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  مدرک زبان جهت تشکیل پرونده مهاجرت نیوزلند
ن این است که بر خالف استرالیا نیازی به کسب این میزان نمره در هر یک از  IELTS 6.5مدرک زبان مورد نیاز در این روش 

ٓ
کادمیک میباشد و مزیت ا

ٓ
جنرال یا ا

  .مهارتها نمیباشد

 پروسه زمانی و مراحل انجام درخواست پرونده مهاجرت نیوزلند

  .ماه به طول می انجامد 17تا  12بین " ته، اما عموماپروسه زمانی این روش همانطور که قبال اشاره گردید، بستگی به امتیاز کسب شده شما داش

  :مراحل انجام کار پرونده مهاجرتی نیوزلند به شرح ذیل می باشد
  

  NZQAسازمان ارزیابی نیوزلند  متقاضی از Assessmentارزشیابی مدارک یا  -1
  و دریافت دعوتنامه EOIارسال فرم اظهارنامه عالقه  - 2
  )Apply For Residence(داره مهاجرت و شهروندی نیوزلند ثبت درخواست اقامت از ا - 3
  صدور و اخذ ویزای اقامت نیوزلند  -4

  )به دالر نیوزلند(هزینه های تشکیل پرونده مهاجرت نیوزلند 
  

  هزینه های بررسی پرونده به شرح زیر می باشد
  دالر برای اخذ سریعتر گواهی 404بعالوه  دالر جهت اخذ اسسمنت 746
  EOIجهت ارسال فرم  دالر 530

  دالر جهت ثبت درخواست در مرحله نهایــی 3310
 برای هر نفر پس از اخذ ویزا) Levy(دالر مالیات  830

  : خدمات گروه مهاجرتی پرشیا گلوبال در مهاجرت به نیوزلند

  گرفتن مدرک تائیدیه ارزیابی شغلی و تحصیلی •

  بکاربردن تدابیرالزم جهت باالبردن امتیاز پرونده مهاجرت به نیوزلند  •

    تشکیل پرونده در اداره مهاجرت نیوزلند در زمان مقرر و پیگیری تا زمان حصول نتیجه مثبت •
   اگر واجد شرایط این ویزا هستید و نیاز به کمک کارشناسی دارید، 

ً
  .بگیرید  تماس با ما حتما

 
  

در صورتیکه شرایط الزم را بر اساس جدول امتیازبندی سیستم مهاجرت نیوزلند را کسب . در ادامه جدول امتیازات اقامت دائم نیوزلند مورد بررسی قرار گرفته است
  . میکنید با ما تماس گرفته تا جلسه توجیحی برای عقد قرارداد برگزار گردد

  
  



 شماره
 تاریخ

کامرس رکت پرشيا گلوبالش   

Persia Global Commerce, Ltd.  

Immigration & Student Services 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 

Primary Office: Unit 4, No 3, Bahar Alley, Enghleab Avenue, Tehran, Iran.   Company info: HRB 14718/ Str.Nr.(Tax 

Nr): 204/131/30485 -  IBAN: DE47795625140001086197 

Website: www.persiaglobal.net - www.persiaglobal.ir   Email: service@persiaglobal.net   Tel-Fax: +98-21-22632150-

1 & +98-21-66414983 

 

 

  :امتیازبندی ویزای اقامت نیوزلند به شرح ذیل می باشدسیستم 
 

"امتیاز سن متقاضی طبق جدول زیر محاسبه می گردد"  

 سن امتیاز

سال 29تا  20از  30  

سال 39تا  30از    25  

سال 44تا  40از  20  

سال 49تا  45از  10  

سال 55تا  50از  5  

  .امتیاز به خود اختصاص می دهد 10داشته باشد چنانچه متقاضی خویشاوند درجه یک در نیوزلند 

"سابقه کار تخصصی در نیوزلند یا پیشنهاد کار از نیوزلند"  

 فاکـتور  امتیاز

 پیشنهاد کار 50

ماه سابقه کار در مشاغل تخصصی در نیوزلند 12کمتر از  50  

ماه سابقه کار در مشاغل تخصصی در نیوزلند 12بیش از  60  



 شماره
 تاریخ

کامرس رکت پرشيا گلوبالش   

Persia Global Commerce, Ltd.  

