


در حال حاضر به واسطه هزینه های باایی رو  هاای 

سااریایه ااا اری و ل، ااقه  نداااه یناااا  بااه د  ااال

ال یهاجرت کاری یا  بانانا لاا در ابیااای کاار باا  

بعناوا  این  کیه. کسب درآیا در کشور یق ا باننا

اجرت خواسیه اولقه لعااد زیادی از ییقاضقا  برای یه

رفیه ی  بانا و بعنوا  برلرین رو  یمکن در  ظر ا

.ی  نود

  از همقن یشاورین آریا اپارس به ل،لقاه ا اوار رو

اه  های یهاجرت کاری پرداخیه ا ا لا ییقاضقا  با آا

. نااز نرایط یوجود  ا یخاب های بهیری را دانیه بان

ب ورت کلا  یهااجرت کااری را باه ساه دسایه کلا 

.لقسقم بنای ی  کنقم

شرایط مهاجرت کاری



Skilled Workerنیروی متخصص -۱

بهکارییهاجرتهایرو حاضرحالدر

.استهمراهااایتباکا اداواسیرالقاکشورهای

حرازاصورتدرافرادکهیعناستباین کیهاین

ارکشورهااینااایتلوا نای  ظریوردنرایط

.کننادریافت



کشور کانادا-الف

و رچناینازلوا نای کا اداکشوربهیناا نداه

. ماینااااامکا اداکشوردائمااایتبرای

ناهسیخ وص بهنرایطدارایهاازینهازکاامهر

بهکرد کسبرا ظریورداییقازصورتدرکه

.رسنای خودخواسیه

هایحالتلرینیعمولازرو سهبهیینایندر

.نودی پرداخیهکا اداکشوربهکارییهاجرت



اکسپرس اینتری

حالدرکا اداکشوربهورودبرایرو لرینیعمول
ییخ ص قرویطریقازکارییهاجرترو حاضر
قازاتاییکسبصورتدرییقاضقا کهبانای فارال
. ماینااااامرو اینبرایلوا نای یزم

ورفاکیچهاراینیریاکسپرسرو ازکارییهاجرتدر
ی هنناخیاقریاییقازهایرکنلریناصل بعنوا 
.نود

