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کند. در بطن آن سیستم  ی عملکرد سیستم مهاجرتی جدیدمان مشخص می این سند جزئیات بیشتری را در مورد نحوه 

 بر امتیاز قرار دارد. مهاجرتی مبتنی
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بر امتیاز بریتانیا را منتشر کردیم. این بیانیه مشخص مان در مورد سیستم مهاجرتی مبتنیی سیاستییه، بیان2020ی  در فوریه 

جایی آزاد و معرفی سیستم مهاجرتی جهانی و منفرد، چگونه به تعهدمان در قبال مردم بریتانیا کند که با پایان یافتن جابه می

بر امتیاز امکاناتی را برای ماهرترین کارکنان، کارکنان . سیستم مبتنیکنیممان عمل می در مورد پس گرفتن کنترل مرزهای 

شان هایی برای رهبران جهانی در زمینه کاری های کاری تخصصی دیگر، ازجمله مسیر ماهر، دانشجویان و طیفی از مسیر

 کند. و نوآوران ارائه می 

ارائه  با  سند  مواین  و  کارکنان  متقاضیان،  برای  بیشتر  جزئیات  زیربنایی  ی  شرایط  و  الزامات  مورد  در  آموزشی  سسات 

شده در این سند های تشریح گیرد. مسیری سیاستی نشات می بر امتیاز، از بیانیههای مهاجرتی اصلی در سیستم مبتنیمسیر

وکار  سب اندازی کی درخواست کار یا تحصیل یا راه های مهاجرتی اقتصادی اصلی را برای کسانی که تمایل به ارائه مسیر

کند. ی ما برای بازدیدکنندگان را مشخص می دهد. این سند همچنین تدارکات سخاوتمندانهدر بریتانیا دارند، پوشش می 

دسامبر، مهلت داده    31ی اروپا در تاریخ  جایی آزاد برای شهروندان اتحادیه هدف ما این است که پیش از پایان یافتن جابه 

دید پیش از باز شدن آماده شوند. جز در مواردی که گفته شده باشد، این مسیرها در  های جشود تا برخی از این مسیر

شهروندان اروپایی    2021ی  باز خواهند شد. برای سایر مسیرها، همچون تجدید دیدار خانوادگی، از ژانویه   2021ی  ژانویه 

ی خروج نیستند( باید  نامهشده توسط توافق های محافظت )کسانی که واجد شرایط طرح استقرار اتحادیه اروپا یا سایر مسیر

همانند شهروندان غیراروپایی برای ورود یا ماندن در بریتانیا درخواست بدهند. الزم به ذکر است که ورای مسیر اصلی  

الزاماتی را دارد که برای شهروندان غیراروپایی در نظر گرفته شده  تحصیلی و کاری، اغلب مسیر های مهاجرتی همان 

های های دیگر نیاز به ویزا خواهند داشت. کار مدت، برای تمام فعالیتهای کوتاه شهروندان اروپایی، غیر از بازدید است. 

جایی آزاد در تاریخ ی مهاجرت در پارلمان ادامه دارد و مبنایی قانونی برای پایان دادن به جابه مربوط به تصویب الیحه 

از طریق دستورالعمل ه دسامبر فراهم خواهد کرد. ما در ادام  31 قوانین مهاجرتی و قوانین  ی سال  هایی برای متقاضیان، 

کنیم. این مسئله نشان خواهد داد که تا چه اندازه این قوانین را بر امتیاز را تایید می هایی سیستم مبتنیثانویه، جزئیات ن

ا ذینفعان در میان بگذاریم تا از وضوح و قابل نویس قوانین مهاجرت را بکنیم. ما قصد داریم به زودی پیش سازی می ساده

 فهم بودن آن مطمئن شویم.  

گیرد و جزئیات بیشتر در زمان مقتضی منتشر خواهد شد.  های انجام میبر امتیاز به صورت مرحل سازی سیستم مبتنی پیاده

درخواست   دانندیی همانگونه که می اروپاریشهروندان غ،  ندیایب  بریتانیابه    2021  هی ژانو  1خواهند قبل از  ی که م  یکسان  ی برا

جایی  تداوم آزادی جابه انتقال که    باتیترت  طیحقوق خود تحت شرا  از  ییو شهروندان اروپا  ندیایب  به بریتانیاکنند که  یم

دسامبر   31تقال در  دوره ان  انیکه قبل از پا  شانو اعضای خانواده   . شهروندان اروپاییمند خواهند شدبهره   کند،را میسر می 

مهلت   2021ژوئن   30اروپا خواهند بود. آنها تا    ه یطرح حل و فصل اتحاد  طیشوند  واجد شرای م  بریتانیا  وارد   2020سال  

 شده است.   رسالتاکنون ا  واستدرخ ونیلیم 3.7از   شیطرح درخواست دهند. ب ن یدارند تا بر اساس ا 



 منطقه  باتیکار خواهد کرد. ما ترت  یشمال  رلندیاز جمله اسکاتلند، ولز و ا  نیا،بریتادر جهت منافع کل    ازیبر امتیمبتن  ستمسی

( 7یو جرس  6ی ، گرنز5من   رهی)جز  4وتخت بریتانیا های وابسته به تاججزیره و    رلندی، ابریتانیا  نیب(  CTA)  3مشترک   مسافرت

 کرد. م یدوره انتقال حفظ خواه انیرا پس از پا

  ن یکرد. ا  میخواهرفتار    شکل  کیجهان به    اطنق  تمامما با مردم    رایعادالنه خواهد بود، ز  ی ستمیس  ازیبر امت  یمبتن  ستمیس

بررس  قیدق  یمالحظه کننده  منعکس  نیهمچنمسئله   درسدر  آموخته ی  ویندراش شدههای  که  8ی  وند  است    ی توسط 

 . تهیه شده است 9امزیلیو

 ت یادامه حما  یما برا  لیدل  نی. به هم میرا که نسل ویندراش تجربه کرده است برطرف کن  یکه اشتباهات  میمصمم هست  ما

اخ  میکرد  جادی، طرح جبران خسارت ویندراش را ادگانیدب یاز آس ب  راًیو  راه   یدولتن ی کارگروه  را   ی انداز ویندراش 

 . مایهکرد

است. ما پارلمان را در مورد    رفتهی را پذ  ی ویندراششده هآموخت  هایدرس در    امزیلی و  یهای وند افته یکشور همه    ریوز

               .میکنیها به روز م ه یتوص ی نحوه اجرا

 ها نامه: تعاریف شرایط، الزامات و محدودیت واژه

های ت یحدود و م  الزامات ،  طیاز شرا  یکل   ی شود تا نماجدول ارائه می   ک یسند با    نی در سراسر ا  یمهاجرت  ریهر مس  اتیجزئ

جواب آن  شود. اگر  است که اعمال می   ی معن  ن ی، به ااشد»بله« ب  تیمحدود  ا ی  الزام   شرط،  ک جواب یآن ارائه شود. اگر  

مهاجرت های  ر یمس  نهیدر جداول در زم  یاصطالحات اصل  یمعنا  ری. در زشوداعمال نمی است که    یمعن  نی به ا  »نه« باشد

 داده شده است:  ح یتوض

 انگلیسی زبان 

از ادغام   یبانیپشت  یممکن است برا   مسئله  نید. ا نوجود دار  انیمتقاض  یبه زبان انگلیسی برا   ازیبا ن  یمهاجرت ر  یمس  یتعداد

هر   ی برا  ازیزبان انگلیسی مورد ن یی خاص باشد. سطح توانا  ریآن مس  ی برا  ازیزبان انگلیسی مورد ن یینشان دادن توانا  ایو/
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- 22های  به بند   شتریاطالعات ب  یشده است. برا   میها تنظزبان   یبرا   ییمشترک اروپا  رجعمربوطه براساس چارچوب م  ریمس

 .دیمراجعه کن 25

 های مهاجرت مهارت  نهیهز

  شرکتیدرون انتقال  های  ریمس  قی هر کارگر مهاجر ماهر که از طر   یبرا   ییبریتانیا  یاست که توسط کارفرماای  نه یهز   ن یا

 . دیرا مشاهده کن 21شود. اطالعات مربوط به بند کنند، پرداخت می ماهر استخدام می  رگو کار

 بهداشت و درمان مهاجرت  یه نیهزاضافه 

به خدمات   گانیرا   یامکان دسترسهزینه    نیکند. امدت اقامت خود پرداخت می   یاز قبل برا  یاست که متقاضای  نه یهز  نیا

NHS دیرا مشاهده کن 13کند. اطالعات مربوط به پاراگراف شهروندان بریتانیا فراهم می  مشابه با  ی را به طور کل. 

 ی نگهدار

  ی زندگ  نهیهز   نیمات  یبرا   یبتوانند نشان دهند که بودجه کاف  دیبا  ندیآی که از خارج از کشور به بریتانیا م  ی مهاجران  اکثر

  ی در مورد نگهدار   شتریشود. اطالعات بشناخته می   ینگهدار  الزامن  عنوا  اب  مسئله  نیدارند. ا  را  در بریتانیا  شانخود و خانواده 

 منتشر خواهد شد. زییو راهنما در پا ن یهمراه با قوان

 کیومتریب

 .ندیآی دست مه ب 10-8های از روند درخواست مندرج در بند   یموارد به عنوان بخش نی، ا کیومتریبه ب ازیصورت ن در

 محدودشده

  ند یایبه بریتانیا ب  ریآن مساز  توانند هر ساله  که می   ی تعداد مهاجرانبرای  است که    یمعن  نیمحدود باشد، به ا   یریمس  اگر

 وجود ندارد.  یتی، محدودتیوجود دارد. در صورت عدم وجود محدود یتیمحدود

 رهایمس - نگیچ یسوئ

به   ازیبدون ن  ،متفاوت  یمهاجرت  ریمس  یق یکاز طرماندن در بریتانیا    یمهاجر برا   کی   ییبه توانا  سند  ن یدر ا  سوئیچینگ

وجود دارد که مهاجران    ییرهایباشد، مس  «بله»اگر پاسخ    یترک بریتانیا و درخواست از خارج از کشور اشاره دارد. حت

های  به بند   شتریاطالعات ب  یمدت. براکوتاه   ی زایو  ایکننده  د یبازد  یزا یبه عنوان مثال و   -کند    سوئیچ تواند از آنها  نمی

 .دیمراجعه کن 27-29

 اسکان 



موفق    یمتقاض  کی است که    یمعن  نی شود و به اماندن شناخته می  ایورود    ینامحدود برا  ی اجازه عنوان    اب  زینگزینه    نیا

های  ر یدر بریتانیا اقامت داشته باشد. در جداول مربوط به مس  یزمان  تیمحدود  ای  یمهاجرت  طی گونه شرا  چ یتواند بدون همی

تواند تا دوره واجد گذراند می یم  ریمس  نی مهاجر در بریتانیا در ا  کی هایی که  ، سالاشدب  جواب اسکان »بله«  خاص، اگر

،  دیاگذرانده   ریمس  که در بریتانیا در آن   ی بدان معناست که هر سال  نی باشد، ا  «نهجواب »اسکان حساب شود. اگر    طیشرا

 شود. حساب نمی   واجد شرایطدوره  یبرا

 بستگان

 زی خانواده ن  یاعضا   ریموارد سا   ی سال( مهاجران هستند و در برخ  18  ریو فرزندان )ز  یزندگ  کیهمسر، شربستگان شامل  

ا آمده باشد»بله«    بستگانجداول در کنار  در  توانند تحت تکفل باشند. اگر  می افراد تحت تکفل است که    یمعن  ن ی، به 

 26توان در بند  را می   شتریهستند. اطالعات ب  خاص  ریمس  آن  بریتانیا در  ربه آنها د   وستنیپ   ای  یمجاز به همراه  انیمتقاض

 .افتی

 ی به بودجه عموم یدسترس

، اگرچه ستندین  ا یمانند مزا  یبه بودجه عموم  ی حساب نکنند، مجاز به دسترس  هی که تسو  یموارد، مهاجران تا زمان  شتریب  در

که شامل آن    هاییزیو چشوند  می   یبودجه عموم  در مورد چیزهایی که شامل  اتیوجود دارد. جزئ  زین  ییموارد استثنا

 .افتی  gov.uk  ت یدر سا توانشود را می نمی

 ی لیتکم کار

خود )که بر اساس اجازه حضور در بریتانیا  لیتحص ای  هیمهاجر عالوه بر ساعات کار اول کی است که  یزمان  یلیتکم کار

که  هایی  ریمس  یدهد. برارا نمی   یلیوجود دارد که اجازه کار تکم  رهایاز مس  یکند. بعضمی  اضافیکار  شروع به  است(  

 شود. اعمال می  تیمحدود ری، بسته به مسین امکان وجود داردا

 بر امتیاز نی اصول سیستم مبت

  ک ی را که   یطی مهاجرت، که شرا  ن یای است. با گذشت سالها، قوانهای ساده یی و راهنما  نی قوان  د یجد ستمیس  یربنای. ز1

شده است.   یو تکرار   دهیچ ی، پیکند، طوالنکند، مشخص می   تیرعا  دی ماندن در آن با  ا یورود به بریتانیا    یمهاجر برا 

تر بودن تر و در دسترسساده   یتوان برا را مشخص کرد که براساس آنها می   ی ، اصولنیقانون از قوان  ونیسیکم  ریاخ  یبررس

 کرد. ی، آنها را بازنگر ندهیآ ی و مناسب بودن برا

 ونیسیهای کمه یکند و توصمی  ی استفاده را از فن آور  ن یخواهد شد، و بهتر  سرراستساده و    از یبر امت  یمبتن  ستمی. س2

 کند.قانون را اجرا می 



، ما همچنان متعهد به محافظت از افراد میکنی آزاد مجایی  جابه  نی گزیرا جا   ازیبر امت  یحرکت مبتن  ستمیهمانطور که س  -3

 .میوجدان هست  یب انیو کارفرما  تکاریجنا انیمدرن و استثمار توسط قاچاقچ  یدر برابر برده دار 

 (  CTAی مسافرتی مشترک ) منطقه 

  ت یاروپا( که در حال حاضر در مجلس است، وضع  هیاتحاد  خروج از)  ی اجتماع  نیامور مهاجرت و تأم  ی هماهنگ  حه یال.  4

و   یورود آزاد، زندگ  یدر حقوق آنها برا  یرییتغ  چ یکند که همی   دییکند و تأرا روشن می  یرلندیمهاجرت شهروندان ا

ن بدون  بریتانیا  نخوا  ازیکار در  اجازه وجود  ه  CTAهای درون  داشت. در سفر  هدبه  بدون  بریتانیا،  گونه کنترل   چ یبه 

 ی . دولت در حالی ایجاد نخواهد شدکنترل معمول مهاجرت  چگونهی، هرلندیا  -  یشمال  رلندی ا  ینیهای زمدر مرز   یمهاجرت

ا از  با سواستفاده  به همکار مقابله می   باتیترت  نی که  در    ی های قانونسفر  ل یتسه  یبرا   CTA  ی با شرکا  ک ینزد  ی کند، 

CTA  .ادامه خواهد داد 

 الزامات 

حق   دیکنند، با  یو در آن زندگ  ندیایبه بریتانیا ب  2021  هیخواهند از اول ژانویشهروندان اروپایی و غیراروپایی که م  -5

خواهند   افتیمهاجرت خود را در  تیوضع  یکتب  هیدییتأ  انیمتقاض  هیحضور در بریتانیا و استحقاق خود را نشان دهند. کل

  نی آنال  سی سرو کی  ق یمهاجرت خود از طر ت یامن به اطالعات وضع ی ، به شهروندان اروپایی دسترسنی کرد. عالوه بر ا

، یک یزیف  تیسند وضع  ی حقوق خود استفاده کنند و در صورت لزوم، به جا  دییتأ   یتوانند از آنها برا شود که می داده می 

 کنند. دایپ ی به خدمات دسترس

  س یسرو ک ینشان دادن حق کار خود در بریتانیا از  ی توانند برا. شهروندان اروپایی و غیراروپایی که حق کار دارند می 6

آغاز به کار کرده است، با در دسترس قرار دادن اطالعات   2019  هی که از ژانو  نیآنال   سیسرو   ن یاستفاده کنند. ا  نیآنال

به صورت و افراد  ن  یاقع حق کار  بررس   از یو حذف  ف  یبه  داشتن   های بررسی ،  یکیزیاسناد  به  برا  مربوط  را   ی حق کار 

اتر می ساده   انیکارفرما تماس   قیراه دور، مثالً از طر از  بررسی  کند تا  شما فراهم می   یامکان را برا   مسئله این  نی کند. 

اواخر سال   یتوانند از آن استفاده کنند، برا اجاره خدمات، که اکثر افراد می  ن یحق مشابه آنال  ک ی، انجام شود. ییو یدیو

 کند. تر می صاحبخانه آسان  ی را برا  هاجار بررسی  شده است، که حق  ی زیربرنامه  یجار

  ن ی خدمات آنال  قی حقوق را از طر  ریتوانند سامی   ندیآیاز شش ماه به بریتانیا م  شی ببرای  شهروندان اروپایی که    هیکل.  7

فزا به طور  عموم  ی، هنگام دسترسندهیاثبات کنند.  مزا  یبه خدمات  بهداشتمراقبت   ای  ایمانند  قادر ، وزارت یهای  خانه 

به   یای که فرد به دنبال دسترس، در نقطه ستمیبه س  ستمیس  یبررس   قیرا به طور خودکار از طر   یفرد  تیخواهد بود وضع

 کند.  دییاست، در ارائه دهنده خدمات تأ یخدمات عموم 

 ک ی ومتریبهای ازین



مرکز درخواست   کی به حضور در    یاز یخود ن  کیومترینام در بثبت   یشهروندان اروپایی برا   شتری، ب2021  هیاز ژانو   .8

 چهره   ریهای هوشمند، تصاوینام در گوش نخواهند داشت و در عوض با استفاده از فرم درخواست خود ثبت (  VAC)  زایو

از بریتانیا ثبت    دیبازد   یرا برا   شانک یومتریخواست که ب  میمرحله ما از شهروندان اروپایی نخواه   نیدهند. در ارا ارائه می 

 دت ما است.انداز بلندماز چشم  یخود بخش نام از ثبتکنند، اما 

، شهروندان میاآغاز کرده   نیدرخواست کامالً آنال  ندیفرا  کی ارائه    یکه ما برا  ییاروپا، جا  هیاتحاد  اسکان. همانند طرح  9

نام خود ثبت   نهیقادر به استفاده از گز  ایهستند    یخاص متقاضهای ریاز شهروندان اروپایی که در مس یغیراروپایی و برخ

 هیته  یکنند، براآن را اعمال می   یاگر در بریتانیا معادل داخل  ای  VAC  یآن شرکت کنند. شبکه جهان  در  دی، باستندین

 .نیاز خواهد بوداثر انگشت،   کیومتریچهره و )در مورد شهروندان غیراروپایی( ب ریتصاو

و اثر انگشت   کیومتریبصورت    ریکنندگان و مهاجران به بریتانیا تصاود ی است که همه بازد  نی . هدف بلند مدت ما ا10

ای  نده ی، ما به طور فزا یمشتر  تی و امن  یبه حداکثر رساندن راحت  یارائه دهند. برا   یمهاجرت جهان  ستمیس  کی خود را تحت  

خواه توانا  م یتالش  تا  برایی کرد  را  کن  ک ی ومتریب  بتث  ی هایی  فرآمیفراهم  در  که  دهای  ند ی،    یبرا   تالیج یدرخواست 

معادل آن در   ای  VACنام خود و حضور در شبکه  در مورد ثبت   شتریادغام شده است. اطالعات ب  یمحصوالت مهاجرت 

 موجود است. gov.ukکشور در  

 هانه یهز

های  نه یاز هز  یستیشوند و لاعمال می  د یجد  ستمیشوند تحت سهمچنان که اکنون اعمال می   درخواستهای  نهی. هز11

براافتی  gov.ukر  توان درا می   ی فعل آنها  اعمال می  ی .  اروپایی و غیراروپایی  به   A  مهیشوند. ضمشهروندان  از  پس 

سند  نی مشخص شده در اهای ریدهد تا مسها را ارائه می نه یاز هز  یشی( نمااه نهی)هز تیمقررات مهاجرت و مل یروزرسان

 را نشان دهد. 

کارگران ماهر اخذ خواهد شد،   ی برا  ییبریتانیا  انیهای مهاجرت از همان کار در حال حاضر از کارفرمامهارت   نهی. هز12

ا باش  نکهیمگر  پا  میقصد داشته  ب  انیدر صورت  به حرکت آزاد  اتحاد  ن یدادن  و  معاف  هیبریتانیا  برا  ی فعل  تیاروپا،   ی را 

 .میف کنحذ  س یوئو شهروندان س EEAاروپا،  ه یاتحاد انیکارفرما

از شش ماه    ش یب  ی برا  ندیآیمهاجران خارج از کشور که به بریتانیا م  شتریبهداشت مهاجرت توسط ب  ی اضاف  نهی. هز13

استفاده از خدمات   نهیاز بهبود هز  نانیاطم  یمبلغ قابل پرداخت برا   شی شود و دولت همچنان متعهد به افزاپرداخت می 

NHS  تا کارگران خط مقدم  م یکرد. ما در تالش م یخواه ی سال معرف  18 ر یافراد ز ی را برا   ید یجد  فیاست. ما نرخ تخف

NHS  بهداشت معاف   یاضاف  نه یتر را از شرط پرداخت هزگسترده   ی و کارمندان بهداشت  یهای اجتماعو بخش مراقبت

 منتشر خواهد شد.   یبه زود شتریب اتی. جزئمیکن



 ماهر  انیاز کارگران و دانشجو یمال تیحما

،  انیکارگران و دانشجو  یبازار کار است. براهای  از یکننده نن ییتع  یاصل  ی از کارفرما  یمال   تیکه حما  میدانیما م  .14

 نان یکند تا اطممی   نیمهاجر را تضم  ک یشناخته شده بریتانیا و    یسسه آموزشوم  ایکارفرما    کی  نیرابطه ب  یمال  تیحما

، یدارند. به طور کل  لیتحص  ای واقعاً قصد کار    ندیآی م  ییانشجودهای  ریمس  از  کار و  رایکه ب  یحاصل شود که کسان

پشت   یمال  تیحما  ستمیس قوان  یبان یبا  با  انطباق  بخش  نیاز  س  ریناپذیی جدا  یمهاجرت،  امت  یمبتن  ستمیاز  تشک  ازیبر   ل ی را 

 دهد.می

کارگر های  ریاز مس  یبرخ  نیبهداشت و مراقبت و دانشجو و همچن  یزایکارگر ماهر، و  ریدر مس   یمال  تیشرط حما  .15

ا   یتخصص برا   نیاعمال خواهد شد.  برا   یامر هم  اروپایی و هم    رها یمس  نیا   ازشهروندان غیراروپایی که    یشهروندان 

 د یبا یمال انی، حامیکار های ریمس شتریب یمتفاوت است، برا ریشود. اگرچه الزامات خاص براساس مساعمال می  ندیآیم

تا نشان دهند که آنها    یبررس به پرداخت هزینه   و   دارند  یتجارت واقع   کی شوند  هایی که  نقش   ها خواهند بود وقادر 

 انیکنند )در صورت وجود(. حامحقوق و مهارت را برآورده می   طیخواهند در آنها استخدام شوند معتبر هستند و شرا یم

حاصل کنند که   نانیمهارت مهاجرت( را پرداخت کنند و اطم  نهیصورت لزوم هز   مجوز )و در  نهیهز  د یبا  نیهمچن  یالم

 ری تحت جرائم و سا  سیسرو  یباشد. پرسنل ارشد و کاربران اصل   دیمف  یمنافع عموم  یکنند که براای عمل می آنها به گونه 

نهاد مناسب انجام    کی   ی را از سو  ی موظفند نظارت آموزش  ن یهمچن  ی سسات آموزشو. مرندیگی قرار م  یتیهای امنی بررس

خواهند به کودکان آموزش دهند،  ی که م یمربوط به انطباق را انجام دهند و در موارد  یعموم ی ابیارز  کی دهند، ساالنه 

 . رندیگی قرار م یشتریهای بی تحت بررس

، آن میانجام ده  یمال  ت یرا در روند حما  یاساس   رات ییتغ  که  م ی، ما متعهد هستازیبر امت  یمبتن  ستم یاز س  ی . به عنوان بخش16

  ق یتعل  جهی. در نتمی مهاجر را کاهش ده  کی وارد کردن    یزمان الزم برا  ی ، و به طور قابل توجهساده کنیمکاربران    ی را برا

 سه یدر ابتدا تا هشت هفته در مقا  انیکارفرما  یزمان برا  جویی در صرفه ،  (RLMTبازار کار )  میآزمون مق  ذفسقف و ح

کاهش    شتریمورد را ب  نی، استمی س  بهبود دادن  قیاز طر  2021  هیاز ژانو   شیب  می. ما قصد دار ابدیی کاهش م   یبا روند فعل 

 .میده

 محدود قیتعل

 Tierهای  زا یو   یفعل   تی، محدودیمال  ت یحما  ستمیس  ی سازو ساده   انیکاهش بار کارفرما   یقدم برا   نی. به عنوان اول17

تعل  ی برا  یفعل  ری( )مسیعموم) 2 به حالت  را  ماهر(  به محدودمی آوری درم  قیکارگران  تعداد  ورود  در    تی، که منجر 

از کارگران ماهر    تیحما  یبه تنهایی روند خاتمه کار برا  رییغ ت  نی. اندیایتوانند به بریتانیا بکه می  شودی می کارگران ماهر 

 است.  انیکارفرما ی مهاجرت برا ستمیس ی سازدهنده تعهد دولت در ساده نشان  نی د، ادهرا تا چهار هفته کاهش می 

 کارگر ماهر  د یجد ریمس یبرا یمال یهای حام مجوز  یمعرف



های  حفظ استاندارد   یموجود برا   یمال  یهای حام، ما همچنان از کنترل ندهیآ  یمال  انیو حام  انیاز کارفرما   نانیاطم  ی. برا18

 میحاصل کن  نانیاست که اطم  نی . هدف ما امیاوریکارگران مهاجر را به بریتانیا ب  میکرد که ما مجبور  م یباال استفاده خواه

 دوره انتقال انجام شوند.  انیقبل از پا دیجد ریمس  رتوانند د ها میدرخواست که 

مجوز    ای( به طور خودکار مجوز کارگر ماهر  یدرون شرکت  )انتقال  2  ف ی( و رد ی)عموم  2  ف یرد  یمال  ان ی. به حام19

شرکت درون  تار  یانتقال  فعل  خ یبا  مجوز  با  مطابق  می   یانقضا  داده  تخصآنها  و  در  صی شود  را  کنند می   افتیمناسب 

 (.CoS) ی مال تیهای حمانامه یواهگ

 (RLMT) میلغو آزمون بازار کار مق

اصالح   نی وجود نخواهد داشت. ا  RLMTانجام    یبرا   انیکارفرما  یبرا   ی گونه الزام  چ یکارگر ماهر، ه  د یجد  ری. در مس20

حال، اسپانسرها هنوز    ن یاز کارگران ماهر را حذف خواهد کرد. با ا  تیحما   یبه کار برا   انیحداقل چهار هفته از روند پا

را برآورده کند. نقشها را    دیجد  ریارت و حقوق مسکه آستانه مه  باشند  یواقع   یخال  یجا  کیبه دنبال پر کردن    دیبا

 کرد.  جادیمهاجر خاص به بریتانیا ا ک یمهاجرت  لیتسه یتوان فقط برا نمی

 های مهاجرت مهارت  نهیهز

  ت ی( حمای( و )انتقال درون شرکتی)عموم  2های  ه ی اروپا تحت ال  ه یکه از کارگران مهاجر خارج از اتحاد  یانی. کارفرما21

اعمال   یخاص  تیمعاف  نکهیهستند، مگر ا(  ISCمهارت مهاجرت )  نهیکنند، مانند اکنون، مجبور به پرداخت هزمی  یمال

 ی هر دوره شش ماهه بعد   یپوند پرداخت کنند، برا 1000هر کارگر ماهر  یزا ماه اول به ا  12 یبرا  دیبا انیشود. کارفرما

در مورد  یمال ی حام انیکارفرما  ی را برا  ISC، ما ازاتیبر امت ی نمبت ستمیکنند. طبق سپرداخت می  یپوند شارژ اضاف  500

در   تیهر کارگر تحت حما  یپوند برا   364  فیکرد. نرخ تخف  میاروپا و غیراروپایی اعمال خواه  ه یکارگران مهاجر اتحاد

 خواهد شد.، اعمال شودمی  اعمالهای کوچک و متوسط  و بنگاه  هیریموسسات خ  یسال، همانطور که اکنون برا 

 زبان انگلیسی   الزامات

مهاجران که  کند  حاصل می  نانیاطم  و  کندمی  یبانیپشت  یکپارچگیصحبت به زبان انگلیسی از    یالزام مهاجران برا   .22

  د ی است که مهاجران با  ی بدان معن  نیهمچن  نی باشند. ا  آن تر در  از جامعه گسترده   یکنند و بخش  ی زندگدر بریتانیا  توانند  می

زبان    یی. سطح تواناآیندمیبریتانیا    به خاطرش به  که  ی را دارندنقشاجرای  و    یابیریمس  یالزم برا   یینشان دهند که توانا

شده است. به عنوان    میزبانها تنظ  ی برا  ییمربوطه براساس چارچوب مرجع مشترک اروپا  ریهر مس   ی برا  ازیانگلیسی مورد ن

  B1ماهر  های  رو یمعادل آن( و ن  ای  Aسطح  )  B2خود را در سطح    ییتوانا  د یبا  دانشگاهی مثال، دانش آموزان در سطح  

 معادل آن( نشان دهند. ای ASسطح )

 کنند:زبان انگلیسی را برآورده می   طیتواند نشان دهد که شرامی یهایی که متقاضروش  .23



 .استانگلیسی   اشزبان اصلی  داشتن ملیت کشوری که  •

 شده.  س یبه زبان انگلیسی تدر یداشتن مدرک دانشگاه  •

 زبان انگلیسی.  مطمئن آزمون  کی در  یقبول •

 اند. اثبات اینکه پیشتر در مسیر درخواست مهاجرتی موفق به سطح مورد نیاز زبانی دست یافته •

مقررات    ن یدر ا   یرییتغ  چ یه  به زبان انگلیسی وجود دارد. ما  از ین  نی تأم  یبرا   ی گریهای د روش   رهایاز مس  ی. در بعض24

 کرد:  مینخواه جادیا  ریخاص مس

  ییتوانند به عنوان اثبات تواناشوند، میمی  یمال  تیماما حما  ایکارگران ماهر که به عنوان پزشک، دندانپزشک، پرستار    •

 ای خود اعتماد کنند. حرفه  یاب یزبان انگلیسی، به ارز

 ل یبریتانیا با سابقه انطباق تحص  ی دهنده آموزش عالارائه   ک یباالتر در    ا ی  دانشگاه دوره در سطح    ک یکه در    ی انیدانشجو  •

 انگلیسی را برآورده کنند. الزامات زبان  توانند کند، می  تاییدرا  آنها  ییکنند، اگر اسپانسر توانا می

  ی ر در بریتانیا هستند، به عنوان بخش در خارج از کشو لیدوره کوتاه مدت تحص ک یگذراندن  یکه متقاض یاندانشجوی •

 یی به اثبات توانا   یازیکنند، نمی  لیمتحده تحص  االتیدر ا   یسسه آموزش عالوم  کی از دوره معادل مدرک بریتانیا که در  

 زبان انگلیسی ندارند.

