ساب کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انواع ویزای کار در استرالیا و ویزای مهارتی استرالیا 

 ایاسترال 190 یزایو و ایاسترال ۱۸۹ یزایآن ها و نیتر یپر متقاض ایکار در استرال یزایانواع و نیدر ب

است که  ییزایو ا،یاسترال ۱۸۹ یزایه شده اند. وشناخت ایاسترال یمهارت یزایهستند.که به عنوان و

 یکاف ازیکرد. اگر امت دامآن اق یتوان برا یندارد و به صورت مستقل م التیبه اسپانسر از جانب ا ازین

و در هر  دیرا اخذ کن ایاقامت دائم استرال دیتوان یم دیبدست آور ایورکر استرال لیاسک ستمیرا در س

به اسپانسر از جانب  ازین ایاسترال 190 یزای. در ودیمشغول شو یبه زندگ دیکه خواست ایاسترال یجا

 .دیکن یدر آن استان زندگ دیشود با دییتأ ائمو اگر پرونده اقامت د دیدار التیا کی ایاستان  کی

 

 نیا یبرا یاصالح شده ا یازبندیامت ستمیاست که س ایاسترال 491 یزایو ایدر استرال زایو گرید نوع

 491 یزایکسب کنند. و ازیامت دیجد یتوانند از روش ها یم یجود دارد و اشخاص متقاضو زایو

 است: ریکسب شده توسط اشخاص اسپانسر شده ز ازاتیبر امت یمبتن 489 یزایهمانند و

 

 ای ایدر قلمرو کشور استرال یمشخص نالی. منطقه رج1

 باشند ایاسترال از یمشخص نالیدر منطقه رج میمق طی. عضو خانواده واجد شرا2

 

 ایاسترال ۱۸۹ یزایمانند و ایاسترال یمهارت یزایو ریسا یتوانند برا ینم 491 یزایو دارندگان

 طیشرا ایشده کار کرده  نییمنطقه خاص تع کیحداقل سه سال در  نکهیدرخواست دهند، مگر ا

 داشته باشند. یو خاص یاستثنائ

 

از کشور  یتوان گفت: هر بخش یم ست؟یچ نالیدر پاسخ به سوال منظور از مناطق رج نیهمچن

کانبرا، گلد  د،یچون پرت، آدال ییو ملبورن که در واقع شامل شهرها زبنیبر ،یدنیبجز س ایاسترال

ویزای کار .ندیگو یم نالیولز و هوبارت است را مناطق رج وساوتیوولونگونگ، ن وکاسل،یکوست، ن

 لیااسترالیا و مدارک مورد نیاز ویزای کار استرا



 

 

برای بحث کردن در مورد مدارک مورد نیاز ویزای کار استرالیا، باید بدانیم در استرالیا برنامه های 

کاری متفاوتی وجود دارند. در بعضی از برنامه های ویزای کار استرالیا، کارفرمایان در شهر های 

زای کار مختلف به نوعی اسپانسر شخص متقاضی می شوند. بستگی به نوع تخصص و مهارت وی

استرالیا صادر خواهد شد که در ادامه برخی از مهمترین مدارک مورد نیاز آن را ذکر خواهیم کرد. 

بدین منظور شخص متقاضی ابتدا باید نوع ویزای خود را مشخص کند؛ به عنوان مثال اگر از 

ر بودن را کارفرمایی پیشنهاد شغلی دریافت کرده است، کارفرمای وی باید اسناد مربوط به اسپانس

تکمیل نماید و یا اگر متقاضی در برنامه اسکیل سلکت کانادا شرکت می کند باید ابتدا امتیازات خود 

 : را محاسبه نماید. برخی از مدارک مورد نیاز ویزای کار استرالیا عبارتند از

  ماه اعتبار 6پاسپورت معتبر با بیش از 

  3*4عکس 

 ( پیشنهاد کار از کارفرمای استرالیایی ) در صورت وجود 

 گواهی مدرک زبان 

 بیمه درمانی مسافرتی 

 نامه عدم سوء پیشینه 

  ( 80فرم ارزیابی شخصیتی ) فرم 

 مدارک تحصیلی 

 ویزای کار استرالیا و نرخ بیکاری در استرالیا 

برای آن دسته از عزیزانی که قصد اخذ ویزای کار استرالیا را دارند، ذکر این نکته که نرخ بیکاری 

یا چه میزان است از اهمیت باالیی برخوردار است. نرخ بیکاری شاخصی است که نشان دهنده استرال

درصد بیکاری افراد در سن کار در هر کشور می باشد و برای مقایسه بین کشورها و انتخاب مسیر 