شرایط ایده آل فاکتورها ردیف

سال 30معموال زیر  سن ۱
کارشناسی ارشد تحصیالت 2

سال مرتبط و قابل استناد3 سابقه کار 3
در 8در هر مهارت و نمره 7نمره 

مهارت شنیدن
مدرک زبان 4

بمطلاینبهاینتریاکسپرسشرایطازاطالعبرای

اینتریاکسپرس:فرماییدمراجعه

https://arianaabroad.com/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/


فاکتور های اقدام برای اکسپرس
:اینتری

پرساکسبر ایهدریوفققتبرایفاکیورلرینیهم

کسبیبراییقاضقا کهبانای زبا یارکاینیری 

ونناکنرکتآیلیسآزیو دربایایناسباییقازات

.آور اباستراناهخواسیه مراتحاااه

اداکا دولتبرای قازیوردآزیو است ب کریزم

ا هیاهقب ورتایرا درکهبانای جنرالآیلیس

.نودی برازار

اهکولهایدورهبرازاریباآریاناپارسزبانموسسه

ا زبکهدهای رالضمقناینا گلقس زبا یات

ی یوسسهفشردههایدورهکرد سپریباآیوزا 

پقااتدسآیلیسآزیو در یایجبهیرینبهلوا نا

.کننا

https://ariana.school/english/


حاضرحالدرکهاینیریاکسپرسسقسیمدر

بترااواردبخشدودرییقاضقا بانا ی اجرای 

ابافرادکهیعناستباین کیهایننو ا ی 

ازاییقاز۶۷لوا نای خوداهمقتحائزفاکیورهای

یاپولواردلاکنناکسبرااولیرحلهاییقاز۱۰۰

رد.نو اکا ادادولتا یظارلقستیاواسیخر

ی ی،سوباییقاز۱۲۰۰ازاییقازاتدومیرحله

الحدراینیریاکسپرسبرایورودحاااهکهنود

.بانای اییقاز۴۷۰حاضر



عالقه مندان به روش اکسپرس

هبلوا نای اینیریاکسپرسرو بهیناا نداه

ورفیهآریا اپارسیوسسهسایتوبرسم صف،ه

بررس یوردراکا ادابهکارییهاجرتداققنرایط

کهریاینیاکسپرسرو ییقاضقا بهیژده.دهناارار

امتیازصفحهبهورودباراخوداییقازاتلوا نای 

 طراحآریا اپارسیهاجرل یوسسهلوسطکهبندی

.کننای،اس هاست ناه

دررکایاول، قهصورتدرافرادکهاستب کریزم

نهمقاز.دهنای افزایشراخوداییقازاتکا اداکشور

برایلوا قای اییقازات رسقا حاااهبهصورتدررو

خوداتاییقازلاکنقااااامکشوراینل، قل هایدوره

دیوراییقازاتکسبصورتدرافراد.دهقاافزایشرا

ورکشااایتیمکنزیا لرینسریعدرلوا نای  ظر

و ربراییعمولزیا  هایبازه.کننادریافتراکا ادا

.بانای یکسالزیراینیریاکسپرس

https://arianaabroad.com/calculation/express


ا بانییاههفردکهصورل دراستب کریزم

واقردی اراربررس یوردهمهمسراییقازات

.بانای اهمقتحائز

ی همزیا صورتبهکا اداکشوربهورودسقسیم

ردا ول صورتدرخا وادهانضایلمای وبانا

فرز اا وهمسرلوا نای  ظریوردهایپرو اه

.باننادانیههمراهبهراخودسال۲۱زیر

هبهردائمااایتاییقازاتازخا وادهانضایلمای 

.نو ای ینا



ایالت کبک

کشورناهنناخیههایایالتازیک بعنوا ک کایالت

ورودا ییقاضقبرایراخ وص بهیهاجرل بر ایهکا ادا 

بکسصورتدرکهاستارفیه ظردرایالتاینبه

اینبرایلوا نای  ظریورداییقازاتازاییقاز۵۹حاااه

. ماینااااامرو 

 کبکمتخصصنیرویرو برایفاکیوریهمیرین

بایاییقاضقا کهبانای فرا سویزبا بهآننای 

ائهارسفارتبهرافرا سویزبا لسلطبهدالیارک 

.دهنا

خو دسیک کاسیا یهاجرل بر ایهاست ب کریزم

ورودبرایخ وص به مرهلوا  م واستناهلغققر

رسدسیدرآ حاااهفقطوارفت ظردراسیا اینبه

.بانای 

https://arianaabroad.com/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%DA%A9%D8%A8%DA%A9/


نیروی استانی

هایهبر ایکا ادا کشورهایاسیا ازیکهرکل ب ورت

ر ایهب.اقردی  ظردرییقاضقا ورودبرایراخ وص به

بهقسی لکارابیاایدرکهبانای او هبایناسیا  های

.کننای اندمخودیشاغهلقستننوا 

تلقسدرخودل، قل رنیهوجودصورتدرییقاضقا 

. ماینااااام ظریورداسیا برایلوا نای یشاغه

ورل طیکارسابقهفاکیور یهمیریناسیا  هایبر ایهدر

افزایشبهنایا  کمککهبانای سال۸ال ۶بایی

خوداییقازاتها اسیا یعمولب ورت.کنای افراداییقاز

راورودیاییقازحاااهواقر ای  ظردراییقاز۱۰۰ازرا

.کننای اندماییقاز۶۰

ستاصورتباینساسکاچوانکارنیروییعمولب ورت

ا ول برایاییقاز۶۳حاوددربایاحاضرحالدرافرادکه

.کننادریافت

https://arianaabroad.com/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%A7%D9%86/