 ن ی د )بنابرادا  میخواه  و مالت را هم قرار  رلندیا   شان است،اصلی  انگلیسی زبانی که  هایکشور   ستیل  در  نی. ما همچن25

توانند با اعتماد به مدارک اند می کرده   ل یتحص  رلندیهای او در دانشگاه   ی هستندرلندیکه نه شهروند بریتانیا و نه ا  یانیمتقاض

 زبان انگلیسی را برآورده کرده اند(.  طیخود نشان دهند که شرا

 شرایط 

 بستگان

. افراد وابسته اورندیهمچنان حق دارند که افراد تحت تکفل خود را ب یلیتکم التیتحص انی. کارگران ماهر و دانشجو26

 ی اصل  یسال در هنگام ورود( هستند، و درخواست آنها با درخواست متقاض  18سن    ریو فرزند )ز   یزندگ  کیهمسر، شر

توانند در هر سطح مهارت کار  کامل دارند و می   یبازار کار بریتانیا دسترس  به  باًیافراد وابسته تقر  یمرتبط است. به طور کل

برخوردار شوند. افراد    یدولت  التیتوانند از تحصکنند، میمی  یمهاجر را همراه   کیکنند. کودکان در سن مدرسه که  

 پرداخت کنند.  زیبهداشت مهاجرت را ن  ی اضاف نه یهز دیتحت تکفل با

 گزینی )سوئیچینگ(  راه 



مهاجرت به   ریمس ک یبه ترک بریتانیا، از  از یداد تا بدون ن می ، به اکثر مهاجران اجازه خواهبر امتیاز مبتنی ستمی. تحت س27

اند،  کرده   ی گذاره یسرما  رویشان  ربکه    یدر حفظ کارکنان با استعداد   ان یکار از کارفرما  نی دهند. ا  ریمس  رییتغ  گرید  ریمس

 خواهد کرد. یبانیپشت

مهاجر هنوز   کی مورد استفاده وجود نخواهد داشت.  ریمس یبرا  طیواجد شرا های ار یدر مع  ی آرامش چ یحال، ه نی. با ا28

های مربوطه را پرداخت کنند و  نه یهای مشابه، هز نه یهز  د یبا  ن یرا داشته باشد. آنها همچن  ری آن مس  ی الزم برا  طیشرا   دیبا

 نند.ک لیمشابه را تکم درخواست

کنندگان و کارگران د یکوتاه مدت مانند بازدهای  ریکه در مس  یکسان  یبرا   لیتحص  ایکار    یدر بریتانیا برا  ضی. حق تعو29

 هستند، وجود نخواهد داشت. یفصل

 های اخراج و مجرمیتآستانه 

رو30 برا  ی قو  کردی.  منسجم  برا  یو  بریتانیا  جرم  آستانه  و    یاعمال  اخراج  بریتانیا،  در  اقامت  اجازه  ورود،  از  امتناع 

 در نظر گرفته خواهد شد.  از یبر امت یمبتن ستمیاز س یشهروندان اروپایی و غیراروپایی، به عنوان بخش ی، براتیمحروم

 شوند: رد   ریدر موارد ز ممکن استورود به بریتانیا هستند  یکه متقاض ی. کسان31

 .یر یماه حبس تعز 12با حداقل  تیمحکوم •

 .ه است وارد کرد  یکه صدمه جد ه باشدشد  یمرتکب جرم •

 دهد. نشان می یخاص  یتوجه یمداوم است که به قانون ب یمجرم •

 .ستیمناسب ن یمصالح عموم  یآن است که حضور آنها برا  یمعاشرت آنها به معنا  ای، رفتار تیشخص •

اخراج از کشور در نظر    ی برا  د ی اند بازندان محکوم شده   شتری ب  ایماه    12اند و به  که قبالً در بریتانیا محکوم شده   ی. کسان32

 ی منافع عموم  ر که ب  یدر موارد   یمجرم خارج   کی ماهه،    12  میگرفته شوند. در صورت عدم تحقق آستانه اخراج جرا 

 اخراج در نظر گرفته خواهد شد.  یداوم دارند، برا م ای  یکه جرم جد  یباشد، از جمله در موارد  تاثیرگذار

بریتانیا   یاز سو   یهای خروج داخل نامهتوافق   ی اجرا  اینامه خروج  توافق   تیشهروندان اروپایی که تحت حما  ی. برا33

  یاستگذار یدوره گذار اعمال خواهد شد. آزمون س  ان یهای متعهد پس از پارفتار  یبریتانیا برا  یفریهستند، آستانه جرم ک

دوره گذار    ان یاروپا همچنان ادامه خواهد داشت که رفتار آنها قبل از پا  هیاداتح   یبهداشت عموم  ای  ی عموم  تی، امنیعموم

 انجام شده است.

ما را حفظ    یهای مهاجرت استیکند، سما عادالنه است، از مردم محافظت می   یاجرا   ستمیداد که س  میخواه  نانی. ما اطم34

کند. ها باشند عمل می   استیس  ن ی در ا  ی که ممکن است به دنبال ناکام  یافراد   یعامل بازدارنده برا   کی کند و به عنوان  می



  ی قسمت اساس   کی بریتانیا    یمهاجرت  ن یخواهد بود. انطباق با قوان  ازیبر امت  یمبتن  ستمیاز انطباق در قلب س  تیو حما  قیتشو

 کند. عمل می  یکپارچگیو با   یمهاجرت است که به طور عادالنه، قو  ستمیدر س

  آنچه  ح خواهند در بریتانیا بمانند، به طور واض  ی که م  یو کسانهستند  به آمدن به بریتانیا    لی ما  کسانی که . ما درمورد  35

رود اد. از مهاجران انتظار می د  می خواه  ح یتوض  و مقررات مهاجرت   نی قوان  ت یرود و عواقب عدم رعااز آنها انتظار می   را که

را رعا  طیشرا مجاز خود  از دور   تیاقامت  فراتر  و  باق   یقانون  هکنند  قوان  ینمانند. کسان  یبودن خود    مقررات و    ن یکه 

  افتهیسازمان   میهای جرا متجاهر مانند گروه   ریهای غکنند خود را در معرض خطر استثمار ارگان می ض  ما را نق   یمهاجرت

 دهند.های سرکش قرار می صاحبخانه  و انیو کارفرما

 آمدن برای کار 

 کارگر ماهر 

آید، از جمله  کار به بریتانیا می  یکه برا   ی آمده است، هر کس  هیفور   19منتشر شده در    یاستیس  هیانی. همانطور که در ب36

کنند. به  کسب می   از یآنها امت  یرا دارند که برا   ط یمجموعه خاص از شرا  ک ینشان دهد که آنها    دی شهروندان اروپایی، با

 مهارت کارگر درخواست کنند وجود ندارد. ریمس نی ا  یتوانند برا که می  یفرادتعداد ا یبرا  یرقم  چ یه یطور کل 

 داشته باشد:   زیرا ن ر یز  یاجبارهای ار یمع دیمجرمانه مربوطه در بریتانیا، با هایبررسی عالوه بر گذراندن  ی. متقاض37

 اسپانسر مجاز داشته باشد.  کی کار از  شنهادیپ کی  دیبا متقاضی •

معادل آن(. کارگران   ای  Aسطح    تیمعادل آن )صالح  ا ی  RQF3باالتر از آن باشد: سطح    ای در حداقل مهارت    دیشغل با  •

 م است. دهند مهاست که انجام می   یسطح مهارت کار نیندارند. ا  یرسم  تیبه داشتن صالح یازین

 با استاندارد قابل قبول انگلیسی صحبت کند. دیبا یمتقاض •

 امتیازات قابل معاوضه 

از    « راقابل معاوضه»  گر ید  ازیامت  20  دیشود. آنها باکسب می   یمتقاض  یبرا   از یامت  50فوق    ی ضوابط اجبار  ت ی. با رعا38

 مربوطه کسب کنند. یدکترا  ای یحقوق خود، شغل کمبود شغل  ی برا ازاتیاز امت یبیترک قیطر

شغل خاص خود پرداخت شود،   یبرا  "نرخ استاندارد" ایپوند  25600 یباالتر از آستانه حقوق عموم ی. اگر به متقاض39

 کند.می  افت یدر ی اضاف ازیامت 20

  معاوضه قابل    یاضاف   ازاتیکسب امت  یزم برا کند، شرط ال  افتینرخ کارمزد در   ای  یکمتر از آستانه عموم  ی. اگر متقاض40

 شنهادیدر صورت داشتن پ  یصورت، متقاض  نیپوند به آنها پرداخت شود. در ا  20480حداقل    نکهیوجود دارد، مشروط بر ا 



 از یا داشتن مدرک دکترا مربوط به شغل، ممکن است امت( یMAC  هیکمبود خاص )طبق توصدارای  در مشاغل    یشغل

 کسب کند. 

همچن41 برا  نی.  دستمزد  و  حقوق  حداقل  مختلف  برخ   یمقررات  در  بهداشت  یکارگران  مشاغل  و   ی آموزش  ای  یاز 

کارگران باتجربه    زان می  از   کمتر  ٪30واردان  تازه   ی حقوق و دستمزد برا  زانیدر آغاز کار خود وجود دارد. م  "واردانتازه "

 شود. نی تأم شهیهم دی با دپون 20480حال، حداقل  ن یخواهد بود. با ا  یدر هر شغل

های از ین  میکنند تا بتوانداشت که امتیازات قابل معاوضه را کسب می   میرا خواه  هاییویژگی گسترش تعداد    یی. ما توانا42

 قابل معاوضه نخواهد بود. یحال، الزامات اجبار  ن ی . با امیاقتصاد را برآورده کن

وق مربوط به شغل خود را داشته باشد حق  ٪90  ای  ٪80که حداقل    ینشان داده شده است که شخص  ری. در جدول ز43

تواند با کند، می   یکسب م   ازیامت   10  ای  0حقوق    یبرا   ن ینرخ استاندارد(، و بنابرا  ایپوند باشد    25،600آستانه    ن ی)خواه ا 

 یداشتن دکترا  ایعنوان مثال، کار در کمبود شغل  دهد، به    ل یرا تشک  یگر ید  ازاتی، امتگری د  یژگیو   یبرا  ازیکسب امت

 مربوطه.

 

 امتیازات قابل معاوضه: 1 جدول

 مورد الزم است  50 -( ی)اجبار  معاوضهقابل  ریغ ازیامت

 20 شده  دیی کار توسط اسپانسر تأ شنهادیپ

 20 شغل در سطح مهارت مناسب 

 10 متوسط() B1های زبان انگلیسی در سطح مهارت 

 مورد الزم است  20 -کسب کند(  ازیامت ر یاز هر دو بخش ز ی )فقط ممکن است از هر ورود قابل معاوضه  ازیامت

  سایر  درآمد  

درآمد   آستانه 

 عمومی 

    نرخ استاندارد 

حداقل   درآمد 

 یورو  20480

  ادامه   نرخ   ٪80حداقل  

ا  لتحصی حرفه    نی در 

در  التیتحص  تیصالح 0 دکترا    ک ی : 

 موضوع مرتبط با شغل 

10 



  ورود   صورت  در  70٪)

 (.دجدی

حداقل   درآمد 

 یورو  23040

ادامه    زان می  ٪90حداقل  

 حرفه.  نیا  یکار برا 

رشته    کی : دکترا در  التیتحص  تیصالح 10

STEM  مربوط به شغل 

20 

حداقل   درآمد 

 یورو   25600

نرخ   استاندارد  حداقل 

 حرفه.  نی ا  یبرا

که   20 )همانطور  کمبود  مشاغل  در  شغل 

 شده است( نییتع MACتوسط 

20 

حداقل   درآمد 

 یورو  20480

بهداشت /    ی شغل 

با    یآموزش و  شده  ذکر 

مربوطه    یمل  اسیمق

 مطابقت دارد 

وارد بازار کار است )همانطور  تازه   یمتقاض 20

 شده است( نییتع MACکه توسط 

20 

 قابل استفاده است. امتیازات قابل معاوضهدهد که چگونه نشان می  شتریب ریز  ی وردمطالعات م

و به عنوان    دیایانجام کار ماهرانه به بریتانیا ب  یخواهد برا یم  10ایشود، فراعمال می   ی: آستانه حقوق عمومیمطالعه مورد

تحت    یاجبارهای  اریتمام مع  ازیامت  50شده است. او با کسب    شنهادیپوند به او پ   21000حقوق    ،شگاهیآزما  نیتکنس  کی

پوند است و حقوق فریا    18200  یشگاهیهای آزمانیکند. نرخ استفاده از تکنسرا برآورده می   ازیبر امت  یمبتن  ستمیس

پوند است.   25600  یآستانه عموم  ریز  رایکند زحقوق خود کسب نمی  یبرا  ازیامت  20حال، او    نیاست. با ا  نی از ا  شیب

  ش ی. هنوز هم بکندنمیحقوق خود کسب    یبرا   یازیامت  چ یه یپوند است، و  21000  حقوق فریا   شنهادیاز آنجا که پ

  ط یجد شرا وا  ینقاط برا  ریدر سا  معاوضهقابل    ازیامت  20تواند  او هنوز هم می   نیپوند است، بنابرا  20،480از حداقل  

کند.  کسب می   یاضاف   ازیامت  20  یمیوشیمرتبط در ب  STEM  یبا داشتن دکترا  ایحالت فر  نی کسب کند. در ا  زایبودن و

 کرده است.   ی الزم را جمع آور ازیامت 70 ا یشده است تا نشان دهد چگونه فر یسازی شخص ریجدول ز 

 مجموع امتیاز ویژگی  

 50 20 شده  دیی کار توسط اسپانسر تأ شنهادیپ ی اجبار

 20 شغل در سطح مهارت مناسب 

 10 متوسط() B1های زبان انگلیسی در سطح مهارت 

 20 0 یورو  23039.99 – 20480درآمد 

 
10 Freya 



قابل 

 معاوضه 

مربوط    STEMرشته    کی: دکترا در  التیتحص  تیصالح

 به شغل 

20 

 70 مجموع

 

  دیایکار به بریتانیا ب  یخواهد برا   یم   چاردیشود رحرفه اعمال می   ن یا  یرا   »نرخ استاندارد«: آستانه حقوق  یمطالعه مورد 

های  ار یمع  هی، کلازیامت  50شده است. او با کسب    شنهادیپوند به او پ  26750با حقوق    کیمهندس مکان  کیو به عنوان  

پوند   25،600  یباالتر از آستانه حقوق عموم  چاردیکند. حقوق رمی   هرا برآورد   ازیبر امت  یمبتن  ستمیتحت س  یاجبار

حقوق خود    ی برا  ازیامت  20او    نیپوند است، بنابرا  33،400کمتر از   کیمهندسان مکان  ینرخ برا   نیحال، ا   ن یاست. با ا

 چ یکه او ه  ی در حال  نیاست، بنابرا  لتحصی  ادامه  نرخ  ٪80از    ش یب  یشغل خود کم  ی برا  چارد یکند. حقوق ر کسب نمی

  ط یواجد شرا  گرید   یدر جا  قابل معاوضه  ازیامت  20کسب    یبرا   طیواجد شرا   یکند، واز حقوق خود کسب نمی  یازیامت

ا   زایو کند.  را کسب می   یاضاف  ازیامت  20در کمبود مشاغل    یشغل  شنهادیپ  کیبا داشتن    چاردیحالت ر   نیاست. در 

 کرده است.  یالزم را جمع آور ازیامت 70 چاردی شده است تا نشان دهد چگونه ر یساز یشخص ریجدول ز 

 مجموع امتیاز ویژگی  

 50 20 شده  دیی کار توسط اسپانسر تأ شنهادیپ ی اجبار

 20 شغل در سطح مهارت مناسب 

 10 متوسط() B1های زبان انگلیسی در سطح مهارت 

قابل 

 معاوضه 

 20 0 استاندارد نرخ  ٪80دستمزد حداقل 

  ن ییتع  MACشغل در مشاغل کمبود )همانطور که توسط  

 شده است( 

20 

 70 مجموع

 

معلم    ک یو به عنوان    دیایکار به بریتانیا ب  یخواهد برا   یم   یی شود لوپرداخت اعمال می   ی مل  اسی: مقیمطالعه مورد 

  ی اجبارهای ار یمع هی، کلازیامت  50شده است. او با کسب  شنهادیپوند به او پ 24906حقوق   ،دبستان در ولز ط یواجد شرا

مهارت    ریمس  طیکسب کند تا واجد شرا  گرید  ازیامت  20  دیاکنون با  ییکند. لورا برآورده می   ازیبر امت  یمبتن  ستمیتحت س

شغل آموزش ذکر شده    کی ان دبستان  پوند است، اما چون معلم  25600  یآستانه عموم  ریز   یکارگر شود. حقوق و



  ازیامت 20  نانپوند است(، او همچ   20480در ولز مطابقت دارد )و باالتر از    ی حقوق مل  اسیبا مق  س یهستند و حقوق لوئ

شده است تا نشان دهد چگونه    یساز   ی شخص  ری. جدول ز ازیامت  70  از یکند، جلسه کل نحقوق خود کسب می   یبرا

 کرده است.  یالزم را جمع آور  ازیامت 70 ییلو

 مجموع امتیاز ویژگی  

 50 20 شده  دیی کار توسط اسپانسر تأ شنهادیپ ی اجبار

 20 شغل در سطح مهارت مناسب 

 10 متوسط() B1های زبان انگلیسی در سطح مهارت 

قابل 

 معاوضه 

مربوطه   یمل  اسیذکر شده و با مق  ی/ آموزش  یشغل بهداشت

 مطابقت دارد 

20 20 

 70 مجموع

 

و به عنوان   دیایانجام کار ماهرانه به بریتانیا ب یخواهد برا  یم  ایشود، فراعمال می  ی: آستانه حقوق عمومیمطالعه مورد

  ی اجبارهای  اریتمام مع  ازیامت  50شده است. او با کسب    شنهاد یپوند به او پ  21000با حقوق    شگاهیآزما   نیتکنس  کی

س مورد  ستمیتحت  می تازه  فی: تخفیمطالعه  اعمال  اووارد  تحص  26  یشود  بریتانیا  در  و  در می  لیساله است  کند، 

آغاز کرده   یلیتکم التیتحص ریدر مس نجایکرده و کار خود را در ا لیتحص یدانشگاه بریتانیا در رشته علوم دامپزشک

  شنهاد یپوند به او پ  22900  هیبا حقوق اول  پزشکخواهد در بریتانیا کار خود را ادامه دهد و به عنوان دام  یاست. او م

 دیاکنون با  یکند. اورا برآورده می   ازیبر امت  یمبتن  ستمیتحت س  یاجبارهای  اریتمام مع  ازیامت  50شده است. او با کسب  

  ب حقوق خود کس  یبرا  یازیامت  چ یه  یکارگر ماهر باشد. و  ریورود به مس  طیواجد شرا کسب کند تا    گرید  ازیامت  20

  ی است، و  یلیتکم  التیتحص  ریاز مس  رییدر حال تغ  یکه او   یپوند است. در حال  20،480کند، اما باالتر از حداقل  نمی

  برای  پوند  32،500  معمول  ٪80کمتر از حداقل    یکند. حقوق وکسب می  ازیامت  20وارد در بازار کار  تازه   کی به عنوان  

 زیواردان است. متازه  یالزم برا  نرخ ٪70خود است، اما باالتر از  یحرفه انتخاب

 مجموع امتیاز ویژگی  

 50 20 شده  دیی کار توسط اسپانسر تأ شنهادیپ ی اجبار

 20 شغل در سطح مهارت مناسب 



 10 متوسط() B1های زبان انگلیسی در سطح مهارت 

قابل 

 معاوضه 

  نرخ استاندارد   ٪70پوند و حداقل    20،480دستمزد حداقل  

 حرفه  نی ا  یبرا

0 20 

 20 وارد بازار کار استتازه  یمتقاض

 70 مجموع

 تواند اقدام کند؟ می  یچه کس

  ک ی  یمال تیشده دارند و استخدام آنها با حما  دییتأ  یشغل شنهادی( که پیرلندی)بجز بریتانیا و ا تیاز هر مل ی. اشخاص44

  ی مال  تیمعادل آن و باالتر( حما  ای  RQF3مجوز وزارت کشور است، در مشاغل مشخص )با    یبریتانیا که دارا  یکارفرما

 شود.می

 و الزامات کارگر ماهر  طی: شرا2جدول 

 هاشرایط و محدودیت  الزامات 

 نه محدودشده بله  زبان انگلیسی 

)در -سوئیچینگ بله  هزینه درخواست  مسیرها 

 کشور(

 بله 

 بله  استقرار  ریمس بله  های مهاجرت هزینه مهارت 

بهداشت    یاضاف   نهیهز

مهاجرت )مشروط به داشتن  

 های خاص(تیمعاف

 بله  بستگان بله 

 نه دسترسی به منابع مالی  بله  بیومتریک

 بله  کار تکمیلی  بله  نگهداری 

اسپانسر کامالً دارا   انیمتقاض ن«  A»درجه    یدر صورت داشتن  تأم  ینگهدار   نهیتوانند هزمی   ازیکه در صورت    نی را 

اعطا    یهنگام  Aکنند. درجه    دییتأ   ی مال  تیحما  ی را در گواه  نی ا  دیبا  یمال  انیشوند. حامکنند، از شرط معاف می 

  ف یتا بتوانند وظا   رندیبگ  اریهایی در اخت   ستمیبار مجوز اسپانسر را بر اساس داشتن س  نیاول  ی برا  انیشود که کارفرمامی

 شود.نمی افتی را بدست آورند، مجوز در  Aنتوانند رتبه   انیخود را انجام دهند. اگر کارفرما یمال یحام



 اضافی 

باالتر از   ای یدر آستانه عموم یدستمزد -مجاز مجوز آستانه حقوق  انیشده با حام دییتأ یشغل شنهادیپ - یمال تیحما

وارد به بازار کار  ورود تازه  اینقاط قابل معاوضه    ق ینرخ ادامه، هر کدام باالتر باشد. ممکن است از طر  ایپوند    25،600

 . ابدیکاهش 

 و معادل آن و باالتر(  RQF 3آستانه مهارت )

 شتریاطالعات ب

 نرخ استاندارد 

است که هر ساله (  ASHEساالنه ساعتها و درآمد ) یبریتانیا از نظرسنج  یدرصد درآمد آمار  25نرخها براساس  ن ی. ا45

  مه یتوان در ضمهر حرفه را می   ی برا   ی های فعلشود. نرخماه اکتبر به روز می   انیبه طور معمول در پا  ی توسط اداره آمار مل

E  (، اسپانسرها را از تعهدات گریآنها در بدست آوردن امتیازات قابل معاوضه د  یا بر  فینرخ ها )و هر گونه تخف  نی . اافتی

اگر نرخ استاندارد کمتر باشد. کارگران ماهر از حداقل    یکند، حتحداقل دستمزد معاف نمی   یخود تحت مقررات مل 

 کارگران بریتانیا برخوردار هستند. گری های دنرخ

  ن یباشد. ا   رییدر حال تغ  د یجد ریاز مشاغل ممکن است از هم اکنون تا مس برخی  حقوق  آستانه  که   است ذکر  به  الزم.  46

 شود. می  میدر زمان انتشار آنها تنظاطالعات مناسب موجود  نی و راهنما براساس آخر  نیقوان

 ی بخش دولت مشاغل

و   یبهداشت  یشغل خدمات عموم  24نرخ استاندارد در    نییتع  یپرداخت برا   یهای ملاسی، از مقMAC  هی. به توص47

  ی پوند   25600  ی . آستانه حقوق عمومافت( یE  مهی)ضم  28توان در جدول  را می   ستیل  نی استفاده خواهد شد. ا  یدرمان

گروه به نقاط قابل معامله   نی پوند خواهد بود. ا  20480  قحال، حداقل کف حقو  نی شود. با اگروه اعمال نمی   نی ا  ی برا

 م یدان  ی ندارند. ما صالح نم  اجیاحت  یگر ید  ازیبه امت  گر یپوند د  25600جبران آستانه    یبرا  را ینخواهند داشت ز  یدسترس

 دهند.  شنهادیپ  یپرداخت مل  اسیمتر از مقمشاغل ک نی ا  یکه اسپانسرها برا 

توانند تا هشت ماه اول پرستاران و ماماها وجود دارد که می  یحداقل حقوق و دستمزد برا  یاستثنا موقت برا  کی.  48

کنند. پس از هشت ماه،  افتیدر یماما، حقوق کمتر ایپرستار  ک یبریتانیا، قبل از ثبت نام کامل خود در بریتانیا به عنوان  

 اخت شوند.تازه ثبت نام شده، پرد یماما  ایپرستار  کی  ی پرداخت برا یاس ملیطبق مق  دیماما با ایپرستار 

 وقت  مهیکارگران ن ی طرفدار حقوق برا  ی بند رتبه



از استفاده کارگران   یریکند و هدف آن جلوگمی  نیحقوق عادالنه را تضم  میبا کارگران مق  سهی. نرخ کار در مقا49

  یعموم که کل آستانه حقوق    یموجود وجود دارد، تا زمان   ستمیمهاجر به عنوان منبع کار ارزان است. همانطور که در س

کار   یتواند بسته به الگوشود، نرخ مشاغل جداگانه می   نی( تأموندپ  20،480  ایپوند    23،040پوند،    25600قابل اجرا )

اقتصاد  یبرا   ی اریمع  یشود. آستانه عموم   ینیب  شیپ  یمتقاض ا  یمتقاض  یسهم  بریتانیا است.  صرف نظر از تعداد   ن یدر 

 مناسب نخواهد بود. یدرجه بند یشود و داراساعات کار اعمال می 

 دکترا ازاتیامت  یبودن برا طیشرا  واجد

و بتوانند   رند یبگ  میتصم  د یبا  یمال  انیکسب کنند. حام  از یداشتن دکترا مربوط به شغل امت  ی توانند برافقط می  انی. متقاض50

است.    STEM  یدکترا  کی   ن یا  اینه و آ  ایخود مرتبط است    تیبا شغل مورد حما  یمتقاض  PhD  ایکنند که آ  هیتوج

توان  می   یهای دانشگاهدکترا  ی کرد. فقط برا  میخواه  ی خوددار  ازاتیامتاسپانسر به وضوح معتبر نباشد، از    حاتیاگر توض

 کسب کرد. ازیامت

  ی از مشاغل   یستیکسب کنند. ل  از یداشتن دکترا امت  یتوانند برا فقط هنگام کار در مشاغل خاص می   انی. بعالوه، متقاض51

 ه یاول  یراه انداز  ی. براردیگ  یقرار م   یدکترا را خواهند داشت و نخواهند داشت، تحت بررس  ازاتیامت  یکه امکان ادعا 

 دهد:را پوشش می   ستیل نی، اریمس

 (.SOCمشاغل استاندارد ) یکد طبقه بند ستمیمشاغل موجود در سطح مهارت برتر س هکلی •

شوند، اما شامل  ، که در سطح مهارت باال ظاهر نمی شگاهیهای آزمان ی، مانند تکنسSTEM  ی از مشاغل اضاف  ی تعداد کم  •

 باشد.  تیمز کی د توانمربوطه می  یدکترا کی  می که ما معتقد یهستند و در موارد  یدانش فن ای قاتیتحق

 ذکر شده است. B  مهی. مشاغل مربوطه در ضم52

 کند اشاره می  ازیتوسط افراد، به موارد مورد ن یهای بعد درخواست  در

ارائه دهند. )ب(   ی د یدرخواست جد  دیکارفرما، با   ر ییشوند، در صورت تغمهارت کارگر می   ر یکه وارد مس  ی. کسان53

به انجام   ازی( که نی)عموم  2  فی به اقامت خود دارند. مهاجران موجود در رد   ازی )ج( ن  ای( ؛  گرید  SOCشغل )به کد    رییتغ

کارگر ماهر انجام دهند.   ریرا در مس  درخواست  نی( چنی)عموم  2  فیرد   ریمسبا بستن    دیبا  ز یاز موارد فوق دارند ن  کی هر  

 شود. اعمال می  یهای بعد درخواست  نی ا  یبرا  ازاتیجدول امت

مهارت و سطح   یو   دیپست جد  ایکه آ  نیمجدد ا  یابیداده باشد، ارز  رییشغل خود را تغ  ا یمهاجر کارفرما و /    . اگر54

ن مورد  ارز   از یحقوق  دارد،  بررس  یبرا  PAYEمجدد خواهد شد. سوابق    یابیرا  مرتب  به طور  ماهر   ی همه کارگران 

 کنند. می  افتیشود که حقوق درست در  دییشود تا تأمی



به طور    یبعد   درخواستاند، در  الزم را کسب کرده   ازیزبان انگلیسی امت  یبرا  یقبل  درخواست  کیکه در    یانیمتقاض .  55

خود نخواهند داشت، اما اگر شغل   تیهای صالحنامه یبه ارائه مجدد گواه  یازیکنند. آنها نرا کسب می  ازیخودکار آن امت

 .ریخ  ایآنها است  د یآنها مربوط به شغل جد ت یصالح ایآ ه کرد ک میخواه  یکرده باشد، بررس  رییآنها تغ

 د یجدهای ی ورود

  افت یدر  یباتجربه خود برا  انینسبت به همتا  یبازار کار بریتانیا در حال حاضر حق دارند با حقوق کمتر  نی وارد. تازه56

  ی شوند. مهاجران در صورت آستانه کاهش حقوق بهره مند می  نی. آنها در حال حاضر به مدت سه سال از اندیایبه بریتانیا ب

 شوند:می  فیتعر  ازیبر امت یمبتن ستمیدر س دی جد یورود عنوانرا داشته باشند، به  ر یز  طیاز شرا  یکیکه 

 روند.   یکارگر ماهر م ریبه مس یلیتکم التیتحص ایدانشجو  ری( آنها از مسالف

 سال سن دارند.  26 ر یدرخواست خود ز خ ی( آنها در تارب

 روند.  یهای فوق دکترا مبه سمت ماًیمستق ایای هستند های حرفه ت یاحراز صالح ی( آنها در حال تالش برا ج

  از یبر امت  یمبتن  ستمیس  یبرا   MAC  ستمیموجود است و براساس س  د یجد  یالزامات ورود   ستیبه ل  ی. الزام ج( الحاق57

  ی ابیدست  ی برا "که    ی کسان  ییشناسا  ی شوند، ما برامشخص می   ی های دکترا به راحتتیکه موقع  ی الشود. در حمی   یمعرف

 کرد:  م یاستفاده خواه  ریهای ز کنند، از آزمون تالش می  "ای شناخته شدههای حرفه ت یبه صالح

  میحرفه تنظ ک یکار در   شنهادیوجود داشته باشد که پ  یدر موارد  دیای فقط با های حرفه تی صالح یکاهش حقوق برا  •

 محافظت شده باشد. یعنوان شغل  ایشده 

منشورده در نهاد   تیوضع  ایکار در جهت ثبت نام کامل    یبه معنا   دیبا  "یهای حرفه ا تیکار در جهت کسب صالح"  •

 ای مربوطه باشد.حرفه 

 اند.آورده  یمهارت کارگر رو  ریبه مس یلیتکم التیتحص ریاست که از مس یشامل کسان نیهمچن ف یتعر ن یا •

برا58 ما  تحم  کیواردان  تازه   ی.  آستانه کاهش حقوق  در  را  تخف  میخواه  لیطبقه  ورود   یبرا  فیکرد.   ی برا   ینرخ 

مهاجر    چ یپوند درآمد ه  20،480است که در صورت کمتر از    نیامر ا   نای  از  شما  منظور  اما،  بود  خواهد  ٪30واردان  تازه 

  یفکر نم   رای کرد، ز  میاعمال خواه  یکاهش، در آستانه عموم   ددرص   30  یدرصد کاهش را به جا  20. ما  دیایتواند بنمی

 ی معن نی به ا عمومی آستانه در کاهش ٪30شوند. اعمال  یمال تیپوند حما 20480کارگران ماهر با حقوق کمتر از  میکن

 شود.پرداخت می یبه متقاض ی مل یاز موارد، دستمزد کمتر از دستمزد زندگ  یار یاست که در بس

 ماهر  ار یکارگران بس



 جادیا   ازیبر امت  یمبتن  ستمیرا در س  ی شتریب  تیبدون حما  ری، ما مسMACهای  ه یو مطابق با توص  2021  هی از ژانو  بعد.  59

 شنهاد یکارگران بدون پ  ن یاز ماهرتر  یدهد تعداد کمتراجازه می   نی رفرما اداره شود. اکا  ستمیکرد تا در کنار س  م یخواه

با  ی اضاف ریمس نی ا شنهاداتیپ یباز نخواهد شد و ما در حال بررس  2021 هیژانو 1 خ یدر تار ریمس نی. اندیایکار به بریتانیا ب

با دقت کنترل   یساز   ادهیمحدود شده و در مرحله پ  ریمس  نی است که ا  نی . نقطه شروع ما امیهست  ندهیسال آ  یط  نفعانیذ

 به موقع به اشتراک گذاشته خواهد شد. شتریب اتیشود. جزئمی

 کارگر ماهر: ویزای مراقبت و سالمت 

متخصصان بهداشت از خارج از کشور به خدمات بهداشت    ر یپزشکان، پرستاران و سا  یاتیهای ح. دولت از کمک 60

مهارت   ریاز مس  یبهداشت و مراقبت بخش  یزایکند. ویو بخش بهداشت و مراقبت گسترده تر استقبال م(  NHS)  یمل

، بخش NHSاز    ی شغل  شنهادی با پ  ی بهداشت  طیرا که در مشاغل واجد ش  یخواهد داد که افراد   نانیاطم  نی ماهر است. ا

به  و سازمان   انیکارفرما  ای  ی های اجتماعمراقبت ارائه می   NHSهایی که  انگلیسی خوب کار  خدمات  انگلیسی  دهند، 

 .ندیایشوند که به بریتانیا بمی  قیکنند، تشومی

 ط ی افراد واجد شرا   یدر مورد روند درخواست، برا  یاختصاص  یبانیهای درخواست و پشتنهی ، با کاهش هزعیورود سر  -61

به همراه خانواده  بریتانیا مکه  به  و    ی زایدرخواست و  ط یکه واجد شرا  ی، وجود دارد. کسانندیآ  یهای خود  بهداشت 

بهداشت مهاجرت معاف خواهند بود. کارگران خط   یاضاف   نهیاز پرداخت هز زیمراقبت هستند و افراد تحت تکفل آنها ن

  نه ی، اضافه هزستندیبهداشت و مراقبت ن  دیجد  یزا یو  طیشرا  که واجد  یهای اجتماع مقدم در بخش بهداشت و مراقبت

دنبال   رر در موعد مق  شتریب  اتیشوند. جزئطرح بازپرداخت بهره مند می   ک یکنند، اما از  بهداشت مهاجرت را پرداخت می

 خواهد شد.

