
 

 

 مقدمه

 ن یو راحت تر یمهاجرت کار یکشور برا نیکم، بهتر هیبا سرما ایبدون پول  یمهاجرت کار طیشرا

 یبررس  لیمهم و قابل مشاهده، در ذ  یترها یدر ت  ی د یگرفتن پاسپورت در قالب نکات کل  یکشور برا

 کی  ی برا  ه یسرما  چگونهی توانم بدون ه   یم   ایخارج؟ آ  ا یبهتر است    رانیدر ا  ی زندگ  ایخواهند شد. آ

سطح   ی کار در کشور ها  افتنیبر    یر یداشتن مدرک سطح باال تاث  ایکار کنم؟ آ  ییاروپا  یکارفرما

 هیبا سرما  ا یبدون پول    ی مهاجرت کار  طیمقاله شرا  یترها یبر ت  ی و به عبارت  ن یباال دارد؟ اگر بر عناو

 گر ید  یو بخش ها   ییبه پاسخ سواالت بخش ابتدا   د،ینکات قرارداد شده آن متمرکز شو  زیکم و ر

  طیو شرا  هی با روح  یچه کشور   یکار  طیمح  دیبدان  قاًیکه دق  نیا   ی. حال براافتی  د یدست خواه 

 یبرا  ییکشور اروپا  نیدانند بهتر  ی است که م  ی ما تماس با کارشناسان  ه یشما سازگار است، توص

 افت یدر  گانیرا  را  ی مهاجرت  یاطالعات حقوق  نیکدام کشور است. شما ا  انیرانیا  یریمهاجرت و قرار گ

 کرد.  د یخواه 

 در رابطه با موضوعات زیر، مطالب قابل توجهی قرار خواهیم داد. 

 م؟ یکن  دای کجا کار پ  ونیلیبا صد م •

 بدون پول   یدانش زبان در مهاجرت کار   ریتاث •

 بدون پول   یدر مهاجرت کار   یقو  یلی و تحص   ی رزومه کار  ریتاث •

 بدون پول  یداوطلبانه در مهاجرت کار   یکارها   ریتاث •

 بدون پول   یبه سواالت متداول در رابطه با مهاجرت کار   پاسخ •

 

 م؟ یکن دایکجا کار پ ونیلیبا صد م

آنان هنوز   رایشده اند، دارند. ز  ل یفارغ التحص   یکه به تازگ   یانیرا معموالً اکثر دانشجو  یمشکل مال

رشد خود به دنبال   یبرا  یاشخاص   نی نچوارد بازار کار نشده اند و نتوانستند کسب درآمد کنند. قطعاً  

در   م؟یکن  دایکجا کار پ  ونیلیپرسند که با صد م  یبرنامه هستند. معموالً آنان از ما م  کی  میتنظ



 

 

کار در   ی . معموالً براردیقرار گ  ی مورد بررس  یستیسوال چند موضوع و چند کشور با  ن یپاسخ به ا

را پس از محاسبه با   یزندگ  ی ها نهیفاکتور هز  دیکشور متوسطه شما با   کی در    ا یکشور مرفه و    کی

شما ملزم   ،یزندگ   ی ها  نهیهز. عالوه بر  دیکن  سهیخود در کشور مبدا، مقا  ی زندگ  ی ها  نه یفاکتور هز

اقامت  نه یهز د یشما با ی. به عبارت دیبپرداز نه یهز  د، یکن ی که پر م  ی کار یزایفرم و ی در ازا د یتهس

 ونیلیکه کدام کشور با صد م  نی. پس از پرداختن به موضوعات مذکور در رابطه با ادیرا پرداخت کن

شما   قیبه سن شما، رزومه شما، عال  یادیسوال تا حد ز  نیگفت که، پاسخ به ا  د یبا  ردیپذ  یشما را م 

خودمختار و   یتیو شخص   ی دارد شما از لحاظ ذهن  ی بستگ  ن یدارد. عالوه بر ا  ی و تخصص شما بستگ

که باالتر از حد انتظار   افتند یدست    ییها  نهیاز انسان ها با تالش به گز  ی . برخریخ  ای  دیتوانا باش

شروع الزم است، از   یبرا  ی. ولدیمرفه برو یبه کشورها  دیتوان  ی شان بوده است. خوشبختانه، شما م