اوتلفدارایاسیا هراییقازاتکهاستب کریزم

ازاطدربرایلوا قای کهبانای کوچک های

رسم سایتوببهیشاغهلقستوهااسیا لقست

یطلعنرایطازلاکنقایراجعهکا اداکشورسفارت

.نویا

هبکارییهاجرتپروسهزیا یاتیعمولب ورت

.ا جایای طولبهیاه۱۶ال ۶بقنهااسیا 

قا ییقاضکهبانای اهمقتحائز کیهاینذکر

وادار را ظریورداسیا درحضوربهاخدا لعها

.کنناسپریاسیا هما خاکدررااولسال۲بایا

باایفقاطدناتکسببرایلوا نای ییقاضقا 

اطارل درآریا اپارسیهاجرل یوسسهیشاورین

.باننا



کشور استرالیا-ب

طنرایهما نااسیرالقاکشوردرکارییهاجرتنرایط

.بانای کا اداکشوردر

رااهنخواسیهنرایطییقاضقا اارکهلرلقبباین

.نناکدریافترااسیرالقاااایتلوا نای کننافراهم

لوا نای یعمولرو ۲طریقازافرادکل ب ورت

. مایناااااماسیرالقادرکارییهاجرتبرای



۱8۹ویزای 
اتاییقازحاااهکسببالوا نای ییخ ص قروهای
حالدر.کننادریافترااسیرالقاکشوربهورودنرایط
کشورلقستبهورودبراییزماییقازحاااهحاضر
.بانای اییقاز۶۵اسیرالقا
راخودنا سلاکنناکسبرااییقاز۶۵حاااهییقاضقا 

.کنناایی،ا ااایتکسببرای

سیناهافرادیاسیرالقا ااایتاخ ییقاضقا ازدسیهاین
حمایتخودخویشاو اا یاایالتیاکارفریاطرفازکه
رورنبهاااامیسیقهویجزاکایدًصورتبهونو ای 

. ماینای خودیهاجرل هایپروسه

۱۸۹ویزایبرایناهخواسیهنرایطیعمولب ورت
:نایه

شرایط ایده آل فاکتورها ردیف

سال 32معموال زیر  سن ۱
حداقل کارشناسی تحصیالت  2

سال 8حداقل  سابقه کار 3
هادر همه مهارت7آیلتس  مدرک زبان 4



۱۹0ویزای 

ازا  اسیلوسطکهنودی صادرافرادیبرایویزااین

.بانناناهبرازیاهاسیرالقاکشور

هما ناافراداسیرالقا ۱۹۰ویزایاخ برایاااامجهت

.دهنای ا جامرایزیهاااایاتکا ادااسیا  ویزاهای

خودقل ل، رنیهبایاابیاادرکهیعناستبایناین

کسبالبا  سپسوکنقاینط قیشاغهلقستبارا

.بانقایزماییقازات

دائمااایتجهتویزااینطریقازکهییقاضقا  

درسال۲حاااهبایستی  ماینای ااااماسیرالقا

.اننابدانیهااایتاستبرازیاهراایشا کهایالی 

مهنسرنتاسیرالقاهایرو درکهاستب کریزم

درافرادواستبقشیرکشوراینبهورودبرای

یهاجرترو ازلوا نای یمکنزیا سریعیرین

.نو ااسیرالقاواردکاری



باوا نالی اسیرالقاکشوربهکارییهاجرتییقاضقا 

یوسسهسایتوباییقازبنایصف،هبهیراجعه

طراح سوایتبهده جوابباآریا اپارسیهاجرل 

بکسصورتدروکننای،اس هراخوداییقازاتناه

هیوسساینیشاورینبایشاورهبرایاییقاز۶۵حاااه

.بانناارل اطدر

 ورتبرنیههراییقازبناینرایطکهاستب کریزم

م  یشخصاییقازیکباهارنیههمهوبانای یجزا

.کننادریافترااسیرالقاااایتلوا نا

۷۰حاااهحاضرحالدرهارنیهاکثریثالبعنوا 

حسابااریهمچو های رنیهوخواهنای رااییقاز

.دار ا قازلائقابرایاییقاز۸۰حاااه

اینجااسیرالقا۱۹۰ویزایجزئقاتازاطدناتبرای

.کنقاکلقک

https://arianaabroad.com/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%db%b1%db%b9%db%b0-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7/