 تواند اقدام کند؟ می  یچه کس

نقش ماهر در    یشده برا   فیتعر  یاز مشاغل بهداشت  یکیای را در  شده   دییتأ   یشغل  شنهادیکه پ  تیاز هر مل  ی. افراد62

NHS ارائه دهندگان خدمات سفارش داده شده    ای یهای اجتماع، بخش مراقبتNHS   .دارند 

  یزا یو طیاستاندارد، که در حال حاضر واجد شرا یشغل یهای طبقه بندشده توسط کد فیکامل مشاغل، تعر ست ی. ل63

مشاغل   ستیدهد. لرا نشان می   یهای فعل آستانه مهارت   ستیل  نیشود. امی   افتی  D  وستیبهداشت و مراقبت هستند، در پ 

 به روز خواهد شد.  ی آستانه مهارت ها در اواخر سال جار ش مهارت ماهر و گستر دیجد ریمس ی راه انداز  یدر راستا

شوند که هر دو بهداشت مهاجرت بهره مند می   نهیاز هز   تیو معاف  ی های کمترنه یاز هز   طیواجد شرا  انی. اگرچه متقاض64

های مربوط کارگر ماهر، از جمله آستانه   ریمس  طیشرا   دیبا  زین  ی اصل  ی ، اما متقاضردیگ  یبالفصل خانواده تعلق م  یبه اعضا

 به مهارت و حقوق را داشته باشد.



 استعداد جهانی 

 ت یتقو  یما برا   2020  هی فور  20استعدادها را از سراسر جهان جذب کند. در    ن یو درخشان تر  نی خواهد بهتر  ی. بریتانیا م65

برا  تیجذاب   ی برا  یفعل   ستم یاستعداد را تحت س  ی جهان  ری، مسیهای تخصصمهارت   ی ماهر و دارا  اری افراد بس  ی بریتانیا 

جلب    ی( شد و براییاستعداد استثنا)  Tier 1  نیگزیاصالح شده و جا  ری. مسمیکرد  یشهروندان غیراروپایی راه انداز

( و  یمد و معمار  ی، طراحلمی، هنرها )از جمله فی، مهندسیو رهبران فردا در علوم، علوم انسان  یرهبران شناخته شده جهان

طرح  کیاز  یتوانند به عنوان بخشو محققان برتر می شمندانشده است.. دان  یبریتانیا طراح یساز ی، غنتالیج ید یفناور

 بهره مند شوند.  عتریسر  دییتأ ندیفرآ  کی، از  STEM عیسر

امر باعث    ن یخواهد کرد. ا   جادیهای درخشان ابه نام دفتر استعداد   ی بخش  نیواحد ب  کی . دولت اعالم کرده است که  66

 و کار کنند.  ی در بریتانیا زندگ ی بتوانند به راحت یشود تا دانشمندان، محققان و مبتکران برجسته جهانمی

شده است.    دییشوند، همانطور که توسط وزارت کشور تأ  دیی نهاد شناخته شده در بریتانیا تأ  کیتوسط    دیبا  انی . متقاض67

 کنند:می   دیی، تخصص خود را تأزایمراجعه کنند که قبل از درخواست و   ریکننده ز د ییهای تااز نهاد   ی کیتوانند به  افراد می 

 ؛ یعلم و پزشک  ی، برایانجمن سلطنت •

 ؛  یمهندس ی، برایسلطنت یمهندس یآکادم •

 ؛ یعلوم انسان  یبریتانیا، برا یآکادم •

 ؛ قاتیعلوم و تحق  یبریتانیا، برا یو نوآور قاتیتحق •

• Tech Nation؛ تالیج ید  یفناور ی ، برا 

 هنر و فرهنگ.   یهنر بریتانیا، برا یشورا  •

شود و آنها را  داده می   ریانعطاف پذ  اری، به مهاجران اجازه بسی های مهاجرتی ، مشروط به جرائم و بررس دیی. پس از تأ68

  ر ییداشته باشند. بدون اطالع از وزارت کشور، شغل خود را تغ  یخود اشتغال  ایکار کنند    ان یکارفرما  یسازد برای قادر م

در    یتی. محدوددیاوری. و افراد وابسته را با خود بقیاهداف تحق  ی. سفر به خارج از کشور و بازگشت به بریتانیا برادیده

 استفاده کنند وجود ندارد.  ریتوانند از مسکه می یطیتعداد افراد واجد شرا 

 تواند اقدام کند؟ می  یکس چه

 شهروندان اروپایی و غیراروپایی باز خواهد بود. یبرا  ریمس نی. ا69



قول    ایشوند،  سطح و به عنوان رهبران در حوزه خاص خود شناخته می  نی در باالتر  یالملل  نیکه در سطح ب  ی. افراد70

 شوند.اند و احتماالً رهبران منطقه خاص خود می هایی را نشان داده 

 ات یاضیو ر  ی، مهندسیعلم، فناور  ع یسر طرح

دانشمندان و محققان برجسته،    یدسترس  ل یتسه  یما قرار دارند. برا   یمدرن صنعت  یدر قلب استراتژ  قاتی. علم و تحق71

شهروندان اروپایی و  یبرا  عیسر دییتأ ندیفرا کیبخشند،  یانش بریتانیا را ارتقا مو د یفکر انیبن یکه به طور قابل توجه

 :دی ، افراد باشنهادیپ نی از ا  یبهره مند  یغیراروپایی در دسترس است. برا

 مشخص  یلیبورس تحص ای  زهیجا  افتیدر •

سسه  وم   ای  یقاتی، سازمان تحقیعال سسه آموزش  وم  کی ، در  اریدانش  ایاستاد    ک یارشد، مانند    ی علم  ت یموقع  کی در    •

 . طیواجد شرا 

 معتبر است. زیجوا   ایبودجه  افتی که در حال در یبودجه عموم  یقاتیتحق میت کی از  یبخش •

 ی و الزامات استعداد جهان طی: شرا3 جدول

 هاشرایط و محدودیت  الزامات 

 نه محدودشده نه زبان انگلیسی 

)در -سوئیچینگ بله  هزینه درخواست  مسیرها 

 کشور(

 بله 

 بله  استقرار  ریمس نه های مهاجرت هزینه مهارت 

بهداشت    یاضاف  نهیهز

 مهاجرت 

 بله  بستگان بله 

 نه دسترسی به منابع مالی  بله  بیومتریک

 بله  کار تکمیلی  نه نگهداری 

 اضافی 

)شامل   دییتأ   نهی( هزدینیرا بب  68شده است )بند    دیینهاد شناخته شده بریتانیا که توسط وزارت کشور تأ  ک یاز    ه یدییتأ

 درخواست(  نهیهز



 سال( 5)تا  ر ی انعطاف پذ یهای اعطا دوره 

  د ی کار با  نی ا  ی را مطالعه کنند اما برا  یهای خاص توانند رشته می  انیاست. متقاض  یکار  ریمس  کیدر درجه اول    ن یا

 کنند. افتیرا در ( ATAS) یعلم ی فناور ب یتصو نامهیگواه

 

 آپ و مبتکر استارت 

به بریتانیا   یتجار  ریپذ  اسیهای نوآورانه و مقده یو ا   ینیجلب استعداد کارآفر  یبرا  مبتکرو    آپاستارت های  ری. مس72

  یافراد  یبرا  ریشد، هر دو مس یشهروندان غیراروپایی راه انداز  یبرا یفعل ستمیتحت س 2019اند. در مارس شده  یطراح

  ک ی بار    ن یاول  ی است که برا   ی کسان  یدر بریتانیا هستند. شرکت نوپا برا   نوآورانهتجارت    ک ی   جادیاست که به دنبال ا

 50،000است که تجربه صنعت دارند و حداقل    یکسان  ی برا  مبتکر که    یکنند، در حالمی   یکسب و کار نوآورانه راه انداز 

را نوآورانه، قابل   یتجار  دهیا  دی دارند که با  ازیکننده ند ییانجمن تأ  کیاز    تیپوند بودجه دارند. افراد قبل از اقدام به حما

مق و  ا  یاب یارز  ریپذ  اسیاجرا  ن  رهایمس  نیکند.  مس  ستندیمحدود  فعال  طور  به  بریتانیا  دولت  براهایی  ریو  جذب    یرا 

 کند. می  غیبا استعداد تبل نانیکارآفر

  ت یدهند و موقعارتقا می   ی الملل  ن یهای برتر تجارت ببریتانیا را به استعداد   ی زایو  شنهادیپ  مبتکرو    آپاستارت های  ری. مس73

موجود به بخش  های  ری، ما به گسترش پوشش مسندهیکنند. در آحفظ می   نانیو کارآفر  یما را به عنوان مقصد برتر نوآور

 .ادد میادامه خواه  شتریها و مشاغل ب

 تواند اقدام کند؟ می  یکس چه

 شهروندان اروپایی و غیراروپایی باز خواهد بود. ی برا رهایمس نی. ا74

کسب و کار راه    ک یبار    نیاول  یاست که برا   ی کسان  یبرا   ی راه انداز   ریها باشند. مس  میت  ا یتوانند افراد  می  انی. متقاض75

بامی   ی انداز تأم  د یکنند، که  برا  یهای تجار ده یا  نی ضمن  برا  ریهای خود تالش کنند. مسنه یهز   نی تأم  ی خود   ی مبتکر 

به مشاغل  پوند بودجه هستند، که می   50،000تجربه صنعت و حداقل    ی است که دارا  یکسان توانند زمان کار خود را 

 کار خود هستند.  شرفتیکنند و در حال پکه از استارت آپ شروع به کار می  یکسان ایخود اختصاص دهند،   یارتج 

ارائه   ایکننده  د ییهای تأشده برخوردار باشد. نهاددییتأ  ئتیه  کی   تیاز حما  دیبا   یو نوآور  یراه انداز   ی. هر متقاض76

وزارت  یبانیمستقر در بریتانیا و پشت نان یاز کارآفر  تیهستند که سابقه حما  یهای تجار سازمان ای  یدهندگان آموزش عال

 نانی، مناسب و قابل توسعه بودن آن اطمیکنند تا از ابتکارمی   یاب یرا ارز  درخواستکننده هر  د ییهای تأدولت را دارند. نهاد 

 هستند.  دییمشاغل مورد تأ شرفتیحاصل کنند و مسئول نظارت بر پ



از متخصصان برجسته توسعه تجارت بریتانیا   ی از خدمات بهتر به کاربران، وزارت کشور با برخ  نانیارائه و اطم  ی . برا77

  کنند.می  یابیرا ارز  انیمتقاض یهای تجارده یوزارت کشور، هستند که ا  ی افراد، به جا نی کرده است. ا ی همکار

 و الزامات شروع کار  طی: شرا4جدول 

 هاشرایط و محدودیت  الزامات 

 نه محدودشده بله  زبان انگلیسی 

)در -سوئیچینگ بله  هزینه درخواست  مسیرها 

 کشور(

 بله 

 نه استقرار  ریمس نه های مهاجرت هزینه مهارت 

بهداشت    یاضاف  نهیهز

 مهاجرت 

 بله  بستگان بله 

 نه دسترسی به منابع مالی  بله  بیومتریک

 بله  کار تکمیلی  بله  نگهداری 

 مبتکرهای از یو ن طی: شرا5جدول 

 هاشرایط و محدودیت  الزامات 

 نه محدودشده بله  زبان انگلیسی 

)در -سوئیچینگ بله  هزینه درخواست  مسیرها 

 کشور(

 بله 

 بله  استقرار  ریمس نه های مهاجرت هزینه مهارت 

بهداشت    یاضاف  نهیهز

 مهاجرت 

 بله  بستگان بله 

 نه دسترسی به منابع مالی  بله  بیومتریک

 نه کار تکمیلی  بله  نگهداری 

 



 جزئیات تکمیلی 

 Start-up and Innovatorستارت آپ و نوآوری ا

( جهت جذب ایده های کسب و کار قابل ارتقاء، مبتکرانه و استعداد  Innovatorاستارت آپ و نوآوری )  مدل  -72

تحت سیستم جاری برای شهروندان خارج از   2019کارآفرینانه برای بریتانیا طراحی شده اند. این دو طریق که در سال  

ه در بریتانیا می باشند. اتحادیه اروپا راه اندازی شده اند، برای افرادی هستند که به دنبال ایجاد یک کسب و کار مبتکران

استارت آپ برای افرادی است که می خواهند برای اولین بار یک کسب و کار مبتکرانه راه اندازی کنند در حالیکه  

پوند بودجه می باشد. پیش از درخواست، افراد به حمایت یک   50000نوآوری برای افرادی با تجربه در صنعت و حداقل  

  مسیر د که باید ایده کسب و کار را مبتکرانه، قابل ارتقاء و ممکن ارزیابی کرده باشد.  شخصیت حقوقی حامی نیاز دارن

 جهت جذب کارآفرینان با استعداد می باشد.   مسیرمحدود نیستند و دولت بریتانیا به شکل فعالی در حال بهبود 

استارت آپ و نوآوری، ارائه ویزای بریتانیا برای استعدادهای کسب و کار بین المللی پیشگام را افزایش می    مدل  -73

جاری را   مدلدهند و جایگاه ما را به عنوان یک مقصد عالی برای کارآفرینان ابداع و نوآوری حفظ می کنند. در آینده،  

 به بخش ها و کسب و کارهای بیشتر توسعه می دهیم.  

 کسی می تواند درخواست دهد؟  چه

 برای شهروندان عضو اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا باز هستند.   مسیراین  -74

افراد متقاضی می توانند شخصی یا گروهی باشند. طریق استارت آپ برای افرادی است که می خواهند برای اولین    -75

توسعه ایده های کسب و کارشان باید جهت تأمین مالی خودشان، کار    بار، کسب و کاری را راه اندازی کنند و همگام با

یورو بودجه می باشد که می توانند زمان کاریشان    50000کنند. طریق نوآوری برای افراد دارای تجربه در صنعت و حداقل  

د و در حال را به سرمایه گذاری ریسکی کسب و کارشان اختصاص دهند یا کسانی که از استارت آپ عبور کرده ان

 توسعه کسب و کارشان می باشند. 



هر متقاضی برای استارت آپ و نوآوری باید از حمایت یک شخص حقوقی حامی برخوردار باشد. شخصیت های    -76

از   حمایت  سابقه  دارای  که  هستند  عالی  آموزش  کنندگان  ارائه  هم  و  کار  و  کسب  های  سازمان  هم  حامی  حقوقی 

نیا و حمایت یک دپارتمان دولتی می باشند. شخصیت های حقوقی حامی جهت اطمینان از  کارآفرینان مستقر در بریتا

نوآورانه، ممکن و توسعه پذیر بودن، هر درخواست را ارزیابی می کنند و مسئول کنترل پیشرفت کسب و کاری که از 

 آن حمایت می کنند می باشند. 

وزارت کشور بریتانیا با برخی از متخصصین پیشگام توسعه  جهت ارائه و تضمین یک خدمات بهتر برای کاربران،    -77

کسب و کار بریتانیا همکاری کرده است. این افراد، و نه وزارت کشور بریتانیا است که ایده های کسب و کار متقاضیان 

 را ارزیابی می کنند.  

 

 :الزامات و شرایط استارت آپ 4جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود شده  بله  انگلیسی زبان 

 بله  تغییر طریق )در کشور(   بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر طریق به اقامت   خیر

درمانی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  وابستگان بله 

 خیر دسترسی به منابع عمومی   بله  بیومتریک



 بله  کار تکمیلی  بله  معاش 

 

 

 شرایط نوآوری : الزامات و 5جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود  شده  بله  زبان انگلیسی 

 بله  طریق )در کشور( -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  طریق به استقرار  خیر

درمانی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 باه وابستگان بله 

 خیر دسترسی به منابع عمومی  بله  بیومتریک

 خیر کار تکمیلی  بله  معاش 

 

 ورود برای تحصیل 

 طریق دانشجویی 

با استعداد باال در دانشگاه هایمان، مدارس   -78 ما یک بخش آموزشی پیشرو در سراسر جهان داریم و از دانشجویان 

المللی که می مستقل، دانشکده های زبان انگلیسی و آموزش تکمیلی استقبال می کنیم. از لحاظ تعداد دانشجویان بین  



المللی   بین  آموزش  استراتژی  در  که  گونه  همان  و  ندارد  وجود  محدودیتی  هیچ  بیایند  بریتانیا  به  تحصیل  برای  توانند 

(International Education Strategy  مارچ در  شده  منتشر  تعداد   2019(   افزایش  دنبال  به  ما  شده،  تعیین 

 . دانشجویان بین المللی در آموزش عالی می باشیم

هم چنین می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ما بهترین و باهوش ترین دانشجویان را برای دوره پس از تحصیل   -79

طریق فارغ التحصیلی را ارائه می کنیم تا به افرادی که در مراکز   2021حفظ می کنیم، به همین دلیل است که در تابستان  

پیروی از قوانین دارند، دو سال در بریتانیا بمانند )برای فارغ التحصیالن   آموزش عالی بریتانیا مدرک گرفته اند و سابقه

 کار شوند.  مدلدکترا سه سال( و در هر سطح مهارتی کار کنند و اگر شغل مناسبی پیدا کنند وارد 

ساسی  می باشد که عملکرد خوبی دارد. اصول ا  Tier 4طریق جدید دانشجویی امتیاز محور بر اساس سیستم جاری   -80

باقی می مانند: اسپانسرشیپ با یک ارائه کننده مجاز ، نشان دادن توانایی زبان انگلیسی و توانایی دانشجو    Tier 4طریق  

 پوند در سال(  14500-پوند در ماه 1200جهت حمایت از خودش در بریتانیا. )حداقل 

دانشجویانشان ساده تر و مفیدتر می نماید، اگرچه طریق بهبود خواهد یافت، و آن را برای اسپانسرینگ موسسات و    -81

و تضمین می کند که در بازار جهانی که در حال تغییر است به ویژه   شفاف تری را برای دانشجویان ایجاد می کند  مدل

 تشدید یافته است، رقابتی باقی می مانیم . 19از زمانی که سرعت تغییر توسط همه گیری کووید 

امتیاز نیاز دارند. امتیازها غیرقابل فروش هستند و با برآوردن شرایط   70اقامت به مجموع    دانشجویان برای دریافت   -82

 الزم طریق که در جدول زیر ارائه شده اعطا می شوند.  

برآورده   نوع امتیازات  باید  که  الزمی  شرایط 

 شوند

 تعداد امتیازات 

مقتضیات ● تحصیل  برای  پذیرش  تایید 

 تحصیل 

50 



 مقتضیات دوره ●

 مقتضیات صالحیت تایید شده ●

 مقتضیات سطح تحصیل ●

 مقتضیات محل تحصیل ●

 10 مقتضیات مالی مالی

 10 مقتضیات زبان انگلیسی  زبان انگلیسی 

 

 

امتیاز نیاز دارند. امتیازها غیرقابل فروش    70به مجموع   دانش آموزان خردسال برای پذیرفته شدن جهت رسیدگی  -83

 هستند و در ازای برآوردن مقتضیات طریق تعیین شده در جدول زیر اعطا می شوند.  

 : امتیازات طریق دانش آموز خردسال  7جدول 

باید   نوع امتیازات  که  ای  مربوطه  مقتضیات 

 برآورده شوند 

 تعداد امتیازات 

بر● تحصیل  پذیرش  مقتضیات تایید  ای 

 تحصیل 

 مقتضیات دوره ●

 تحصیل در یک مدرسه مستقل●

50 



سال هنگام   17سال و    4سن بین  ●

 درخواست 

 رضایت والدین  ●

نوع   مالی هر  )شامل  مالی  مقتضیات 

تمهیدات   برای  اضافی  بودجه 

 مراقبتی( 

20 

 

برای ورود به بریتانیا پیش از شروع دوره  ما دوره زمانی را که در طول آن یک دانش آموز می تواند جهت اجازه    -84

شان درخواست دهد را از سه به شش ماه افزایش می دهیم. هم چنین برای دانشجویانی که در یک سطح تکمیلی تحصیل 

بریتانیا  زمانیکه در  انتظار می رود  از دانشجویان  اگرچه هم چنان  داریم،  بر می  را  می کنند، محدودیت زمان تحصیل 

ری می دهند به لحاظ آکادمیک در تحصیالتشان پیشرفت کنند. دانشجویانی که شرایط مشمولیت الزم درخواست دیگ

را برآورده می کنند می توانند بدون توجه به اسپانسر یا سطح تحصیلشان برای اقامت تکمیلی یک درخواست در همان 

 جا بدهند. 

بعد   -85 بریتانیا   اذعان می کنیم که  نشان داده شده که دانشجویانی که  به عنوان دانشجو در  اقامت جهت ورود  دادن 

تحصیل کرده اند  توانایی تامین هزینه خودشان را نشان داده اند و در نتیجه به طور معمول از آنها درخواست نمی کنیم  

ایط الزم را برای هنگام درخواست برای باقی ماندن در بریتانیا، شواهد مستند سرمایه و منابع مالی ارائه کنند. هم چنین، شر

اتحادیه   عضو  عنوان  به  یا  هستند  فاندیشن  برنامه  گذراندن  حال  در  دندانپزشک  یا  پزشک  عنوان  به  که  دانشجویانی 

 دانشجویی برای اثبات سرمایه استخدام شده اند را حذف می کنیم. 



مدرک دانشگاهی و باالتر هستند  ارائه کنندگان آموزش عالی با سابقه انطباق می توانند به دانشجویانی که در سطح  -86

اسپانسر  زمانیکه  دهند.  انجام  خودشان  را  دانشجویان  آن  آکادمیک  توانایی  از  شان  ارزیابی  و  بدهند  تحصیل  پیشنهاد 

دانشجویان ارزیابی را انجام داده باشد، ما معموالً از دانشجویان نمی خواهیم صالحیت های آکادمیک را با درخواست  

 ارائه کنند. 

متقاضیانی که شهروند کشورهای کم ریسک هستند از کاهش شرایط الزم مستند بهره مند می شوند و کشورهای    -87

 عضو اتحادیه اروپا به این لیست اضافه می شوند. این لیست تحت بازنگری دائمی است.  

ت و تعهد آنها را ثبت  الزم است که اسپانسرها، مشارکت و تعهد آکادمیک دانشجویانشان را بررسی کنند و مشارک -88

نمایند. این شرایط، جایگزین وظیفه جاری کنترل و پیگیری حضور می باشد. اسپانسرهایی که ارائه کننده آموزش عالی  

با سابقه می باشند می توانند توانایی زبان انگلیسی و آکادمیک را خودشان ارزیابی کنند. اسپانسرها هنگام پیشنهاد  یک  

 شجو باید جزئیات چگونگی انجام خودارزیابی زبان انگلیسی را ثبت کنند. مکان تحصیل برای دان

، به محض بازشدن طریق جدید دانشجویی، بسته می شود. کاهش الزامات و شرایط Tier 4پروژه آزمایشی جاری  -89

التحصیلی در   فارغ  اندازی طریق  راه  با  پروژه آزمایشی  از تحصیل  اقامت پس  تر  و   2021الزم مستند و دوره طوالنی 

 تغییرات ما در مقتضیات آکادمیک و معاش، بهبود می یابند. 

دانش آموزان خردسال مجزایی وجود خواهد داشت و آنهایی که اسپانسر دانشجویان دانشجویان بزرگسال و    مدل  -90

سال که در موسسه شان تحصیل می کنند توجه نمایند. در    18می شوند باید به حفاظت از دانش آموزان بین المللی زیر  

آموزش تکمیلی و   مدلبه    زمان و پس از اجرای یک سیستم اسپانسرشیپ جدید، ما تقسیم بندی بیشتر طریق بزرگساالن

 را مورد مالحظه قرار می دهیم.  مسیرآموزش عالی مجزا جهت تاکید بر 

 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 



اثبات کنند هدفشان تحصیل است و می    -91 با پیشنهاد قطعی از یک موسسه اسپانسر کننده که می توانند  دانشجویان 

 ه طریق را رعایت کنند.  توانند تمام الزامات و شرایط الزم مربوط

 الزامات و شرایط طریق دانشجویی  - 8جدول 

 الزامات                                                     شرایط و محدودیت ها 

 خیر محدود شده  بله  زبان انگلیسی 

 بله  طریق )در کشور(   -تغییر بله  هزینه درخواست 

پایین مراجعه   وابستگان بله  هزینه مهارت های مهاجرت  به قسمت 

 کنید 

 خیر دسترسی به منابع عمومی   بله  بیومتریک

پایین مراجعه   کار تکمیلی  بله  معاش  به قسمت 

 کنید 

 شرایط دیگر 

توانایی آوردن وابستگان اگر که در سطح باالتر از لیسانس برای حداقل نه ماه در یک مرکز آموزش عالی  

HEP   با سابقه انطباق تحصیل کرده اید یا اگر دولت برای تحصیل در دوره ای بیش از شش ماه اسپانسر کرده

 باشد

 متقاضیان باید: 

 یا باالتر تحصیل کنند GCSEسال یا بیشتر داشته باشند و در سطح   16سن ●



 سال باشد رضایت والدین داشته باشند. 18اگر سنشان زیر ●

 باشیدCASاسپانسر شده باشند و دارای تاییدیه پذیرش تحصیل معتبر●

باشید )ابزارها ● انگلیسی و شرایط الزم معاش را داشته  ارزشیابی و  توانایی های آکادمیک، زبان  ی مختلف 

 شرایط الزم مدرکی بسته به ملیت، سطح دوره و نوع اسپانسر(؛

 یک دانشجوی معتبر باشید )ممکن است متقاضیان یک مصاحبه از لحاظ قابلیت اطمینان و اعتبار داشته باشند(●

ر از سطح  رعایت توالی آکادمیک )اگر در بریتانیا درخواست می دهید( و محدودیت زمانی )دو سال کمت  ●

 مدرک یا پنج سال کمتر از سطح پس از لیسانس نباشد

اگر در دوره مربوطه تحصیل می کند)مگر اینکه شهروند اتحادیه اروپا باشد( گواهینامه طرح تصویب فناوری  ●

 ( را داشته باشید ATASآکادمیک )

 بدون یک درخواست جدید ، تغییر موسسه اسپانسر مجاز نیست

د به عنوان دانشجو درخواست اقامت بیشتر بدهند یا مطابق با رویکرد گسترده تر جابه جایی  دانشجویان می توانن

دیگر بروید. اگر بتوانند به شرایط الزم برسند، شامل توانایی    مدلهنگام درخواست برای اقامت در بریتانیا، به  

 کار می باشد.  مدلانتقال به 

ح تحصیل و موسسه اسپانسرکننده بستگی دارد. بسته به اینکه چه  اینکه آیا کار تکمیلی مجاز است یا خیر به سط

نوع اشتغالی مجاز است محدودیت های مجزایی اعمال می شود. برای مثال، دانشجویان نمی توانند به عنوان  

یک ورزشکار حرفه ای، دکتر یا دندانپزشک در حال تحصیل یا یک هنرمند یا کمدین کار کنند. عالوه بر  

 انند خوداشتغالی کنند یا در فعالیت های تجاری و کسب و کار مشارکت کنند این، نمی تو



که   ای  دوره  برای  شان  اسپانسرکننده  موسسه  در  توانند  می  فقط  کل  طور  به  آن    CASدانشجویان  برای 

 اختصاص یافته  تحصیل کنند.

طبق طول دوره، متفاوت  به طور کل یک دوره جمع بندی و پایانی چهار ماهه بعد از تحصیل داده می شود )

 می باشد(.

 

 الزامات و شرایط طریق دانش آموزان خردسال  -9جدول 

 الزامات                                                              شرایط و محدودیت ها 

 خیر محدود شده   خیر زبان انگلیسی 

 بله  طریق )در کشور( -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت  

 خیر طریق اقامت  خیر

درمانی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت  

 خیر وابستگان خیر

 خیر دسترسی به منابع عمومی  بله  بیومتریک

مراجعه   کار تکمیلی  بله  معاش  پایین  قسمت  به 

 کنید 

 شرایط دیگر 



 یک دانش آموز خردسال باید:

 مدرسه مستقل تحصیل کند. سال باشد و در یک  18سال و زیر  4حداقل ●

از والدین یا قیمش رضایت نامه، تمهیدات مراقبتی مناسب و شواهدی از رابطه بین دانش آموز و شخص    ●

 اعمال می شود( 18رضایی داشته باشد)هم چنین به دانش آموزان زیر سن 

ت شامل یک مصاحبه  یا بیشتر باشد، اثبات کنند که یک دانش آموز معتبر هستند )که ممکن اس  16اگر سن    ●

 از لحاظ اطمینان و اعتبارباشد(.

 با مقتضیات معاش و توانایی اکادمیک تطابق داشته باشد.●

 معتبر داشته باشد.      CASاسپانسر شده باشد و یک ●

 اطالعات بیشتر

 اسپانسرها  -92

دوره    ● طول  در  خردسال  آموز  دانش  و  دانشجویی  طریق  تحت  تحصیل  امکان  که  المللی  بین  دانشجویان  قبال  در 

 اسپانسرشیب را فراهم می کنند مسئول هستند.  

با بودجه عمومی، مدرسه مستقل، موسسه تحصیالت تکمیلی خصوصی یا  ● فقط اگر موسسه آموزش عالی، دانشکده 

باشند می توانند اسپانسر کنند. مدارس با بودجه دولتی )به استثنای مدارس داوطلبانه   شورموسسه آموزش عالی خارج از ک

دستور زبان در ایرلند شمالی( شامل مدارس شبانه روزی با بودجه دولتی، مجاز نیستند که اسپانسر دانشجویان بین المللی  

 شوند. 



●  ( تحصیلی  نظارت  کنندEducational Oversightباید  را حفظ  بگذرانند.   (،  را  سالیانه  پایه  انطباق  ارزشیابی  و 

را     National Minimum Standardsاسپانسرهایی که کودکان را بکار می گیرند باید برای حفاظت از کودکان، 

 در نظر بگیرند.  

 باید اطمینان حاصل کنند که دانشجویان و دانش آموزان خردسال به لحاظ آکادمیکی مشغول هستند.  ●

 یرات مربوطه در موسسه و تغییرات شرایط دانشجویان و دانش آموزان خردسال را گزارش کنند. باید تغی●

 بخاطر عدم انطباق و تبعیت، در معرض تحریم هستند. ●

 طریق فارغ التحصیلی 

ر جهت ایجاد فرصت ماندن در بریتانیا جهت کار کردن یا گشتن به دنبال کا 2021طریق فارغ التحصیلی در تابستان  -93

 پس از فارغ التحصیلی برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود. 

دانشجویان دارای مدرک فوق لیسانس یا دانشجویان لیسانس می توانند در این طریق، به مدت دو سال در آنجا بمانند در  

التحصیالن می توانند هنگام در بمانند. فارغ  خواست برای اقامت در  حالیکه دانشجویان دکترا می توانند برای سه سال 

دیگر منتقل شوند. اگر بتوانند مقتضیات و شرایط  مدلبریتانیا مطابق با رویکرد گسترده تر در قبال انتقال و جابه جایی، به 

الزم را برآورده کنند، این شامل توانایی انتقال به طریق کار می باشد. طریق فارغ التحصیلی نیز جذابیت پیشنهاد بریتانیا به  

جویان بین المللی را افزایش می دهد و تضمین می کند که ما به لحاظ بین المللی رقابتی باقی می مانیم و همان گونه دانش

گفته شده،   2019( منتشر شده در مارچ  International Education Strategyکه در استراتژی آموزش بین المللی )

 ر آموزش عالی کمک می کند.  به هدف ما جهت افزایش تعداد دانشجویان بین المللی د

این یک طریق اسپانسر نشده خواهد بود. اگر متقاضیان در سطح فوق لیسانس یا دوره لیسانس فارغ التحصیل شوند   -94

به تمام متقاضیان موفق یک دوره اقامت دوساله غیر قابل افزایش داده می شود و اگر با مدرک دکتری فارغ التحصیل 

امت سه ساله به آنها داده خواهد شد و می توانند در طول این دوره در هر سطح مهارتی، کار شوند در این طریق یک اق



کنند یا به دنبال کار بگردند. این طریق مبتنی بر امتیاز خواهد بود و امتیاز کامل به تکمیل موفقیت آمیز یک درجه از یک  

 موسسه آموزش عالی بریتانیایی با سابقه انطباق داده می شود. 