 مهاجرت از روش کار حائز اهمیت است. در نمودار زیر نرخ بیکاری استرالیا در ماه های پایانی سال

 مورد بررسی قرار گرفته است.  2020و ماه ژانویه سال  2019

 



 

 

 

 ویزای کار استرالیا و مشاغل مورد نیاز استرالیا 

عزیزانی که قصد اقدام جهت ویزای کار استرالیا تضمینی دارند، دانستن این موضوع که چه مشاغلی 

ن دلیل که برای اخذ ویزای در استرالیا با کمبود نیروی کار مواجه است، کمک بزرگی خواهد. به ای

کار استرالیا باید زمان نسبتا طوالنی را منتظر پاسخ باشید و بهتر است قبل از هر اقدامی لیست 

مشاغل مورد نیاز استرالیا را داشته باشیم. طبق آخرین به روز رسانی های اداره کار استرالیا، لیست 

طبیعی است  .خدمتتان ارائه خواهیم کردمشاغل مورد نیاز این کشور را جهت پروسه اسکیل سلکت 

که لیست مشاغل مورد نیاز جهت اخذ ویزای جستجوی کار استرالیا با توجه به نیاز این کشور 

تغییراتی داشته باشد به همین جهت توصیه می کنیم حتی االمکان، لیست جدید را مورد بررسی 

 .مشاغل مورد نیاز ویزای کار استرالیا معرفی می شودقرار دهید. در جدول زیر لیست برخی از 

 لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

 پرستار پزشک عمومی مهندس صنایع

پرستار ثبت نام شده )مراقبت از  بیهوشی مهندس مکانیک

 سالمندان(

پزشک متخصص )پزشکی  مهندس تولید یا کارخانه

 عمومی(

پرستار ثبت نام شده )سالمت 

 واده(کودک و خان

پرستار ثبت نام شده )سالمت  متخصص قلب مهندس هوانوردی

 جامعه(

پرستار ثبت نام شده )مراقبت  هماتولوژیست بالینی مهندس کشاورزی

 بحرانی و اورژانس(

پرستار ثبت نام شده )ناتوانی در  انکولوژیست پزشکی مهندس زیست پزشکی

 رشد(

لیت و ثبت نام پرستار )معلو متخصص غدد مهندس فنی

 توانبخشی(

 پرستار ثبت نام شده )پزشکی( متخصص گوارش مهندس محیط زیست



 

 

پرستار ثبت نام شده )تمرین  متخصص مراقبت های ویژه معمار دریایی

 پزشکی(

پرستار ثبت نام شده )سالمت  متخصص مغز و اعصاب مشاور کشاورزی

 روان(

 راحی(پرستار ثبت نام شده )ج متخصص اطفال دانشمند کشاورزی

 پرستار ثبت نام شده )جراحی( متخصص طب کلیوی پیش بینی کننده

پرستار ثبت نام شده )متخصص  روماتولوژیست دانشمند آزمایشگاه پزشکی

 اطفال(

 ثبت نام شده پرستاران متخصص طب سوزنی دامپزشکی

فیزیکدان )فقط فیزیکدان 

 پزشکی(

تحلیلگر تجارت فناوری  پزشکان متخصص

 ارتباطاتاطالعات و 

 تحلیلگر سیستم روانپزشک آموزش ابتدایی

 برنامه های تحلیلگر (جراح عمومی معلم دبیرستان

 برنامه نویس  جراح قلب و عروق معلم نیازهای ویژه

 مهندس نرم افزار جراح مغز و اعصاب معلم شنوایی ناتوان

مهندس شبکه و سیستمهای  جراح ارتوپدی Sight Impaired معلم

 تریکامپیو

 مهندس مخابرات متخصص قلب و عروق معلمان آموزش ویژه

مهندس شبکه ارتباطات از راه  جراح کودکان رادیوگرافی تشخیصی پزشکی

 دور

 تحلیل گر داده جراح پالستیک و ترمیمی متخصص پرتودرمانی پزشکی

 وکیل متخصص اورولوژی تکنسین پزشکی هسته ای

 لینیروانشناس با جراح عروق سونوگرافی

 روانشناس آموزشی متخصص پوست بینایی سنج

 روانشناس سازمانی متخصص طب اورژانس ارتوتیست یا متخصص پروتز

 روان درمانی متخصص زنان و زایمان البراتوآر



 

 

 روانشناسان چشم پزشک پزشک پوکی استخوان

 کارگر اجتماعی آسیب شناس کاردرمانگر

رادیولوژیست تشخیصی و  فیزیوتراپیست

 مداخله ای

 پیش نویس مهندسی عمران

 تکنسین عمران انکولوژیست پرتونگاری پزشک جراح

 مهندسی برق  پزشک معالج متخصص شنوایی

 تکنسین برق ماما آسیب شناس گفتاری

 ویزای کار استرالیا و میزان حقوق در استرالیا 

ن دریافت حقوق و دستمزد یکی از عوامل تاثیر گذار در مهاجرت و بخصوص پروسه های کاری، میزا 

می باشد. در بیشتر مواقع میزان حقوق دریافتی می تواند دلیل مهاجرت برای بسیاری از افراد باشد. 

