


آیا قصد مهاجرت به کشور سوئد را در ذهن  ونود

؟می پرورانید

یا برای به عنوان یکی از برتری  کشورهای دنسوئد 

. ورود به بازار کار شناوته می شود

مک شرایط حقوق و دستمزدها در سوئد، کبررسی 

.شایانی برای انتخاب صحیح ایجاد می نماید

بنه واسن ه اسننتاندارد هنای بناگی زننند ی وسنوئد 

ری  جامعه سازمان یافته، به عنوان یکی از اصنیی تن

. مقاصد مهاجران شناوته می شود

ته سننوئد از یننک اقتصنناد پی ینند  و پیشننرفامننروز  

اقتصنناد سننوئد در اروپننا پنن  از . بروننوردار اسنن 

رار کشورهای آلمان و انگیستان در جایگا  سنو  قن

.دارد

حقوق و دستمزدها در سوئد



اریکشرایطبهاشرافباآریاناپارستحریریه رو 

تمزدهادسوحقوقتحییلوبررسیبهسوئدکشوردر

شورکای درکارمتقاضیانتااس پرداوتهسوئددر

.شوندکشورای واردمناسبیدانشبا

سای وبسوئدبهمهاجرتصفحهبهمراجعهبا

دیمنبهر وکشورای بهورودشرایطازآریاناپارس

.شویدم یعشد ، رفتهنظردرودماتاز

داوییناوالصتولید،۲۰۱۷تا۲۰۱۲هایسالبی 

وعموضهمی کهاس یافتهافزایشدرصد۸٫۶سوئد

.اس شد کشورای دربیکارینرخکاهشسبب

رفته قراربررسیموردسالپنجطیدراشتغالنرخ

اشتغالمیزان.اروپاس اتحادیهمیانگی ازباگترشد 

ی میانگازباگتربسیارکهاس درصد۵۴٫۷جوانان

.باشدمیاس ،درصد۴۱٫۷معادلکهاروپااتحادیه

https://arianaabroad.com/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af/