، که برای دانشجویان بین المللی باز است که دوره  Doctorate Extension Scheme (DES)طرح جاری    -95

ماه بعد از تکمیل تحصیالتشان در اینجا بمانند و   12دکتری را در بریتانیا تکمیل کرده اند و به آنها امکان می دهد برای  

به طور قابل توجهی   DESطریق فارغ التحصیلی با ارائه  شود.  کار کنند، با معرفی طریق فارغ التحصیلی جدید بسته می  

یشان را تکمیل کرده بهبود می یابد و به نسبت طریق جاری، دو سال دیگر و یک طریق بهتری را برای افرادی که دکتری

 اند فراهم می کند.

 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

)عمومی( یا یک Tier 4طریق فارغ التحصیلی برای دانشجویان بین المللی باز است که به عنوان یک دانشجوی    -96

دانشجو در زمان درخواست، یک اقامت معتبر دارند و به طور موفقیت آمیزی یک درجه را در سطح دوره کارشناسی یا  

 اق در طول دادن اقامت، کامل کرده اند.  باالتر در یک موسسه آموزش عالی بریتانیایی با سابقه انطب

متقاضیان بایستی کل درجه تحصیلی شان را در بریتانیا تکمیل کرده باشند، به جز برای برنامه های مجاز تحصیل در    -97

 ضروری بوده است.  19خارج یا زمانیکه یادگیری از راه دور به دلیل کووید 

زم نیست متقاضیان توانایی زبان انگلیسی را اثبات کنند به دلیل اینکه قبالً طریق نیازمند شرایط معاش نمی باشد و ال   -98

با تکمیل موفقیت آمیز یک مدرک در یک دانشگاه در بریتانیا این توانایی را اثبات کرده اند. متقاضیان باید هزینه خدمات  

ق دسترسی به بودجه های عمومی را نخواهد  مبتنی بر امتیاز بپردازند. این طری  مدلدرمانی مهاجرت را به نرخ معمول برای  

 داشت. 
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 الزامات                                                               شرایط و محدودیت ها 



 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی 

 بله  کشور(طریق )در  -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر طریق به اقامت  خیر

بهداشتی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

مراجعه   وابستگان بله  پایین  قسمت  به 

 کنید 

های   بله  بیومتریک بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی  خیر معاش 

 شرایط دیگر 

فارغ التحصیالنی که وابستگانشان از قبل در بریتانیا با آنها بوده اند می توانند هم چنان اسپانسر اعضای خانواده  ●

 ای شوند که برای اقامت بیشتر در همان زمان درخواست می دهند. 

 متقاضیان باید: 

 هزینه حساب شده و کل هزینه خدمات بهداشتی مهاجرت را بپردازند.  ●

 شجو در زمان درخواست، اقامت معتبر و باقیمانده داشته باشند.  به عنوان دان●

●   ( عالی  آموزش  موسسه  یک  زمان  HEPتوسط   در  دانشجو  یک  عنوان  به  انطباق  سابقه  با  بریتانیایی   )

 درخواست اسپانسر شده باشند. 



د و دوره باید  (یا باالتر تکمیل کرده باشنRQF 6به طور موفقیت آمیزی یک درجه را در سطح کارشناسی )  ●

( پذیرش تحصیل شان  تاییدیه  باشد که جدیدترین  ای  باشد.  CASدوره  یافته  برای آن تخصیص   )HEP 

 اسپانسر باید تایید کند که متقاضی از شرایط الزم برخوردار است. 

بخشی    تمام تحصیالتشان را در بریتانیا سپری کرده باشند )افرادی که بخشی از دوره شان را در خارج به عنوان●

بخشی از دوره  19از برنامه تحصیل در خارج تکمیل می کنند یا در نتیجه اختالل های ایجاد شده توسط کووید  

 شان را خارج از بریتانیا گذرانده اند نیز می توانند درخواست دهند. (

 نباید قبالً تحت طریق فارغ التحصیلی اقامت گرفته باشند.  ●

تی تحصیل کرده باشند، اجازه دارند تحت طریق فارغ التحصیلی از طرف  اگر با کمک هزینه دانشجویی دول  ●

 موسسه اسپانسرکننده شان در بریتانیا بمانند. 

 حداقل شرایط الزم شامل قبولی در موارد امنیتی، کنترل هویت و مجرمیت را داشته باشند.●

باشد، گوا ● هر جا که الزم  باید  دهند،  انجام  تکمیلی  بخواهند تحصیالت  فناوری  اگر  هینامه طرح تصویب 

 ( بگیرند. ATASآکادمیک )

 تحصیل تکمیلی مجاز است اما نه با اسپانسر طریق دانشجویی 

با توجه به اینکه چه نوع اشتغالی مجاز است، محدودیت های مجزایی اعمال می شود. فارغ التحصیالن در این  

 طریق از اشتغال به عنوان ورزشکار حرفه ای یا دکتر یا دندانپزشک در حال کارآموزی منع می شوند.  

 

 آمدن برای بازدید 

 بازدیدکنندگان 



در پایان دوره گذار، جابه جایی آزاد به پایان می رسد و شهروندان اتحادیه اروپا در طیف سیستم مهاجرت جدید    -99

قرار می گیرند. ما می خواهیم مسافران قانونی را در نظر بگیریم که از اقتصادمان حمایت می کنند و جامعه را غنی می  

 ارد بریتانیا شود. کنند و در آینده، فرهنگ می تواند به آهستگی و 

در اکثر موارد، بازدیدکنندگان می توانند تا شش ماه در بریتانیا بمانند. یک بازدیدکننده ممکن است در طول آن    -100

دوره، چندین بار وارد بریتانیا شود، اما با مالقات و بازدیدهای مکرر و پیوسته نمی تواند در بریتانیا زندگی کند. نمی توانند 

 روز تحصیل کنند.  30ا به بودجه های عمومی دسترسی داشته باشند. در حال حاضر، نمی توانند برای بیش از کار کنند ی

قوانین مربوط به گردشگری در بریتانیا، عالوه بر گردشگری و دیدن خانواده، امکان فعالیت های گسترده ای را   -101

اکره و امضای قراردادهای تجاری به بریتانیا بیایند. دانشگاهیان فراهم می کند. تجار و بازرگانان می توانند برای جلسه، مذ

پیشگام می توانند آخرین پژوهش های خود را ارائه کنند. برای مثال، دانشمندان می توانند دانششان در مورد پروژه های  

ه اینجا بیایند و از شرکت بین المللی را با همکارانشان به اشتراک بگذارند. افراد شاغل در کشورهای خارجی می توانند ب

هایی که از شرکت شان جنس خریده اند  حمایت کنند یا با یک کسب و کار در بریتانیا که جایگزین کارفرمایشان در  

قوانین مهاجرت ارائه شده است. ما به همکاری مان با   Vیک کشور دیگر شده همکاری کنند. جزئیات بیشتر در ضمیمه 

 امه می دهیم تا ببینیم چگونه می توانیم قوانین گردشگری را ساده تر و بهتر کنیم.  دست اندرکاران در زمینه اد

 چه کسی می تواند درخواست کند؟ 

هر کسی می تواند برای بازدید از بریتانیا درخواست دهد. آنها باید پیش از آمدن، برای ویزا درخواست دهند و    -102

ند. ملیت های دارای ویزای ملی )آنهایی که شهروندان کشورهای لیست برای ورود به مرز بریتانیا درخواست اقامت بده

قوانین مهاجرتی هستند( می توانند هر جایی خارج از بریتانیا درخواست دهند. ملیت های    Vتا ضمیمه   2شده در ضمیمه  

لت گفته که هدفش  بدون ویزا )شهروندان کشورهایی که ذکر نشده اند( می توانند در مرز بریتانیا درخواست دهند. دو

 شهروندان اتحادیه اروپا و سوئیس است که برای بازدید از بریتانیا نیاز به ویزا نداشته باشند. 

 الزامات و شرایط گردشگری   -11جدول 



 الزامات                                                               شرایط و محدودیت ها 

 خیر محدودشده خیر زبان انگلیسی 

 خیر**  طریق )در کشور( -تغییر بله*  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر طریق به اقامت  خیر

های   مراقبت  هزینه 

 بهداشتی مهاجرت 

 خیر وابستگان خیر

های   بله*  بیومتریک بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 N/A کار تکمیلی  *** N/A معاش 

 موارد دیگر 

  

 برای ملیت های دارای ویزای ملی *فقط 

دیگر   مدل**مگراینکه در بریتانیا باشید و به عنوان کارآفرین فعالیت کنید، نمی توانید از طریق گردشگری به 

 جابجا شوید.

***گردشگرها باید برای پرداخت تمام هزینه های منطقی متناسب با بازدیدشان بدون کار کردن یا دسترسی  

 های عمومی، بودجه کامل داشته باشند.به بودجه ها یا فاند

 تحصیل کوتاه مدت



ماه را فراهم می کنیم. تمام تحصیالت غیرتفریحی باید در یک    6ما تحت طریق بازدید استاندارد، امکان تحصیل تا    -103

روز    30موسسه معتبر انجام شوند. نیازی نیست دوره های تفریحی که برای لذت و سرگرمی انجام می گیرند و بیش از  

 طول نمی کشند و به یک مدرک رسمی منتهی نمی شوند، در یک موسسه مجاز انجام گیرند. 

ماهه را باز می گذاریم. این طریق با طریق دانشجویی اصلی و    11تا    6ما طریق تحصیل زبان انگلیسی کوتاه مدت    -104

از تمام ملیت ها پیش از سفر، تاییدیه ورود  طریق تحصیل کوتاه مدت متفاوت می باشد و مستلزم این است که متقاضیان  

نیازمند اسپانسرشیپ نیست و  افرادی است که دوره های زبان انگلیسی را می گذرانند،  به ویژه برای  این  باشند.  داشته 

 امکان کار نمی دهد.  

 مهاجرت  مدلدیگر 

 ترانسفرهای درون شرکتی و کارآموزان فارع التحصیل درون شرکتی

ات برای کارآموزان فارغ التحصیل و ترانسفرهای درون شرکتی، موافقت با جابه جایی موقتی با پرسنل هدف تمهید  -105

باشد می  های چندملیتی  برای شرکت  فرعی  های  بین شعبه  متخصصان  امکان جابه جایی  ایجاد  این  .تجاری کلیدی، 

بریتانیا در توافقات تجارت آزاد درباره  تمهیدات از سرمایه گذاری و تجارت داخلی حمایت می کنند و به تعهداتی که  

 این چنین متخصصانی اتخاذ کرده قابلیت اجرا می دهد.  

مناسب است باشند و تابع یک آستانه    RQF6این طریق مستلزم این است که متقاضیان در سمت هایی که برای    -106

ع الزامات زبان انگلیسی نخواهد بود  )متخصص ماهر( باشند. تابSkilled Workerدرآمد حداقل متفاوت با طریق اصلی  

اما تابع این الزام است که متخصص برای یک دوره حداقلی پیش از ترانسفر، توسط بیزینسی که او را فرستاده استخدام 

 ماه در موارد ترانسفرهای درون شرکتی یا سه ماه در مورد کارآموزان فارغ التحصیل درون شرکتی(.   12شده باشد )

راهی را به سمت اقامت فراهم نمی کند. اگرچه افرادی که در این طریق پذیرفته شده اند اگر که الزامات    این طریق  -107

 یا متخصص ماهر شوند.    Skilled Workerالزم برای آن طریق را داشته باشند، اجازه دارند وارد طریق  



جاری را که به ترانسفرهای درون شرکتی اعمال می شوند را تطبیق می دهیم    "cooling off  "ما هم چنین قوانین    -108

تا اطمینان حاصل کنیم که سیستم آتی، تمهیدات منعطف تری را برای تعهدات کوتاه مدت تر فراهم می کند. برنامه 

ک ترانسفر درون شرکتی  ریزی می کنیم تا قوانین جاری را با قوانینی جایگزین کنیم که به وضوح مستلزم این است که ی

خارج از کشور نیاز به تاییدیه ورود یا اقامت جهت ورود یا ماندن به عنوان  یک شخص منتقل شده درون شرکتی برای  

بیش از پنج سال در هر دوره شش ساله، به جز زمانیکه بر مبنای حقوق  تا یک دوره نه ساله به آنها زمان داده می شود،  

 نداشته باشد. 

 ی تواند درخواست دهد؟ چه کسی م

تابع الزامات اسپانسرشیپ باشند، کارمندان ماهر کنونی بیزینس فرستنده، که به شعبه بریتانیایی یا شرکت وابسته آن   -109

 بیزینس ترانسفر می شوند.  

 الزامات و شرایط کارآموزان فارغ التحصیل درون شرکتی و ترانسفرهای درون شرکتی -12جدول 

 شرایط و محدودیت ها                                                         الزامات       

 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی  

 بله  طریق )در کشور( -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت  

 خیر اقامت بله 

های   مراقبت  هزینه  

 بهداشتی مهاجرت 

 بله  وابستگان بله 



های   بله  بیومتریک بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی  بله  معاش 

 الزامات دیگر 

 متقاضی باید:

●( باشد  شده  استخدام  ترانسفر  تاریخ  از  پیش  ماه  دوازده  حداقل  برای  فرستنده  بیزینس  برای    3توسط  ماه 

 کارآموزان فارغ التحصیل(

 پوند( 41500حال حاضر الزامات حقوق حداقل را برآورده کند )در ●

 را برآورده کند  "cooling off"الزامات  ●

 Certificate of Sponsorshipاشتغال محدود شده به نقش مشخص شده در 

ماه برای کارآموز فارغ التحصیل و پنج سال برای ترانسفر شرکت )نه سال برای سمت های شغلی    12ورود برای  

 با حقوق باالتر(

 

 طرح پویایی جوانان 

دولت بریتانیا متعهد است که تبادل فرهنگی و ارائه فرصت برای افراد جوان را تسهیل ببخشد. طرح پویایی جوانان   -110

(Youth Mobility Scheme: YMS یک طریق موقتی جهت ارائه فرصت تجربه زندگی در بریتانیا، فراهم آوردن )

یک طرح دوسویه و    YMSورهای شرکت کننده می باشد.  امکان کار برای آنها و سفر تا دوسال برای افراد جوان کش



متقابل می باشد و شرایطش مورد مذاکره و توافق دو کشور قرار می گیرد و به شهروندان بریتانیایی جوان امکان می دهد  

 در کشور خارج از فرصت های مشابه بهره ببرند.  

ش، کانادا، ژاپن، موناکو، نیوزیلند، هنگ کنگ، جمهوری  با اتری  YMSتوافق نامه    8بریتانیا در حال حاضر در حال انجام  

 بیشتر با دیگر کشورها استقبال می کند.   YMSکره و تایوان می باشد. بریتانیا از انجام موافقت نامه های  

 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

ی دارند و شهروندان کشورها  پوند   1890سال است و پس انداز    30و    18افرادی که در زمان درخواست سنشان بین    -112

ضمیمه   در  شده  لیست  جمهوری  های  حکومت  یا    Gیا  هستند  مهاجرتی  ،  British Overseas Citizenقوانین 

British Overseas Territories Citizen   یاBritish National Overseas   .هستند 

 الزامات و شرایط طرح پویایی جوانان  -13جدول 

 شرایط و محدودیت ها                                                  الزامات                

 بله  محدود شده  خیر زبان انگلیسی 

 بله  طریق)در کشور(  -تغییر بله  هزینه درخواست 

 خیر اقامت خیر هزینه مهارت های مهاجرت 

بهداشتی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر وابستگان بله 

به   بله  بیومتریک بودجه  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی  بله  معاش 



 الزامات دیگر 

 متقاضیان در حالیکه در بریتانیا هستند می توانند کار یا تحصیل کنند. 

متقاضیان اجازه ندارند به عنوان یک ورزشکار حرفه ای یا دندانپزشک یا پزشک در حال کارورزی اشتغال به  

 کار پیدا کنند

 ندارند اعضای خانواده را به عنوان وابستگان بیاورندمتقاضیان اجازه 

 متقاضیان در این گروه از قبل نباید تاییدیه ورود داشته باشند

 Erasmus( را دریافت کنند )به استثنای برخی طرح ها هم چون   NMWمتقاضیان باید حداقل دستمزد ملی ) 

 

 ورزشی  مدل

 ورزشی بلندمدت و موقتی مدل

سیستم جاری برای ورزش هم پیش زمینه های بلندمدت و هم موقتی برای ورزشکاران حرفه ای شرکت کننده در   -113

 ورزش در بریتانیا فراهم می کند

به صدور و اجرای یک فرایند تایید برای متقاضیان    ( Public Governing Bodiesنهادهای نظارت بر ورزش )  -114

از فرصت های بازی برای ورزشکاران ساکن و توسعه جوانان حمایت می شود. این   مه می دهند تا تضمین کنند کهادا

 م منتشر می شوند و شفافیت کاملی دارند.  SGBچنین تاییدهایی بر اساس معیارهای ورزشی واقعی هستند که در وبسایت  

ورزش، ورزشکاران به دنبال این هستند که بر یک مبنای  مطابق با تمهیدات و برنامه ریزی های جاری ما برای    -115

مشمول الزام به زبان انگلیسی نباشند. آن ورزشکارانی که یا به دنبال آمدن برای دوره های طوالنی    -ماه یا کمتر  12-موقتی  

زبان انگلیسی خواهند   تر هستند یا اینکه در بریتانیا اقامت پیدا کنند، با حفظ انطباق از طریق متخصص ماهر، مشمول الزام



بود. بدین ترتیب، محاسبه دوره های زمانی در هر طریق برای اقامت تحت این طریق فقط زمانی شروع می شود که مهاجر 

 .الزام  زبان انگلیسی را اثبات کرده باشد

 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

   SGBید یک پیشنهاد شغلی تایید شده و تاییدیه از  ورزشکاران شناخته شده بین المللی از تمام ملیت ها. آنها با  -116

 مربوطه داشته باشند، و اشتغالشان باید توسط یک کارفرمای بریتانیایی که از طرف وزارت کشور مجوز دارد اسپانسر شود. 

ند باید برای اما اگر تصمیم بگیرند به طور دائم جابجا شو ورزشکاران اجازه دارند با وام به یک باشگاه دیگر بروند  -117

 یک تاییدیه نهاد نظارت بر ورزش جدید با باشگاه جدیدشان، درخواست دهند.

 الزامات و شرایط ورزشکاران )اقامت موقتی( -14جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی 

 بله  کارفرماها -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  طریق )در کشور (  -تغییر خیر

 خیر اقامت بله  هزینه بهداشت مهاجرت 

 بله  وابستگان بله  بیومتریک

بودجه   بله  معاش  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 



  کار تکمیلی 

 بله 

 

 الزامات و شرایط ورزشکاران )اقامت بلند مدت( -15جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود شده   بله  انگلیسی* زبان 

 بله  طریق )در کشور( -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  اقامت خیر

 بله  وابستگان بله  هزینه بهداشت مهاجرت 

بودجه   بله  بیومتریک به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی   بله  معاش 

از   بیش  برای  که  معادل سطح    24*ورزشکاری  زبان  دانش  باید  مانده،  بریتانیا  در  پیوسته  باالتر   A1ماه  یا 

چارچوب اروپایی مشترک برای یادگیری زبان  شورای اروپا؛ یا مدرک آکادمیکی داشته باشد که به زبان  

معادل مدرک لیسانس بریتانیا، مدرک فوق لیسانس یا   UK NAPICانگلیسی آموزش داده شده و توسط  

 دکتری تشخیص داده شود.  



 الزامات دیگر 

سال و اثبات دانش   5ورزشکاران می توانند برای طرح اقامت دائم بعد از تکمیل اقامت پیوسته در بریتانیا برای 

 زبان انگلیسی درخواست دهند. 

 هم دارندگان ویزای اقامت موقت و هم اقامت بلند مدت:

 Shortage Occupationمی توانند به عنوان اشتغال اولیه، کار تکمیلی در همان سطح، شغلی در لیست    ●

List (SOL)  ساعت در هفته تحصیل کنند.   15داشته باشند یا تا 

اجازه دارند به عنوان ورزشکار برای تیم ملی شان و در عین حال بازی در یک رقابت در ورزش دانشکده    ●

 (کار کنند یا به عنوان یک گوینده ورزشی کار کنند. BUCSای و دانشگاهی بریتانیا  )

 استثنائاتی اعمال می شود(  Erasmusاقل دستمزد ملی را دریافت کنند )به برخی طرح ها هم چون  باید حد  ●

 

 طریق نوآوری 

هنرمندان، بازیگران و موسیقیدانان به زندگی فرهنگی غنی بریتانیا کمک می کنند. بریتانیا همیشه مقصدی جذاب    -118

اهد بود. این طریق برای متقاضیان در صنعت خالقی است که برای  برای استعدادهای بین المللی برتر در این زمینه ها خو

 ماه وارد بریتانیا می شوند.   12قراردادها/همکاری های کوتاه مدت تا 

متقاضیان در صنایع خالق و نوآورانه نیز این گزینه را دارند که به عنوان گردشگر وارد بریتانیا شوند. قوانین جاری   -119

ه هنرمندان، بازیگران و موسیقی دانان امکان می دهد در بریتانیا اجرا داشته باشند و برای مشارکت برای بازدیدکنندگان ب

شان در رویدادهای خاص پول دریافت کنند. ما به همکاری مان با بخش ابداع و نوآوری ادامه می دهیم تا درخواست 

 . برای ورود به بریتانیا در سفرهای کوتاه مدت را ساده و اصالح کنیم



 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

افراد از تمام ملیت ها که پیشنهاد شغلی تایید شده دارند و اشتغالشان توسط یک کارفرمای بریتانیایی که مجوز   -120

 وزارت کشور را دارد  اسپانسر می شود، می توانند در یک حرفه در یک صنعت خالق کار کنند. 

 وری الزامات و شرایط طریق نوآ -16جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی 

 بله  کارفرماها -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  )در کشور( مسیر -تغییر خیر

 خیر اقامت بله  هزینه بهداشت مهاجرت 

 بله  وابستگان بله  بیومتریک

های   بله  معاش  بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 کار تکمیلی 

 خیر

 

 

 بله 

یک اسپانسر باید اطمینان حاصل  Certificate of Sponsorship*پیش از تعیین یک گواهی اسپانسرشیپ  

قوانین مهاجرت( برای اشتغال )زمانیکه وجود داشته  Jکند که مطابق با آیین کار مربوطه آنها )همانند ضمیمه  



باشد، اسپانسر/کارفرما باید راضی باشد که متخصص مهاجر،    باشد( است. اگر هیچ آیین کاری وجود نداشته 

در   'به شکل بین المللی 'مهارت ها و ویژگی های منحصر به فرد جهت کار کردن در آن پست را دارد و اینکه 

 هستند.   'شناخته شده/تایید شده 'زمینه کاریشان  

 متقاضیان: 

  SOLمتقاضیان می توانند به عنوان اشتغال اولیه، کار تکمیلی در همان سطح انجام دهند، شغلی را در لیست 

 ساعت در هفته تحصیل کنند.  15انجام دهند یا تا 

معتبر   گواهی  یک  با  ویزا  بدون  شهروندان  که  خالقی  متخصصان  به  که  جاری،  نواوری  و  ورزش  امتیاز 

ود به بریتانیا برای کار تا دوره حداکثر سه ماه بدون تاییدیه ورود قبلی می دهد،  اسپانسرشیپ هستند اجازه ور

 باقی می ماند.  

استثنائاتی اعمال   Erasmusمتقاضیان باید حداقل دستمزد ملی را دریافت کنند )به برخی طرح ها هم چون  

 می شود.(

 

 خیریه 

رهای داوطلبانه بدون حقوق برای یک خیره بریتانیایی ثبت طریقی برای متقاضیانی که می خواهند برای انجام کا   -121

 شنوند.  شده به بریتانیا وارد شوند و باعث پیشرفت هدف اصلی خیریه

 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

افراد از تمام ملیت ها که می خواهند به طور داوطلبانه برای یک خیریه بریتانیایی ثبت شده برای یک دوره حداکثر   -122

 وازده ماهه کار کنند. د



 الزامات و شرایط طریق خیریه  -17جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی 

 بله  )در کشور( مسیر -تغییر بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر اقامت خیر

 بله  وابستگان بله  هزینه بهداشت مهاجرت 

های   بله  بیومتریک بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی   بله  معاش  

 

 متخصصان مذهبی و سفیران دین 

دو طریق اختصاصی برای سازمان های مذهبی که به دنبال جذب نیرو از کشورهای خارجی هستند وجود دارد.   -123

نقش پیشگامی به عنوان رهبران دینی، رهبران گردهمایی  ویزای سفیران دین یک ویزای بلندمدت تر برای افرادی است که  

مذهبی و موعظه گر مولفه های اعتقاد ایفا می کنند. ویزای متخصص مذهبی یک ویزای موقتی کوتاه مدت است   های

 که برای افرادی است که نقش های غیر کشیشی انجام می دهند و از فعالیت های سازمان های مذهبی حمایت می کنند. 

تمهیدات موجود جهت برآوردن نیازهای آن سازمان ها و اطمینان از اینکه آن هایی که به بریتانیا می آیند می توانند    -124

 با جوامع گسترده تری که در آن زندگی می کنند ادغام شوند، بهبود یافته اند.  



 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

ی پیشگام به عنوان رهبران دینی )بلند مدت تر( یا متخصصان مذهبی  افراد از تمام ملیت ها که می خواهند نقش ها  -125

 )موقتی( که در پست های غیر کشیشی کوتاه مدت در یک سازمان مذهبی هستند را انجام دهند. 

 الزامات و شرایط سفیران دین  -18جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود شده  بله  زبان انگلیسی 

 بله  )در کشور( مسیر -تغییر بله  درخواست هزینه 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  اقامت خیر

بهداشتی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  وابستگان بله 

های   بله  بیومتریک بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی  بله  معاش 

 دیگر الزامات 

را  SOLمتقاضیان می توانند به عنوان اشتغال اولیه، کار تکمیلی در همان سطح انجام دهند، شغلی در لیست  

 ساعت در هفته تحصیل کنند.  15انجام دهند، یا تا 



متقاضی سفیر دین می تواند کار تکمیلی، کار داوطلبانه، تحصیل )تا زمانیکه با شغل اسپانسرشده تداخل نداشته  

 به خارج داشته باشد.باشد( و سفر 

 (  Erasmusمتفاضیان باید حداقل حقوق ملی را دریافت کنند )به استثنای برخی طرح ها مانند  

 

 الزامات و شرایط متخصصان مذهبی )کوتاه مدت تر( -19جدول 

  شرایط و محدودیت ها   الزامات 

 خیر محدود شده   خیر زبان انگلیسی 

 بله  )در کشور( مسیر-تغییر  بله  هزینه درخواست 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر اقامت خیر

بهداشتی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  وابستگان خیر

های   بله  بیومتریک بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی  بله  معاش 

 دیگر الزامات 



انجام   SOLمتقاضیان می توانند به عنوان اشتغال اولیه کار تکمیلی در سطح مشابه انجام دهند، شغلی در لیست  

 ساعت در هفته تحصیل کنند.  15دهند، یا تا 

 یک متخصص برای یک موسسه مذهبی باید پیشنهادی از طرف اسپانسر داشته باشد. 

ماه پیش از درخواست    12دیه ورود یا اقامت برای ماندن در  هر متقاضی به عنوان یک متخصص مذهبی نباید تایی

 به عنوان یک متخصص خیریه یا متخصص مذهبی داشته باشد.

استثنائاتی اعمال   Erasmusمتقاضیان باید حداقل دستمزد ملی را دریافت کنند )به برخی طرح ها هم چون  

 می شود(

 

 ویزای تبادل مجاز دولت 

است همکاری بین المللی، تبادل فرهنگی و اشتراک گذاری تجربیات برتر را تسهیل ببخشد. دولت بریتانیا متعهد    -126

( یک طریق کاری موقتی است که Government authorised exchange: GAEویزای تبادل مجاز دولت )

المللی و رشد بریتانیا می باشد. طرح های   ند جهت انجام به مهاجران امکان می ده  GAEمطابق با اهداف توسعه بین 

نمی تواند برای پر کردن خالء ها مورد استفاده قرار گیرد،   GAEتجربیات کاری و کارآموزی به بریتانیا بیایند. طریق  

 تمام جایگذاری ها ها باید زیاد باشند. 

تایید شده وجود دارد که شامل دامنه وسیعی از بخش ها هستند. باید   GAEطرح    60جاری،  EUتحت سیستم غیر    -127

 به تقویت و یکپارچه سازی طرح های جاری توجه بیشتری شود. 

 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

هر مهاجری، که در معرض بررسی های مهاجرتی و کیفری قرار گرفته و توسط یک کارفرمایی که صاحب یک    -128

 است اسپانسر شده.طرح تایید شده 



 : الزامات و شرایط تبادل مجاز دولت20جدول 

 الزامات                                                               شرایط و محدودیت ها 

 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی 

ها)در    -تغییر بله  هزینه درخواست  طریق 

 کشور(

 خیر*

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر اقامت خیر

بهداشتی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  وابستگان بله 

های   بله  بیومتریک بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی  بله  معاش 

 *استثنائات برای افرادی اعمال می شوند که: 

 محققان اسپانسرشده ای هستند که می توانند به طریق گلوبال تلنت یا استعداد جهانی منتقل شوند.  ●

  PGDEیا   PGCEو در طول آخرین دریافت اقامتشان مدرک لیسانس، فوق لیسانس،  Tier 4ویزای  ●

 بریتانیا داشته اند. 



جهت انجام کارورزی حرفه ای بعد از فارغ التحصیلی یا تجربه کاری، اسپانسر شده باشند که برای دستیابی ●

به ثبت یا صالحیت حرفه ای در همان زمینه شغلی همان گونه که شرایطش در قسمت فوق توضیح داده شد،  

 الزم است.  

ا با شرایط شرح داده شده در قسمت فوق  ماه اسپانسر می شوند که مستقیم  12جهت انجام دوره انترنی تا  ●

 مرتبط می باشد. 

اعمال    Erasmusمتقاضیان باید حداقل دستمزد ملی را دریافت کنند )استثنائات به برخی طرح ها هم چون  

 می شوند.

 

 توافق نامه بین المللی 

حت پوشش حقوق بین  این یک طریق تخصصی برای افرادی است که تحت قرارداد، جهت ارائه خدماتی که ت  -129

 الملل است وارد می شوند. شامل موارد مقابل می باشد:

 کارمندان خصوصی در خانواده های دیپلماتیک●

 کارمندان سازمان های بین المللی و دولت های خارجی  ●

 (GATSتوافق نامه عمومی در خصوص تجارت خدمات ) ●

 دیگر یا کشورهای دیگر توافق نامه های مشابه بین بریتانیا و یک کشور ●

تعهد بریتانیا جهت حفظ تمهیدات ویزای ملزم شده  توسط حقوق بین الملل بعد از اینکه اتحادیه اروپا را ترک   -130

کردیم ادامه خواهد یافت. اگرچه این طریق در آینده مورد بازنگری قرار می گیرد تا پیشرفت هایی در شکل جاری آن 



دات حاصل شده از توافق نامه های بین المللی و تعهدات ما تحت کنوانسیون وین در مورد انجام گیرد. تمایز بین تمهی

 روابط دیپلماتیک شفاف تر خواهند بود.  

 چه کسی می تواند درخواست دهد؟ 

 قابل اجرا برای شهروندان اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا  -131

 : الزامات و شرایط توافق نامه بین المللی 21جدول 

 الزامات                                                                 شرایط و محدودیت ها 

 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی 

)داخل    -تغییر بله  هزینه خدمات   طریق 

 کشور(* 

 بله 

های   مهارت  هزینه 

 مهاجرت 

 خیر اقامت خیر

بهداشتی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  وابستگان بله 

   بله  بیومتریک

های     بودجه  به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 بله  کار تکمیلی   بله  معاش 



 الزامات دیگر 

استثنائاتی اعمال   Erasmusمتقاضیان باید حداقل دستمزد ملی را دریافت کنند )به برخی طرح ها هم چون  

 می شود(

ماه تا دو سال می باشد. در گروه های فرعی، محدودیت ها و    6این مجوز اعطا شده دارای مدت متفاوت از  

 شرایط دقیق متفاوت است.  

 

 اصل و نسب بریتانیایی 

با پدربزرگ و مادربزرگ متولد   -132 المنافع  اتحادیه کشورهای مشترک  به شهروندان  بریتانیایی  طریق اصل و نسب 

سال به بریتانیا بیاید و هر نوع   5می دهد به بریتانیا بیایند و در آنجا زندگی و کار کنند. مهاجر می تواند برای    بریتانیا امکان

کاری )شامل خود اشتغالی( در هر سطح مهارتی انجام دهد. آنها می توانند بعد از اقامت پیوسته پنج ساله به طور دائم در 

 بریتانیا اقامت پیدا کنند. 

