
 

 

 و مقدمه شیهاجرت حسابدار به اترم

کشور که   نیباشد. در واقع، ا  یمهاجرت حسابدار مناسب م  یکه برا  ستیی از کشورها  یکی  شیاتر

م  اروپا  در  دل  ی واقع  به  امروزه  ها  ل یباشد،  استاندارد  برا  ی داشتن  باال  العاده  کار،   ، ی زندگ  یفوق 

 قرار  شیقرار گرفته است. ما در مقاله مهاجرت حسابدار به اتر  زیمورد توجه حسابداران ن  لیتحص 

 ن یتر  ی تخصص   ش یمهاجرت حسابداران به اتر  طیو شرا  شی در اتر  یاست راجع به بازار کار حسابدار

 تانیبانک اطالعات  تیآنان را به جهت ارتقا و تقو  م،ی. خواهشمندمیارائه ده   ی بعد   یترهاینکات را در ت

 ز یبه آنال  ازین  جرتمها  ی. حسابدارن برادیقرار ده   زیمورد آنال  ازیو در صورت ن  دییذهن نما  رهیذخ

ساالنه و ماهانه   شیدر اتر  یچون؛ حقوق و درآمد رشته حسابدار  یاز سواالت دارند، سواالت  یسر  کی

را قبل   ی مدرک حسابدار  ش یمهاجرت به اتر  یاست، که برا  از ین  ایگردد؟ آ  یم  ی به چه صورت بررس

 شی کردن کار در اتر  دای بعد از پ  ،اجازه دارد  یرانیا   کی  ایکرد؟ آ  یمعادلساز  ،ی از ورود به آزمون ورود

 ی مقاله ا  ی سواالت در عنوان ها  نیپاسخ ا  د؟یکشور را اخذ نما  نیبه عنوان حسابدار، اقامت دائم ا

 یباشد. حال اگر حسابدار  ی م  شی آن مهاجرت حسابدار به اتر  ت یقرار گرفته اند که موضوع حائز اهم 

کرده   نییدر خصوص مهاجرت حسابدار تع  ینیکه، قوان  دیرا دار  یکه قصد مهاجرت به کشور  دیهست

ا  ه ی است، توص آنال  نیما  از  بعد  از مطالعه چند مقاله و  بعد  با مشاور  ز یاست   ن یکردن اطالعاتتان 

 د یسواالت مربوطه را بپرس  ش، یتماس گرفته و راجع به مهاجرت حسابدار به اتر  ش یاتر  MIEموسسه  

 ی را ارائه م  ی اطالعات  گانی. آنان رادیبرس  اجرتتان در خصوص مه  ی قطع  م یو با توجه به پاسخ، به تصم 

 دهند. 

 بررسی خواهند شد: شیهاجرت حسابدار به اترعناوین زیر در مقاله م

 ش یمهاجرت حسابداران به اتر  طیشرا •

 ش یدر اتر  یمدرک حسابدار  ی معادلساز •

 ش یمهاجرت حسابداران به اتر  یبرا   ازیزبان مورد ن  مدرک  •

 شیدر اتر   یکار حسابدار  بازار •

 ش ی در اتر  یو درآمد رشته حسابدار  حقوق  •



 

 

 ش یمهاجرت حسابداران به اتر  یبرا  از یمورد ن  مدارک •

 ش یاقامت حسابدار در اتر  طیشرا •

 ش ی هاجرت حسابدار به اتردر زمینه م  متداول  سواالت •

 ش یهاجرت حسابدار به اتری در زمینه مانیپا  سخن •

 

 شیمهاجرت حسابداران به اتر طیشرا

که   رندیمورد مطالعه قرار گ  یمطالب  ش یهاجرت حسابدار به اترمقسمت از مقاله    نیقرار است، در ا

باشد و راجع   ی که آماده مهاجرت م  ی باشند. شخص   یم  شیمهاجرت حسابداران به اتر  طیدر باب شرا

موضوع را بداند   نیا  دیپرداخته است، با  دیمطالب جد  یابیبه ارز  شیبه مهاجرت حسابداران به اتر

عتبر اخذ دانشگاه م  کیسال است مدارک خود را از    ن یکه چند  یانحسابدار  ا ی  نده یکه، حسابداران آ

رشته   ی همانند رشته پزشک  ی مدارک خود بپردازند. رشته حسابدار  یابینموده اند، موظفند، به ارز

 ه یدییمدارکتان به مرحله تا  یکه معادلساز  یتا زمان  نیمدارک دارد. بنابرا  یابیبه ارز  ازیاست که ن  یا

دانشگاه کشور خود   ای  رانیرا در دانشگاه ا  یکه رشته حسابدار  یبه عنوان شخص   دینرسد، اجازه ندار

