
 

 

 درآمد در انگلستان

 مقدمه

رت مفصل وی انگلیس در مقاله پیشرو به صدستمزد و درآمد در انگلستان و شرایط درآمد در شهر ها

میزان درآمد در انگلستان چگونه می باشد؟  متوسط شرایط کلیخواهد آمد. در به بحث و بررسی 

حداقل حقوق کارگران در درآمد در انگلستان در شهرهای گوناگون انگلیس به چه صورت می باشد؟ 

درآمد مذکور شرایط  سواالتدر ادامه با پاسخ به در انگلیس به چه میزان می باشد؟  2022سال 

عزیز قادر خواهید و همراهان بررسی خواهیم نمود. شما مخاطبین  جامع تر به صورت را در انگلستان

شما عالقمندان می  همچنین. گردیدبهره مند  MIEبود از مقاالت معتبر بر روی وب سایت موسسه 

 ارتباط تلفنی رایگان برقرار نمایید. MIEتوانید جهت بررسی هرچه بیشتر با کارشناسان موسسه 

 درآمد در انگلستان یکل طیشرا 

 پر درآمد در انگلستان یها شغل 

 بر درآمد در انگلستان اتیمال زانیم 

 درآمد در انگلستان زانیم 

 درآمد در انگلستان نیانگیم 

 درآمد در انگلستان حداقل 

 مشاغل در انگلستان مدآدر 

  انگلستان یشهرهادرآمد در 

 در انگلستان انهیدرآمد ماه 

 در انگلستان انهیدرآمد سال 

 آسان است؟ سیشغل پر درآمد در انگل افتنی ایآ 



 

 

 سیمتداول در مورد درآمد در انگل سواالت 

 یانیپا سخن 

 درآمد در انگلستان یکل طیشرا

لذا شرایط کلی  باشند،باتوجه به این که بسیاری از اشخاص متقاضی کار در جوامع مختلف می 

، برای کسب درآمد بیشترجهت مهاجرت  حائز اهمیت باشد.مد در آن کشور می تواند بسیار آدر

 انتخاب مقصد مهاجرت در اولویت ندمی توان تر،آسان یادگیری کشور های انگلیسی زبان به لحاظ 

به همین ترتیب کشور هایی نظیر انگلستان می تواند مقصد محبوب بسیاری از اشخاص  باشند.

 500ظ اقتصاد مناسب ساالنه در حدود در واقع انگلستان به لحامتقاضی بین الملل محسوب گردد. 

از آنجا هزار نفر متقاضی بین الملل از سراسر دنیا جهت کار، تحصیل و سرمایه گذاری می پذیرد. 

درآمد در انگلستان متوسط کم هزینه، مهاجرت از طریق کار می باشد لذا از کتگوری های که یکی 

میزان درآمد در انگلیس بسته  اقامت در انگلستان در نظر گرفته شود. برای نکته مهمینیز می تواند 

 مقطع دانشگاهی و سایر فاکتور های مورد بررسی می تواند مقادیر به تجربه و سوابق کاری، سن،

 متفاوتی داشته باشد.

 پر درآمد در انگلستان یها شغل

و با توجه به موقعیت استراتژیکی شمال غربی اروپا محسوب می شود جزیره ای در انگلستان کشور 

یکی از که دارد مقصد کاری بسیاری از متقاضیان بین الملل جستجوی کار محسوب می گردد. 

بسیاری در مشاغل متنوع می باشد.  انگلستان در مدآدرمیزان  فاکتور های مهم جهت بحث کاریابی،

رشته های پر درآمد در انگلستان متوسط از افراد متقاضی تحصیل قادر خواهند بود براساس میزان 

از میان تنوع رشته های کاری می توان به مشاغلی نظیر کنترل درآمد در انگلیس را گزینش نمایند. 

