
 

 

 2018 اگست 11 خیدر تار ویزای تخصص و مهارت کهدعوت نامه های صدور  ایج مربوط به نت اطالعات اداره مهاجرت استرالیا

تواند  یم راتییتغ نیبه ا یکند و نگاه یم سهیمقا یماه جوال با نتایج را  جینتا نیمقاله ا نیا را منتشر نموده است. صورت گرفت

 قرار دهد. ریرا تحت تاث انیمتقاضشرایط 

 .ردیدر دسترس قرار گ ندهیآ روزهایاطالعات در وده است و ب 2018سپتامبر  11 یبعد صدور دعوتنامه  دوره

 نامه ها دعوت

رای ساب دعوت نامه ب 1000ماه گذشته درصادر شده با افزایش رو به رو بود.  یتعداد دعوت نامه هااین بودیم که شاهد  مجددا

. برای  عدد رسید 2490اد دعوتنامه های این ساب کالس به بود و در این ماه تعدبرای متقاضیان صادر شده  189 ویزایکالس 

 داشته باشند. اریرا در اخت ازیامت 75تا  70حداقل  دیبا افراداخذ دعوتنامه این ساب کالس 

مورد نیاز برای و امتیاز شد صادر  ،ویزای مشروط با اسپانسر منطقه ای ، 489 ساب کالس ویزای متقاضیان برای دعوت نامه  10

 امتیاز نیاز است. 80و همچنان  نکرده است یرییگذشته تغماه  نسبت به این ویزا اخذ دعوتنامه 

 مشاغل پرو ریتا

و برای سایر مشاغل این  مان پروسه افزایش پیدا کرده استزکه با کاهش امتیازات رو به رو بودند،  Pro rata برای بیشتر مشاغل

 است. هفته  4چنان همزمان پروسه  وه که امتیازات مانند قبل است گر

 

امتیاز ماه  گروه شغلی  کد شغلی

 جوالی

 تاریخ تاثیر امتیاز ماه آگوست تاریخ تاثیر

2211 Accountants 85 
06/07/2018 

80 
15/03/2018 

2212 Auditors, 

Company 

Secretaries & 

Corporate 

Treasurers 

80 

16/02/2018 

 بدون تغییر

14/03/2018 

2334 Electronics 

Engineer 

75 
16/06/2018 

 بدون تغییر
19/07/2018 

2335 Industrial, 

Mechanical and 

Production 

Engineers 

75 

19/06/2018 

70 

04/12/2017 

2339 Other 

Engineering 

Professionals 

80 
27/06/2018 

75 
16/05/2018 

2611 ICT Business and 

Systems Analysts 
80 

05/07/2018 
75 

07/04/2018 

2613 Software and 

Applications 

Programmers 

75 
11/04/2018 

 بدون تغییر
20/06/2018 



 

 

2631 Computer and 

Network 

Professionals 
75 11/05/2018 

70 
27/09/2018 

 

 

 (pass markافزایش حداقل امتیازی )

افزایش یافت. این افزایش به این معنی است که  65به  60حداقل امتیاز برای واجد شرایط شدن از ،  2018جوالی  1در تاریخ 

 در نظر گرفته نمی شوند. 489یا  190،  189را ندارند برای ساب کالس  65امتیاز در مجموع افرادی که 

 اگر امتیازات متقاضیان به حد نصاب نرسد چه روش هایی وجود خواهد داشت؟

که  اسپانسرهای ایالتی گزینه مناسبی برای افزایش امتیازات آن دسته افرادی است اسپانسرهای ایالتی و منطقه ای: استفاده از

 .کفایت نمیکند 189امتیازات آنها برای اقدام از طریق ساب کالس 

وجود داشته باشند میتوانند  MLTSSL فقط با مشاغلی که در لیست 189کالس  امکان انتخاب مشاغل بیشتر: متقاضیان ساب

امکان  MLTSSL, STSOL , ROL لیستهای حالیکه اسپانسرهای ایالتی و منطقه ای برای مشاغل موجود درنمایند در  اقدام

 .اسپانسر شدن را دارا هستند

 : )با اسپانسر منطقه ای( 489و  190امتیاز مورد نیاز ساب کالس 

 :از موارد ذیل استاست این امتیاز با احتساب یکی  65امتیاز مورد نیاز بیشتر ایالت ها و مناطق همچنان 

 امتیاز برای اسپانسر ایالتی 5

 امتیاز برای اسپانسر منطقه ای )نواحی کم جمعیت( 10

است  ولز دارای شرایط رقابتی تری هستند و برای برخی مشاغل در این دو ایالت ممکن برخی ایالت ها مانند ویکتوریا و نیوساوت

 .مورد نیاز باشد 65امتیاز بیش از 

 :جهت افزایش امتیازسایر روش ها 

 افزایش سطح دانش زبان انگلیسی و کسب نمره باالتر-

 ارتقاء مدرک تحصیلی -

 افزایش سوابق کاری-

 NAATI شرکت در آزمون-



 

 

 Professional Yearگذراندن دوره تخصصی در استرالیا -

 امتیاز همسر -

 :ران یونیک ویزا در تماس باسیدجهت کسب اطالعات و بررسی شرایط خود جهت مهاجرت به استرالیا با مشاو

 6الی  02188545324

  

 

 


