
 

 

 ویزای کار انگلستان

 بررسی شرایط کار در انگلستان

و مشاغل مورد  کار انگلستان، شرایط اخذ ویزای کار در انگلستان، نحوه کاریابی در انگلستان ویزای

گیرد. افراد زیادی از سرتاسر جهان  می قرار  نیاز انگلستان در این مقاله علمی مورد بحث و بررسی

باشند بایستی را دارند و برای اینکه بتوانند ورود داشته  تمایل به کار کردن و اخذ اقامت انگلستان

 را دریافت کنند. کشور انگلستان دارای شرایط اقتصادی و مطلوب جهت کار می ویزای کار انگلستان

انگلستان و تمایل  کشور در کار جهت جذاب و  باشد. همچنین نرخ بیکاری پایین یکی از نکات مهم

یان چیست؟ آیا اخذ انگلیس برای ایران افراد جهت ویزای کار انگلستان شده است. شرایط کار در

 مدارک گردد؟؟ می  این کشور سبب اخذ تابعیت انگلستان ویزای کاری انگلستان و اقامت کاری در

انگلستان چیست؟ احتماأل سواالت زیادی در ذهن شما عزیزان در باب  کار ویزای اخذ جهت الزم

عزیزان می  انگلستان است که ما در این مقاله سعی نموده ایم تا آنها را برطرف کنیم. شما ویزای کار

تماس حاصل فرمایید  اتریش MIE موسسه حقوقی ملک پور، توانید برای دریافت اطالعات بیشتر با

دهند و شرایط شما را جهت اخذ ویزای  مجانی به سواالت شما عزیزان پاسخ تا مشاوران ما به صورت

توانید سواالت خود را در فایل ویدیویی کوتاه از استاد  کار انگلستان بررسی نمایند. همچنین می

 .آپلود کنید اینجا موسسه پرسیده و در ملک پور و کارشناسان

 آنچه در این مقاله می خوانیم

 ویزای کار انگلستان و شرایط عمومی 

 ویزای کار انگلستان و نرخ بیکاری 

 ویزای کار انگلستان و مدارک مورد نیاز 

 ویزای کار انگلستان و ویزای همراه  

 ویزای کار انگلستان و میزان حقوق در انگلستان 

 ویزای کار انگلستان و مشاغل مورد نیاز 

 ویزای کار انگلستان و نحوه کاریابی 

 ویزای کار انگلستان و موسسات کاریابی 
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 ویزای کارانگلستان و اخذ اقامت و تابعیت 

 ویزای کار در انگلیس برای ایرانیان 

 سواالت متداول در مورد کار در انگلستان 

 ویزای کار انگلستان و شرایط عمومی

 243.610  انگلستان در نیمه جنوبی بریتانیا واقع شده است. مساحت این کشور حدود کشور

باشد. برای دریافت  می نفر 54.316.600  کیلومتر مربع و جمعیت آن براساس آخرین سرشماری

دارد. همچنین اگر به دو زبان زنده  ویزای کار در این کشور مسلط بودن به زبان انگلیسی ضرورت

خوبی محسوب می شود و راحت تر می توانید برای اخذ  شته باشید برای شما امتیازدنیا تسلط دا

 صادر می شود. برای 2tierو  tier نمایید. ویزای کار انگلستان در دو نوع ویزای کار انگلستان اقدام

رجی خا نیروی  می توانند دریافت ویزای کار انگلستان ابتدا الزم است از کارفرماهایی که در انگلستان

دریافت اطالعات و رزومه کاری شما و  جذب کنند، پیشنهاد شغلی داشته باشید. کارفرما پس از

آن کار در کشور انگلستان، جهت اخذ ویزای کار انگلستان  بررسی آن از نظر توانایی شما نسبت به

 ه کار درخواست دهند که بایستی برای تایید شرایط فرد مورد نظر، به ادار برای فرد می تواند در

انگلستان نیاز  کار ویزای انگلستان رفته و مدارک را جهت استخدام شخص واجد شرایط ارائه دهد.