ملک پور جز به جز و مرحله به مرحله   ی . جناب آقادیگام به گام تا اخذ کار اقدام کن  دئویو  قیطر

 گرید  د،یاقدام کن  ییویدیو  ن یچن  قیاز طرداده اند. اگر    ح یکردن کار و کارفرما را به شما توض  دایپ

 ن یتوانند بهتر  ی م  ز ین  ش یکار آلمان و اتر  ی جستجو  ی زایاضافه نخواهد داشت. در حال حاضر و  نه یهز

راحت تر هستند. در رابطه با تالش و   یی زاهایو  ن ی اخذ چن  رایباشند. ز  یمهاجرت کار   ی برا  زاهایو

 نیا  دنیشما با د  رایکردن، استفاده کرد. ز  یتوان از محصول هنر زندگ  ی به ثروت باال م  دنیرس

  طیو پس از خوب شدن شرا  د یبرس  دیبه هر آنچه که دوست دار  دیتوان  ی م  ییخود به تنها  ویدیو

 ی مهاجرت کار   طی. با توجه به مطالب مذکور مقاله شرادیینما  ی کار  یزایخود اقدام به اخذ و  ی مال

به آن در وهله اول شما   دن یرس  ی گفت که، داشتن هدف و تالش برا  د یکم، با  هیبا سرما  ا یبدون پول  

 رساند.  ی م  د،یکه دوست دار  ی کار  طیمح  را به هر

 بدون پول یدانش زبان در مهاجرت کار ریتاث

 طیدر مح  ی ریکشور مقصد تا چه اندازه بر قرارگ  ی تسلط به زبان بوم  مییگو  ی بخش، به شما م  ن یدر ا

که از   د یابی  ی به رزومه خود و سطح زبان خود در م  یدارد. قطعا اگر با انداختن نگاه   ر یتاث  یکار

 ت یبه تقو  از یشما ن  یسطح زبان  و  د یهست  ی ( قودنی) خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیلحاظ زبان

گرفت. کارفرما که   د یمورد توجه کارفرما قرار خواه   شتریباشد، ب  ی خوب م  ار یبس  یندارد و به عبارت 

از   ی استخدام در برخ  یکند. برا  یشما را استخدام م  ییباشد، با خوشرو  ی شهروند کشور مقصد م



 

 

 نیو ا  د یتها در ارتباط هس  ی با مشتر  ماً ی شغل ها سطح زبان از آن جهت مهم است که شما مستق

برا بس  یموضوع  بنابرا  مهم   اریکارفرما  باال  نیاست.  زبان  باش  ییاگر سطح  است   د، یداشته  ممکن 

 .د یانتخاب اول کارفرما باش

 بدون پول یدر مهاجرت کار یقو  یلیو تحص یرزومه کار ریتاث

خارج از کشور   ایو  ییاروپا یکار کشورها  طیشما را به مح ییکه سطح زبان به تنها دیدان ی قطعا م

که هم اکنون در دستتان   ی لیو رزومه تحص   CV ، یرزومه کار زیرساند. در کنار سطح زبان، آنال  ینم 

 بقه چند سال سا  د؟یباش  یم  یچه تخصص  یشود که شما دارا  یبررس  دیمهم است. با  اریبس  د،یدار

 ی م  ی مشاغل  شغلتان جز  ،از لحاظ تخصص و حرفه   ایآ  د؟ یباش  ی برتر م  ی از لحاظ علم   ا یآ  د؟ یکار دار

 رند یقرار بگ زیمورد آنال  یستیموارد با یتمام  ر؟یخ  ا یدارند  اجیبدان احت یخارج   یباشد که کشورها

است و   ان یسه سال نما  ی مرتبط باال  ی. اگر در رزومه تان سابقه کار دیبرس  ی به پاسخ قطع  دیتا بتوان

 ز ین  ی لیو از لحاظ تحص   د یباش  ی در حد مکالمه با شهروندان کشور مقصد مسلط م  ی به زبان آلمان

در درجه اول کشور آلمان و   یمهاجرت کار  یکشور برا  نیبهتر  د،یسال دار  ۴۰  ریرزومه خوب و ز

باشد. با توجه به   ی م  ش ی کشور اتر  دیباش  ی م   یسابقه کار باالتر  یو دارا  دیدار   ی خاص تر  طیاگر شرا