 تواند درخواست دهد؟ چه کسی می 

پدربزرگ    -133 از  یکی  اثبات کنند که  بتوانند  و  باشند  المنافع  مشترک  اتحادیه کشورهای  باید شهروندان  متقاضیان 

 مادربزرگ هایشان در بریتانیا یا ایسلند متولد شده است )گرنزی، جرزی یا جزیره من(.

 در قسمت زیر را برآورده کنند. عالوه بر این، متقاضیان باید دیگر الزامات مشمولیت    -134

 الزامات و شرایط اصل و نسب بریتانیایی  -22جدول 

 الزامات                                                                 شرایط و محدودیت ها 

 خیر محدود شده  خیر زبان انگلیسی 



 بله  طریق )در کشور( -تغییر بله  هزینه درخواست 

های  هزینه   مهارت 

 مهاجرت 

 بله  طریق به اقامت  خیر

بهداشتی   خدمات  هزینه 

 مهاجرت 

 بله  وابستگان بله 

بودجه   بله  بیومتریک به  دسترسی 

 عمومی 

 خیر

 N/A کار تکمیلی  بله  معاش 

اعمال می   Erasmusمتقاضیان حداقل دستمزد ملی را دریافت کنند )استثنائاتی به برخی طرح ها هم چون  

 شود( 

 اطالعات دیگر 

متقاضیان در این گروه، برای آمدن به بریتانیا به پیشنهاد شغلی نیاز ندارند اما باید نشان دهند که می توانند کار کنند   -135

می توانند هر نوع کاری در هر سطح مهارتی انجام دهند )شامل خود اشتغالی(. الزم    و هدفشان کار کردن است. آنها

 نیست که کار با یک اسپانسر مجاز باشد. 

ویزای اصل و نسب بریتانیایی برای پنج سال معتبر است و در پایان این مدت دارندگان این ویزا می توانند درخواست    -136

 برای یک دوره پنج ساله دیگر ویزایشان را تمدید کنند.اقامت دائم در بریتانیا بدهند یا 

زندگی در 'زبان انگلیسی برای ویزای اولیه نیاز نیست اما متقاضیان باید الزام زبان انگلیسی را برآورده کنند و تست    -137

 را جهت کسب صالحیت برای اقامت بگذرانند.   'بریتانیا



 اطالعات بیشتر 

تحصیل و کاری عمده می باشد که امسال بازگشایی می شوند. پس از آن،   مدلاولیه برای  این سند، شامل الزامات    -138

، شامل طریق  مسیرتمهیدات نهایی در قوانین مهاجرت و راهنمایی هایی برای متقاضیان ارائه می شود. برای تمام دیگر  

ژانویه   از  تحت  2021خانواده،  )که  شان  خانواده  اعضای  و  اروپا  اتحادیه  شهروندان   ،EUSS   باید ندارند(  صالحیت 

 درخواست دهند و واجد شرایط ورود یا ماندن بر مبنای مشابه هم چون شهروندان غیر اتحادیه اروپا باشند. 

سیستم بر پایه امتیاز در حال اجرا در چندین فاز است تا اطمینان حاصل شود که امکان ارائه بی اشکال و دادن زمان   -139

 کافی به همه جهت انطباق با آن فراهم می شود.  

 مهاجرتی دیگری نیز وجود دارد که شامل این موارد می باشند:  مدلی که در این سند ذکر شد، مدلبه جز  -140

رح آزمایشی متخصصان فصلی برای کشاورزی: اطالعات بیشتری در مورد طرح آزمایشی متخصصان فصلی ارائه  ط●

منعقد خواهد شد. این طرح آزمایشی بعداً مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و در 2020نشده، به دلیل اینکه در پایان سال  

 واهد یافت یا خیر تصمیم گیری می شود. مورد اینکه آیا تحت تحت سیستم امتیاز بنیاد بعداً ادامه خ

متخصصان داخلی خارجی: این طریق به یک متخصص داخلی در یک خانواده خصوصی که برای کارفرمایشان حداقل ●

یکسال کار کرده )برای مثال پرستارهای بچه یا آنهایی که مراقبت های فردی برای کارفرما و خانواده شان ارائه می کنند( 

 از بریتانیا دیدن کنند.    6با کارفرمایشان برای مدت امکان می دهد 

دولت بریتانیا عمیقاً نگران وضع یک قانون امنیتی ملی توسط چین بر هنگ کنگ است که حقوق و آزادی های    -141

( محدود می  Sino- British Joint Declarationمردم هنگ کنگ را در نقض معاهده مشترک چین و بریتانیا )

عهد تاریخی و اخالقی در قبال مردمان بریتانیایی )خارجی( در هنگ کنگ داریم که تصمیم گرفته اند کند. ما یک ت

پیوندهایشان با بریتانیا را حفظ کنند و تعهدمان نسبت به آنها را می پذیریم. ما یک طریق مهاجرتی جدید برای ملیت های  



ه معموال ساکن هنگ کنگ هستند معرفی می کنیم و به  بریتانیایی )خارجی( و وابستگان خانواده های درجه یک شان ک

 آنها امکان می دهیم در بریتانیا زندگی و کار کنند و طریقی به سمت شهروندی برای آنها ارائه می کنیم. 

 مرز آینده 

هند امنیت به عنوان بخشی از سیستم مبتنی بر امتیازمان، ما مجموعه تغییراتی را اجرا می کنیم که به ما امکان می د  -142

مرزهایمان را تقویت کنیم. سیستم مرزی آینده ما باعث افزایش آسایش و حفاظت از عموم مردم می شود. سرمایه گذاری  

در فرایندهای مرزی، بیومتریک و تکنولوژی به مرزی منجر می شود که با یک سفر کامالً دیجیتال از مبدا به مقصد هم  

 ریق مرز را بهبود می بخشد. امنیت و هم عبور مسافران قانونی از ط

، ما یک مجوز جهانی برای الزامات سفر معرفی می کنیم که  2025به عنوان بخشی از یک برنامه مرحله ای تا سال  -143

هر فردی را که می خواهد به بریتانیا سفر کند )به جز شهروندان ایرلندی و بریتانیایی( ملزم می کند جهت تسهیل عبور  

(  ETAدور کردن تهدید از مرزهای بریتانیا، پیش از سفر مجوز بگیرد. ما مجوزهای الکترونیکی سفر ) مسافران قانونی و

را برای بازدیدکنندگان و مسافران عبوری از بریتانیا که برای مدت ماندن کوتاه در حال حاضر به ویزا نیاز ندارند و یا 

ندارند معرفی می کنیم. سیستم   از سفر وضعیت مهاجرتی  فرایند    ETAپیش  متقاضیان یک  است که  این  ما مستلزم 

درخواست آسان داشته باشند و امکان انجام بررسی های امنیتی و تصمیمات آگاهانه تر در مورد اطالعات حاصل شده  

عنوان مجوز  در مراحل ابتدایی در مورد اینکه آیا باید به افراد اجازه داده شود به بریتانیا سفر کنند یا خیر اتخاذ شود. این به  

 سفرشان عمل می کند.

برای شهروندان ایرلندی و بریتانیایی که برای ورود به بریتانیا نیازمند مجوز نیستند، اجازه شان توسط پاسپورت شان    -144

تغییری    Common Travel Areaنشان داده می شود. شهروندان ایرلندی،  معموالً به مجوز نیاز ندارند و در تمهیدات  

نخو آیند،  ایجاد  می  بریتانیا  به  تحصیل  یا  کار  برای  که  برای کسانی  آیند،  اهد شد.  می  ویزا  با  که  بازدیدکنندگانی  یا 

مجوزشان ویزایشان است که ما آن را به دیجیتال تبدیل می کنیم. هدف ما این است که ویزا را دیجیتال کنیم و آن را با 

 ویزای کاغذی جایگزین کنیم. 



، شهروندان اتحادیه اروپا )به جز آنهایی که تحت 2021برای اثبات هویت الزم است. در سال  در مرز، پاسپورت    -145

Withdrawal Agreement حقوق حفاظت شده دارند( برای عبور از مرز باید از پاسپورت به جای کارت شناسایی

هروندان اتحادیه اروپا موثر است به  استفاده کنند. ما جزئیات بیشتر در مورد تغییر در فرایندهای کنترل مرزی را که بر ش

 موقع بعد از مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا اعالم می کنیم. 

 هزینه های درخواست بر اساس هزینه های جاری و ساختار تعیین هزینه  -ضمیمه الف

ییر کنند. برای  صحیح هستند. هزینه ها در حال بازنگری هستند و ممکن است تغ  2020هزینه های ذکر شده تا ژوالی  

 را چک کنید.    gov.uk  بررسی آخرین هزینه ها، لطفاً

 هزینه های درخواست -23جدول 

 درخواست در خارج                                                درخواست در داخل کشور                                     

 پوند 704تا سه سال:  پوند 610تا سه سال:  متخصص ماهر

 پوند1.408بیش از سه سال:  پوند  1220بیش از سه سال: 

شغل های دارای کمبود تا سه سال  

 پوند 464: 

شغل های دارای کمبود تا سه سال: 

 پوند 464

شغل های دارای کمبود بیش از سه  

 پوند928سال: 

شغل های دارای کمبود بیش از سه  

 پوند 928سال: 

 پوند 608 پوند608 استعداد جهانی 

 پوند493 پوند363 استارت آپ 

 پوند  1.277 پوند 1.021 ابداع و نوآوری 



 پوند475 پوند348 دانشجو

 پوند475 پوند348 دانش آموز خردسال 

مدت:  گردشگر کوتاه  گردشگری  ویزای 

 *پوند95

 

برای   وابستگان طریق  همان  به  ها  هزینه 

وابستگان اعمال می شود، و همانند 

متقاضی همان هزینه را پرداخت می  

 کنند. 

 

 پوند 610تا سه سال:  انتقال درون شرکتی

 پوند1.220بیش از سه سال:؛

 پوند704تا سه سال: 

 پوند1.408بیش از سه سال: 

درون   التحصیل  فارغ  کارآموز 

 شرکتی

 پوند482

 

 پوند482

 پوند244 پوند244 خالق

 پوند244 پوند244 طرح پویایی جوانان 

 پوند244 پوند244 خیریه 

 پوند704 پوند610 سفیران دین 

 پوند244 پوند244 متخصص مذهبی 



 پوند244 پوند244 تبادل مجاز دولت

 پوند244 پوند244 موافق نامه های بین المللی 

 پوند 1.033 پوند 1.523 خانواده 

 پوند1033 پوند516 اصل و نسب بریتانیایی 

 

*فقط برای ملیت هایی که به ویزا نیاز دارند. اطالعات بیشتر در مورد هزینه های مختلف ویزای گردشگری در وبسایت 

gov.uk .قابل دسترس است 

هزینه اسپانسرشیپ )مجوزها و گواهی ها(به همان شیوه ای که اکنون اعمال می شود اعمال می گردد. هزینه مجوز اسپانسر 

قی که تحت آن درخواست می دهند بستگی دارد. برای مثال، تحت طریق متخصص ماهر، برای  به اندازه شرکت و طری

 1.476پوند است؛ برای کسب و کارهای متوسط یا بزرگ، هزینه    536سازمان های کوچک و وابسته به خیریه، هزینه  

 قابل دسترس است.   gov.ukپوند است. اطالعات بیشتر در  

ویزای بهداشت و درمان، طریق فارغ التحصیلی و طریق ورزش در موعد مقرر قابل دسترس   جزئیات بیشتر در مورد هزینه

 را چک کنید.  gov.ukخواهد بود. لطفاً برای آخرین هزینه ها، 

 و مشاغل   Phdامتیازات  - ضمیمه ب

 کدهای شغلی 

خواهند یک متخصص  شغل ها در طریق متخصص ماهر به کدهای شغلی تقسیم بندی می شوند. کارفرماهایی که می  

ارائه می دهند. این وظایف و   بازتاب دهنده شغلی است که  انتخاب کنند که   باید کد شغلی را  اسپانسر کنند  ماهر را 

 هنگام ایجاد این انطباق اهمیت دارد.   مسئولیت های شغل است و نه عنوان دقیق شغلی، که 



( ارائه شده است. سیستم  ONSط اداره آمار ملی ) گرفته شده اند که توس   SOC2010این کدهای شغلی از سیستم  

جهت گنجاندن انواع شغل های حقوق بگیر در اقتصاد بریتانیا طراحی شده است. در طریق متخصص ماهر، ما از کدهای  

SOC     چهار رقمی درSOC 2010  ،   .زمانیکه داده های بیشتری برای این سیستم قابل دسترس شود،  استفاده می کنیم

 ، جدیدتر را بکار گیریم. SOC 2010اریم سیستم در نظر د

 occupation codingزمانیکه یک اسپانسر مطمین نیست که یک شغل در کدام کد شغلی قرار می گیرد، باید از ابزار  

tool .استفاده کند. این کار به آنها امکان میدهد که عنوان شغلی را جستجو کنند و محتمل ترین گزینه ها را ارائه کنند  

برای    SOCاسپانسرها باید توضیحات آن را بخوانند و کد صحیح   زمانیکه ابزار کدهای شغلی احتمالی را تعیین کرد،  

 یافت می شوند:  ONSشغلی که پیشنهاد می کنند را تعیین کنند. این موارد در توضیحات دقیق 

Volume 1 عناوین شغلی رایج و وظایف شغلی را در هر کد شغلی توضیح می دهد و به تطبیق وظایف و عناوین شغلی :

 با کد مربوطه کمک می کند.  

Volume 2  یک فهرست الفبایی از عناوین شغلی می باشد و به عنوان جایگزینی برای ابزار کدگذاری است که به :

 ی خاص کمک می کند. یافتن کد شغلی مربوطه برای یک عنوان شغل

بعد از تعیین مرتبط ترین کد شغلی، اسپانسر باید بررسی کند که آیا تحت طریق متخصص ماهر، واجد شرایط است یا  

لیست شده باشد،   31این سند لیست شده باشد، واجد شرایط است. اگر در جدول  28یا    27خیر. اگر کد شغلی در جدول  

گنجانده    28یا    27اگر کد شغلی در جدول    -را در یک کد شغلی، متمایزنمی کنیمواجد شرایط نیست. ما انواع شغل ها  

 شده باشد، تمام شغل ها در آن کد، واجد شرایط هستند. 

اگرچه اسپانسرها باید در انتخاب کد صحیح مراقب باشند به دلیل اینکه برخی شغل هایی که به یکدیگر نزدیک هستند  

( ممکن است به عنوان متخصصان ماهر اسپانسر شوند اما  5434مثال، سرآشپزها )کد  بیش از یک کد شغلی دارند. برای  

 فوق مراجعه کنند.  ONS( نمی توانند. اگر اسپانسرها تردید داشته باشند، باید به منابع  5435آشپزها )کد 



 PhDصالحیت برای امتیازات  

را اعالم کنند. هم چنان   phdتوانند امتیازات  جهت شروع اولیه طریق متخصص ماهر، این لیست شغل هایی است که می  

 تحت بازنگری می باشد. 

 SOC: شغل ها در سطح مهارت باالی سیستم کد 24جدول 

 شغل SOCکد 

 مقامات ارشد و مدیر عامل اجرایی   1115

 نمایندگان و کارمندان منتخب  1116

 سرپرستان و مدیران تولید در ساخت 1121

 سرپرستان و مدیران تولید در ساخت و ساز   1122

 سرپرستان و مدیران تولید در معدنکاری و انرژی  1123

 سرپرستان و مدیران مالی  1131

 سرپرستان فروش و بازاریابی  1132

 سرپرستان و مدیران خرید  1133

 سرپرستان روابط عمومی و تبلیغات 1134

 انسانیسرپرستان و مدیران روابط   1135

 و تکنولوژی اطالعات  مخابراتسرپرستان  1136

 سرپرستان و مدیران وظیفه ای  1139



 سرپرستان و مدیران موسسه مالی 1150

 سرپرستان و مدیران در حمل و نقل و توزیع  1161

 سرپرستان و مدیران انبار و انبارداری  1162

 کارمندان در نیروهای مسلح  1171

 ارشد افسران پلیس  1172

 افسران ارشد در خدمات آتش نشانی، آمبوالنس، زندان و خدمات مربوطه  1173

 سرپرستان و مدیران بهداشت عمومی و خدمات بهداشتی  1181

 سرپرستان و مدیران خدمات اجتماعی  1184

 سرپرستان و مدیران خرده فروشی و عمده فروشی  1190

 دانشمندان شیمی 2111

 شیمی و دانشمندان  بیولوژیک پژوهشگر زیست  2112

 دانشمندان فیزیک  2113

 دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی  2114

بندی   2119 طبقه  دیگری  هیچ جای  در  که  طبیعی  و  اجتماعی  علوم  متخصصان 

 نشده است 

 مهندس عمران  2121

 مهندسان مکانیک  2122



 مهندس برق 2123

 مهندس الکترونیک  2124

 توسعه و طراحی مهندس  2126

 مهندس فرایند و تولید 2127

 متخصصان مهندسی که در جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند  2129

 ITمدیران  متخصص  2133

 ITمدیرام برنامه و پروژه  2134

 ITطراحان سیستم، معماران، تحلیگران کسب و کار  2135

 متخصصان توسعه نرم افزار و برنامه نویسان  2136

 متخصصان توسعه و طراحی وب 2137

طبقه   2139 دیگر  هیچ جای  در  که  اطالعات  تکنولوژی  و  مخابرات  متخصصان 

 بندی نشده 

 متخصصان حفظ منابع طبیعی 2141

 متخصصین محیط زیست 2142

 مدیران توسعه و تحقیق  2150

 دامپزشکان 2216

 متخصصین تدریس آموزش عالی 2311



 موسسات آموزشی متخصصین ارشد  2317

 بازرسین مدرسه و مشاورین آموزشی  2318

 متخصصین آموزش و دیگر متخصصین تحصیلی 2319

 وکیل مدافع و قضات  2412

   مشاور حقوقی 2413

Solicitors  
 متخصصین حقوقی که در هیچ جای دیگری طبقه بندی نشده اند  2419

 حسابداران رسمی و حسابداران خبره  2421

 تحلیل گرهای تجاری و مشاورین مدیریت  2423

 احصاییه نویس ها، اقتصاد دانان و متخصصین آمار  2425

 متخصصین تجارت و پژوهش های مربوطه  2426

متخصصین اجرایی، پژوهشی و کسب و کار که در هیچ جای دیگری طبقه   2429

 بندی نشده اند 

 معماران  2431

 کارمندان طراحی شهری  2432

 بازرس کمی  2433

 نقشه بردار دارای پروانه رسمی 2434



 تکنولوژیست های معماری دارای پروانه رسمی  2435

 مدیران پروژه ساخت و ساز و متخصصین مربوطه  2436

 مامور ناظر  2443

 روحانی  2444

 متخصصین بهزیستی که هیچ جای دیگری طبقه بندی نشده اند  2449

 کتابدار  2451

 بایگان متصدی و  2452

 مهندس برنامه ریزی و کنترل کیفی 2461

 متخصصین نظارتی و تضمین کیفی 2462

 متخصص بهداشت محیطی  2463

 ژورنالیست ها، ویراستار روزنامه و نشریه  2471

 متخصص روابط عمومی  2472

 و تبلیغات امور مشتریان سرپرستان خالق و مدیران  2473

 دانش فنی یا پژوهشی می باشنده شامل ک STEMدیگر شغل های 

 تکنسین آزمایشگاه  3111

 تکنسین الکترونیک و برق  3112



 تکنسین مهندسی  3113

 تکنسین مهندسی عمران و ساختمان 3114

 تکنسین بررسی کیفی  3115

 تکنسین تولید، فرایند، برنامه ریزی  3116

 دیگری طبقه بندی نشده اند تکنسین تولید، مهندسی، علوم که در هیچ جای   3119

 تکنسین برنامه ریزی شهری و کشاورزی  3121

 طراح مکانیک  3122

 ITتکنسین عملیات  3131

 ITتکنسین خدمات کاربر  3132

 

 قیاس حقوق عمومی و شغل های خدمات عمومی آموزشی/بهداشتی م - ضمیمه پ

 

بهداشتی که مقیاس حقوق  ش  -25جدول   عمومی جهت تعیین نرخ استاندارد مورد  غل های خدمات عمومی/ 

 استفاده قرار می گیرد 

 



 شغل                SOCکد 

 کارورز پزشکی  2211

 روانشناس  2212

 داروساز  2213

 چشم پزشک  2214

 دندانپزشک عمومی  2215

 عکسبردار پزشکی  2217

 متخصص بیماری های پا  2218

 جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند متخصصین بهداشت و سالمت که در  2219

 فیزیوتراپیست 2221

 کاردرمانگر  2222

 گفتاردرمانگر 2223

 متخصصین درمانی که در هیچ جای دیگری طبقه بندی نشده  2229

 پرستارها 2231

 ماما 2232

 متخصص تدریس آموزش تکمیلی 2312



 متخصص آموزش تکمیلی متوسطه  2314

 آموزشی مهدکودک و ابتدایی متخصص  تدریس  2315

 متخصص تدریس آموزشی نیازهای خاص  2316

 مددکاران اجتماعی  2442

 پیراپزشک 3213

 تکنسین دندانپزشکی و پزشکی 3218

 متخصصین دستیار بهداشت که در هیچ جای دیگری طبقه بندی نشده اند  3219

 دستیاران و کمک پرستارها  6141

 دندانپزشکی پرستار  6143

 

 لیست شغل هایی که در حال حاضر واجد شرایط ویزای بهداشت و درمان هستند  - ضمیمه ت

لیست کامل شغل هایی که توسط کد طبقه بندی شغلی استاندارد تعریف شده اند و در حال حاضر واجد شرایط ویزای 

بهداشت و درمان هستند. این لیست بازتاب دهنده آستانه مهارت های جاری است. لیست شغل ها، مطابق با راه اندازی  

 ه تا امسال به روز رسانی خواهند شد.آستانه مهارت های توسعه یافت وطریق جدید متخصصان ماهر  

 شغل هایی که در حال حاضر واجد شرایط ویزای بهداشت و درمان هستند  -26جدول 

 شغل SOCکد 



 زیست شیمی دان ها و دانشمندان بیولوژیک  2112

 دانشمند فیزیک  2113

 کارورزان پزشکی  2211

 روانشناسان  2212

 داروسازها  2213

 چشم پزشک  2214

 کاورز یا داندانپزشک عمومی  2215

 عکسبرداران پزشکی  2217

 متخصصین پا 2218

 متخصصین سالمت که هیچ جای دیگری طبقه بندی نشده اند 2219

 فیزیوتراپیست 2221

 کار درمانگر  2222

 گفتاردرمانگرها  2223

 متخصصین درمان که در هیچ جای دیگری طبقه بندی نشده اند  2229

 پرستارها 2231

 ماماها 2232



 مددکاران اجتماعی  2242

 بهیارها  3213

 

 اجد شرایط و نرخ های استاندارد برای طریق متخصص ماهر و شغل های  - ضمیمه ث

بر اساس داده های بررسی ساالنه ساعت های کاری و   -27جدول   شغل های واجد شرایط که نرخ های استاندارشان 

 ( می باشد ASHEدرآمدها ) 



نرخ استاندارد )بر اساس   عناوین شغلی مربوطه  شغلکد 

 ساعته(  39یک هفته 

حقوق   حداقل 

)پیش   مربوطه 

گونه   هر  از 

کاهش/  

 تسهیم(

واجد  

شرایط  

برای  

امتیازات  

PhD ؟ 

ارشد 1115 مقامات 

 و مدیران اجرایی 

 مدیر اجرایی ●

 فسر پزشکی ارشدا●

 به باال( 5ارمند دولت )رتبه ک ●

 معاون ●

به 33.19£)67.300£

 ازای هر ساعت( 

 بله  67.300£

و  1121 سرپرستان 

در   تولید  مدیران 

 ساخت

 مدیر مهندسی ●

 مدیر عامل )مهندسی(●

 دیران عملیات )تولیدی(م●

 یر تولید مد●

پوند  33.000

هر  16.27) ازای  به  پوند 

 ساعت(

 بله  پوند 33.000

و  1122 سرپرستان 

در   تولید  مدیران 

 ساخت و ساز 

 مدیرخدمات ساخت و ساز •

 مدیر ساخت و ساز •

 مدیر )ساخت و ساز ساختمان(•

 صاحب )پیمانکاری الکتریکی( •

پوند  34.900

هر  17.21) ازای  به  پوند 

 ساعت(

 بله  پوند  34.900



و  1123 سرپرستان 

در   تولید  مدیران 

 معدنکاری و انرژی 

مدیر عملیات )معدنکاری، آب •

 و انرژی( 

 مدیر معدنکاری •

پوند  37.500

هر  18.49) ازای  به  پوند 

 ساعت(

 بله  پوند 37.500

و  1131 سرپرستان 

 مدیران مالی 

 بانک سرمایه گذاری •

 مدیر صندوق داری •

پوند  43.600

هر  21.50) ازای  به  پوند 

 ساعت(

 بله  پوند 43.600

سرپرست  1132

 فروش و بازاریابی 

 سرپرست بازاریابی •

 سرپرست فروش •

پوند    54.900

هر  27.07) ازای  به  پوند 

 ساعت(

 بله  پوند 54.900

و  1133 سرپرستان 

 مدیران خرید 

 مدیر مزایده •

 مدیر خرید •

39.300  (   19.38پوند 

 پوند به ازای هر ساعت ( 

 بله  پوند  39.300

سرپرستان  1134

و   عمومی  روابط 

 تبلیغات

 مدیر حسابداری )تبلیغات(•

 رئیس روابط عمومی •

45.400  (   22.39پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  45.400

و  1135 سرپرستان 

 مدیران منابع انسانی 

 مدیر منابع انسانی •

 مدیر پرسنل•

 مدیر جذب نیرو•

36.400(   17.95پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند 36.400



سرپرستان  1136

و  مخابرات 

تکنولوژی  

 اطالعات  

 ITسرپرست •

)خدمات • فنی  سرپرست 

 کامپیوتری( 

 سرپرست مخابرات•

56.100  (   27.66پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  56.100

و  1139 سرپرستان 

ای   وظیفه  مدیران 

جای   هیچ  در  که 

بندی   طبقه  دیگری 

 نشده اند  

 مدیر )سازمان خیریه( •

 سرپرست پژوهش •

40.600  (   20.02پوند 

 پوند به ازای  هر ساعت( 

 بله  پوند 40.600

و  1150 سرپرستان 

 مدیران مؤسسه مالی 

 مدیر بانک •

 مدیر بیمه •

36.600  (   18.05پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   36.600

و  1161 مدیران 

در حمل  سرپرستان 

 و نقل و توزیع 

 مدیر ناوگان •

 مدیر حمل و نقل •

30.900  (   15.24پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  30.900

و  1162 سرپرستان 

و   انبار  مدیران 

 انبارداری 

 مدیر لجستیک•

 مدیر انبارداری •

24.300  (   11.98پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25600



پلیس  1172 افسران 

 ارشد 

)سرویس  • ارشد  سرپرست 

 پلیس(

 بازرس کارآگاه •

 بازرس پلیس •

52.000  (   25.64پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  52.000

ارشد  1173 افسران 

آتش   خدمات  در 

آمبوالنس،   نشانی، 

دیگر   و  زندان 

 خدمات مربوطه 

نشانی  • آتش  خدمات  افسر 

 )دولت( 

 رئیس زندان •

)خدمات • پاسگاه  افسر 

 آمبوالنس( 

36.300  (   17.90پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   36.300

و  1181 سرپرستان 

بهداشت   مدیران 

و   خدمات  عمومی 

 بهداشتی 

 سرپرستار•

 مدیر خدمات بهداشتی•

)مقامات • اطالعات  مدیر 

 بهداشت: خدمات بیمارستان( 

38.400  (   18.93پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند 38.400

و  1184 سرپرستان 

خدمات   مدیران 

 اجتماعی 

محلی، • )دولت  مراقبت  مدیر 

 خدمات اجتماعی(

 مدیر خدمات )خدمات رفاهی( •

29.400  (   14.50پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  29.400

و  1190 سرپرستان 

خرده   مدیران 

)  21.900 مدیر عامل )خرده فروشی( -   10.80پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600



عمده   و  فروشی 

 فروشی

 مدیر خرده فروشی  -

)سازمان   - فروشگاه  مدیر 

 خیریه(

 مدیر عمده فروشی  -

و  1211 مدیران 

در  مالکان 

کشاورزی و باغبانی  

 علمی 

 مدیر مزرعه -

 مالک مزرعه  -

 مدیر گلخانه )باغبانی علمی( -

25.200  (   12.43پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند 25.600

و  1213 مدیران 

در  مالکان 

جنگلداری،  

و   ماهیگیری 

 خدمات مربوطه 

 مالک پرورش گربه ها  -

 مدیر جنگل  -

 مسابقه اسب دوانی مربی -

21.200  (   10.45پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

و  1221 سرپرستان 

 مدیران هتل 

 مالک پارک کاروان   -

 مدیر هتل -

)مهمان   - ار  د  خانه  مهمان  زن 

مسافرخانه،  روزی،  شبانه  خانه 

 مهمان خانه( 

21.800  (   10.75پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600



و  1223 مالکان 

موسسه   مدیران 

 کترینگ و رستوان  

 صاحب کافه  -

 مغازه دار چیپس و ماهی  -

 مدیر عملیات )کترینگ( -

 مدیر رستوران   -

)فروشگاه    - فروشگاه  مدیر 

 غذایی بیرو بر( 

21000  (   10.36پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

صاحبان 1224

مدیران   و  میخانه 

 دار اماکن مجوز 

دار    - خانه  مهمان  زن 

 )مهمانخانه( 

 دارنده پروانه  -

 مدیر )بار مشروب( -

 صاحب میخانه   -

20.700  (   10.21پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600

ورزش  1225 مدیر 

 و سرگرمی 

 مالک تفریحگاه -

 مدیر مرکز تفریح -

 مدیر کلوپ تفریحی  -

 مدیر تئاتر   -

  11.93)پوند    24.200

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600



و  1226 مالکان 

آژانس   مدیران 

 مسافرتی

 مدیر اطالعات گردشگری  -

 مالک آژانس مسافرتی -

 مدیر سفر  -

24.800  (   12.23پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

مدیران  1241

مراقبت   اقدامات 

 های بهداشتی 

 مدیر کلینیک  -

 GPمدیر اقدامات  -

 مدیر اقدامات دامپزشکی  -

25.500  (   12.57پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600

و  1242 مالکان 

مدیران مراقبت های  

و   روزانه  و  خانگی 

 خانه سالمندان  

 مدیر مراقبت -

 مدیر مرکز روزانه  -

 مالک آسایشگاه  -

سالمندان   - خانه  مدیر 

 )آسایشگاه( 

26.700  (   13.17پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  26.700

امالک،  1251 مدیر 

 خانه و مستغالت 

 مدیر امالک  -

 مدیر تسهیالت -

 مالک )مدیریت امالک( -

 مدیر امالک و مستغالت   -

 

26.300  (   12.97پوند 

 پوند به ازای  هر ساعت( 

 خیر پوند  26.300



و  1252 مالکان 

 مدیران گاراژ 

 گاراژ سرپرست  -

 مالک گاراژ -

نقلیه   - وسایل  )تعمیر:  مدیر 

 موتوری( 

30.200  (   14.89پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  30.200

و  1253 مالکان 

مدیران سالن زیبایی  

 و آرایشگری 

 مالک سالن آرایشگری  -

 مدیر تناسب اندام و سالمتی  -

 مدیر )سالن زیبایی( -

پوند    9.52پوند )  19.300

 ازای هر ساعت( به 

 خیر پوند   25.600

دارها  1254 مغازه 

ها مالک  عمده    -و 

خرده   و  فروشی 

 فروشی

 فروشنده لوازم عتیقه -

 خرده فروش مد و فشن -

 روزنامه فروش  -

 مغازه دار  -

24.600  (   12.13پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

مدیران  1255

محیط  خدمات 

دفع   و  زیستی 

 پسماند 

 مدیر محیطی )دفع زباله(  -

بخش    - محلی؛  )دولت  مدیر 

 پاکسازی(

 مدیر کارخانه بازیافت  -

 فروشنده آهن پاره   -

32.900  (   16.22پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  32.900



و  1259 مالکان 

خدمات   در  مدیران 

هیچ  در  که  دیگر 

طبقه  جای   دیگری 

 بندی نشده اند 

 مدیر مغازه شرط بندی  -

مدیر طبقه بندی شده طراحی    -

 گرافیک 

 مدیر کتابخانه   -

 مدیر استخدام کارخانه   -

 مدیر تولید )برنامه تفریحی(  -

22.700  (   11.19پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

دانشمند 2111

 شیمی

 شیمی دان تحلیلی  -

 شیمی دان-

 شیمی دان توسعه ای -

 شیمی دان صنعتی  -

 شیمی دان پژوهشی  -

26.700  (   13.17پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  26.700

شیمی  2112 زیست 

دان ها و دانشمندان  

 بیولوژیک 

 دانشمند زیست پزشکی   -

 دانشمند پزشک قانونی   -

 کشاورزی علمی   -

 میکروبیولوژیست  -

 آسیب شناس -

29.700  (   14.64پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  29.700



دانشمندان   2113

 فیزیکی 

 زمین شناس -

 ژئوفیزیست  -

 فیزیک دان پزشکی  -

 هواشناس -

 اقیانوس شناس -

 فیزیک دان  -

 زلزله شناس  -

36.500    (   18.00پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  36.500