ویزا بایستی به سفارت مراجعه و مدارک  به مدارکی نظیر تمکن مالی دارد و قبل از اقدام به گرفتن

ارگران ساده وجود ندارد کاری انگلستان برای افراد غیر ماهر و ک را ارائه نمود. در حال حاضر ویزای

راارائه  انگلستان کار ی ویزا حتما از مهارت خاصی برخوردار باشد تا بتواند درخواست  و فرد باید

 .دهد

 

 ویزای کار انگلستان و انواع آن

از طریق کار در انگلستان از جمله مسائلی است که در  اقامت انگلستان، شرایط کاری وویزای کار 

خواهد شد. اخذ ویزای کار انگلستان و مهاجرت از طریق کار در انگلستان،  ادامه این مقاله بررسی

انگلستان نوعی  به این کشور قرار دارد. ویزای جستجوی کارعالقه بسیاری از کارجویان عالقمند  مود

بندی است و در حال حاضر برای  ویزای کاری این کشور است که برای مدت محدود از طریق امتیاز
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جای این ویزا می توانند پس از اتمام تحصیالت  ایرانیان در نظر گرفته نشده است. ایرانیان به

یزای جست و جوی کار که به فارغ التحصیالن خارجی دانشگاه و دانشگاهی در انگلستان از نوعی

 قصد ادامه زندگی در انگلستان را پس از تحصیل دارند اعطا می شود استفاده های این کشور که

مشخص می دهند که  نمایند و به این صورت است که به افراد متقاضی ویزایی محدود با مدت زمان

بپردازند که اگر موفق به عقد  ار در کشور انگلستاندرآن مدت مشخص بایستی به جستجوی ک

تواند اقامت کاری کشور انگلستان را بدست آورند و  قرارداد کاری با کارفرما در انگلستان شوند می

 .نشوند کاری پیدا کنند بایستی ازکشور انگلستان خارج شوند اگر در آن مدت مشخص موفق

در  .( Job Offer) یشنهاد شغلی از طرف کارفرما استدیگر ویزای کار انگلستان به واسطه پ نوع

متقاضی دعوتنامه کاری ارسال می  این نوع ویزای کار انگلستان کارفرما یی از کشور انگلستان برای

همراه دارد . کارفرما در این نوع ویزای بایستی در کشور  کند. این ویزا کاری شرایط خاص خود را به

جذب نیرو چاپ کند و در صورت پیدا نشدن متقاضی جهت کار خاصی آگهی  خود به مدت زمان

دهد. این ویزا یکی  انگلستان و اروپا، شغل را برای شخص مورد نظر خود در خارج اروپا درخواست در

کشور انگلستان شود. البته این ویزا به دلیل  از بهترین ویزاهای کار است که فرد با قرارداد کاری وارد

تقریباً سنگین برای جذب نیروی کاری خارج از انگلستان و  ت ضمانت مالیاینکه مستلزم پرداخ

 اخذ بسیار سخت تری نسبت به ویزاهای کاری کشورهایی مانند آلمان و اتریش اروپاست، از شرایط

شانس باالیی  برخوردار است. معموال افرادی که از طریق تحصیل به انگلستان مهاجرت می کنند،

 به کاری مهاجرت دارند. کشور و همچنین اخذ ویزای کار انگلستان را جهت کار کردن در این

 :های زیر امکان پذیر است راه از کل در انگلستان کار ویزای اخذ و انگلستان

 ویزای tier1 برای افرادی که استعداد درخشان دارند 

آی  نوع ویزا برای کسانی است که استعداد درخشان درشاخه های علمی،هنر، پزشکی، این

این نوع  نفر ١٠٠٠انی شناخته می شوند. در انگلستان در طی یک سال به تی و علوم انس

 .دیگر است سال ٥سال اعتبار دارد و قابل تمدید به  ٥ویزا داده می شود و تا 

 ویزای tier2 برای افراد عمومی  



 

 

حقوق  ویزا برای افرادی است که دارای مهارت خاص بوده و پیشنهاد کاری با حداقل این

 .سال معتبر است ٦را دریافت کرده اند. این ویزا به مدت  پوند ٢٥،٠٠٠

 ویزای tier2 برای انتقال درون شرکتی 

 ویزا برای افرادی است که در شرکتی کار می کنند و درخواست انتقال به شعبه ی این

بستگی دارد  انگلستان آن شرکت )در صورت وجود( را داده اند. این ویزا به موقیت شغلی فرد

 .سال می باشد ٩ماه تا  ٦عتبار آن بین و زمان ا

 ویزای tier2 برای ورزشکاران 

است.  گروه برای ورزشکاران حرفه ای و مربیانی که شرایط خاص دارند، قابل دریافت این

 .تمدید کرد سال بعد از آن را نیز ٣سال است و می توان  ٣مدت زمان این نوع ویزا 

 ویزای tier5 یا ویزای موقت کاری 

کارگران خالق  ویزا برای افرادی است که به صورت موقت برای کار می کنند. ورزشکاران، این