ذکر   یکار  کشورها   یجستجو  یزایو  افت یدر  یکم، برا  هیبا سرما  ا یبدون پول    ی مهاجرت کار  طیشرا

 یزندگ  ی را برا  یی ها  نهیهز  دیاز آن جا که شما با  ی. ول دیداشته باش  یادیپول ز  ست یشده، الزم ن

 ن یو خواسته خود را مهمتر  دیشیندیمثبت ب  یابتدا از لحاظ فکر  م؛ یکن  یم  ه ی توص  دیری خود در نظر بگ

اگر رزومه   د ی. مطمئن باشدیموانع را کنار بگذار  ی به آن تمام  دنیرس  یو برا  دی هدف خود قرار ده 

باشد.   ی نم   ییاروپا  یکشورها  ریسا  ایو    شیکار در آلمان، اتر  افتنی  یبرا  یاز یباشد، ن  یعال   یکار

داده شده   ب یترت  یملک پور به تازگ  یوقکه توسط موسسه حق  گانیرا  یابیکار  یبرا  دیتوان  یشما م 

 یبرا  ییکشور اروپا  نیبهتر  ا یو    یمهاجرت کار   یکشور برا  نیانتخاب بهتر  ی . برادیاست، ثبت نام کن

آل و   دهیرزومه ا  د،یتسلط دار  یسی. اگر به زبان انگلدیندازیاکنون خود ب  طیبه شرا  ی مهاجرت نگاه 

و به جمع   د یاقدام کن  دی توان  یاست. م   نه یروش کم هز  ار یکانادا که بس  یروش کار  یبرا  د، یدار  یعال

 . دیالزمه را کسب کن ازاتیامت  دیکانادا شما با  ی . در روش کاردیوندیزبانان بپ  یسیانگل



 

 

 بدون پول  یداوطلبانه در مهاجرت کار یکارها ریتاث

 ی برا  ییکه، پول به تنها  دیکم شما دانست  هیبا سرما  ا یبدون پول    ی مهاجرت کار  طیدر نوشتار، شرا

 ز یبرانگ  نیخارق العاده و تحس  اریبس  ی و کار  یل یو عالوه بر پول رزومه تحص   ستین  یمهاجرت کاف

توجه   وردم  شتریشود تا شما ب  یسبب م  زیداوطلبانه ن  یموثر است. در کنار رزومه، انجام کارها  زین

قرار گ بددیریکارفرما  را  نی.  به صورت کامال  اگر شما در کشور مبدا  را   ییکارها  گانیصورت که، 

به عنوان مثال؛ شغل خود را به چند نفر آموزش داده    د یخود انجام داده باش  ی متناسب با رزومه کار 

ا  د،ینکرده باش  افتیدر  یو در قبال پول  دیباش انجام داده ا  یعالوه بر کار جوانمردانه  کار    د،یکه 

مسئله   نیا  یشود. در پ  یم  ز یشدن رزومه تان ن  ی و جوانمردانه شما بر باعث قو  زیبرانگ  نیتحس

تر   راحت  د یرو  یم  شیکار به آلمان و اتر   ی برا  یوقت   ا یو    د یدهد شما را استخدام نما  ح یکارفرما ترج

کم وجود دارد. روش   هی به اروپا با سرما  رتامکان مهاج  ی. در حالت کلدیابیکار مد نظر را ب  دیتوان  یم

با تالش جبران   د یتوان  یرا م   ه یباشد شما کمبود سرما  از یباال ن  ه یباشد که سرما  ینم   ی روش  ی کار

شما باشد   یگرفتن پاسپورت که ممکن است سوال ذهن  یکشور برا  نی. در خصوص راحت تردیینما

 ی معموالً راحت تر پاسپورت م یی اروپا ی هاوردارد. کش یبه کشور انتخاب یتوان گفت که، بستگ یم

راحت   ار یبس  دیکرده باش  ل یکشور ها تحص   ریسا  ا یو    ییذکر است که، اگر در کشور اروپا  انیدهند شا

  ران یدر ا  ی. زندگدیشو  یمتحمل م   یکار  یزایاخذ و  یرا برا  یکمتر   نهیو هز  دیشو  یوارد بازار کار م