دانشمندان   2114

و  علوم   انسانی 

 اجتماعی 

 انسان شناس  -

 باستان شناس  -

 جرم شناس -

 اپیدمیولوژیست  -

 جغرافی دان  -

 تاریخدان  -

 دانشمند سیاسی  -

 دانشمند اجتماعی  -

25.900  (   12.77پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.900

متخصصین   2119

و   اجتماعی  علوم 

به   16.27)  33.000 دانشمند پژوهشی عملیاتی   - پوند 

 ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   33.000



هیچ  در  که  طبیعی 

طبقه   دیگری  جای 

 بندی نشده اند  

 دستیار پژوهشی ) پزشکی( -

 دستیار تحقیقات  -

 محقق -

 مدیر علمی   -

 دانشمند-

 دانشمند ورزشی  -

 محقق دانشگاه  -

مهندس   2121

 عمران 

 مهندس ساختمان -

 مهندس عمران )متخصص( -

 مهندس بزرگراه  -

 مهندس نفت -

 مهندس بهداشت عمومی  -

 مهندس سایت  -

 مهندس محاسب -

35.000  (   17.26پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  35.000

مهندس   2122

 مکانیک

 مهندس هوانوردی )حرفه ای( -

 ندس هوا فضا  مه -

33.400  (   16.47پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  33.400



 مهندس خودرو )حرفه ای(  -

 مهندس دریایی )حرفه ای(  -

 مهندس مکانیک )حرفه ای( -

 مهندس برق )حرفه ای( - مهندس برق 2123

 نقشه بردار الکتریک  -

 مهندس تجهیزات   -

 مهندس برق  -

 آهن( مهندس سیگنال ) راه  -

37.000  (   18.24پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   37.000

مهندس 2124

 الکترونیک

 مهندس الکترونیک هوابرد  -

 مهندس پخش )حرفه ای(  -

)حرفه    - الکترونیک  مهندس 

 ای( 

 مهندس ریز موج   -

 مهندس مخابرات )حرفه ای( -

34.700  (   17.11پوند 

 پوند به ازای هر ساعت ( 

 بله  پوند  34.700

مهندسان 2126

 توسعه و طراحی 

 مهندس بالینی -

 مهندس طراحی  -

 مهندس توسعه  -

34.100  (   16.81پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  34.100



 مهندس ارگونومی  -

 مهندس پژوهش و توسعه  -

مهندس   2127

 فرایند و تولید 

 مهندس شیمی -

 مهندس صنعتی  -

 مهندس فرایند  -

 تولید مشاور  -

 مهندس تولید -

33.100  (   16.32پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   33.100

متخصصین   2129

مهندسی که در هیچ 

طبقه   دیگری  جای 

 بندی نشده اند 

متخصص علم شنوایی )حرفه    -

 ای( 

 متخصص سفالگری   -

 تکنولوژیست غذایی   -

 متخصص فلزکاری   -

 عامل ثبت اختراع  -

 مهندس پروژه  -

 مشاور علمی  -

 مهندس فنی  -

 تکنولوژیست  -

32.700  (   16.12پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  32.700



 مهندس ترافیک  -

مدیران    2133

 ITمتخصص 

 مدیر مرکز   -

 داده  

 ITمدیر   -

 ITمدیر ساپورت  -

مدیر عملیات شبکه )خدمات  -

 کامپیوتری( 

 مدیر ارائه خدمات   -

  18.74)پوند    38.000

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  38.00

مدیران برنامه    2134

 ITو پروژه  

 مدیر اجرا )محاسبات( -

 ITمدیر پروژه   -

 مدیر برنامه )محاسبه( -

نرم   - )طراحی  پروژه   رهبر 

 افزار(

40.000    (   19.72پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند 40000

طراحان    2135

معماران،   و  سیستم 

کسب   تحلیگرهای 

 ITو کار 

وکار    - کسب  تحلیلگر 

 )محاسبه( 

 تحلیلگر ارتباطات داده ای  -

 مشاور سیستم  -

36.600  (   18.05پوند 

 پوند به ازای هر ساعت(  

 بله  پوند   36.600



 تحلیلگر فنی )محاسبه( -

 معمار فنی  -

متخصصین  2136

و   افزار  نرم  توسعه 

 برنامه نویسان 

 تحلیگر  -برنامه نویس -

 توسعه دهنده پایگاه داده  -

 برنامه نویس بازی  -

 برنامه نویس  -

 مهندس نرم افزار   -

33.300  (   16.42پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  33.300

متخصص   2137

طراحی   و  توسعه 

 وب

 توسعه دهنده اینترنت -

 توسعه دهنده چند رسانه ای  -

 طراحی وب  مشاور -

 طراح وب  -

26.000  (   12.82پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله   پوند  26.000

متخصصان    2139

و  مخابرات 

تکنولوژی  

در   که  اطالعات 

دیگری   جای  هیچ 

 طبقه بندی نشده اند 

 ITمشاور  -

 تحلیلگر کیفی )محاسبه( -

 آزمایشگر نرم افزار  -

ها    - سیستم  گر  آزمایش 

 )محاسبه( 

 برنامه ریز مخابرات   -

31.800  (   15.68پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  31.800



متخصصین  2141

 حفظ منابع طبیعی

 مامور حفظ منابع طبیعی  -

 اکولوژیست  -

 مامور حفظ منابع انرژی  -

 مدیر میراث  -

طبیعی    - منابع  حفظ  طرفدار 

 دریایی 

23.600  (   11.64پوند 

 ساعت( پوند به ازای هر 

 بله  پوند  25.600

متخصصین  2142

 محیط زیست 

 مدیر انرژی  -

 مشاور محیط زیستی  -

 مهندس محیط زیستی  -

محیط   - از  حفاظت  کارمند 

 زیست 

 دانشمند محیط زیست  -

 مهندس دفن زباله در خاک  -

27.900  (   13.76پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   27.900

مدیران    2150

 تحقیقتوسعه و 

 مدیر خالق )توسعه و تحقیق( -

 مدیر طراحی  -

 مدیر پژوهش بازار  -

 مدیر پژوهش )رسانه(  -

38.200  (   18.84پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  38.200



 دامپزشک - دامپزشکان 2216

 کارورز دامپزشک  -

 جراح دامپزشک  -

32.500  (   16.03پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  32.500

متخصصین   2311

آموزش   تدریس 

 عالی 

 عضو هیئت مدیره )دانشگاه(  -

آموزش    - )دانشگاه  مدرس 

 عالی(

 استاد )دانشگاه آموزش عالی( -

استاد راهنما )دانشگاه آموزش    -

 عالی(

 مدرس دانشگاه   -

40.700  (   20.07پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  40.700

متخصص   2317

مؤسسات  ارشد  

 آموزشی 

عالی،   - )آموزش  سرپرست 

 دانشگاه( 

 صندوقدار  -

 مدیر مدرسه ) دبستان(  -

 مدیر )آموزش تکمیلی( -

آموزش    - اداره  رئیس 

 )مؤسسات آموزشی( 

39.000  (   19.23پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  39.000



بازرسین  2318

مشاورین   و  مدرسه 

 آموزشی 

 مشاور برنامه تحصیلی  -

 مشاور تحصیلی  -

 کارمند آموزشی  -

 بازرس مدرسه  -

25.500  (   12.57پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   25.600

متخصصین  2319

دیگر   و  آموزش 

متخصصین 

در   که  تحصیلی 

دیگری   جای  هیچ 

 طبقه بندی نشده اند 

 معلم آموزش بزرگساالن  -

 مشاور تحصیلی  -

 معلم موسیقی  -

)مهد   - کودک  مهد  مدیر 

 دک روزانه( کو

 مالک )مهد کودک بچه ها( -

 معلم خصوصی   -

- TEFL 

21.300  (   10.50پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600

مدافع    2412 وکیل 

 و قضات

 وکیل مدافع  -

 وکیل قانونی -

داوری،    - )دیوان  جلسه  رئیس 

 بررسی و پژوهش( 

 پزشک قانونی  -

29.600  (   14.60پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  29.600



 دادستان سلطنتی  -

 بخش قاضی دادگاه  -

مشاور   2413

 حقوقی

Solicitors  
 

 مدیر دفتر  -

Managing clerk 

واجد   حقوقی  )مشاور 

 صالحیت(

 مشاور حقوقی  -

 مشاور حقوقی  -شریک -

 مشاور حقوقی دولت -

Solicitor to the 
council  

 

34.300  (   16.91پوند 

 ازای هر ساعت( پوند به 

 بله  پوند  34.300

متخصصین  2419

حقوقی که در هیچ 

طبقه   دیگری  جای 

 بندی نشده اند 

 وکیل دادگستری  -

 کارمند دادگستری  -

 وکیل دادگستری  -

 مشاور حقوقی  -

 راهنمای حقوقی  -

کارمند مشاور حقوقی )ملزم به    -

 خدمت(

49.700  (   24.51پوند 

 پوند به ازای هر ساعت(  

 بله  پوند 49700



حسابداران    2421

وحسابداران   رسمی 

 خبره 

 حسابدار )ماهر(  -

 حسابرس )ماهر( -

 حسابدار خبره  -

 حسابدار شرکتی -

شده    - تمام  هزینه  حسابدار 

 )ماهر(

 کنترلگر مالی ) ماهر( -

 حسابدار مدیریتی  )ماهر(  -

30.000  (   14.79پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   30.000

تحلیلگرهای    2423

مشاورین   و  تجاری 

 مدیریتی 

 راهنمای کسب و کار  -

 مشاور کسب وکار  -

 مدیر پیوستگی کسب وکار  -

 تحلیلگر ریسک مالی  -

 مشاور مدیریتی  -

30.900  (   15.24پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  30.900

متخصص   2424

مدیریت پروژه مالی  

 و کسب و کار 

 کارمند ارشد دانش  -

)خدمات   - قراردادها  مدیر 

 امنیتی(

 مدیر پروژه  -

37.300  (   18.39پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  37.300



 کارمند حمایت پژوهشی  -

احصاییه  2425

اقتصاد   نویسها، 

متخصصین  دانان، 

 آمار 

 مشاور احصاییه  -

 احصاییه نویس  -

 اقتصاددان  -

 متخصص آمار  -

 تحلیلگر آماری  -

32.800  (   16.17پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   32.800

متخصص   2426

پژوهش   و  تجارت 

 های مربوطه 

 تحلیلگر جرم )نیروی پلیس( -

 دستیار )تحقیقاتی( -

 پژوهشگر بازی )رسانه( -

 مخترع -

29.700  (   14.64پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  29.700

متخصصین  2429

اجرایی، پژوهشی و  

کسب و کار که در 

دیگری   جای  هیچ 

 طبقه بندی نشده اند 

 ( 7، 6کارمند دولتی )رتبه  -

 منشی شرکت )ماهر( -

گذاری    - سیاست  راهنمای 

 )دولتی( 

 ثبت کنند )دولتی(   -

33.700  (   16.62پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  33.700

 معمار  - معماران  2431

 مشاور معماری  -

35.000  (   17.26پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   35.000



 معمار دارای پروانه رسمی  -

 معمار متخصص مناظر طبیعی -

کارمندان   2432

 طراحی شهری 

کارمند طراحی )دولت محلی،   -

 ساختمان و قراردادی( 

 طراح شهری  -

 مشاور طراح شهری  -

28.500  (   14.05پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  28.500

 بازرس کمی  - بازرس کمی  2433

 بازرس )بازرسی کمی( -

30.600  (   15.09پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   30.600

نقشه   2434

دارای   بردارهای 

 پروانه رسمی 

 نقشه بردار ساختمان -

 رسمی نقشه بردار دارای پروانه    -

 نقشه بردار هیدروگرافیک  -

 نقشه بردار زمین  -

30.200  (   14.89پوند 

 پوند به ازای هرساعت( 

 بله  پوند  30.200

تکنولوژیست 2435

های معماری دارای  

 پروانه رسمی 

)  27.900 تکنولوژیست های معماری  -   13.76پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   27.900



مدیران پروژه    2436

و  ساز  و  ساخت 

 متخصصین مربوطه 

مدیر قراردادی )ساخت و ساز    -

 ساختمان( 

ساز    - و  )ساخت  پروژه  مدیر 

 ساختمان( 

 طراح و برنامه ریز حمل و نقل   -

28.700  (   14.15پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   28.700

بازرسی    - مأمور ناظر 2443 )خدمات  بازرس 

 کشوری( 

 کارمند بازرسی  -

 کارمند عدالت جوانان  -

28.700  (   14.15پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   28.700

متخصصین  2449

بهزیستی که در هیچ 

طبقه   دیگری  جای 

 بندی نشده اند 

 سرپرست کودکان -

 کارمند توانبخشی  -

 کارمند خدمات اجتماعی  -

 خدمتگذار جوانان )حرفه ای( -

24.000  (   11.83پوند 

 ازای هر ساعت( پوند به 

 بله  پوند   25.600

 کتابدار دارای پروانه رسمی  - کتابدار2451

 کتابدار  -

 کتابدار فنی  -

 کتابدار دانشگاه  -

21.800    (   10.75پوند 

 پوند به ازای هر ساعت ( 

 بله  پوند  25.600



و 2452 متصدی 

 بایگان

 مسئول بایگان  -

 مسئول نگهداری  -

 متصدی  -

 هنری( سرپرست )گالری  -

 کارمند موزه  -

23.600  (   11.64پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600

مهندسین 2461

و   ریزی  برنامه 

 کنترل کیفی 

 مهندس برنامه ریزی  -

 مهندس بررسی کیفی -

)حرفه    - کیفی  کنترل  کارمند 

 ای( 

 مهندس کیفی -

30.500  (   15.04پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  30.500

متخصصین  2462

تضمین   و  نظارتی 

 کیفی

 مدیر پذیرش  -

 قانونگذار مالی  -

 وکیل ثبت اختراع  -

 مدیر تضمین کیفی  -

 مدیر کیفی  -

33.200  (   16.37پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   33.200

متخصصین  2463

 بهداشت محیطی 

 بازرس آلودگی هوا   -

 کارمند بهداشت محیط زیست   -

29.600  (   14.60پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  29.600



 بازرس غذا  -

 بازرس بهداشت عمومی  -

محیط   - )بهداشت  فنی  کارمند 

 زیست( 

ژورنالیست 2471

ویراستارها   ها، 

 روزنامه و نشریه 

 ژورنالیست رسانه  -

 ویراستار  -

 ژورنالیست  -

 ژورنالیست رادیویی  -

 گزارشگر  -

26.500  (   13.07پوند 

 ازای هر ساعت( پوند به 

 بله  پوند  26.500

متخصصین  2472

 روابط عمومی 

)روابط   - مشتریان  امور  مدیر 

 عمومی( 

)روابط   - اطالعات  کارمند 

 عمومی( 

 PRمشاور  -

 کارمند مطبوعات  -

 کارمند روابط عمومی  -

25.700  (   12.67پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   25.700



سرپرستان  2473

و   مدیران  خالق 

و   مشتریان  امور 

 تبلیغات

 مدیر امور مشتریان )تبلیغات( -

 مدیر تبلیغات  -

 مدیر کمپین  -

 سرپرست خالق  -

 مدیر پروژه ها )تبلیغات( -

31.900  (   15.73پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   31.900

تکنسین های    3111

 آزمایشگاه 

 تحلیلگر آزمایشگاه  -

 تکنسین آزمایشگاه  -

 تیار آزمایشگاه پزشکی دس -

 تکنسین علمی  -

 آزمایشگر آب  -

پوند    8.97پوند )  18.200

 به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600

تکنسین   3112

 الکترونیک و برق 

 تکنسین الکترونیک هوابرد  -

 تکنسین برق -

 تکنسین الکترونیک  -

متصدی    -  ( تأسیسات  مهندس 

 ملزومات برق(

28.100  (   13.86پوند 

 به ازای هر ساعت( پوند 

 بله  پوند   28.100

تکنسین 3113

 مهندس

 تکنسین هواپیما  -

 مهندسی راه اندازی  -

27.300  (   13.46پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  27.300



 تکنسین مهندسی  -

 مهندس تولید   -

 مهندس مکانیک  -

تکنسین 3114

و   عمران  مهندسی 

 ساختمان

 ساختمانی مشاور خدمات  -

 تکنسین مهندس عمران   -

 تکنسین نقشه برداری  -

 دستیار فنی )مهندسی عمران( -

23.400  (   11.54پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند   25.600

تکنسین 3115

 بررسی کیفی 

 تکنسین بررسی کیفی -

 تکنسین کنترل کیفی  -

 کارمند کیفی -

 تکنسین کیفی -

 تکنسین تست -

23.600  (   11.64پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600

تکنسین   3116

و   فرایند  تولید، 

 برنامه ریزی  

 تکنسین فرایند  -

 کنترلگر تولید  -

 برنامه ریز تولید  -

 تکنسین تولید -

25.200  (   12.43پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600



تولید  3119 تکنسین 

 و مهندسی، علوم 

 تکنسین مدرسه  -

 دستیار فنی -

 تکنسین -

 مشاور منسوجات  -

 تکنسین کارگاه  -

22.000  (   10.85پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600

تکنسین برنامه 3121

و   شهری  ریزی 

 معماری 

 دستیار  -

 معماری 

 تکنسین معماری  -

 برنامه ریز ساخت و ساز  -

 کارمند اجرای برنامه ریزی   -

23.800  (   11.74پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600

طراح 3122

 مکانیک، 

 CADاپراتور  -

 کارتوگرافر  -

 تکنسین طراحی  -

 طراح مکانیک  -

25.800  (   12.72پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.800

تکنسین   3131

 ITعملیات 

 آزمایشگر بازیهای کامپیوتری  -

 سرپرست پایگاه داده  -

24.500  (   12.08پوند 

 پوند به ازای هر ساعت(  

 بله  پوند   25.600



 تکنسین آی تی  -

 سرپرست شبکه -

 سرپرست سیستم -

تکنسین 3132

آی   کاربر  پشتیبان 

 تی

 تحلیلگر پشتیبان مشتری -

 اپراتور میز راهنما  -

 تکنسین پشتیبان آی تی  -

 کارمند پشتیبان سیستم  -

24.400  (   12.03پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 بله  پوند  25.600

خدمات   3216

 عینک

 عینک فروش  -

 عینک ساز  -

به   9.32) 18.900 پوند 

 ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600

تکنسین 3217

 داروسازی 

 تکنسین نسخه پیچی -

 تکنسین داروسازی  -

 تکنسین داروخانه  -

20.300  (   10.01پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

کار 3231 مدد 

 اجتماعی و جوانان 

 کارمند توسعه جامعه  -

 مدد کار جامعه و جوانان  -

 هماهنگ کننده پروژه جوانان -

 مدد کار جوانان  -

22.200  (   10.95پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600



کارمند 3234

 مسکن 

 راهنمای مسکن  -

 کارمند مسکن  -

بی    - از  جلوگیری  کارمند 

 خانمانی

تأمین    - از  حمایت  کارمند 

 مسکن 

24.200  (   11.93پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

 مشاور )خدمات رفاهی( - مشاوران  3235

 راهنمای وام  -

 مشاور مواد و الکل  -

 مشاور دانش اموزی  -

20.800  (   10.26پوند 

 پوند به ازای هرساعت( 

 خیر پوند  25.600

متخصصین  3239

 تأمین مسکن و رفاه 

 کارمند مرکز روزانه  -

 هماهنگ ساز بهداشت  -

)خدمات   - مؤثر  متخصص 

 رفاهی( 

رسانی    - خدمت  متخصص 

 )خدمات رفاهی(

 کارمند خدمات آزمایشی  -

  10.31)پوند    20.900

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600



)خدمات   - پروژه  متخصص 

 رفاهی( 

پلیس  3312 افسران 

پایین  و  )گروهبان 

 تر(

 کاراگاه  -

 مامور پلیس  -

 افسر پلیس  -

 گروهبان -

 افسر پلیس حمل و نقل  -

 

35.400  (   17.46پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   35.400

افسران  3313

آتش   خدمات 

نشانی )مدیر نظارت  

 پایین تر(و 

 مهندس آتش نشانی  -

 کارمند امنیت آتش  -

 آتش نشان  -

آتش    - )خدمات  نظارت  مدیر 

 نشانی(

32.200  (   15.88پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   32.200

متخصصین  3319

محافظتی   خدمات 

جای   هیچ  در  که 

بندی   طبقه  دیگری 

 نشده ا ند 

 مامور گمرک  -

 افسر مهاجرت  -

 مدیر عملیات )خدمات امنیتی(   -

 افسر صحنه های جرم  -

29.900  (   14.74پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   29.900



 مدیر امنیتی -

 هنرمند - هنرمندان 3411

 تصویرگر  -

 نقاش پرتره  -

 مجسمه ساز  -

21.000  (   10.36پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

نویسندگان و    3412

 مترجمان

 کپی رایتر  -

 ویراستار )کتاب( -

 مفسر -

 نویسنده فنی  -

 مترجم -

 نویسنده  -

25.600  (   12.62پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

بازیگران،  3413

 هنرمندان و مجریان 

 بازیگر   -

 دی جی  -

 هنرمند -

 مجری )رسانه(  -

 خواننده  -

32.200  (   15.88پوند 

 پوند به ازای هر ساعت(  

 خیر پوند   32.200



و  3414 ها  رقاص 

 طراحان رقص 

 رقاص باله  -

 طراح رقص  -

 رقاص  -

 معلم رقص  -

به   14.69)  29.800 پوند 

 ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  29.800

 آهنگ ساز  - موسیقی دان 3415

 موسیقی دان  -

 نوازنده ارگ  -

 نوازنده پیانو  -

 ترانه سرا  -

 نوازنده ویولن  -

27.500  (   13.56پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  27.500

و  3416 سرپرستان 

کنندگان،   تولید 

 کارمندان هنری 

 ادیتور فیلم  -

 دستیار تولید )رسانه(  -

 مدیر استودیو  -

 تولید کننده تلویزیون  -

 کارگزار تئاتر -

30.000  (   14.79پوند 

 ساعت( پوند به ازای هر 

 خیر پوند  30.000

عکاس،   3417

اپراتورهای  

)  21.100 تکنسین سمعی و بصری  -   10.40پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600



و   رسانه  تجهیزات 

 سمعی و بصری 

 فیلم بردار  -

 عکاس  -

 مسئول پروژکتور  -

 مهندس صدا  -

 تکنسین تئاتر )سرگرمی( -

طراح 3421

 گرافیک 

 تجاری هنرمند  -

 طراح )تبلیغات(  -

 هنرمند گرافیک  -

 طراح گرافیک  -

 MACاپراتور   -

 11.59پوند )   23.500

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600

تولید، 3422 طراح 

طراحان   و  لباس 

 مربوطه 

 مشاور طراحی  -

 طراح مد  -

 طراح وسایل منزل  -

 طراح داخلی  -

 طراح آشپزخانه  -

 طراح پارچه  -

25.400  (   12.52پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600



مربی 3443

 بدنسازی 

 مربی ایروبیک  -

 مربی بدنسازی  -

 مربی باشگاه  -

 مشاور سبک زندگی  -

 مربی شخصی  -

 مربی پیالتس  -

پوند    7.69پوند )  15.600

 به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

کنترلگر    3511

 ترافیک هوایی 

 کنترل ترافیک هوایی افسر  -

 کنترلگر ترافیک هوایی  -

 دستیار خدمات ترافیک هوایی   -

 برنامه ریز پرواز  -

82.400  (   40.63پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   82.400

مهندسان   3512

خلبان   و  پرواز 

 هواپیما

 خلبان خط هوایی  -

 افسر اول )خطوط هوایی(  -

 مهندس پرواز  -

 مربی پرواز  -

 خلبان هلی کوپتر -

60.800  (   29.98پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند 60.800



افسر 3513

و   هاورکرافت 

 کشتی

 مهندس ارشد )کشتیرانی( -

 مهندس دریایی )کشتیرانی(  -

 افسر نیرو دریایی تجاری  -

 درجه دار نیروی دریایی  -

 مسئول یدک کشی  -

 کاپیتان قایق تفریحی -

  16.22)پوند    32.900

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  32.900

متخصص 3520

 دستیار حقوقی 

 کارمند مشاور حقوقی  -

مسئول اجرای الزامات سیستم    -

 های نظارتی 

 قباله نویس  -

 مجری حقوقی  -

 پیگرد قانونی کننده  -

 کمک وکیل -

21.900  (   10.80پوند 

 پوند به ازای  هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600

برآوردگر،   3531

 ارزیاب،  

 ارزیاب مطالبات -

 بررسی کننده مطالبات -

 نقشه بردار مهندسی  -

 برآوردگر  -

25.800  (   12.72پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.800



 ارزیاب  -

 دالل مبادله خارجی  - دالل  ها 3532

 دالل بیمه  -

سرمایه    - سرپرست  و  مدیر 

 گذاری 

 دالل سهام شرکت ها  -

 تریدر )مبادله سهام( -

46.900  (   23.13پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   46.900

نماینده 3533

 شرکت بیمه

 مسئول صورت حساب )بیمه( -

 بیمه گر تجاری  -

 بازرس بیمه  -

 بیمه گر رهن  -

 بیمه گر -

27.100  (   13.36پوند 

 پوند به ازای هر ساعت(  

 خیر پوند  27.100

و    3534 راهنماها 

تحلیلگرهای  

و   گذاری  سرمایه 

 امور مالی 

 راهنمای امور مالی  -

 تحلیلگر مالی   -

 مشاور مالی  -

 راهنمای رهن  -

 مشاور بازنشستگی  -

29.400  (   14.50پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  29.400



متخصص   3535

 وضع مالیات

 راهنمای مالیات -

 مشاور مالیات -

 بازرس مالیات  -

 متخصص وضع مالیات  -

38.000  (   18.74پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   38.000

صادرات  3536

واردات   و  کننده 

 کننده

 کنترلگر صادرات  -

 هماهنگ کننده صادرات  -

 صادرات کننده  -

 کارگزار واردات  -

 واردات کننده  -

22.300  (   11.00پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600

تکنسین 3537

 حسابداری و مالی 

 تکنسین حسابداری  -

 دستیار تجای )بانکداری(  -

 کنترلگر مالی  -

 سرپرست ورشکستگی  -

 سردفتر )حسابداری(  -

32.500  (   16.03پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   32.500

مدیران  3538

 حساب های مالی  

 مدیر حساب   -

 مدیر حسابرسی  -

29.100  (   14.35پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   29.100
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 مدیر اعتبار  -

 مدیر بودجه  -

 مدیر رابطه )بانک(  -

دستیار   3539

متخصص و تجاری  

جای   هیچ  در  که 

بندی   طبقه  دیگری 

 نشده اند  

تحلیلگر سیستم های کسب و    -

 کار

 تحلیلگر داده  -

 مشاور دریایی  -

 دستیار برنامه ریزی  -

 مسئول پروژه  -

 هماهنگ کننده پروژه  -

23.300  (   11.49پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند  25.600

متصدی 3541

 خرید و خریداران 

Buyers and 
procureme
nt officers  

 

 خریدار  -

 متصدی خرید  -

 مشاور خرید  -

25.500  (   12.57پوند 

 پوند به ازای هر ساعت( 

 خیر پوند   25.600



 

 

واجد شرایط  

 ؟ PhDامتیازات 

 

کمترین حقوق  

مربوطه )قبل از  

هرگونه کاهش /  

 امتیاز حرفه ای( 

 نرخ درآمد 

 39)بر اساس 

ساعت کاری در  

 هفته(

عنوان های شغلی  

 مربوطه 

 کد شغل

یورو   25,800 یورو 25.800 خیر

یورو در   12.72)

 ساعت(

مجری حساب   ●

 شرکت

 عامل فروش  ●

 مشاور فروش  ●

 مجری فروش  ●

نماینده   ●

 تکنیکی

مدیران   3542

 فروش مشاغل 

 یورو 24,400 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.03)

 ساعت(

مجری توسعه   ●

 تجاری 

جمع آوری   ●

 سرمایه 

تحلیل گر  ●

پژوهش های  

 بازاریابی 

همکار حرفه   3543

 ای بازاریابی 



مشاور   ●

 بازاریابی 

مجری   ●

 بازاریابی 

 یورو 200,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.21)

 ساعت(

 حراج دهنده  ●

حراج دهنده و   ●

 ارزشیاب

 نماینده ایالتی  ●

 عامل اجاره  ●

 مشاور امالک  ●

نماینده    3544

ایالتی و حراج  

 دهنده 

یورو   35,400 یورو 35,400 خیر

یورو در   17.46)

 ساعت(

مدیر حساب   ●

 )فروش ها( 

مدیر فروش   ●

 منطقه

مدیر توسعه   ●

 تجاری 

مدیر توسعه   ●

 محصوالت 

 مدیر فروش  ●

حساب های   3545

فروش و مدیران  

 توسعه تجاری 



یورو   22,900 یورو 25,600 خیر

دالر در   11.29)

 ساعت(

هنگ  اهم ●

کننده ی  

 کنفرانس

برگزارکننده   ●

 رویداد 

 مدیر رویدادها  ●

موسس   ●

 نمایشگاه 

مدیر   ●

 داری مهمان

نمایشگاه و   3546

کنفرانس مدیران و  

 موسسان

یورو   20,900 دالر 25,600 خیر

دالر در   10.31)

 ساعت(

کارگر   ●

 حفاظتی

محیط بان  ●

 حومه شهر 

رئیس پارک   ●

 ملی 

متخصصان   3550

همیار حفاظت و  

 محیط زیست 

یورو   29,800 یورو 29,800 خیر

یورو در   14.69)

 ساعت(

مامور اجرایی   ●

 ارشد )دولت(

دانشیارهای   3561

حرفه ای خدمات  

 دولتی



مامور درآمد   ●

اصلی )دولت 

 محلی(

مامور اجرایی   ●

 ارشد )دولتی(

یورو   23,500 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.59)

 ساعت(

 مشاور اشتغال  ●

مامور منابع   ●

 انسانی 

مامور   ●

 کارکنان

مشاور   ●

 استخدام 

3562 

یورو   23,400 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.54)

 ساعت(

 ITمربی  ●

ارزیاب   ●

NVQ 

 مربی تکنیکی ●

مشاور   ●

 آموزش 

 مدیر آموزش  ●

مربیان و  3563

کارآموزان حرفه  

 ای و صنعتی 



یورو   24,500 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.08)

 ساعت(

مشاوران   ●

 شغلی 

 مشاور شغلی  ●

 مربی شغلی  ●

 کاریابی مامور  ●

مشاور شغلی   3564

و متخصصان 

 راهنمایی حرفه ای 

یورو   26,600 یورو   26,600 خیر

یورو در   13.12)

 ساعت(

بازرس   ●

 ساختمان

معاینه   ●

 رانندگی 

 بازرس مسکن  ●

بازرس   ●

بهداشت  

 گوشت

مامورد   ●

ی  ااستاندارده

 تجاری 

بازرسان   3565

 استانداردها و قوانین 

یورو   29,500 یورو 29,500 خیر

یورو در   14.55)

 ساعت(

مهندس آتش   ●

نشانی )حرفه  

 ای( 

ماموران   3567

 سالمت و ایمنی 



مامور سالمت   ●

 و ایمنی 

متخصص  ●

بهداشت  

 شغلی 

 مشاور ایمنی ●

 مامور ایمنی  ●

یورو   22,400 یورو 22,600 خیر

یورو در   11.05)

 ساعت(

دستیار اداری   ●

)دادگاه های  

 دادگستری(

ماموری اداری   ●

 )دولت( 

کارمند دولت  ●

(EO) 

کارمند  ●

 )دولت( 

مامور بازدهی   ●

 )دولت( 

شغل های   4112

 اداری دولتی ملی 



  11.29) 22,900 یورو 25,600 خیر

 یورو در ساعت(

مدیر )سازمان   ●

 خیریه(

موسس   ●

)اتحادیه  

 تجاری(

)اتحادیه دبیر  ●

 تجاری(

مامور اتحادیه   ●

 تجاری 

ماموران   4114

غیردولتی سازمان  

 ها

یورو   20,600 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.16)

 ساعت(

کارمند  ●

 صادرات 

کنترل کننده  ●

 تدارکات 

کارمند حمل   ●

 دریایی 

مدیر نقل و   ●

 انتقاالت

منشی نقل و   ●

 انتقاالت

منشیان و   4134

همکاران نقل و  

 انتقاالت و توزیع 



هماهنگ   ●

کننده نقل و 

 انتقاالت

یورو   18,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.22)