شامل این ویزا می شوند.  دارند کار ویزای دریافت قصد که  و داوطلبان فعالیت در خیریه

وی حمایت مالی می شوند و می توانند  کارفرما به این افراد پیشنهاد کاری داده و از طریق

 .انگلستان را اخذ کنند سال ویزای موقت کاری ٢تا  ١به مدت 

 

 ویزای کار انگلستان و نرخ بیکاری

که مهاجرت  اینکه به انگلستان از طریق دریافت ویزای کار انگلستان و یا هر کشور دیگری برای

کنید که شانس شما برای کار  کنید، ابتدا مهمترین کار این است که به نرخ بیکاری آن کشور توجه

ششمین کشوری است که بزرگترین اقتصاد دنیا را به  پیدا کردن در آن کشور بیشتر باشد. انگلستان

نرخ بیکاری  ٢٠١٨سومین کشور در اروپا از نظر اقتصادی است. در سال  خود اختصاص داده و جزء
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کار  درصد بوده است و در نتیجه کشور مناسبی برای کار مسحوب می شود و از بازار 4انگلستان 

 .خوبی برخوردار است

 ویزای کار انگلستان و مدارک مورد نیاز

اقدامی، مدارک  در صورت تمایل برای اخذ ویزای کار انگلستان، می بایست ، قبل از هرگونه افراد

ویزای کار در انگلستان را در قسمت  تهیه نمایند. لیستی از مدارک مورد نیاز جهت اخذموردنیاز را 

 .زیر نام می بریم

 اثبات تمکن مالی و ارائه مدارک ملکی 

 ارائه ترجمه مدارک شغلی و تحصیلی موردنیاز 

 ارائه قراردادی مبنی بر استخدام کارفرما  

 داشتن دانش زبان انگلیسی 

  سال گذشته ١٠نداشتن سابقه کیفری در ارائه مدرکی مبنی بر  

 پر کردن فرم درخواست ویزا  

 ارائه دو قطعه عکس 

  ویزای کار انگلستان و ویزای همراه

آورند، مدتی بعد  که قصد دارند به انگلستان مهاجرت کنند و ویزای کار انگلستان را بدست افرادی

واده نزدیک خود مانند همسر و فرزندان زیر خان افراد  از گرفتن ویزای کار انگلستان می توانند برای

دارای ویزای کاری باید ثابت کند که از پس مخارج همراهان  سن قانونی شان اقدام کنند. شخص

سال اخیر  ١٠ماه را کامل در  ١٢شخص همراه تقاضای خود را در کشوری که  .خود بر می آید

باید از اداره  کار کند و در صورت نیار کرده صادر می کند. همراه نمی تواند در انگلستان زندگی

 :همراه به قرار زیر است مهاجرت انگلستان مجوز کار بگیرد. مدارک مورد نیاز ویزای

 اثبات تمکن مالی از سوی دارنده ویزای کار 

 اثبات داشتن محل زندگی مناسب 



 

 

 پاسپورت اعضای خانواده 

 پرینت حساب بانکی 

 عکس پاسپورتی اعضای خانواده 

 ار انگلستان و میزان حقوق در انگلستانویزای ک

انگلستان یکی از  از دریافت ویزای کار انگلستان، بی تردید دانستن حقوق و مزایای کار در پس

مخارج زندگی را بررسی می کنیم. با توجه  و خرج  الزامات است که با توجه به میزان حقوق دریافتی

لستان، متوسط حقوق ماهیانه کارگران در این کشور انگ به نظر سنجی و کسب آخرین اطالعات از

 کشور در ها شغل بعضی حقوق  نظر گرفته شده است. در جدول زیر میزان پوند در ٥٦/٤٧٣کشور 

 :بیان شده است انگلیس

 میانگین حقوق در سال )دالر( شغل

 72,527 توسعه دهنده نرم افزار

 138,073 کارگردان

 93,231 مدیر

 59,428 معمار

 IT 96,047 مدیر پروژه

 69,722 تحلیلگر مالی

 IT 104,463 مدیر

 93,254 مدیریت منابع مالی

 91,851 مدیر پروژه



 

 

 105,485 مدیر مالی

 ویزای کار انگلستان و مشاغل مورد نیاز

کشور انگلستان  اخذ ویزای کار انگلستان نکته خیلی مهم این است که آیا شغل کنونی شما در برای 