ملک پور،   ی اند، جناب آقا  دهیاز ما پرس  نیکه بارها موکل  دباش  ی م  یگریخارج؟ سوال د  ایبهتر است  

 د یباش  ی خود خشنود م  یدارد شما از زندگ  ی مسئله پرداخته اند. بستگ  نیکردن، به ا  ی در هنر زندگ

به اهداف   دنیرس  یو همواره برا  دیباش  شیمثبت اند  یفرد   یاز لحاظ ذهن  رانی. قطعاً اگر در اریخ  ای

توان   ی. نم دیبرس  دیبه هر آنچه که دوست دار  دیتوان  ی م  زیدر خارج ن  اشد،ب   یممثبت خود در تالش  

و رفاه و رشد   ش یآسا  ت،یاز لحاظ امن  کا یآمر  ایکانادا و    ، ییاروپا  یموضوع شد که، کشورها  نیمنکر ا

 مناسب هستند.  ی عال  ی ها نهیبه گز  دنیرس  یبرا  اریبس

 بدون پول یبه سواالت متداول در رابطه با مهاجرت کار پاسخ

 شود؟   ی خارج از کشور م  ی کار  طیکار و قرار گرفتن در مح  افتن یداشتن سطح زبان باال سبب    ایآ



 

 

همکاران   گرید  ا یو    یبا مشتر  دیتوان  یم  ی کارفرما متقاعد شود که به راحت  ،یاگر از لحاظ دانش زبان  

بگ برا  د، یریارتباط  زبان  سطح  البته  کند.  استخدام  را  شما  است  طر  یممکن  از   یزایو  قیاقدام 

 موثر است.  ز یکار آلمان و آموزش ن  یجستجو

 خارج؟  ایبهتر است    رانیدر ا  یزندگ  

 د یخواه   یتر  یعال  طیشرا  ز یدر خارج از کشور ن  دیداشته باش  یخوب  طیشرا  رانیبه طور قطع، اگر در ا  

 داشت

 گرفتن پاسپورت کدام است؟  یکشور برا  ن یراحت تر  

 دهند.  ی تر پاسپورت م  کشورها راحت  ر یبه  نسبت سا  ییاروپا  ی معموالً کشورها  

 کار اروپا قرار گرفت؟   طیتومان در مح  ونیلیم ۱۰۰توان با   ی م  ایآ  

مناسب است   اریآن بس  متیه قگام به گام تا اخذ کار ک   ویدیو  هیبا ته  دیاگر رزومه خاص داشته باش  

 . دیکار در اروپا را تجربه کن  دیتوان  ی م  گانیرا  ی ابیبا ثبت نام در کار  ایو  

 سخن پایانی

و راحت   ی مهاجرت کار  ی کشور برا  نیکم، بهتر  ه یبا سرما  ای  ه یبدون سرما  ی مهاجرت کار  طیشرا

  ی سوال شده بود و ما سع  اریخصوص آنان بس  بودن که در  یگرفتن پاسپورت مسائل  یکشور برا  نیتر

ات اطالعسطح    زیکار ن  قیمهاجرت به اروپا از طر  یکل  طیمسائل راجع به شرا  نیعالوه بر ا  مینمود

 ی مقاله مورد بررس  نیبود که، در ا  یخارج سوال  ایبهتر است    رانیدر ا  ی. زندگمیده   شیرا افزاشما  

 ییکشور اروپا  نیبهتر  د،یدار  رانیکه هم اکنون در ا  ی طیبا توجه به شرا  دی خواه  ی قرار گرفت. اگر م

 ی . شما مدیدازبپر  گانیباره به مشاوره را  ن یدر ا  م، یکن  یم  ه ی . توصدیمهاجرت را انتخاب کن  یبرا

عالوه   د،یکم دار  هیبا سرما  ا یبدون پول    ی مهاجرت کار  طیکه درباره شرا  ی در خصوص سوال  دیتوان

. دیمقاله آن را مطرح کن  دگاهیبخش د  ق یاز طر  ش یاتر  MIEموسسه    نی با مشاور  ی بر ارتباط تلفن

باشد   یم  یناسانسواالت شما بر عهده کارش  یو بررس  رندیگ  یسواالت شما قرار م  دگاهیدر بخش د

 زمان ممکن پاسخ شما را دهند.   ن یتر  که تالشند، در کوتاه