Immigration & Student Services 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 

Primary Office: Unit 4, No 3, Bahar Alley, Enghleab Avenue, Tehran, Iran.   Company info: HRB 14718/ Str.Nr.(Tax 

Nr): 204/131/30485 -  IBAN: DE47795625140001086197 

Website: www.persiaglobal.net - www.persiaglobal.ir   Email: service@persiaglobal.net   Tel-Fax: +98-21-22632150-

1 & +98-21-66414983 

 

 

"کار متقاضی شرایط مذکور در جدول زیر را داشته باشد امتیاز اضافی دریافت میکندچنانچه سابقه "  

 فاکـتور  امتیاز

 سابقه کار در مناطق رو به رشد معین 10

 سابقه کار در مناطق با کمبود نیروی متخصص 10

وکلند   10
ٓ
سابقه کار در مناطق خارج از ا Auckland 

تخصصی باشد و یا اگر شغل همسر متقاضی جزو مشاغل  20
 پیشنهاد کار داشته باشد

"امتیاز سابقه کار طبق جدول زیر محاسبه میگردد"  

 سابقه کار امتیاز

سال 2 10  

سال 4 15  

سال 6 20  

سال 8 25  

سال 10 30  

"متقاضیانی که سابقه کار در نیوزلند داشته باشند طبق جدول زیر امتیاز کسب میکنند"  

در نیوزیلندسابقه کار  امتیاز  
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سال 1 5  

سال 2 10  

سال به باال 3از  15  

"سابقه کار در مناطق رو به رشد یا مناطق با کمبود نیروی کار متخصص"  

سال 5تا  2از  10  

سال به باال 6از  15  

"امتیاز سطح تحصیالت طبق جدول زیر محاسبه میگردد"  

 تحصیالت امتیاز

 دیپلم یا مدارک فنی و حرفه ای 40

 لیسانس 50

 فوق لیسانس و دکـترا 60

"در صورتیکه متقاضی شرایط مذکور در جدول زیر را احراز نماید میتواند امتیاز اضافی به خود اختصاص دهد -"  

 فاکـتور  امتیاز

سال سابقه تحصیل در نیوزلند در مقطع لیسانس 2 10  

به باالسال تحصیل تمام وقت در نیوزلند در مقاطع فوق لیسانس  1 10  
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سال تحصیل تمام وقت در نیوزلند در مقاطع فوق لیسانس به باال 2 15  

 تحصیل در مناطق رو به رشد 10

 تحصیل در مناطق با کمبود نیروی کار متخصص 10

 اگر همسر متقاضی تحصیالت دیپلم یا فنی و حرفه ای داشته باشد 10

باشداگر همسر متقاضی تحصیالت لیسانس به باال داشته  20  

امتیاز بندی مهاجرت  ,جدول امتیاز بندی مهاجرت به نیوزلند ,2019امتیاز بندی مهاجرت نیوزلند  ,متیاز بندی مهاجرت نیوزلند

امتیاز  ,امتیاز بندی مهاجرت کاری به نیوزلند ,امتیازبندی مهاجرت به نیوزلند ,2019امتیاز بندی مهاجرت به نیوزلند  ,به نیوزلند

امتیاز  ,امتیاز مهاجرت به نیوزلند ,امتیاز اقامت در نیوزلند ,امتیاز بندی اقامت نیوزلند ,2020نیوزلند  بندی مهاجرت به

 2019امتیاز مهاجرت به نیوزلند  ,امتیازات مهاجرت به نیوزلند ,2019مهاجرت به نیوزلند 

  

  

  

  

امتیاز بندی مهاجرت  ,امتیاز بندی مهاجرت به نیوزلندجدول  ,2019امتیاز بندی مهاجرت نیوزلند  ,امتیاز بندی مهاجرت نیوزلند

امتیاز  ,امتیاز بندی مهاجرت کاری به نیوزلند ,امتیازبندی مهاجرت به نیوزلند ,2019امتیاز بندی مهاجرت به نیوزلند  ,به نیوزلند

امتیاز  ,از مهاجرت به نیوزلندامتی ,امتیاز اقامت در نیوزلند ,امتیاز بندی اقامت نیوزلند ,2020بندی مهاجرت به نیوزلند 

 2019امتیاز مهاجرت به نیوزلند  ,امتیازات مهاجرت به نیوزلند ,2019مهاجرت به نیوزلند 

  