شانس کاریابی شما در این کشور  مورد تقاضا می باشد یا خیر. دانستن این مورد باعث می شود که

را جهت اخذ ویزای کار انگلستان برای شما بیان  بیشتر شود. در زیر جدولی از مشاغل مورد نیاز

 :نموده ایم

 Electrical engineers مهندسین برق Production managers مدیران تولید

 Physical scientists دانشمندان فیزیک
 Design and مهندسان طراحی و توسعه

development engineers 

 Mechanical engineers مهندسان مکانیک
 Production and مهندسین تولید و فرآیند

process engineers 

 Engineering متخصصان مهندسی هوافضا

professionals 

 IT مدیران متخصص فناوری اطالعات

specialist managers 

متخصصان مهندسی در زمینه مدیریت زباله های 

 صنعتی در صنعت هسته ای

متخصص محیط زیست در مهندسی زمین 

 مهندسی ساخت و ساز

 جوشکار سایر متخصصان مهندسی در صنعت هسته ای

 ویزای کار انگلستان و نحوه کاریابی

اساس شغل  اخذ ویزای کار انگلستان و کار در این کشور، ابتدا میبایست یک رزومه قوی بر جهت

این ویزا و کاریابی، اقدام  های مورد درخواست انگلستان، برای خود فراهم کنید، سپس جهت اخذ

از طریق سایت های کاریابی و موسسات  نمایید. جهت جست و جوی کار در انگلستان، میبایست



 

 

معتبر در انگلستان و همچنین آگهی های موجود در  در این کشور و سایت های دولتیکاریابی 

به کاریابی نمایید. در بخش بعد، برخی سایت ها و موسسات کاریابی  روزنامه های این کشور، اقدام

مهاجرت و کار در  انگلستان را معرفی می نماییم تا در صورت تمایل بتوانید توسط آن ها جهت در

 .ان، اقدام نماییدانگلست

 ویزای کار انگلستان و موسسات کاریابی

وجود دارد و به  کاریابی در انگلستان و بدست آوردن ویزای کار انگلستان روش های متفاوتی برای

این کشور پرداخت و یکی از این  آسانی می توان با توجه به شغل و تخصص به جست و جوی کار در

کاریابی بینالمللی تاسیس شده اند. این موسسات  ستان برایروش ها موسساتی است که در انگل

 کاریابی، کارورزی و کار آموزی می توانند اولین قدم برای جست و جو کار دولتی و غیر دولتی برای

و سپس اقدام  باشند. برای استفاده از این موسسات ابتدا یک رزومه بسیار خوب و قوی بنویسید

انگلستان را اخذ کنید. برخی از  این کشور باشید و ویزای کارکنید و در جست و جوی کار در 

برای اخذ ویزای کار انگلستان را به صورت لیست  موسسات کاریابی که میتوانند به شما کمک کنند

 :در اختیار شما قرار می دهیم

 توضیحات نام موسسه

AGENCY CENTERAL آژانس کاریابی انگلستان سایت راهنمای شغلی 

GRADUATE RC 
کاریابی شرکت های تجاری کوچک و متوسط و 

 ارتباط با این شرکت ها

STEP AHEAD 
سایت تخصصی کاریابی بخشهای عمومی، 

 خصوصی و دولتی

FRESH MINDES 
مشاوره کاریایی به انجمن های بزرگ برای انجام 

 کارهای ممتاز



 

 

HAYS REQUIREMENT 
ان کاریابی تخصصی به صورت جهانی و کارجوی

 مشاغل حرفه ای

 ویزای کار انگلستان و اخذ اقامت و تابعیت

می کنند که خواهان دریافت   مهاجرت این در کار و انگلستان کار ویزای بیشتر افرادی که برای اخذ 

را دارند. طبق قانون بریتانیا تمام افرادی که قصد  اقامت دائم و دریافت پاسپورت و تابعیت این کشور

سال  ٥ را ویزا بتوانند اگر سپس و بگیرند کاری ساله ٥ ویزای دارند در ابتداباید  تابعیت انگلستان را

 دائم اقامت اخذ از بعد  باشند. دیگر تمدید کنند می توانند درخواست اقامت دائم انگلستان را داشته

کیفری نداشته باشد و مالیات خود را به طور منظم  بت کند که در این مدتثا شخص اگر کشور این

خواست پاسپورت انگلستان را داشته باشد. پروسه دریافت پاسپورت  پرداخت نموه است میتواند در