به این جهت قصد داریم در این بخش به موضوع ویزای کار استرالیا و میزان حقوق در استرالیا 

ه کاری تجربه شخص متقاضی ویزای بپردازیم. میزان حقوق و دستمزد تا حدود زیادی به میزان سابق

کار استرالیا بستگی دارد اما برای آشنایی شما عزیزان با میزان حقوق دریافتی در استرالیا، میزان و 

با توجه به آمار منتشر شده در این  .حقوق برخی مشاغل را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد

هزار دالر استرالیا خواهد بود  40ساالنه حدود زمینه میزان حقوق و دستمرد در استرالیا به صورت 

و این میزان بستگی به شغل شخص متقاضی می تواند بیشتر باشد. در جدول زیر میزان حقوق و 

 .دستمزد برخی مشاغل در استرالیا را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد

 لیست برخی مشاغل

 درآمد سالیانه/ دالر عنوان شغل

 45000 پیشخدمت

 47000 آشپزا

 53000 مکانیک

 54000 شغل مزرعه

 56000 راننده کامیون

 60000 معمار



 

 

 76000 معلم

 80000 پرستار

 82000 مهندس

 100000 معدنچی

 110000 پزشک

 ویزای کار استرالیا و نحوه کاریابی در استرالیا 

ا عزیزان خواهیم بود. در در این بخش با محوریت ویزای کار استرالیا و نحوه کاریابی در خدمت شم

ویزای کار استرالیا می توان با استفاده از سایت های کاریابی به جستجوی شغل مورد پرداخت. در 

این صورت نیاز است که از طریق این موسسات و سایت های کاریابی رزومه خود را جهت مشاهده 

الیایی به همکاری با شخص در دسترس این سایت ها قرار داد و در صورت تمایل کارفرمایان استر

متقاضی، روند اداری آن طی شود. در بیشتر مواقع کارفرمایان استرالیایی همانند دیگر کشورها تمایل 

دارند شخص مورد نظر را از نزدیک مالقات نمایند اما کاریابی به صورت سایت های ذکر شده همیشه 

این نوشتار توسط کارشناسان موسسه به عنوان راهی جایگزین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

حقوقی ملکپور نگارش شده است و هر گونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع جایز نیست. سایت 

 های کاریابی به طور گسترده ای وجود خواهند داشت و شما می توانید با جستجو در اینترنت به 

 ویزای کار استرالیا و مؤسسات کاریابی در استرالیا 

های قبلی عرض کردیم که یکی از راه های کاریابی و اخذ ویزای کار استرالیا، متوسل شدن  در بخش

به سایت های کاریابی محلی و بعضا بین المللی است که در این زمینه فعالیت می کنند. به همین 

جهت این بخش قصد داریم در این خصوص اطالعاتی را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. در بعضی 

از مواقع موسسات کاریابی هیچ هزینه ای را از شخص متقاضی کار در استرالیا دریافت نمی کنند و 

پس از پیدا کردن شغل مورد نظر، از میزان حقوق و دریافتی متقاضی مبالغی را دریافت خواهند کرد 

صورت  که این نکته ای مهم خواهد بود. در نقطه مقابل بعضی از سایت ها و موسسات کاریابی به

 سایت نمونه چند زیر جدول در  رایگان به جستجوی کار و آگهی در سایت های خود می پردازند.



 

 

انجام کار برای شما عزیزان ذکر خواهیم کرد. بدیهی است که موسسه  سهولت منظور به را کاریابی

 .حقوقی ملک پور در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت

 ابیلیست برخی موسسات کاری

jobsearch.gov.au 

seek.com.au 

oneshift.com.au 

hippo.com.au 

 ویزای کار استرالیا و بررسی ویزای همراه 

متقاضی  شخص ویزای و اقامت نوع براساس و دارد وجود  ویزاهای کاری معموال در کشورهای مختلف

فاوتی خواهد داشت. در کار به همراهان ایشان ویزای اقامتی اعطا خواهد شد که آثار حقوقی مت

تقسیم می شوند. موضوع الحاق همراهان تا  دسته چند به کاری ویزای اخذ های روش استرالیا 