مهندسین، پرستار مراقبت  پزشکان، حقوق دان، بازاریابی و فروش،مدیر ارشد اجرایی، کننده هواپیما، 

  مد ترین مشاغل در انگیس نام برد.رآبه عنوان پرداز کودک، آرایشگری و ... 

 بر درآمد در انگلستان اتیمال زانیم



 

 

کاریابی و درآمد در انگلستان میزان مالیات بر درآمد در انگلیس یکی از موارد مهم و تاثیر گذار در 

 متقاضیان بین الملل جهت کاریابی در انگلیس قادر خواهند بود با بررسی میزان مالیات،می باشد. 

با توجه به افراد مقیم کشور انگلستان  حقوق و مزایا در انگلستان را بررسی نمایند.شرایط را بابت 

این میزان مالیات بر درآمد بر بایست مبالغی را من باب مالیات در نظر بگیرند. شرایط کاری می 

این موضوع  درصد درنظر گرفته شده است. 45تصویر نمودار ذیل در سال های اخیر در حدود اساس 

 درصد بر درآمد اعمال می شده است. 50درصد مالیات  2013در حالی می باشد که ماقبل از سال 

 150.000از ، در صورت حقوق باالتر در انگلیس سالیانه و درآمدباال حقوق  طلذا با توجه به شرای

الزم به ذکر است افراد براساس پرداخت ا درنظر گرفت. در صدی ر 45می توان میزان مالیات  پوند،

به عالوه در صورت اینکه  مالیات قادر خواهند بود از امکانات و خدمات شهری نیز بهره مند شوند.

روز در انگلیس مشغول به کار شده باشید می بایست بر اساس میزان  365روز از  183بیش از 

 درصد مالیات بر درآمد را در نظر داشته باشید. 45درآمد ماکزیمم 

 

 درآمد در انگلستان زانیم

رابطه با مهاجرت به انگلستان از طریق کار، درآمد در انگلیس می از مباحث مهم و پر دغدغه در 

قادر به پیش بینی  کار در انگلیس افراد متقاضی ،با توجه به میزان حقوق و مزایا بدین ترتیبباشد. 

میزان درآمد در انگلستان با توجه به فاکتور . خواهند شددر انگلستان  و تامین هزینه های زندگی



 

 

می بایست در افراد جویای کار در انگیس می تواند متغیر باشد. سابقه کاری و ...  مهارت، سن، های

به اخذ موقعیت کاری در انگلیس شوند. وهله اول باتوجه به روش های جاب آفر و یا کار شرکت قادر 

با توجه به گزارشات و داده های حاکم همچنان شهر لندن به عنوان پردرآمد ترین کشور انگلیس 

البته پس از لندن می توان بخش های جنوب شرقی انگلستان و اسکاتلند را به  می شود. شناخته

 عنوان پردرآمد ترین ها ارزیابی داشت. 

 درآمد در انگلستان نیانگیم

 ابی، مهارت و تجربه کاری، سن،خبا توجه به فاکتور هایی نظیر شهر انت یسمیانگین درآمد در انگل

نوع صنعت و  به عالوه با توجه توافق کارفرما،تاند مقادیر متفاوتی داشته باشد. تحصیالت و ... می 

میانگین درآمد فارغ کسب و کار می توان میانگین درآمد در انگلیس را متفاوت ارزیابی کرد. 

 در نظر گرفته شده است.در سال پوند  25.000الی  18.000التحصیالن در انگلیس در حدود 

با این حال متقاضیان رآمد با توجه به رشته های تحصیلی می تواند متفاوت باشد. هرچند که میزان د

در رشته هایی نظیر مهندسی مانند آی می توانند پس از فارغ التحصیل شدن در انگلستان تحصیل 

هنر و پوند در سال در نظر داشته باشند در صورتی که رشته های تحصیلی نظیر  70.000تی تا 

نوع این موضوع در حالی می باشد که برآورد نمایند. پوند در سال می توانند  25.000تا  را مدیریت

هر چند که موقعیت کار نیز بسیار در میزان درآمد در انگلیس تاثیر گذار خواهد بود.  وانتخاب شهر 

ر صورت فرد متقاضی در میزان درآمد در انگلیس نباید نادیده گرفته شود، بمهارت و تجربه کاری نیز 

 سابقه کاری باالتر قادر به اخذ حقوق و مزایای بیشتری نیز خواهد شد.