 .برد می زمان سال ٣ حدود دائم اقامت  دریافت بعد از

 ویزای کار در انگلیس برای ایرانیان

برای اغلب  ند. سوالی کهاز هموطنان عزیزمان تمایل دارند به کشور انگلستان مهاجرت نمای بسیاری

ایرانیان چیست؟ آیا دریافت ویزای  ایرانیان پیش می آید این است که شرایط کار در انگلیس برای

های اخیر و با پاسخ این سواالت می پردازیم. در سال کار انگلیس تضمینی دارد؟ در این بخش به

ری از کشورها، کشور انگلستان نیز ممنوعیت های ورود ایرانیان به بسیا توجه به شرایط تحریم ها و

مهاجرت برای  های راه هایبندیاخذ ویزا برای ایرانیان را دشوار نموده و بسیاری از دسته شرایط

ویزای کاری انگلستان برای ایرانیان  ایرانیان به انگلستان امکان پذیر نمی باشد. از جمله این روزها

سیار ضعیف است. مگر در مواردی خاص در صورتی ب است که در شرایط کنونی احتمال دریافت آن

پیشنهاد کاری داشته باشد و تمامی شرایط دریافت ویزا را داشته باشد  که شخصی از کشور انگلستان

ایرانیان برای ورود به  دارد که بتواند ویزا دریافت نماید. در حال حاضر تنها ویزایی که برای احتمال

جواب این سوال که آیا دریافت ویزای کار  ی تحصیلی است. اما درشود ویزاکشور انگلستان صادر می

به هیچ عنوان نمی توان دریافت ویزا را تضمین نمود. چون  انگلیس تضمینی دارد باید بگوییم که

 تواند ادعاویزا به نظر افسر ویزا مربوط است و هیچ شخص یا موسسه ای نمی صدور یا عدم صدور

https://miemohajerat.net/migration/


 

 

صادر خواهد  ویزا که ر امر صدور ویزا تضمینی بدهد یا تضمین قطعی نمایدتواند دداشته باشد که می

 .شد

 سواالت متداول در مورد کار در انگلستان

 وجود دارد؟ انیرانیا یکار انگلستان برا یزایو افتیامکان در ایآ

 دهد. ینم زایو یکشور انگلستان بدون دعوتنامه کار ریخ

 م؟یریکار بگ یزایو انگلستانیبرا  میتوان یم چگونه

 .دیداشته باش یسیانگل یبا کارفرما یقرارداد کار کی دیمنظور با نیا یبرا

 م؟یپرداخت کن یا نهیهز دیبا سیکار انگل یزایاخذ و یبرا ایآ

 .دییاندک در سفارت انگلستان پرداخت نما یا نهیهز دیانگلستان با یزایو افتیدر یبرا بله

 کار در انگلستان پس از چند سال وجود دارد؟ قیاقامت دائم از طر افتیدر امکان

 .دیینما افتیدر یاقامت کار دیتوان یسال کار در انگلستان م5پس از  معموال
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 ویزای کار انگلستان و سخن پایانی

کار در این  کار انگلستان، اخذ ویزای کار انگلستان و مهاجرت به کشور انگلستان از طریق ویزای

تمایل به کار در این کشور را دارند،  ز افرادمقاله علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد. خیلی ا

پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما و یا شرکت معتبر در انگلستان  ولی باید در نظر گرفت که از طریق

طریق  دریافت ویزای کار انگلستان اقدام نمود. راه دیگر جهت کار در این کشور از می توان برای

شوند شانس باالیی  جهت تحصیل به این کشور وارد می تحصیل می باشد و افراد و دانشجویانی که

از اتمام دوره تحصیل را خواهند  جهت کار کردن در انگلستان و اخذ ویزای کار انگلستان پس

مهاجرت به این کشور را دارید می توانید جهت بررسی  داشت.اگر تمایل به اخذ ویزای کار انگلستان و

جهت اخذ ویزای کار انگلستان و همچنین کشور های اروپایی نظیر  شرایط خود و بررسی شرایط

اتریش تماس حاصل فرمایید تا  MIE با موسسه حقوقی ملک پور، موسسه … آلمان، اتریش و

قسمت  با تجربه به صورت رایگان شما عزیزان را راهنمایی کنند. همچنین می توانید در مشاورین

 .نمایید کوتاه ترین زمان پاسخ را دریافت دیدگاه سواالت خود را بنویسید تا در

 