شرایط کار در سوئد

موردراسوئددرکارشرایطبایدراهابتدایدر

.دهیمقراربررسی

رکابازاربهورودبرایروشدوکلیصورتبه

.باشدمیپذیرامکانسوئد



دریافت پیشنهاد کاری

ایکارفرمیکازکاریپیشنهاداوذصورتدرافراد

کشورکاریویزایبرایبودوواهندقادرسوئدی

.نماینداقدا سوئد

بهکارینامهدعوتاوذصورتدرشرایطواجدافراد

دریاف سالهسهویزایرا ابتدایدرمعمولصورت

وحقوقحداقلکسبصورتدرونمایندمی

اوذبهموفقمالیاتپرداو وسوئددردستمزدها

.شوندمیاقام 

م العهسوئد،کشوردرکارشرایطازاطالعبرای

یهتوصآریاناپارسسای وبدرسوئددرکارم یب

.شودمی

https://arianaabroad.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af/


ویزای تحصیلی

ییتحصیویزایسوئد،کشوربهورودهایروشدیگراز

ازشپذیراوذبابودوواهندقادردانشجویانکهباشدمی

.شوندکشورای واردسوئد،برترهایدانشگا 

ورودبرایراباگتریشان تحصیل،ازپ دانشجویان

وحقوقاس بذکرگز .داش وواهندکاربازاربه

تبرمعمراکزدرکهمتقاضیانیبرایسوئددردستمزدها

.اس بیشتراند،کرد تحصیلسوئد

هصفحبهکشورای درتحصیلشرایطازاطالعبرای

.نماییدمراجعهسوئددرتحصیل

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%a6%d8%af/


قوانین حقوق و دستمزدها در سوئد

میزانومسئولیتگرفتننظردربادستمزدها

رماکارفتوسطکارانجامنحوهوکاروظایفدشواری

.گرددمیتعیین

ایحرفهکاربازاربهورودبرایمعمولصورتبه

صیتخصدانشکسبیاودورهکردنسپریبهنیاز

.باشدمینظرموردفعالیتزمینهدر

اتانتظارباارتباطدراغلبکار،خواستدرهنگام

سوئددردستمزدهاوحقوقخصوصدرفرد

قاضیمتحرفهودانشبهتوجهباوشودمیپرسیده

.شودمیگرفتهنظردرحقوقی

وکارمندانبی ارتباطاشتغالازحمای قانون

یمتنظراوصوصیودولتیبخشدرراکارفرمایان

.نمایدمی



یانکارفرماوکار ریهایاتحادیهسوئد،کشوردر

عهد بهرادستمزدهاحداقلرعای مسئولی 

.دارند

دسوئکارداد ا اوتالف، ونههربروزصورتدر

ارسوئددردستمزدهاوحقوقازناشیاوتالفات

.دهدمیقراربررسیمورد



ساعت کاری

وارکنیرویمیانتوافقیسوئددرکاریساع مقدار

ع سامیزانحداکثرولیباشدمینظرموردکارفرما

.اس  ردید تعیی ساع ۴۰هفتهدرقانونیکار

کارمندانهفتگیکارمیزان((EUROSTATآمارطبق
.اس آمد بدس ۴۰٫۷وق تما 



اضافه کاری

عادیارکساع ازبیشترزمانیعنوانبهکاریاضافه

.اس شد تعریف

ارمندکهرازایبهشد تعیی کاراضافهقوانی طبق

.باشدمیما درکاریساع ۴۸



کار نیمه وقت

درمتوسطحدازباگترورایجسوئددروق نیمهکار

.باشدمیاروپا

برایسوئددردستمزدهاوحقوققوانی روهمی از

. اس ردید تعیی جدا انهصورتبهکارنوعای 

یمهنکارمشغولمردانازبیشترزنانمعمولصورتبه

.باشندمیوق 

کارهایبرایشد  رفتهنظردرکاریاضافهمیزان

.باشدمیسالدرساع ۲۰۰وق نیمه



شرایط پرداخت حقوق

ورکانیرویمیان رفتهصورتهایتوافقنامهطبق

انهماهیصورتبهسوئددردستمزدهاوحقوقکارفرما،

.شودمیپرداو مالیاتکسرازپ و



متوسط حقوق و دستمزدها در 
سوئد

یاوصوصیبخشدرسوئدکشوردرشماا ر

private sectorکاربهمشغولکارمندبصورت

دودحمعمولبصورتشد منتشرآمارطبقباشید

ا روداش وواهیدحقوقما درکردنهزار۳۴

Governmentalیادولتیبخشدر sector

حدودایماهانهحقوقباشندفعالی بهمشغول

.کنندمیدریاف راکرونهزار۳۲

وسطمتشد اعال دریافتیحقوقاس ذکربهگز 

هایرشتهسوئدکشورهایشهرتمامیمیاندر

.باشدمیمتنوع

برمالیاتدرصد۳۵تا۲۹بی افرادقانونیبصورت

.کنندمیپرداو آمددر



نیزرادرآمدبرمالیاتدرصد۳۳متوسطب ورا ر

بخشدرحقوقوالصمتوسطمیزانکنیم،محاسبه

دردولتیبخشدروکرونهزار۲۳حدوددروصوصی

.بودوواهدکرونهزار۲۱حدود

ITرشتهمتخصصمثالطوربه Managerبصورت

کندمیدریاف دستمزدما درکرونهزار۴۸معمول

.باشدمیبیشترآقایانازبانوانحقوقمیزانکه

کهاس Jonkopingشهردرپرداوتیحقوقبیشتری 

فردیکحقوقمتوسط.شودمیکرونهزار۵۱حدود

معادلکرون۱۱۰تا۱۰۱حدوددارصندوقعنوانبه

.شودمی رفتهنظردرساع دردگر۱۴الی۱۳

دهادستمزوحقوقافزایشهایجنبهتری مهمازیکی

وانشدارتقاچگونگیازروشنیتصویرایجادسوئددر

وهسالیانصورتبههاحقوقافزایش.باشدمیمهارت

موافق صورتدروبررسیموردمدیرباایجیسهدر

. رددمیتعیی 



بهترین مشاغل در سوئد

درمتخصصافرادوصوصدرکاربازاربیشتری 

تخصصعد صورتدرافرادوباشدمیدسترس

ندوواهسوئدکاربازاربهورودبرایراکمتریشان 

.داش 

دردهادستمزوحقوقمیزانبامتناسبمشاغلبهتری 

.باشدمیزیرشرحبهسوئد

درآمد ساالنه عنوان شغل 

هزار کرون سوئد۷۶۰ مدیر پروژه

هزار کرون سوئد۸۸۰ پزشکی

هزار کرون سوئد۹۶۰
مدیر تبلیغات

میلیون کرون سوئد۱ مدیر ارشد 
اجرائی

هزار کرون سوئد۸۰۰میلیون ۱ معاون رئیس 
جمهور



صورتبهشد ذکرهایدستمزدوحقوقمیزان

ای بهرسیدنبرایواس شد عنوانسالیانه

وآلاید کاریسوابقارائهبهمیز شغیی،موقعی 

.باشیدمیفردبهمنحصردانش



هزینه های زندگی

کیفی بررسیدرشد انتخابهایشاوصاساسبر

ازیکیعنوانبهسوئداروپا،در(EQLS)زند ی

همهدروشودمیشناوتهاروپاییکشورهایبرتری 

رد آوبدس رامیانگی ازباگتریدرصدهاشاوص

.اس 

ررسیببرایتاثیر ذارفاکتورهایتری مهمازیکی

میانتناسببررسیکشور،یکدرزند یکیفی 

.باشدمیزند یهایهزینهودستمزدوحقوق

باگربسیاحقوقمیزانکهمعناس بدی نکتهای 

ناسبتای ونداردزند یکیفی دربسزاییتاثیر

.شودحفظمن قیصورتبهباید

بهسوئددرزند یهایهزینهمعمولصورتبه

هایرکشوسایربهنسب مالیاتیسیستمواس ه

.باشدمیبیشتراروپایی

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys


انهماهیصورتبهسوئدکشوردرزند یهایهزینه

می رفتهنظردرسوئدکرونهزار۱۵الی۱۰بی 

صاصاوتوودبهمسک راهزینهبیشتری کهشود

.اس داد 

وقوقحوصوصدر رفتهصورتتحییلبهتوجهبا

رکشوای درزند یشرایطسوئد،دردستمزدها

.باشدمیمساعد

واطمینانمقولهمهاجرتی،اموردراصلتری مهم

.باشدمیمختیفهایپروسهمقاطعهمهدراعتماد

وزارتمجوزهایدارند تنهاکهآریاناپارسبرند

واتتحقیقعیو وزارتواجتماعیرفا وکارتعاون،

بسترایجادشرایطباشد،میایراندرآوریف 

رتمهاجمتقاضیانبرایراویالآسود یواطمینان

.اس آورد فراهمراکاری