 درآمد در انگلستان حداقل

در صورت دارا بودن کارفرما و پذیرش از سوی سفارت متقاضیان بین الملل جویای کار در انگلیس 

این کشور قادر به اخذ ویزای کار انگلیس خواهند بود. لذا می بایست از قوانین و خدمات پیرو امور 

درآمد در متوسط بر اساس منشور حقوق و حقوق کارگر در انگلستان کار در انگلیس آگاه باشند. 

میزان حقوق کارگران در درآمد در انگلیس و ر واقع حداقل دتنظیم و اعالم می گردد. انگلستان 



 

 

عنوان: الزم به ذکر می باشد این قانون تحت  انگلیس با توجه به قوانین پارلمان تعیین می شود.

درآمد در بر مبنا قوانین عمومی پارلمان حداقل پایه ریزی شده است.  1998حداقل حقوق ملی 

در نظر  2022در سال پوند  9.50در حدود سال  23ضی کار باالی ابرای اشخاص متق انگلیس

 گرفته شده است. 

  انمشاغل در انگلست مدآدر

یکی از نکات تاثیر گذار در انتخاب رشته های دانشگاهی و همچنین مقصد مهاجرت می تواند میزان 

با در نظر گرفتن این موضوع می توان شرایط روند روبه رشد میانگین درآمد و حقوق و مزایا باشد. لذا 

با توجه به این که در کشور انگلستان به صورت متوسط حقوق در انگلیس را مورد بررسی قرار داد. 

 ددرص 9می توان این رشد حقوق را در حدود  ،ماه یکبار افزایش حقوق و مزایا اتفاق می افتد 15هر 

با این حقوق ساالنه منظور می گردد. درصد رشد  7.5ماه در حدود  12واقع هر . در برآورد نمود

 در جداول ذیل مشاهده نمود. مشاغل مختلف را درآمد میزانحال می توان 

 مشاغل )پوند( درآمد

 پزشکی و دندانپزشکی 45.000

 حقوق 35.000

 مهندسی عمران 35.000

 کامپیوتر مهندسی نرم افزار 42.000



 

 

 مهندسی مکانیک 67.000

 حسابداری 45.000

 معماری 40.000

 

 انگلستان یدرآمد در شهرها

کثیر متقاضیان کار در انگلستان خواهان دریافت اقامت و تابعیت انگلیس می باشند. به این ترتیب 

بدون شک برآورد درآمد  گردد.آتی می تواند مهم تلقی انتخاب محل اقامت از بابت خدمات و مزایای 

جدول ذیل تاثیر گذار باشد.  در این کشور در شهر های انگلستان می تواند در انتخاب محل اقامت

 میانگین درآمد در شهر های گوناگون انگلیس را بیان نموده است.

میانگین درآمد در شهر های 

 )پوند(یسانگل
 یسشهر های انگ

 همپتون ساوت 60.000

 لندن 65.000

 ردینگ 55.000

 برایتون 55.000

 بیرمنگام 50.000

 نوریچ 45.000



 

 

 لیدز 45.000

 منچستر 45.000

 لیورپول 42.000

 نیوکاسل 40.000

 ناتینگهام 38.000

 بورنموث 36.000

 کاردیف 36.000

 لستر 35.000

 دربی 35.000

 شفیلد 32.000

 سوانسی 31.000

 

 در انگلستان انهیدرآمد ماه

در انگلستان به دنبال شغل مناسب باشند می بایست متقاضیان جویای کار بین الملل درصورتی که 

کارفرما در این کشور باشند. تا بدین طریق در صورت نیازمندی به پوزیشن در مرحله اول به دنبال 

ماهیانه درآمد اقامت انگلیس را دریافت نمایند. افراد جویای کار از طریق ویزای کار  شغلی مورد نظر،

میزان سابقه و مهارت کاری مقطع تحصیالت،  در مشاغل گوناگون بر اساس سن متقاضی، در انگلیس

انه در انگلیس با توجه با توجه به داده های روز، درآمد ماهو ... می تواند شرایط متفاوتی داشته باشد. 