حدود خیلی زیادی به نوع اقامت شخص متقاضی کار در استرالیا بستگی خواهد داشت. در بعضی از 

 189مانند ویزای ساب کالس ویزاهای کاری در استرالیا که از ابتدا برای اقامت دائم اقدام می کنند 

، اعضای خانواده هم می توانند در ابتدای کار در پرونده شخص متقاضی کار قرار بگیرند. در 190و 

و زیر مجموعه آن، که شخص  400بعضی از روش های اخذ ویزای کاری مانند ویزای ساب کالس 

برای همراهان صادر خواهد  متقاضی برای اقمت موقت اقدام می کند، ویزای همراه بعد از چند ماه

شد. در اینجا الزم به ذکر است که منظور از همراهان اعضای خانواده شخص متقاضی کار در استرالیا 

 .سال خواهد بود 18می باشد که شامل همسر و فرزندان مجرد زیر 

 ویزای کار استرالیا و وضعیت اقامت و اخذ تابعیت در استرالیا 

اعطای اقامت برای متقاضیان ویزای کار استرالیا خواهیم پرداخت. در این بخش به موضوع نحوه 

معموال در اکثر کشورها برای اعطای اقامت دائم باید شخص متقاضی چند سال به صورت قانونی در 

کشور مورد نظر زندگی کرده باشد. در مورد ویزای کار استرالیا به این صورت است که افرادی که در 

ا به صورت مداوم مشغول کار بوده اند و در این مدت سابقه کیفری و یا جرم سال در استرالی 4طول 

و جنایت مرتکب نشده باشند، مشمول اقامت دائم خواهند بود. البته در استرالیا بعضی از برنامه های 



 

 

کاری به این صورت است که از ابتدا اقامت دائم اعطا خواهد شد. پس از سپری شدن مراحل قانونی 

امت دائم در استرالیا، اشخاص متقاضی کار می توانند در خواست تابعیت خود را به اداره اعطای اق

مهاجرت داشته باشند. برای اخذ تابعیت نیاز است که شخص متقاضی آزمون های مربوطه در زمینه 

 .شهروندی که مربوط به زبان هم می باشد را با موفقیت پشت سر بگذارد

 استرالیاسواالت مرتبط با ویزای کار  

 آیا می توان با مدرک دیپلم ویزای کار استرالیا را دریافت کرد؟

 .خیر برایدریافت ویزای کار و پیشنهاد کار داشتن مدرک کارشناسی الزامی است

 آیا برای دریافت جاب آفر نیتز به ارائه مدرک زبان است؟

 .بله حتما باید مدرک زبان داشته باشید

 ار استرالیا اقدام نمود؟چگونه می توان برای ویزای ک

 .سیستم ویزای کار استرالیا امتیاز بندی دارد و برای دریافت ویزا باید امتیاز الزم را کسب نمایید

 آیا با کار در استرالیا می توان اقامت دائم دریافت نمود؟

 .سال وجود دارد 5بله امکان اخذ اقامت دائم پس از 

 ویزای کار استرالیا و سخن پایانی 

استرالیا و نحوه اخذ آن  190استرالیا، ویزای  ۱۸۹ی کار استرالیا، ویزای مهارتی استرالیا، ویزای ویزا

امیدواریم مقاله ویزای کار استرالیا مورد رضایت  .ها را در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم

باید تحت سیستم امتیاز متوجه شدیم که برای اخذ ویزای کار استرالیا  .شما عزیزان واقع شده باشد

بندی، امتیازات خود را محاسبه کنیم و در صورت واجدالشرایط بودن جهت آن اقدام نمود. اینکه 

ویزای کار استرالیا امتیاز بندی است می تواند نکات منفی و مثبت بسیار داشته باشد. برای اخذ 

کار در شرکت های بین المللی هم ویزای کار استرالیا باید با اتباع کشورهای دیگر که بعضا سابقه 



 

 

دارند و از دانش زبان باالیی برخوردارند. به این جهت شما عزیزان باید بتوانید شرایط الزم برای 

رقابت با افراد دیگر را داشته باشید. در باب مقایسه استرالیا و کشورهای اروپایی مانند آلمان و اتریش 

ردار هستند، می توان از ویزای جستجوی کار استفاده کرد که اتفاقا از نرخ بیکاری پایین تری برخو

ماه در خاک آلمان یا اتریش می توان حضور داشت و به دنبال شغل مورد نظر  6که به این منظور 

امیدواریم در این مقاله پاسخگوی سواالت شما عزیزان شده باشیم. شما می توانید برای کسب  .باشید

سه حقوقی ملک پور تماس حاصل فرمایید و مشاوره رایگان دریافت اطالعات بیشتر با مشاورین موس

 .نمایید

 