Job Searchجستجوی کار یا -2

ییااولهایحالتازیک کارجسیجویرو 

یزایولوا نای ییقاضقا کهبانای کارییهاجرت

ایبرکارکرد پقااصورتدروکننادریافتکار

کشورسهحاضرحالدر. ماینااااامخودااایت

ینبرلربعنوا جنوب آفریقایوآلما  قوزلنا 

ی نناخیهکارجسیجویبراییمکنکشورهای

.نو ا

دانتخواهقمکشورهاازیکهرازیخی ریل،لقه

 هاآازیکهربرایدیاصدحصورتدرییقاضقا لا

یهاجرل یوسسهیشاورینلوصقه. ماینااااام

ابیشورتکاری یهاجرتییقاضقا باآریا اپارس

بیطلیطالعهازپسفل ا.بانای ییخ صافراد

یوسسهیشاورینبایشاورهبرایناهاردآوری

.بانقاارل اطدرآریا اپارسیهاجرل 



کشور نیوزیلند-الف

قسیمسکهبانای زبا ا گلقس کشورهایدیگراز

رتیهاجییقاضقا برایراخ وص بهاییقازبنای

اییقاز۱۶۰باییکهافرادی.استارفیه ظردرکاری

کشورواردیسیققمب ورتلوا نای کنناکسبرا

لقستدرکمیراییقازکسبصورتدرونو ا قوزلنا

.اقر ای ارارا یظار

ردکارجسیجویویزایاخ برایبررس یوردیوارد

:بانای زیریواردنایه قوزیلناکشور

شرایط ایده آل فاکتورها ردیف

سال 40زیر  سن ۱
معموال کارشناسی تحصیالت 2

سال8معموال باالی  سابقه کار 3
6/5آیلتس  زبان 4



 وزیلندنیبندیامتیازسیستمبرایفاکیورلرینیهم

اندمکارسابقهکهصورتباینبانا ی کارسابقه

.انابرسم لایقاولرجمهاابهوواتلمامحیماًناه

قهسابیاوحقوا فقشکاری اراردادیعمولب ورت

.استاحیقاجبقمه

کاریویزایدریافتی ،وهونرایطازاطدربرای

زیلندنیودرکار:فریایقایطالعهرایطلباین قوزیلنا

دریکساللوا نای کارویزایاخ صورتدرافراد

کاریاراردادوباننادانیهحضور قوزلناکشور

دائمااایتبرایلوا نای صورتایندرکننا دریافت

بود  ییاههصورتدرروهمقناز. ماینااااامخود

ث تازپسوکنقای سفرکشوراینبهلنهاب ورت

.کنقای ارسالراهمراهویزایدرخواستارارداد

https://arianaabroad.com/calculation/New-Zeland
https://arianaabroad.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF/


کشور آلمان-ب

نود ینناخیهاروپای کشورهای مایناهلنهابعنوا آلما 

ی هادایهمچنا ینظمصورتبهراکارجسیجویسقسیمکه

.دها

اوا قنلوسطکهیزمل، قدتولخ صکهافرادی

وابانندانیهرااستناهذکرآلما کشورکارییهاجرت

لوا نای بقاینا ناهلعققنحقوقحاااهبارا ظریوردنغه

. ماینااااامسقکرجابویزایبرای

ایهنآلما سقکرجابویزایاخ برایفاکیورهالرینیهم

:بانای زیریوارد

شرایط ایده آل فاکتورها ردیف

سال 40زیر  سن ۱
لیسانس تحصیالت  2

کار مرتبطسال سابقه5 سابقه کار 3
دانش زبان آلمانی زبان 4



کشورواردسقکرجابویزایاخ صورتدرافراد

ی کاریارارداداخ صورتدرونو ای آلما 

بهآ ازپسکهکننادریافتراآلما بلوکارتلوا نا

.نودی ینجردائمااایت

اینآلما کارجسیجویویزاینرایطازاطدربرای

آلماندرکارجستجوی:فریایقایطالعهرایطلب

ی یاه۶یعمولب ورتسقکرجابویزایزیا یات

یوردرکابایاناهذکرزیا  بازهدرییقاضقا وبانا

.کنناپقااراخود ظر

هپروسحاضرحالدرآیاه وجودبهنرایطبهلوجهبا

یاه۲۶لا۲۱بقنآلما کشوردربلوکارتاخ زیا  

.نودی ارفیه ظردر

https://arianaabroad.com/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://arianaabroad.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/