 ساعت(

 مدیر تجاری  ●

 مدیر فروش  ●

 کارمند فروش  ●

هماهنگ   ●

 کننده فروش 

مدیران   4151

 فروش 

یورو   25,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.33)

 ساعت(

مدیر پشتیبان  ●

 تجاری 

مدیر دفتر   ●

 تحویل

 مدیر دفتر ●

 عملکرد مدیر  ●

مدیر مدیریت   ●

 فروش 

مدیر دفتر   ●

 فروش 

مدیران   4161

 دفتری



یورو   19,500 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.62)

 ساعت(

 دستیار دبیر ●

 منشی باشگاه  ●

 منشی شرکت ●

دبیران  4214

 شرکتی

یورو   22,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.85)

 ساعت(

 دستیار اجرایی  ●

 PAمنشی  ●

دستیار  ●

 شخصی

 منشی شخصی ●

 منشی ●

دستیاران  4215

شخصی و منشی  

 های دیگر 

یورو   20,100 یورو 25,600 خیر

 یورو( 9.91)

پیمانکار  ●

 کشاورزی 

تکنیسین  ●

 کشاورزی 

مزرعه دار   ●

 )کشاورزی(  

 کشاورز  ●

 گله  سرپرست ●

 کشاورزان  5111



یورو   17,900 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.38)

 ساعت(

 پرورش دهنده  ●

)باغبان  نباغبا ●

 بازار(

 باغبان بازار  ●

دستیار باغبان  ●

 )کشاورزی( 

 باغبان ●

تجارت های   5112

 باغبانی

 9.17یورو) 18,600 یورو 25,600 خیر

 یورو در ساعت(

 طراح باغبانی  ●

 باغبان ●

 دستیار باغبان ●

 مناظرباغبان  ●

باغبان ها و   5113

 باغبان های مناظر 

یورو   17,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.73)

 ساعت(

نگهبان فضای   ●

 سبز

 خاکبردار  ●

 خاکبرداران  ●

خاکبرداران   5114

و نگهبانان فضای  

 سبز

یورو   18,800 یورو 25,600 خیر

 در ساعت( 9.27)

مشاور   ●

 درختکاری 

 زنبورداری  ●

 شکاربان ●

تجارت های   5119

کشاورزی و  

ماهیگیری که در  



سهامدار   ●

 ماهیگیری

شتی  کاپیتان ک ●

 ماهیگیری

 درخت داری  ●

دیگر طبقه  جاهای 

 بندی نشده اند 

یورو   20,400 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.06)

 ساعت(

 بلک اسمیت  ●

تعمیرکار  ●

 زنجیره ای 

 دامپزشک ●

 ریخته گری  ●

 فوالد فشرده  ●

کارگران   5211

 اسمیت و آهنگری 

یورو   17,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.53)

 ساعت(

هسته ساز   ●

)تجارت های  

 فلزی( 

قالب گیری   ●

)تجارت های  

 فلزی( 

لوله ساز   ●

 )ریخته گری( 

قالب گیری،  5212

هسته سازان و قالب  

 گیران



یورو   21,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.75)

 ساعت(

 مسگری  ●

پنل کوب  ●

)تجارت های  

 فلزی( 

سازنده ورق   ●

 های فلزی 

کارگر ورق   ●

 های فلزی 

کارگران   5213

 ورق های فلزی 

یورو   25,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.48)

 ساعت(

سازندگان   ●

 دیگ بخار 

کارگر ورق   ●

 های فلزی 

صفحه فلزی   ●

 ساز 

کارگر صفحه   ●

 فلزی ساز 

کارگران   5214

ورق های فلزی و  

 پرچکاران 

یورو   22,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.24)

 ساعت(

  –سازنده  ●

 جوشکار 

تجارت های   5215

 جوشکاری 



کمک  ●

 –مکانیک 

 جوشکار 

جوشکار نقطه   ●

 زن )فلز( 

تکنیسین  ●

 جوشکاری 

یورو   32,300 یورو 32,300 خیر

یورو در   15.93)

 ساعت(

 مهندس لوله  ●

 سازنده لوله  ●

  –سازنده  ●

 جوشکار لوله 

سازندگان   5216

 لوله

یورو   22,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.85)

 ساعت(

مکانیک  ●

CNC 

برنامه نویس   ●

CNC 

مرکز  ●

تراشکاری  

 ماشینی 

ماشینکاری  5221

 فلزی 



مجوز دار   ●

)تجارت های  

 فلزی( 

تنظیم کننده  ●

 ابزار 

 تراشکار  ●

یورو   24,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.18)

 ساعت(

 ساز فرم  ●

  –مهندس  ●

 ابزارساز 

 جیگ ساز  ●

)مهندسی(  ●

 نشانگر

 ابزار  مکانیک ●

 ابزارساز  ●

ابزارسازها،   5222

تنظیم کنندگان 

ابزار و نشانگرهای  

 خارجی 

یورو   25,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.48)

 ساعت(

مهندسی   ●

 کشاورزی 

نصب کننده  ●

 نیمکت

مهندسی   ●

 ماشین سازی 

کار در   5223

تولیدات و  

 نگهداری فلزات 



 سازنده  ●

 مهندس نصب ●

نگهداری از   ●

اقالم نصب  

 شده 

مهندسی   ●

 مکانیکی

یورو   21,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.36)

 ساعت(

 مهندسی تنظیم  ●

متخصص  ●

 هواشناسی 

 ابزارساز  ●

 مکانیک ابزار  ●

 تکنیسین ابزار  ●

تکنیسین  ●

 نوری 

 ت مهندسی دق ●

 ساعت ساز  ●

سازندگان و   5224

تعمیرکنندگان ابزار  

 دقیق

یورو   26,800 یورو 26,800 خیر

یورو در   13.21)

 ساعت(

مهندسی تهویه   ●

 هوا 

مهندسان  5225

تهویه هوا و  

 سردسازی 



  اتصاالت ●

 تهویه هوا 

مهندسی   ●

 سردسازی 

تکنیسین  ●

 سردسازی 

مهندسی   ●

خدمات  

 )سردسازی(

  10.80) 21,900 یورو 25,600 خیر

 یورو در ساعت(

تکنیسین برق  ●

 اتومبیل

مکانیک  ●

 ماشین

مکانیک  ●

HGV 

مکانیک  ●

 )گاراژ( 

تست کننده  ●

MOT 

مکانیک  ●

 موتور 

تکنیسین های   5231

خودرو، مکانیک  

 ها و تکنیسین برق 



تکنیسین  ●

 موتور 

تکنیسین  ●

)خودروهای  

 موتوری( 

تکنیسین  ●

 خودرو 

یورو   20,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.21)

 ساعت(

تکنیسین  ●

 فروشگاه بدنه 

تعمیرکار بدنه   ●

 ماشین

 کاناپه ساز ●

 پنل کوب ●

تکنیسین  ●

ترمیم 

)خودروهای  

 موتوری( 

سازنده   ●

 خودرو 

سازندگان و   5232

تعمیرکنندگان بدنه 

 خودرو 



یورو   23,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.34)

 ساعت(

اسپری پاش   ●

 رنگ ماشین 

 نقاش کاناپه ●

تکنیسین  ●

نقاشی 

)خودروهای  

 موتوری( 

رنگ و روغن   ●

 کار خودرو 

تکنیسین   5234

 نقاشی ماشین

یورو   31,700 یورو 31,700 خیر

یورو در   15.63)

 ساعت(

مهندس  ●

 هوانوردی 

تکنیسین برق  ●

 هواپیما

مهندس  ●

 هواپیما

 فیتر هواپیما ●

مکانیک  ●

 هواپیما

نگهداری و   5235

تجارت های مربوط  

 به هواپیما



مهندس  ●

نگهداری  

 )هواپیما(

یورو   25,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.33)

 ساعت(

 قایق ساز  ●

فیتر )ساخت  ●

 قایق(

چرخش قاب   ●

)سازنده  

 کشتی(

مهندس  ●

 دریایی 

اتصال دهنده   ●

 کشتی

 کشتی ساز  ●

سازندگان و   5236

تعمیرکاران قایق و  

 کشتی

یورو   37,200 یورو 37,200 خیر

یورو در   18.34)

 ساعت(

تعمیرکار قطار   ●

 )راه آهن(

نصب کننده  ●

مکانیکی 

)سهام راه  

 آهن ( 

سازندگان و   5237

تعمیرکاران راه  

 آهن 



مهندس راه   ●

 آهن 

راه  تکنیسین  ●

 آهن 

یورو   27,200 یورو 27,200 خیر

یورو در   13.41)

 ساعت(

پیمانکار  ●

 الکتریکی 

مهندس  ●

 الکتریکی 

استاد کار   ●

 الکتریکی 

تکنیسین های   5241

برق و استاد کار  

 الکتریک 

یورو   30,300 دالر 30,300 خیر

یورو در   14.94)

 ساعت(

اتصال   ●

دهندگان 

 کابل

مهندس  ●

خدمات  

مشتری  

 )مخابرات(

مهندس نصب   ●

 )مخابرات(

مهندسان  5242

 مخابرات



مدیر شبکه   ●

 )مخابرات(

مهندس  ●

 مخابرات

 مهندس تلفن  ●

یورو   28,300 یورو 28,300 خیر

یورو در   13.95)

 ساعت(

مهندس نصب   ●

)رادیو،  

تلویزیون و  

 ویدئو(

مهندس  ●

 ماهواره 

مهندس  ●

خدمات  

)رادیو،  

تلویزیون و  

 ویدئو(

تکنیسین  ●

و،  دی)را

تلویزیون و  

 ویدئو(

، مهندسان 5244

 صوتی و تصویری 



مهندس  ●

 تلویزیون 

یورو   24,400 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.03)

 ساعت(

تعمیرکار  ●

 کامپیوتر 

مهندس  ●

خدمات  

 کامپیوتری

مهندس سخت  ●

افزار  

 )کامپیوتر( 

مهندس  ●

نگهداری  

)خدمات 

 کامپیوتری( 

 ITمهندسان  5245

  28,000 یورو 28,000 خیر

یورو   13.81یورو)

 در ساعت( 

مهندس  ●

 دزدگیر

مهندس  ●

 الکترونیک

مهندس  ●

 میدانی 

تجارت های   5249

الکتریکی و  

الکترونیکی که در  

جاهای دیگر ثبت  

 نشده اند 



 سیم بان ●

مهندس  ●

 خدمات

 یورو 30,300 یورو 30,300 خیر

یورو در   14.94)

 ساعت(

ناظر  ●

 الکتریکی 

ناظر نگهداری   ●

 )تولید( 

 مدیر کارگاه  ●

مهارت   5250

فلزی، ناظران  

تجاری الکتریکی و  

 الکترونیکی

 یورو 23,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.69)

 ساعت(

بناکننده  ●

 فوالدی 

 سازنده فوالد  ●

کارگر فوالد   ●

)مهندس 

 ساختاری( 

بناکنندگان  5311

 فوالدی 

یورو   23,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.34)

 ساعت(

 آجرچین  ●

دیوارچین   ●

 سنگ خشتی 

 سنگ کار  ●

آجرچین ها   5312

 و سنگ کارها 



 یورو 21,400 یورو   25,600 خیر

در  یورو  10.55)

 ساعت(

پخش کننده  ●

آسفالت 

 ماستیک

کاشی کار  ●

 سقف

 سقف ساز  ●

پیمانکار  ●

 سقف

 کاهگل کار  ●

سقف ساز،  5313

کاشی کار سقف و  

 کارگر سنک 

 یورو 25,800 یورو 25,800 خیر

یورو در   12.72)

 ساعت(

 مهندس گاز  ●

مهندس  ●

 خدمات گاز 

مهندس  ●

گرمایش و  

 تهویه 

مهندس  ●

 گرمایش 

 لوله کش ●

لوله کش ها   5314

و مهندسان  

 گرمایشی و تهویه 



مهندس لوله   ●

کشی و  

 گرمایش 

 یورو 22,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.00)

 ساعت(

 نجار ●

نصب  نجار و  ●

 کننده

 نصب کننده ●

استادکار  ●

 آشپزخانه

استادکار  ●

 کارگاه 

نجاران و   5315

 اتصال دهندگان 

 یورو 19,100 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.42)

 ساعت(

 شیشه بر ●

 شیشه گر ●

نصاب )شیشه  ●

 دوجداره( 

 سازنده پنجره ●

استادکار  ●

 پنجره

شیشه گران،  5316

سازندگان پنجره و  

 استادکاران 

متخصص  ● یورو 23,000 یورو 25,600 خیر

 صداشناسی 

تجارت های   5319

ساخت و ساز  



یورو در   11.34)

 ساعت(

 ساختمان ساز ●

پیمانکار  ●

 ساختمان

 ابزارکار  ●

مدیر   ●

نگهداری  

)ساختمان ها 

و سازه های  

 دیگر

دهنده  توسعه  ●

امالک  

)ساخت 

 ساختمان( 

●  

ساختمان که در  

جای دیگری طبقه  

 بندی نشده اند 

 یورو 24,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.98)

 ساعت(

 گچ بر الیافی ●

 گچ بر ●

پیمانکار گچ  ●

 بری 

 گچ برها 5321



 یورو 21,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.75)

 ساعت(

استادکار کف   ●

 پوش

کاشی کار  ●

 سرامیکی 

پیمانکاران  ●

 فک

کف چین   ●

 موزاییکی 

سرامیک   5322

کاران و کاشی  

 کاران دیوار 

 یورو 21,400 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.55)

 ساعت(

 آرتکس کار  ●

پولیش کار  ●

 نوع فرانسوی 

نصاب کاغذ   ●

 دیواری 

اسپری کار   ●

 کشتی

رنگ آمیزی   ●

 چوب

نقاشان و   5323

 دکوراتیو کاران 

سرکارگر   ● یورو 31,400 یورو 31,400 خیر

 ساختمان

ناظران  5330

ساخت و ساز و  

 ساختمان



یورو در   15.48)

 ساعت(

سرکارگر   ●

 ساخت

 ناظر ساخت ●

 ناظر نگهداری  ●

سرکارگر   ●

 منطقه

 یورو 19,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.52)

 ساعت(

 بافندگان فرش  ●

 بافنده ●

تولید کننده  ●

 بافتنی لباس 

 بافنده ●

 بافندگان 5411

 یورو 18,500 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.12)

 ساعت(

 استادکار پرده  ●

 پرده دوز  ●

مبلمان کار   ●

 نرم

صاف کننده   ●

 )مبلمان( 

خیاط رومبلی   ●

 و پرده و غیره 

خیاط رومبلی   5412

 و پرده و غیره 



 یورو 17,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.53)

 ساعت(

 کفش دوز  ●

کارگر چرم   ●

)اجناس 

 چرمی(

ماشین کار   ●

 )اجناس چرم(

ماشین کار   ●

 کفش

 کفاش ●

تجارت  5413

 کفش و چرم 

 یورو 16,200 یورو 25,600 خیر

یورو در   7.99)

 ساعت(

برش   ●

کار)جوراب  

بافی، لباس 

 بافتنی( 

 لباس دوز ●

برش کار   ●

 پارچه 

 خیاطی ●

خیاطان و  5414

 دوزندگان لباس

تولید کننده  ● یورو 18,300 یورو 25,600 خیر

 لباس 

 گلدوزی  ●

منسوجات،  5419

لباس و تجارت 

های مربوطه که در  



یورو در   9.02)

 ساعت(

 خیاط دستی  ●

 بادبان ساز ●

برش کار پرده   ●

 و لوازم دیگر 

جای دیگری طبقه  

 بندی نشده اند 

 یورو 19.900 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.81)

 ساعت(

کامپوزیت   ●

 کار

 صفحه ساز  ●

مدیرفشرده   ●

 سازی 

تکنیسین  ●

 فشرده سازی 

نوع تنظیم   ●

 کننده

تکنیسین   5421

 فشرده سازی 

 یورو 20,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   10.26)

 ساعت(

پرینتر  ●

 لیتوگرافیک

 چاپگر ماشینی ●

 مدیر چاپ  ●

چاپگر صفحه  ●

 ای 

 پرینترها 5422



چاپگر  ●

 کاغذدیواری 

 یورو 19,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.76)

 ساعت(

دستیار  ●

 صحاف کار

صحاف کار   ●

 کتاب

ناظر پایان کار   ●

 )چاپ(

کامل کننده  ●

 چاپ  ی

کارگران   5423

چاپ پایان نامه و  

 صحافی

 یورو 19,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.52)

 ساعت(

 قصاب ●

 کمک قصاب ●

 مدیر قصابی  ●

 استاد قصاب ●

قصاب  ●

 کشتارگاه 

 قصاب ها 5431

 یورو 17,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.53)

 ساعت(

 نانوا ●

 دستیار نانوا  ●

 مدیر نانوایی  ●

نانواها و   5432

 شیرینی پزی ها 



تزئین کار   ●

 کیک

 شیرینی پز ●

 یورو 17,100 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.43)

 ساعت(

قصاب )ماهی   ●

 و طیور( 

فیله دار   ●

 )ماهی(

فرآورنده   ●

 ماهی 

 ماهی فروش  ●

  پرورنده ی ●

 طیور 

ماهی فروشان  5433

 و طیور داران 

 یورو 18.900 یورو 25.600 خیر

یورو در   9.32)

 ساعت(

 آشپز ●

 مدیر آشپز ●

 سرآشپز ●

 شیرینی پز ●

 آشپزها 5434

 یورو 18,400 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.07)

 ساعت(

 سالن مدیر  ●

 مدیر پذیرایی  ●

مدیر سالن   ●

 )رستوران( 

 مدیران سالن  5436



مدیر   ●

 آشپزخانه

مهماندار   ●

 )کالب(

 یورو 17,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.78)

 ساعت(

 سرامیک کار  ●

 شیشه ساز  ●

سفالگر  ●

 )سرامیکی(

کارگر   ●

 سفالگری

اسپری پاش   ●

 )سرامیکی(

استاد کار   ●

 شیشه رنگی 

شیشه و  5541

سرامیک سازان،  

 دکوراتیو کاران  

 یورو 18,900 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.32)

 ساعت(

ترمیم کننده  ●

 اشیاء قدیمی 

 کابینت ساز ●

 تعمیر مبل ●

مبلمان سازان   5442

و دیگر کارگران  

 چوب



قاب سازی   ●

عکس و  

 تصویر

رنگ کار   ●

 )مبلمان( 

 یورو 14,000 یورو 25.600 خیر

یورو در   6.90)

 ساعت(

دستیار گل  ●

 فروشی

طراح گل   ●

 فروشی

 گل فروش  ●

مرتب کننده  ●

 گل

 گل فروش ها  5443

 یورو 22,300 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.00)

 ساعت(

 الماسنصاب  ●

 قلم زن  ●

 زرگر  ●

رنگ کار   ●

 نقاشی

تنظیم کننده  ●

 پیانو

 سازنده امضا  ●

دیگر مهارت   5449

های تجاری که در  

جایی طبقه بندی  

 نشده اند 



 نقره ساز  ●

کاله گیس   ●

 ساز 

 یورو 14,700 یورو   25,600 خیر

یورو در   7.25)

 ساعت(

 دستیار ●

 کارگر ●

 دستیار مهد  ●

 پرستار مهد  ●

پرستاران مهد   6121

 دستیارانشانو 

 یورو 17,600 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.68)

 ساعت(

 ری ئاتخدمت ت ●

دستیار مراقبت  ●

 از کودک 

سرپرست  ●

 کودک

 پرستار بچه ●

سرپرستان   6122

کودک و دیگر  

 مشاغل مربوطه 

 یورو 12,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   6.26)

 ساعت(

دستیار گروه   ●

 اجرا 

رهبر گروه   ●

 اجرا 

ناظر گروه   ●

 اجرا 

 بازیگران  6123



 بازیگر  ●

 یورو 14,400 یورو 25,600 خیر

یورو در   7.10)

 ساعت(

دستیار کالس  ●

 درس

 معاون مدرسه  ●

دستیار  ●

 تدریس 

دستیاران  6125

 تدریس 

 یورو 13,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   6.80)

 ساعت(

دستیار پشتیبان   ●

 تحصیلی

دستیار پشتیبان   ●

 یادگیری 

دستیار  ●

غیرتدریس  

 )مدارس( 

دستیار  ●

نیازهای خاص  

)موسسات 

 تحصیلی(

 دستیار پشتیبان  ●

)موسسات  ●

 تحصیلی(

دستیاران  6126

 پشتیبان تحصیلی



 یورو 16,900 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.33)

 ساعت(

پرستار  ●

 حیوانات 

پرستار  ●

 دامپزشکی

پرستاران  6131

 دامپزشکی

 یورو 16,100 یورو 25,600 خیر

یورو در   7.94)

 ساعت(

تکنیسین  ●

 حیوانات 

آرایشگر   ●

 سگ

 متصدی اسب  ●

 دستیار النه  ●

 خدمتکار النه  ●

دسترسی  ●

 پایدار 

خدمات  6139

 مراقبت از حیوانات 

شغل هایی که در  

جاهای دیگر طبقه  

 بندی نشده اند 

 یورو 19,700 یورو 25,600 خیر

یورو در   9.71)

 ساعت(

سرپرست  ●

 خانواده 

زن خانه دار   ●

)خانه های  

 اقامتی(

سرپرست  ●

 مقیم

سرپرستان   6144

خانه سالمندان و  

 مکان های اقامتی 



رهبر تیم   ●

)منازل 

 مسکونی(

سرپرست  ●

)مناطق 

مسکونی  

 پناهگاه(

 یورو 16,900 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.33)

 ساعت(

دستیار ارشد   ●

 مراقبت

 مراقب ارشد  ●

کارگر پشتیبان  ●

ارشد )دولت  

داخلی:  

خدمات  

 رفاهی( 

کارمندان   6146

 ارشد مراقبت

 یورو 17,600 یورو 25,600 خیر

یورو در   8.68)

 ساعت(

مهماندار   ●

 هواپیما

 خدمه کابین  ●

آژانس   ●

خدمات  

دستیاران  6214

مسافرت های  

 هوایی 



مشتری  

 )مسافرتی(

مهماندار   ●

 هواپیما

آژانس   ●

خدمات  

 مسافربری 

 یورو 31,400 یورو 31,400 خیر

یورو در   15.48)

 ساعت(

خدمات  مدیر  ●

خرده فروشی  

 )راه آهن ها( 

دستیار ایستگاه   ●

)قطار  

 زیرزمینی(

بازرس بلیط   ●

 )راه آهن(

هدایت کننده   ●

 قطار 

 مدیر قطار  ●

دستیاران  6215

مسافرت های راه  

 آهن 

 تاجر ● یورو 19,100 یورو 25,600 خیر

 تاجر فروش  ●

تاجران و   7125

 سازندگان پنجره 



یورو در   9.42)

 ساعت(

مدیر تجارت   ●

 بصری 

 پنجره ساز  ●

 یورو 18,900 یورو 25,600 خرید 

یورو در   9.32)

 ساعت(

ناظر فروش   ●

)تجارت خرد 

فروشی: دوره  

 تحویل(

مدیر بخش   ●

)تجاره خرده  

 فروشی(

مسئول خرید   ●

)تجارت خرده  

 فروشی(

ناظر )تجارت  ●

خرده فروشی،  

 عمده فروشی(

 ناظران فروش  7130

 یورو  9,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   4.83)

 ساعت(

مصاحبه گر   ●

)تحقیقات 

 بازاری( 

مصاحبه گر  7215

 تحقیقات بازاری 



پژوهشگر   ●

بازار  

 )مصاحبه(

مصاحبه گر   ●

 تلفنی

 تلفنی محقق ●

شمارشگر  ●

 ترافیک بازار 

 یورو 22,900 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.29)

 ساعت(

مدیر پس از   ●

 فروش 

ناظر مراکز   ●

 تلفنی

مدیر خدمات   ●

 مشتری

خدمات  ناظر  ●

 مشتری

رهبر تیم   ●

)مراقب 

 مشتری(

مدیران و   7220

ناظران خدمات  

 مشتری



 یورو 23,900 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.79)

 ساعت(

کارگر دیگ   ●

 بخار

اپراتور اتاق   ●

کنترل 

 )الکتریکی(

مهندسان   ●

 هیدرولیکی 

مجری   ●

کارخانه  

 )پشتیبان برق( 

اپراتور   ●

 ایستگاه برق 

نیروگاه های   8124

 عملیاتی انرژی 

 یورو 25,000 یورو 25,600 خیر

یورو در   12.33)

 ساعت(

کنترل کننده  ●

 )تصفیه آب(

اپراتور دفع   ●

 )فاضالب(

 متصدی پمپ ●

مهندس تصفیه  ●

 آب

عملیات دفع   8126

 آب و فاضالب 



اپراتور تصفیه   ●

 آب

 یورو 22,800 یورو 25,600 خیر

یورو در   11.24)

 ساعت(

 مربی رانندگی  ●

 HGVمربی  ●

مربی   ●

)آموزشگاه  

 رانندگی( 

مربی   ●

 لت موتورسیک

مربیان  8215

 رانندگی 

 یورو 30,200 یورو 30,200 خیر

یورو در   14.89)

 ساعت(

متصدی اتاق   ●

موتور )کشتی  

 داری(

مهندس،  ●

شماره )قایق،  

 بارج(

 کشتی دار  ●

دریانورد   ●

 بازرگان 

دریانورد   ●

 )کشتی داری( 

عملیات  8232

انتقاالت دریایی و  

 آبراه 



 

 : شغل های تحصیلی و سالمتی واجد شرایط که نرخ های آن بر اساس مقیاس های پرداخت ملی هستند.28جدول 

منبع مقیاس بر اساس  نرخ درآمد )سالیانه( عنوان های شغلی مربوطه  کد شغلی 

 پرداخت ملی 

متخصصان   2211

 پزشکی

 متخصص بیهوشی  ●

مشاور )خدمات   ●

 بیمارستانی(

 دکتر  ●

 متخصص عمومی  ●

 متخصص پزشکی ●

 متخصص اطفال  ●

 روانپزشک  ●

 رادیولوژیست  ●

 جراح  ●

حرفه های پزشکی در  

قرارداد پزشک عمومی  

NHS : 

اولین سال   ●

( F1تاسیس )

 28,243برابر با: 

 یورو 

دومین سال  ●

( F2تاسیس )

 32,691برابر با: 

 یورو 

ثبت تخصص  ●

(StR  در )

ST/CT1-2 

پرداخت و شرایط  

چرخشی کارفرمایان  

NHS (M&D  )

2020/1 



 38,693برابر با: 

 یورو 

حرفه های پزشکی دیگر  

انهایی که با  شامل 

خدمات سالمت مربوطه  

 در ارتباط هستند: 

اولین سال   ●

( F1تاسیس )

 24,504برابر با: 

 یورو 

دومین سال  ●

( F2تاسیس )

 30,393برابر با: 

 یورو 

ثبت تخصص  ●

(StR  :برابر با )

 یورو 32,478

دکتر متخصص  ●

 40,037برابر با: 

 یورو 



پزشکان عمومی   ●

(GP :برابر با )

 یورو 58,808

ر با:  مشاوره براب ●

 یورو 79,860

این نرخ های درآمد بر  

ساعت در هفته   40اساس 

هستند. آنها باید بر اساس  

الگوهای کاری دیگر  

 نرخ گذاری شوند.

 روانپزشک بالینی  ● روانپزشکان 2212

روانپزشک   ●

 تحصیلی

روانپزشک پزشک   ●

 قانونی

روانپزشک حرفه   ●

 ای 

 روانپزشک  ●

 روانشناس  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 



 شیمیدان )دارویی(  ● داروسازان  2213

 مدیر داروسازی  ●

 شیمیدان دارویی  ●

 مدیر داروخانه  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

 چشم پزشک  ● چشم پزشک 2214

 عینک فروشی  ●

 چشم شناس ●

 بینایی سنج  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

 جراح دندان  ● دندان پزشک ها  2215

 دندان پزشک  ●

 متخصص ارتودنسی  ●

 پریودنتیست ●

قسمت پرداختی مربوط به  

مشاهده  را  29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

رادیوگرافی   2217

 پزشکی

رادیوگرافی   ●

 پزشکی

 رادیوگرافی  ●

 سونوگرافی  ●

 رادیوگرافی درمانی  ●

 تکنولوژی عضالنی  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 20/2020در 



پزشک متخصص  2218

 اطفال

متخصص درمان و   ●

  –حفاظت از پاها 

پزشک متخصص 

 اطفال

پزشک متخصص  ●

 اطفال

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 20/2020در 

حرفه های سالمت   2219

که در جاهای دیگر طبقه  

 بندی نشده اند 

 شنوایی سنجی  ●

درمانگر سالمت   ●

 دهان

  –رژیم درمانی  ●

 متخصص تغذیه 

برنامه ریز   ●

 خانوادگی 

مشاور سالمت   ●

 شغلی 

را  یپزشک دوره پ ●

 پزشکی

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

 الکترو درمانگر  ● فیزیوتراپیست 2221

 فیزیوتراپیست ●

 پزشک فیزیوتراپی  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 



قسمت پرداختی مربوط به   کاردرمانگر  ● کاردرمانگر 2222

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

 زبان درمانی  ● گفتار درمانی  2223

گفتار و زبان   ●

 درمانی 

 گفتار درمانی  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

پزشکان درمانی  2229

که در جای دیگر طبقه  

 بندی نشده اند 

 هنر درمانگر  ●

متخصص  ●

 کایروپراکتیک

درمانگر رفتاری   ●

 شناختی

 درمانگر خانواده  ●

 متخصص تغذیه  ●

متخصص بیماری   ●

 های استخوان 

 روان درمانگر  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 



 پرستار منطقه ● پرستاران 2231

بازدید کننده   ●

 سالمت

پزشک سالمت   ●

 روان 

 پرستار ●

 پرستار آموزشی  ●

 پرستار روانپزشک  ●

 ی پرستارکادر  ●

 دانشجوی پرستاری  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییردر   NHSطرح 

21/2020 

 ماما ● ماماها 2232

 مامایی  پرستار ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

حرفه های   2312

 تحصیلی آموزشی بیشتر 

 FEمدرس کالج  ●

مدرس )تحصیالت   ●

 تکمیلی(

معلم)تحصیالت  ●

 تکمیلی(

استاد راهنما  ●

 )تحصیالت تکمیلی

مدرس )ورودی   ●

جدید( برابر با: 

 یورو 22,609

مدرس ارشد /   ●

معلم پیشرفته  

 37,258برابر با: 

 یورو 

داخت  مقیاس های پر

ملی با توجه به هر بار  

نظارت، کمترین مقدار  

 انتخاب شده است 



مدیریت   ●

تحصیالت 

تکمیلی / مدرس  

اصلی برابر با:  

 یورو 43,734

این نرخ های درآمدی بر  

اساس شرح تدریس تمام  

وقت هستند که هنگام  

تعیین مقیاس های  

پرداخت استفاده می  

شوند. آنها باید بر اساس  

الگوهای کاری دیگر  

 نرخ بندی شوند. 

 

حرفه های   2314

تحصیالتی تدریسی  

 ثانویه 

معاون معلم )   ●

 مدرسه راهنمایی( 

معلم مدرسه   ●

 راهنمایی 

 معلم کالس ششم  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   30جدول 

 کنید 

حقوق پرداختی ملی  

 معلمان



معلم )مدرسه   ●

 راهنمایی(

حرفه های اصلی و   2315

پرستاری تحصیالت  

 تدریسی 

معاون معلم )مدرسه   ●

 ابتدایی(

 ربی کودکم ●

 معلم مهدکودک ●

 معلم ابتدایی  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   30جدول 

 کنید 

حقوق پرداختی ملی  

 معلمان

حرفه های   2316

تحصیالتی تدریسی  

 نیازمند متخصص

معاون معلم )مدرسه   ●

 خاص(

معلم پشتیبان  ●

 یادگیری 

هماهنگ کننده   ●

 نیازهای ویژه 

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   30جدول 

 کنید 

حقوق پرداختی ملی  

 معلمان

اجتماعی   مددکار ● کارگران اجتماعی  2242

 روانپزشکی 

متخصص ارشد   ●

)خدمات اجتماعی  

 داخلی دولتی( 

 اجتماعی مددکار  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

مشاهده  را  29جدول 

 کنید 

بری تغییر در   NHSطرح 

21/2020 



 آمبوالنس امدادگر  ● پیراپزشکی 3213

متخصص مراقبت   ●

 های اورژانسی 

 پیراپزشکی ●

 ECPپیراپزشکی  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

تکنیک های   3218

 پزشکی و دندان 

متخصص قلب و   ●

 عروق 

 بهداشتمتخصص  ●

 دندان 

 تکنیسین دندان ●

مامور تکنیک های   ●

 پزشکی

 تکنیسین ارتوپدی  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

حرفه های مربوط   3219

به سالمت که در جای  

دیگری طبقه بندی نشده  

 اند 

 طب سوزنی  ●

 هومیوپات ●

 هیپنوتیزم درمانی ●

 درمانی ماساژ  ●

 رفلکسولوژیست  ●

 درمانگر ورزشی  ●

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 



کمک پرستاران و   6141

 دستیاران

 کمک پرستار ●

دستیار مراقب   ●

سالمت )خدمات  

 بیمارستانی(

کارگر پشتیبان  ●

 مراقب سالمت 

 دستیار پرستاری  ●

 کمک پرستار ●

پرداختی مربوط به  قسمت 

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر  NHSطرح  

 21/2020در 

پرستاران دندان   6143

 پزشکی

دستیار دندان   ●

 پزشکی

پرستار دندان   ●

 پزشکی

پرستار دندان   ●

مسئول  –پزشکی 

 پذیرش 

دستیار جراح دندان   ●

 پزشک

قسمت پرداختی مربوط به  

را مشاهده   29جدول 

 کنید 

برای تغییر   NHSطرح 

 21/2020در 

 

 نرخ های درآمد برای شغل های لیست شده مربوط به سالمت از طریق مدیریت 



ساعت کاری در هفته است. آنها باید بر اساس الگوهای دیگر کاری نرخ   37.5نرخ های درآمد در این جدول بر اساس 

 بندی شوند.