بر این مبنا می توان بودن آن موقعیت شغلی میزان متفاوتی دارد. قت بودن و نیمه وقت به تمام و



 

 

پوند  2.500در حدود و تمام وقت را به صورت متوسط در انگلیس نه یاماه حقوق و درآمدمیزان 

سن،  شهر انتخابی،هر چند که این میزان حقوق بر اساس سایر شرایط نظیر  پیش بینی نمود.

 تواند متغیر باشد.تحصیالت، مهارت کاری و ... می 

 در انگلستان انهیدرآمد سال

پیشرفته و با نفوذ دنیا واقع شده در بین کشور های از آنجا که کشور انگلستان به لحاظ موقعیت 

دولت انگلیس سالیانه است، مورد توجه کثیری از متقاضیان جویای کار در سراسر دنیا می باشد. 

مشاغل متنوعی را جهت جذب متقاضی کار معرفی می نماید. به این  براساس نیازمندی های خود،

حوزه های متنوع کاری می تواند شرایط متفاوتی را ایجاد مبنا بر  یسنه در انگلیادرآمد سالترتیب 

 در جدول ذیل درآمد مشاغل در انگلیس به صورت کامل تر مورد بررسی قرار گرفته است:نماید. 

 

در مشاغل درآمد سالیانه میانگین 

 )پوند( لیسانگ
 موقعیت شغلی در انگلستان

 یمقطع دکتر 60.000

 کارشناسی ارشدمقطع  50.000

 تحصیلی کارشناسیمقطع  45.000

 فوق دیپلمتحصیلی مقطع  40.000

 دیپلمتحصیلی مقطع  35.000

 زیر دیپلم 30.000

 وکیل 65.000



 

 

 وکیل مدافع شرکت 100.000

 وکیل خصوصی 95.000

 قاضی 100.000

 مدیر کل 70.000

 مدیر بانک 70.000

 مشاور مالی 56.000

 پزشک 80.000

 دکتر متخصص 100.000

 پرستار پوند 35.233

 مهندس هوافضا 85.000

 یکاپیتان کشت 90.000

 خلبان 80.000

 مهماندار هواپیما 40.000

 مدیر پروژه آی تی 85.000

 مدیر آی تی 85.000

 مهندس مکانیک 80.000

 مهندس برق 80.000



 

 

 مدیر حسابرسی 45.000

 فروشنده 45.000

 استاد دانشگاه 75.000

 دستیار استاد دانشگاه 45.000

 معلم ریاضی 45.000

 مدیر پروژه ساخت و ساز 60.000

 طراح داخلی 30.000

 خدمات نظافتی 23.000

 خدمات غذا 21.000

 خدمات تعمیر 25.000

 پیشخدمت رستوران 18.000

 مدیر رستوران 32.000

 سر آشپز 32.000

 

 آسان است؟ سیشغل پر درآمد در انگل افتنی ایآ

، می تواند مامن مناسبی از آنجا که انگلستان دارای موقعیت مناسبی به لحاظ اقتصادی می باشد

 ساالنه از متقاضیان بسیاری ،همانطور که پیشتر مورد بررسی قرار گرفتجهت کسب درآمد باشد. 

خواهان دریافت اقامت انگلستان به طرق گوناگون می باشند تا بدین واسطه شرایط کار و اقامت 



 

 

متقاضیان قادر خواهند بود از طرق گوناگون  انگلیس را برای خود و خانواده خویش فراهم آوردند.