ض  ییقافردبود ییاههصورتدراست ب کریزم

راآلما کشوربهورودیجوزلنهای بهاصل  فر

درخواستاراردادث تازپسوکنای دریافت

.دهای راهمسربهال،اقویزای

شورککارویزایاخ بهیناا نداهآریا اپارس بر ا

.ا مایی یاریاهاافشا به قهراسیایدرراآلما 

یوردیاارکوکارا جام ،وهازبقشیراطدربرای

اطارل درآریا اپارسیشاورینباپروسهاین قاز

.بانقا



کشور آفریقای جنوبی-ج

باونابانی کارییهاجرتبا  الکهافرادییعمولب ورت

ی ل کدسیهدونایهنو ا ی روبروجنوب آفریقایاسم

:ارد ا

افرادی. .دار اکشوراینازکاف نناختکه1

افرادی. خودبرایجنوب آفریقایازغلطباورهایکه2

.ا اساخیه

ویزایبرای قازیوردیاارکویوجودنرایطروهمقناز

وهقمدی اراربررس یوردراجنوب آفریقایکارجسیجوی

ورکشاخی اص صف،هدرلوا قای رالکمقل اطدنات

ارسآریا اپیهاجرل یوسسهسایتوبدرجنوب آفریقای

.بفریایقایطالعه

به جنوبآفریقایکارجسیجویویزاینرایطازاطدرجهت

جنوبیآفریقایدرکار:فریایقایراجعهیطلباین

https://arianaabroad.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C/


یردم.ابانی زبا ا گلقس جنوب  آفریقایکشور

ابول کننای ص، تدیگرزبا ۹بهکشورایندر

زبا بوده ا ا گلسییسیعمرها دًکه کیهاینبهلوجه

.نودی نناخیهکشوررسم زبا بعنوا ا گلقس 

 لاو کقپژوها س ورگ نهرسهیردماز قم ازبقش

 کیها بعنواینوباننای پوستسفقاپرییوریاو

فراداازبسقاریبرایکهنودی نناخیهاهمقتحائز

ویزایبرایلوا نای افرادحاضرحالدر.استیهم

اامااجنوب آفریقایکشورکارجسیجوییکساله

ی زیریواردنایهویزادریافتبراییلزویات. ماینا

.بانا

کاردا  حاااه:ل، قل یارک•

یرل طکارسابقهسال۳بایی:کارسابقه•

ا گلقس زبا دا ش:زبا یارک•

 شاهاندمی،اودیی :سن•



نکات ویژه

دخوفرز اا وهمسرهمراهبهلوا نای ییاهلقن•

.نو اکشوراینوارد

.نودی صادرافرادبراییکسالهویزای•

.ستبایبسقارکرد پقااکاربرایافرادنا س•

جها برلرکشور۱۰یقا درکشورایناای اد•

.است

لاو کقپنهردریناسبز اا نرایط•



Job Offerپیشنهاد شغلی -3

طریقازکارییهاجرترو لرینسادهوبهیرین

.استنغل پقشنهاد

ارخود ظریوردنغهایرا ازلوا نای ییقاضقا 

ازاربوارداولروزازیسیققمصورتبهوکننابررس 

ییقاضقا همهیقا درکهانی اه دیا.نو اکار

ازکهبانای حالتایندارد وجودکارییهاجرت

ورکشدرراخود ظریوردنغهلوا نای کارابیاای

.باننادانیه ظریورد

ریکایهاجرتحالتلریننا سکمبعنوا رو این

ردیفهقچکهنوداث اتبایازیرانود ی نناخیه

ه اانی ظریوردکشوردرراکارداد ا جاملوا ای 

.بانا



وزارتهاییجوزدار اهلنهاکهآریاناپارسبرند

وتل،قققانلوموزارتواجیمان رفاهوکارلعاو  

ارکرو السهقهبرایبانا ی ایرا درفناوری

یاحافیراللگرای اروهکار جسیجویییقاضقا 

اکنی یعرف رانغل ننوا ۲روزا هواستکرده

ارکبارزویههماهنگ صورتدرلوا نای افرادکه

.دهناا جامرایزیهاااایاتناه یشخص

https://arianaabroad.com/