 : نرخ های درآمد برای حرفه های مربوط به مراقبت سالمت از طریق مدیریت  29جدول 

 ایرلند شمالی ولز اسکاتلند  انگلستان  باند یا معادل 

 یورو 19,737 یورو 19,737 یورو 20,700 یورو 19,737 3باند 

 یورو 21,892 یورو 21,892 یورو 22,700 یورو 21,892 4باند 

 یورو 24,907 یورو 24,907 یورو 25,100 یورو 24,907 5باند 

 یورو 31,365 یورو 31,365 یورو 31,800 یورو 31,365 6باند 

 یورو 38,890 یورو 38,890 یورو 39,300 یورو 38,890 7باند 

 یورو 45,753 یورو 45,753 یورو 49,480 یورو 8a 45,753باند 

 یورو 53,168 یورو 53,168 یورو 59,539 یورو 8b 53,168باند 

 یورو 63,751 یورو 63,751 یورو 71,365 یورو 8c 63,751باند 

 یورو 75,914 یورو 75,914 یورو 85,811 یورو 8d 75,914باند 

 یورو 91,004 یورو 91,004 یورو 102,558 یورو 91,004 9باند 

 

 نقش نرخ های درآمدی برای شغل های تحصیلی لیست شده از طریق مدیریت و 



نرخ های موجود در این جدول مبتنی بر شرح بر اساس وقت کامل استفاده شده توسط معلم هنگام تعیین این مقیاس  

 های پرداختی است. آنها باید بر اساس الگوهای کاری دیگر نرخ بندی شوند. 

 : نرخ های درآمدی برای شغل های لیست شده توسط مدیریت و نقش 30جدول 

انگلستان   نقش

)به جز  

لندن و 

 حاشیه(

ایرلند   ولز اسکاتلند  داخل لندن  خارج لندن  حاشیه لندن

 شمالی

معملمان 

تایید 

صالحیت 

نشده /  

ممنوع 

 الکار ها 

17,682  

 یورو 

18,844  

 یورو 

21,004  

 یورو 

22,237  

 یورو 

22,498  

 یورو 

17,682  

 یورو 

14,760  

 یورو 

معلمان 

تایید 

صالحیت 

 شده 

24,373  

 یورو 

25,543  

 یورو 

28,355  

 یورو 

30,480  

 یورو 

32,994  

 یورو 

24,906  

 یورو 

23,199  

 یورو 

معلمان 

 مجوز دار 

- - - - 42,696  

 یورو 

- - 



معلمان 

 اصلی 

- - - - 45,150  

 یورو 

- - 

رهبریت  

 گروه 

41,065  

 یورو 

42,195  

 یورو 

44,323  

 یورو 

48,824  

 یورو 

- 41,065  

 یورو 

40,256  

 یورو 

پزشک 

 هدایتی 

41,267  

 یورو 

42,403  

 یورو 

44,541  

 یورو 

49,065  

 یورو 

- 41,267  

 یورو 

- 

 

 شغل هایی که برای کارگران ماهر واجد شرایط حمایت نیستند

 این شغل ها را نمی توان بر اساس مهارت کارگری به دالیل مختلف مورد حمایت قرار داد، از جمله: 

 بازیکنان ورزشی( مسیرهای مهاجرتی موجود بین آنها )برای مثال، روحانیون و  ●

افرادی که مشروط بر کنترل مهاجرتی در بریتانیا هستند نمی توانند این شغل ها را داشته باشند )برای مثال،   ●

 افسران انتخاب شده در نیروی نظامی(

 این شغل ها ساختار مهارتی الزم را ندارند )برای مثال، گاردهای امنیتی و خدمتکاران( ●

 برای مدل متخصص ماهر نیستندشرایط : شغل هایی که واجد 31جدول 

 عنوان های شغلی مربوطه  کد شغلی 

 مشاور )دولت داخلی( ● افسران و نمایندگان انتخاب شده  1116

 اعضای پارلمان  ●

 افسر ارتش  ● افسران نیروهای نظامی  1171



 پرواز افسر  ●

 هواپیمایی  دان رهبر گر ●

 )سازمان مذهبی(علوم دینیوزیر   ● روحانیون 2444

 کشیش ●

 شکشی ●

 جانشینکشیش  ●

3311 NCO  یی هوا افسر نیروی   ● ها و درجه های دیگر 

 تکنیسین هواپیما )نیروهای نظامی( ●

 سرجوخه ی موقت  ●

 گروهبان ●

 سرباز  ●

 مهندس سالح های نظامی )نیروهای نظامی(  ●

 زندان   نگهبانمامور  ● ماموران خدمات زندان )افسر پایه(  3314

 مامور اسکورت زندان  ●

 مامور زندان  ●

 زندان نگهبان  ●

 کریکت کار  ● بازیکنان ورزشی  3441

 فوتبالیست  ●

 گلف کار  ●



 داور  ● مربیان ورزشی، سرمربی ها و مقامات  3442

 مربی سوارکاری  ●

 ورزش ها  توسعه ی مامور ●

 مربی شنا ●

 مامور حافظت از کودکان  ● ماموران کودک و نوجوان  3233

 مامور رفاه آموزش و پرورش  ●

 آموزشی( کارگر حمل و نقل )موسسات  ●

 مامور پشتیبانی از غیرنظامیان )خدمات پلیس(  ● ماموران پشتیبانی از گروه پلیس  3315

 مامور حمایت از جامعه )خدمات پلیس( ●

 مامور حمایت از گروه پلیس  ●

 دستیار مدیر )دولت داخلی( ● شغل های مدیریتی در دولت داخلی  4113

 مامور مدیریت )خدمات پلیس( ●

 داخلی(دستیار منفعت )دولت  ●

 افسر روحانی )دولت داخلی(  ●

 شماره افسر دولت داخلی  ●

 حسابدار منشی  ● اعتبارسنج   4121

 کنترل کننده اعتبار  ●

 بدهی  دستیار مدیریت ●

 مدیر وام ها  ●



کتاب داران، لیست حقوق مدیران و دستمزد   4122

 کارمندان 

 مدیر اعتبارات  ●

 دستیار اعتبارات  ●

 کارمند اعتبارات  ●

 مامور رسیدگی  ●

 دار کتاب  ●

 لیست حقوق کارمندان  ●

 کارمند بانک  ● کارمندان بانک و پست  4123

 صندوق دار )بانک( ●

 مشاور مشتری )جامعه سازی(  ●

 مامور خدمات مشتری )بانک(  ●

 منشی پست ●

 مامور معاون مالی  ● ماموران امور مالی  4124

 مامور مالی  ●

 (POمامور امور مالی منطقه ) ●

جاهای دیگر  شغل های مدیریتی مالی که در  4129

 طبقه بندی نشده اند 

 

 

 

 صندوق دار  ●

 مدیر مالی  ●

 دستیار مالی ●

 کارمند مالی ●

 دستیار مالیات ●

 خزانه دار  ●



 

 

 

 دستیار ارزشیابی ●

 مامورپذیرش  ● کارمندان و دستیاران بایگانی 4131

 مامور دفتری )خدمات بیمارستانی( ●

 بایگانی دفتردار  ●

 کارمند بایگانی  ●

 حراست  کارمند ●

 مدیر )بیمه( ● کارمندان و دستیاران حقوق بازنشستگی و بیمه  4132

 مسئول دادخواست ها  ●

 دستیار دفتری )بیمه( ●

 کارمند بیمه ●

 مدیر حقوق بازنشستگان  ●

 کارمند ارسال  ● دستیاران و کارمندان کنترل سهام  4133

 کنترل کننده مواد ●

 کارمند کنترل موجودی  ●

 کنترل کننده موجودی  ●

 مدیر فروشگاه ها  ●

 دستیار اطالعات )کتابخانه( ● کارمندان و دستیاران کتابخانه 4135

 دستیار منابع یادگیری  ●



 دستیار کتابخانه  ●

 کارمند کتابخانه ●

 ناظر کتابخانه ●

 مدیر دوره  ● شغل های مربوط به مدیریت منابع انسانی  4138

 مدیر منابع انسانی  ●

 مدیر کارکنان  ●

 ات کارمند خدم ●

جاهای دیگر  شغل های مدیریتی دیگر که در  4159

 ثبت نشده اند 

 دستیار مدیر  ●

 دستیار دفتری ●

 مامور دفتری  ●

 مدیر مامور کارمندی  ●

 ناظر مدیریتی  ● ناظران دفتری  4162

 ناظر دفتری  ●

 ناظر تسهیالت  ●

 ناظر دفتری  ●

 هماهنگ کننده کلینیک  ● منشی های پزشکی  4211

 مدیر کلینیک  ●

 مدیر پزشکی  ●

 منشی پزشکی ●



 منشی )خدمات پزشکی( ●

 مدیر حقوقی  ● های حقوق منشی  4212

 کارمند حقوقی  ●

 منشی حقوقی  ●

 منشی )خدمات حقوقی(  ●

 دستیار دفتری )مدارس( ● منشی های مدارس  4213

 مدیر مدرسه  ●

 منشی مدرسه  ●

 منشی )مدارس(  ●

 مسئول پذیرش دندانپزشکی  ● مسئوالن پذیرش  4216

 مسئول پذیرش دکترها  ●

 مسئول پذیرش پزشکی  ●

 مسئول پذیرش  ●

 منشی پذیرش  ●

 تایپیست صوتی ● های تایپیست و مربوط به صفحه کلید شغل  4217

 اپراتور کامپیوتر  ●

 تایپیست ●

 کارمند تایپیست ●

 پردازشگر نرم افزار ورد ●



 پخت و پز ● پخت و پزها 5435

 ناظر پخت و پز ●

 سرآشپز ●

 دهنده  بخور ● ماموران کنترل آفت  6132

 مامور کنترل آفت ●

 تکنیسین کنترل آفت ●

 کنترل کننده آفت ●

 دستیار مراقبت آمبوالنس  ● کارمندان آمبوالنس )به جز پیراپزشکی( 6142

 راننده آمبوالنس  ●

 تکنیسین آمبوالنس  ●

 تکنیسین پزشکی اورژانس  ●

 دستیار مراقبت ● کارگران مراقبت و مراقب های خانگی  6145

 کارگر مراقبت  ●

 مراقب ●

 دستیار مراقبت خانگی  ●

 مراقب خانگی  ●

 کارگر پشتیبان )پرستار خانگی( ●

 اسکورت اتوبوس  ● اسکورت های مراقبتی  6147

 اسکورت  ●



 راننده  –اسکورت  ●

 اسکورت مدرسه  ●

 تکنیسین مردگان ● متصدیان کفن و دفن، دستیاران مردگان و اجساد 6148

 مدیر مراسم خاکسپاری  ●

 تابوت بر ●

 کفن و دفن  دستیار ●

 صندوق دار  ● دستیاران ورزشی و سرگرمی ها  6211

 متصدی سرگرمی  ●

 نجات غریق  ●

 دستیار ورزشی  ●

 کارمند رزرو )مسافرت(  ● آژانس های مسافرتی  6212

 مشاور فروش )آژانس های مسافرتی( ●

 سفرراهنمای  ●

 آژانس مسافرتی  ●

 مشاور سفر ●

شغل های خدمات مسافرتی و سرگرمی که در   6219

 جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند 

 هدایت کننده اتوبوس ●

 نماینده ی مختص تعطیالت  ●

 اطالعاتی )جهانگردی(دستیار  ●

 مهماندار )کشتی( ●



 راهنمای تور  ●

 آرایشگر  ● آرایشگاه ها و آرایشگران مو  6221

 رنگ کار مو )آرایشگری(  ●

 آرایشگر مو  ●

 آرایشگر  ●

 درمانگر و متخصص زیبایی  ● متخصصان آرایش و زیبایی و شغل های مربوطه  6222

 تکنیسین ناخن ●

 تتوکار ●

 خانه داری  –پخت و پز  ● مربوطه خانه داری و شغل های   6231

 خانه دار  ●

 زندگی   سبکمدیر  ●

 سرایدار  ● سرایدار  6232

 دربان ●

 باربر)کالج(  ●

 )موسسات آموزشی(سایت مدیر  ●

 خدمتکار  ● مدیران و ناظران نظافت و خانه داری  6240

 نظافتمسئول  ●

 ناظر پاکیزه سازی  ●

 ناظر داخلی  ●



 نگهبانی خانه رئیس  ●

 ناظر )پاکیزه سازی(  ●

 دستیار خرده فروشی  ● دستیاران فروش و خرده فروشی 7111

 مشاور فروش  ●

 دستیار فروش  ●

 مشاور فروش )تجارت خرده فروشی( ●

 دستیار فروشگاه ●

صندوق داران خرده فروشی و اپراتورهای   7112

 بررسی 

 اپراتور بررسی  ●

 دادگاه پیش خدمت  ●

دستیار عمومی )تجارت خرده فروشی،  ●

 بررسی( 

 اپراتور  ●

 مشاور فروش )فروش تلفن(  ● فروشندگان تلفن 7113

 مجری فروش تلفن  ●

 اپراتورفروش تلفن  ●

 توزیع کننده  ● داروخانه و دیگر دستیاران توزیع  7114

 دستیار مراقبت سالمت )شیمیدان خرده(  ●

 دستیار بصری  ●

 دستیار داروخانه  ●



 مجری فروش ماشین  ● فروشندگان و مشاوران خودرو و قطعات  7115

 فروشنده ماشین ●

 مشاور قطعات )تجارت خرده(  ●

 فروشنده قطعات )تعمیر خودروهای موتوری(  ●

 آژانس )بیمه( ● فروشندگان کالکتور و آژانس های اعتباری  7121

 جمع کننده آراء )بیمه( ●

 (توزیع به  –توزیع کننده )فروش در  ●

 نماینده بیمه  ●

 گردآورنده  لعام ● جمع کنندگان قرضه، اجاره و نقدی  7122

 )پشتیبان گاز( گردآورنده  ●

 بدهی  گردآورنده  ●

 خوان متر  ●

 اپراتور فروش  ●

 لبنیاتی )تجارت خرد: تحویل(  ● شب گردها و فروشندگان دارای ون  7123

 بستنی فروش  ●

 شیرفروش )خرده فروشی شیر( ●

 شب گرد ●

 فروشنده ون  ●

 بازار  فروشنده ● تاجران و فروشندگان بازاری و خیابانی  7124



 تاجر بازار  ●

 )غرفه بازار(مالک  ●

 غرفه دار  ●

 تاجر خیابانی ●

شغل های مربوط به فروش که در جاهای دیگر   7129

 طبقه بندی نشده اند 

 نشان دهنده  ●

 کنترل کننده اجاره  ●

 (نماینده فروش )تجارت خورد  ●

 نماینده مرکز تلفن  ● شغل های مراکز تلفنی و ارتباطی  7211

 اپراتور مرکز تلفن  ●

 تلفن(مشاور خدمات مشتری )مرکز   ●

 اپراتور خدمات مشتری  ●

 مسئول تماس )سازمان موتوری( ● تلفنچی ها 7213

 اپراتور )تلفن( ●

 اپراتور تابلو برق )تلفن(  ●

 تلفنچی ●

 مسئول پذیرش  –تلفنچی  ●

 مسئول تماس )خدمات اضطراری(  ● اپراتورهای ارتباطی  7214

 اپراتور مخابرات  ●

 اپراتور اتاق کنترل )خدمات اورژانسی(  ●



 کننده )خدمات تاکسی(کنترل  ●

شغل های خدمات مشتری که در جاهای دیگر   7219

 طبقه بندی نشده اند 

 مشاور مشتری  ●

 مدیر خدمات مشتری  ●

 مشاور خدمات مشتری  ●

 دستیار خدمات مشتری  ●

 نماینده خدمات مشتری  ●

 نانوا )محصوالت غذایی(  ● اپراتورهای فرآوری غذا، نوشیدنی و تنباکو 8111

 دستیار نانوا  ●

 کارگر کارخانه )محصوالت غذایی(  ●

 گوشت  رآوری کننده ی ف ●

 کارگر فرآوری )آب جوسازی( ●

 کارگر فرآوری )لبنیات( ●

 کارگر شیشه ● اپراتورهای فرآوری شیشه و سرامیک  8112

 کوره دار )شیشه(  ●

 کارگر فرآوری )فایبرگالس(  ●

 کارگر جوراب بافی   ● اپراتورهای فرآوری منسوجات 8113

 (mfrریسمان  ماشین باف )طناب،  ●

 کارگر فرآوری )منسوجات(  ●

 کاغذی(  ریسمانچرخنده)  ●



 اپراتور تولیدکننده گاز  ● اپراتورهای شیمیایی و فرآیندهای مربوطه  8114

 تکنیسین فرآوری )شیمیایی(  ●

 کارگر فرآوری )سیمان( ●

 کارگر فرآوری )تولیدات سوخت هسته ای(  ●

 برش دهنده دیسک )الستیکی( ● الستیکاپراتورهای فرآوری  8115

 قالب گیری )اجناس پالستیکی( ●

 کارگر فرآوری )احیاء ارتجاعی( ●

 سازنده تایر  ●

 اپراتور انفصال )پالستیکی( ● اپراتور فرآوری پالستیکی 8116

 سازنده )پالستیکی( ●

 قالب تزریق  ●

 لمینیتور )فایبر گالس( ●

 کارگر فرآوری )اجناس پالستیکی( ●

 گریس زن )تجارت های فلزی( ● اپراتورهای فلزسازی و فرآوری  8117

 سرکارگر )تصفیه فلز( ●

 وره )تجارت های فلزی(ک ●

 کارگر فرآوری )نیکل( ●

 سیمی  دراور ●

 الکتروپالستر ● الکتروپالستر  8118



 گالوانیزه کار  ●

 اسپری پاش فلزی  ●

 هنده پودر پوشش د ●

اپراتورهای فرآوری که در جاهای دیگر طبقه   8119

 بندی نشده اند 

 دستیار دیگ ذوب فلزات )کابل الکتریکی(  ●

 سرکارگر قسمت ترکیبات )آسفالت(  ●

 کارگر فرآوری) مهندس الکتریکی(  ●

 پایان کار سنگ )قالب محصوالت بتنی( ●

 جعبه ساز )مقوا(  ● اپراتورهای ماشینی کاغذ و چوب  8121

 اپراتور گیوتین )چاپ( ●

 ماشین کار )اجناس کاغذی( ●

 اره کش  ●

 ماشین کار چوب  ●

 معدنچی زغال سنگ  ● اپراتورهای معدن زغال سنگ 8122

 کارگر زغال فروشی  ●

 دریل کار )معدن زغال سنگ( ●

 دکل کشتی دار )چاه های نفت( ● کارگران صید و اپراتورهای مربوطه  8123

 دریلر الماس )حفر چاه(  ●

 اپراتور گیاهان )صید( ●

 اپراتور صید  ●



 مهندس ● فلزی اپراتورهای ماشین آالت  8125

 ماشین سازی )تجارت های فلزی( ●

 پولیش کار فلز  ●

 کارگر فرآوری )تجارت های فلزی(  ●

 اپراتور پایان کار )چاپ(  ● دستیارات ماشین چاپ  8127

 لیتوگرافر )چاپ( ●

 ماشین ساز )چاپ( ●

 اپراتور چاپ  ●

 دستیار چاپگر ●

اپراتورهای ماشینی که در جاهای دیگر طبقه   8129

 بندی نشده اند 

 نیمکت )تجارت های فلزی(  ●

 کابل ساز   ●

 اپراتور لیزر  ●

 تولید کننده )اجناس فلزی(  ●

 متخصص اره  ●

راه اندازان )محصوالت الکتریکی و   8131

 الکترونیکی(

 راه انداز )تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی( ●

 اپراتور الین )الکتریکی( ●

 لحیم کار ●

رهبر تیم )تجهیزات الکتریکی، الکترونیکی:  ●

 اندازی( راه 



 اپراتور تکنیکی )برد مدار( ●

 راه انداز )تجارت های فلزی(  ● راه اندازها )خودروها و اجناس فلزی(  8132

 کارگر الین )خودرو( ●

 اپراتور تولید کننده )تجارت های فلزی( ●

کارگر فرآوری )تجارت های فلزی، راه   ●

 اندازی( 

 رهبر تیم )خودروهای موتوری: راه اندازی( ●

 بازرس کیفیت بیمه ● بازرسان و تست کنندگان روال های عادی  8133

 مامور رسیدگی کیفی  ●

 کنترل کننده کیفیت  ●

 بازرس کیفی  ●

 مهندس تست ●

توزین کنندگان، امتیاز دهندگان و مرتب   8134

 کنندگان

 نمره گذار )محصوالت غذایی( ●

 مرتب کننده فلزی  ●

 انتخاب کننده )سرامیک ها(  ●

 کارمند وزنه برداری  ●

 اپراتور وزنه برداری  ●

 استادکار تایر و اگزوز  ● استادکاران تایر، اگزوز و شیشه جلو  8135

 استادکار تایر  ●



 تکنیسین تایر ●

 استادکار شیشه جلو  ●

 قفسه قفل دار  ● ماشین سازان خیاطی  8137

 خیاط ●

 ماشین ساز خیاطی  ●

 کوک زن  ●

 ماسین ساز پرده دوز  ●

جاهای  راه اندازان و اپراتورهای روتین که در  8139

 دیگر طبقه بندی نشده اند 

 راه انداز  ●

 چسب زن )مبلمان(  ●

 اپراتور قسمت نقاشی ●

 دستیاز تولید ●

 پرچ زن )اسباب بازی های نرم( ●

 زنگ )زنگ های کلیسا( نگهدارنده ی  ● داربست داران و دکل داران  8141

 صحنه )کشتی ساز(مسئول  ●

 (لوازم دار )کارهای فوالدی ●

 آسفالت کار ● جاده اپراتورهای ساخت   8142

 بتن کار )ساخت و ساز( ●

 نگهداری از بزرگراه ها  ●

 پیاده رو  ●



 کارگر جاده  ●

 بازرس خط )راه آهن(  ● اپراتورهای ساخت ریل و نگهداری از انها  8143

 نگهدارنده )نگهداری و تعمیر راه آهن(  ●

 تقویت کننده )راه آهن(  ●

مهندس التراسونیک )نگهداری و تعمیر راه   ●

 آهن( 

اپراتورهای ساخت و ساز که در جاهای دیگر   8149

 طبقه بندی نشده اند 

 آزبست  پاک کننده ی ●

 کابل گذار  ●

 کارگر تخریب  ●

 آستر کار ●

 خدمتکار عمومی  ●

 نگهدارنده  ●

 مهندس عایق سازی گرمایی  ●

راننده های خودروهای حمل کننده اجناس   8211

 بزرگ 

 حمل و نقل پیمانکار ●

 HGVراننده  ●

 راننده کامیون ●

 )خودروی اجناس سنگین(مالک  ●

 راننده تانکر  ●

 راننده پیک  ● راننده ون  8212



 راننده تحویل  ●

 راننده  ●

 راننده تحویل بسته  ●

 راننده ون  ●

 راننده اتوبوس  ● رانندگان اتوبوس و قطار  8213

 راننده قطار  ●

 اپراتور قطار  ●

 راننده مینی بوس  ●

 PSVراننده  ●

 کمک راننده  ● رانندگان تاکسی و کمک رانندگان  8214

 راننده مینی تاکسی  ●

 راننده تاکسی  ●

 مالک تاکسی ●

 راننده جرثقیل  ● رانندگان جرثقیل  8221

 اپراتور جرثقیل ●

 راننده موتور هاالژ  ●

 هندل دار  ●

 راننده جرثقیل چنگک دار  ● رانندگان جرثقیل چنگک دار  8222

 راننده کامیون چنگک دار  ●



 اپراتور کامیون چنگک دار  ●

 استکر راننده  ●

 ماشین ساز کشاورزی  ● رانندگان ماشین آالت کشاورزی  8223

 متصدی )ماشین آالت کشاورزی(  ●

 اپراتور )ماشین آالت کشاورزی( ●

 راننده تراکتور )کشاورزی(  ●

رانندگان و اپراتورهای ماشن آالت متحرک که   8229

 در جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند 

 راننده دستگاه حفاری  ●

 راننده ماشین الیروبی  ●

 راننده بیل مکانیکی  ●

   JCBراننده  ●

 اپراتور دستگاه  ●

 اپراتور تجهیزات   ●

 راننده قطار  ● رانندگان قطار و واگن برقی 8231

 اپراتور قطار  ●

 راننده واگن برقی  ●

 توزیع کننده امکانات هواپیما ● اپراتورهای نقل و انتقاالت هوایی  8233

 نگهدارنده کیف و وسایل  ●

 )فرودگاه(نگهدارنده بار  ●

 اپراتور سطوح شیب دار  ●



 سوخت گیری مجدد )فرودگاه  ●

 کارگر راه آهن  ● اپراتورهای نقل و انتقاالت ریلی  8234

 تغییر مسیر دهنده  ●

 )راه آهن(  تابلوهای عالئممتصدی  ●

رانندگان و اپراتورهای حمل و نقل دیگر که   8239

 طبقه بندی نشده اند 

 بازرس اتوبوس  ●

 بار( دستیار عملیات )حمل  ●

 راننده تست )خودروی موتوری( ●

 ناظر حمل و نقل  ●

 )نقل و انتقاالت جاده ای(محوطه سرکارگر  ●

 کارگر کشاورزی  ● کارگران مزرعه  9111

 مزرعه  متصدی ●

 کارگر مزرعه  ●

 گله دار  ●

 چوپان ●

 پیمانکار جنگلداری  ● کارگران جنگل داری  9112

 کارگر جنگلداری  ●

 چوب بری  ●

اولیه دیگر کشاورزی که  ماهیگیری و شغل های  9119

 در جای دیگری طبقه بندی نشده اند 

 کارگر باغبانی  ●

 کارگر )فضای باغبانی( ●



 قارچ چین  ●

 گلخانه کارگر  ●

 همکار الکتریکی )ساخت و ساز( ● شغل های ابتدایی ساخت و ساز  9120

 کارگر زمینی )ساخت و ساز(  ●

 ناوه حمل کننده  ●

 کارگر )ساخت و ساز(  ●

 پاک کننده و گریس زن  ● فرآوری پاکسازی صنعتی شغل های  9132

 پاکسازی کننده کارخانه  ●

 اپراتور بهداشتی ●

 پاک کننده صنعتی ●

بسته بندی کننده، جمع کننده بطری ها، قوطی ها   9134

 و پرکننده آنها 

 کارگر کارخانه )بسته بندی کردن( ●

 اپراتور بسته بندی کردن ●

 بسته بندی کننده  ●

 پرکننده رنگ  ●

های ابتدایی برای فرآوری دستگاه که در  شغل  9139

 جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند 

 کارگر کارخانه  ●

 همکار استادکار  ●

 کارگر )مهندسی(  ●

 نگهدارنده مواد  ●



کارگران پستی، دسته بندی کنندگان نامه، پیام   9211

 رسان ها و پیک برها 

 پیک بر ●

 توزیع کننده جزوه  ●

 مرتب کننده نامه  ●

 پیام رسان ●

 پستچی ●

شغل های مدیریتی ابتدایی که در جاهای دیگر   9219

 طبقه بندی نشده اند 

 دستیار عمومی  ●

 دستیار دفتری ●

 کارگر دفتری  ●

 تکنیسین بازنویسی  ●

 نظافتچی پنجره ● پاک کنندگان پنجره 9231

 پیمانکار پاکسازی پنجره  ●

 اپراتور پاکسازی )پاکسازی خیابان(  ● پاک کنندگان خیابان  9232

 خیابانرفتگر  ●

 نظافتچی خیابان ●

 خدمتکار  ● نظافتچی و پاکسازی داخلی  9233

 نظافتچی ●

 خدمتکار داخلی  ●

 کمک در منزل  ●

 نظافتچی مدرسه  ●



 نظافتچی فرش  ● لباسشویی ها، خشکشویی ها و اتوپرس ها  9234

 خشکشویی  ●

 پرس لباس  ●

 دستیار لباسشویی ●

 کارگر لباسشویی  ●

شغل های مربوط به بازیافت و مصرف مجدد   9235

 مواد زائد 

نظافتچی سطل آشغال )دولت داخلی: واحد   ●

 پاکسازی(

 )تخریب پس ماندها( هاپرمتصدی  ●

 عملیات بازیافت پس ماند  ●

 کارگر مربوط به مصرف مجدد مواد زائد  ●

شغل های ابتدایی مربوط به پاکسازی که در   9239

 جاهای دیگر طبقه بندی نشده اند 

 متصدی قسمت رفاهی  ●

 نظافتچی دودکش ●

 )دودکش( نجاروک ●

 نظافتچی توالت ●

 CCTVاپراتور  ● گاردهای امنیتی و شغل های مربوطه  9241

 پارک بان ●

 بازرس شخصی  ●

 گارد امنیتی  ●

 مامور امنیتی  ●



 متصدی پارک ماشین  ● شغل های پارکینگ و مربوط به مشاغل  مدنی  9242

 سرپرست گروه  ●

 متصدی پارک  ●

 سرپرست ترافیک  ●

مدارس نیمروزی و  گشت و  شغل های مربوط به  9244

 گذار 

 مسئول امور خوارکی )مدارس( ●

 فروشنده خوراکی  ●

 ناظر زمان ناهار  ●

 ناظر نیمروزی  ●

 گشت زنی در میان مدرسه  ●

شغل های امنیتی ابتدایی که در جای دیگری   9249

 ثبت نشده اند 

 دادسرا  ●

 مامور پیک  ●

 راهنمای دادگاه  ●

 ناظر درب  ●

 دربان ●

 دستیار عمومی )تجارت خرده فروشی( ● پرکنندگان قفسه  9251

 دستیار خواربار فروشی  ●

 پرکننده قفسه ●

 استادکار قفسه  ●



شغل های ابتدایی فروش که در جای دیگری   9259

 طبقه بندی نشده اند 

کنترل کننده کد )عمده فروشی، خرده   ●

 فروشی(

 خرید کننده خانگی  ●

 سفارش )خرده فروشی(دریافت کننده  ●

فروشی، عمده  بار )خرده حمل دستیار  ●

 فروشی(

 کارگر )پیمانکار هاالژ( ● شغل های ابتدایی ذخیره سازی  9260

 بردارنده سفارش  ●

 دستیار انبار  ●

 اپراتور انبار  ●

 ناظر انبار  ●

 انبار دار  ●

 باربر بیمارستان ● باربر بیمارستان 9271

 باربر )خدمات بیمارستانی(  ●

 ناظر باربری )خدمات بیمارستانی( ●

 دستیار نگهداری  ● آشپزخانه و نگهداری دستیاران  9272

 عضو خدمه )خروجی فست فود( ●

 دستیار آشپزخانه ●

 باربر آشپزخانه  ●



 سرخدمتکار  ● خدمتکاران مرد و زن  9273

 پیش خدمت سرویس نقره ای  ●

 مهماندار )مراقب( ●

 پیش خدمت مرد  ●

 پیش خدمت زن  ●

 کافهناظر  ● کارکنان کافه 9274

 پیشخدمت  ●

 کافهمسئول  ●

 کافه متصدی  ●

 )مهمانخانه( ظروف کافهجمع کننده  ●

 متصدی گذرگاه های طاقدار در پارک  ● متصدیان پارک و تفریحات سرگرمی 9275

 متصدی سینما ●

 اپراتور رانندگی  ●

 مهماندار )زمین های بازی(  ●

 راهنمای مرد  ●

 راهنمای زن  ●

 

دیگر شغل های خدماتی ابتدایی که در جاهای   9279

 دیگر طبقه بندی نشده اند 

 بازی لوتو( )تماس گیرنده  ●

 دستیار هتل  ●

 شب  سرایدار و باربر ●



 باربر )ساختمان های مسکونی(  ●

 کارگردان پشت صحنه )سرگرمی( ●

 

 

 