 فلذااخذ نمایند. یس را کارتحصیل، کار شرکت، ثبت شرکت و نوآفرینی اقامت انگل نظیر تحصیل،

با ترتیب اثر دادن تحصیل در انگلیس و دریافت مدرک تحصیلی این کشور  متقاضیان می توانند

می تواند در افزایش مهارت . همچنین کسب سابقه کاری مناسب دهنداعتبار رزومه خویش را ارتقا 

علمی و کاری قوی تر ارائه  کاری در انگلیس تاثیر گذار باشد. به این تریتب هر چقدر شرایط رزومه

بنابراین مد بیشتر نیز مهیا می شود. آمی توان انتظار این موضوع را داشت که شرایط اخذ در گردد،

کسب مشاغل پردرامد براساس نیازمندی جامعه و رزومه تحصیلی و کاری قوی قابل فراهم خواهد 

 بود. 

 سیمتداول در مورد درآمد در انگل سواالت

 میزان حقوق در انگلیس تاثیر گذار خواهد بود؟ درچه عواملی  .1

حقوق و درآمد در انگلیس اثر  انزمیمهارت و ... می تواند در  عواملی نظیر تحصیالت، رشته،

 گذار باشد.

 شرایط کار در انگلستان برای متقاضیان جویای کار از چه طریقی مهیا است؟ .2

شرایط کار شرکت انگلیس می توانند جهت متقاضیان کار در صورت دارا بودن جاب آفر و یا 

 اقامت کاری انگلستان اقدام نمایند.

 به ازای هر ساعت چه میزان می باشد؟ 2022مد در انگلستان در سال آحداقل در .3

 .به ازای هر ساعت کاری می توان در نظر داشت پوند 10در حدود 

 چه مشاغلی در انگلستان پر درآمد محسوب می شوند؟ .4

  مهندسین، مدیریت، آرایشگری و ... وکالت، پزشک،



 

 

 درآمد در انگلستان  یانیپا سخن

و شرایط اخذ اقامت کاری در مقاله علمی مذکور مورد بررسی های الزم قرار درآمد در انگلستان 

همانطور که مستحضر هستید جهت اقامت انگلستان از طریق کار می بایست از روش های گرفت. 

انگلیس اقدام نمود. هر چند از طرق دیگر نظیر برنامه های تحصیلی و یا جاب آفر و یا کار شرکت 

اقامت خود را به کار تبدیل نمایند و  کار تحصیل انگلیس نیز این امکان وجود دارد که متقاضیان

با توجه به شرایط حال حاضر انگلیس می تواند یکی درآمد نمایند. بدین واسطه در انگلیس کسب 

این در حالی می باشد که سایر کشور های  جهت کسب درآمد به حساب آید، از کشور های مناسب

شما همراهان و  را خواهند داشت.انگلیسی زبان نظیر کانادا و آمریکا نیز شرایط اخذ اقامت کاری 

در  قادر خواهید بود انگلستاندرآمد در با  پیروسوال  در صورت هر گونه MIEعزیز  عالقمندان

بهره  MIEبا تماس و ارتباط تلفنی رایگان از خدمات موسسه  همچنیندیدگاه بیان نمایید.  قسمت

و شرایط و قوانین روز ا توجه به ب که به سمع و نظر شما عزیزان رسید،علمی نوشتار مند گردید. 

کسب مشورت از وکالی بومی  بابه عالوه  می باشد. وب سایت های معتبر کشور انگلستانبرگرفته از 

دلیل بر ارائه خدمات نمی  مقاله پیشرومی باشد ارائه  عیانانگلستان تهیه شده است. همانطور که 

ل صتماس حا  MIEبا کارشناسان موسسه  قادر خواهید بود جهت کسب اطالعات بیشتر  .باشد

  نمایید.

 