الزم است،   ی. البته قبل از معادلساز دینیبب  کیرا از نزد  شی قرار داده است، بازار کار اتر  یمورد بررس

 یشیرات  یاست که کارفرما  ی ا  . منظورمان از نامه دعوتنامهدی ارائه ده   شی را به سفارت اتر  یا  نامه

 ن ی دارد. مسئول  ازیحسابدار با مشخصات شما ن  کین ذکر کرده که به  به شما ارسال کرده است و در آ

زمان ا  یسفارت  و  نیکه  درخواست  کنند،  مشاهده  را  تا  یکار   یزاینامه  را  و   ی م  دییشما  کنند 

 خصوقت مش  ک یدهد. آنان در    یدرخواست ها قرار م  گریدر کنار د  یبررس  ی درخواستتان را برا

به شما م  برا  ندیگو  ی شده  نما  جه ینت  افت یدر  ی که  ادییبه سفارت مراجعه  از  بعد  نت  ن ی.   جهیکه 

به مدت چند ماه   دیصادر نمودند، اجازه دار  تانیرا برا  یکار  یزایسفارت و  ن یمشخص شد و مسئول

نزد  شیاتر  طیمح از  نما  کیرا  بادییمشاهده  اجازه دار  یدر چند ماه   دی. شما  از   ار  ش یاتر  د،یکه 

 یمدارک الزم است که در آزمون ورود  یابی. بعد از ارزدیمدارکتان بپرداز  ی ابیبه ارز  د،ینیبب  کینزد

تقر  شیاتر آزمون  دشوار  باًیکه  و  کن  یم  یسخت  شرکت  جادیباشد،  به  است  بهتر  مهاجرت   ی. 



 

 

 متمرکز   یلیدوره تحص   کیو بر    د یاقدام کن  لیتحص   قیاز طر  شی و مهاجرت به اتر  ش یحسابدار به اتر

شرکت در آزمون   یکه برا  دیدان  ی . قطعا مدیخواندن آزمون دار  یصورت فرصت برا  نی. در ادیشو

که مقاله مهاجرت حسابدار به   ن یاست به محض ا  ن یما ا  ه ی . توصدیالزم است، ذهنتان را رشد ده 

به سواالت   راجع  دیتوان  یو تا م  دیسواالت آزمون بپرداز  زیبه آنال  د،یقرار داد  زیرا مورد آنال  شیاتر

به صورت کامل مسئله معادل   ش، ی. مقاله مهاجرت حسابدار به اتردییرا مطالعه نما  ی آزمون مطالب

 .میبرو  یبه سراغ عنوان بعد  گریکدی با    د ییایرا شکافت. حال ب شی ارک  در اترمد  یساز

 شیدر اتر یمدرک حسابدار یمعادلساز

اتر  یمدرک حسابدار  ی معادل ساز از ما   یاست که سواالت متفاوت  یموضوع   ش یدر  به آن  راجع 

 ی م  یبه چه صورت است؟ برخ   یمدرک حسابدار  یپرسند معادلساز   یم  ی شده است. برخ  دهیپرس

 ی و برخ م؟ یمراجعه کن یبه چه مرکز  یستیبا ش یدر اتر ی مدرک حسابدار ی معادلساز  ی پرسند برا

اتر  میتوان  ی مدرک خود م  یمعادل ساز  بدون  ایپرسند آ  یم  ی سواالت همگ  نیا  م؟یشو  شیوارد 

که حسابدار   ی. کسمیجا راجع به آن صحبت کن  نیدر ا  م یخواه  یاست که ما م  ی مربوط به موضوع

پرداخته است،   شیمهاجرت حسابدار به اتر  طیشرا  یجوانب کل  یابیباشد و قبل از اقدام به ارز  یم

اشاره   ز یموضوع ن  نیموضوع شد و به ا  نیه اب  یتر اشاره ا  شی کند، پ  یمدرک خود را معادل ساز  دیبا

صبر کند  ی ارسال نموده و مدت یبه مراکز شیمدارکش را بعد از حضور در اتر دیشد که حسابدار با

 یرا اعالم م  جه ینت  یبعد از مدت  صالح، ی مشخص شود. بعد از ارسال مدارک مراکز ذ  یابیارز  جه یتا نت

به عنوان شرکت کننده حضور پررنگ   د یبر مدارک شما زده شود، شما اجازه دار  هیدییکند. اگر مهر تا

  گر یبار د  دیبر مدارک شما زده نشود، موظف  هیدییاگر مهر تا  ی. ولدیبزن  کی ت  یتان را در آزمون ورود

. دیده   ئهکه مدرک معتبر ارا  دیمجدد، درخواست ده   دیتوان  یم  ی. البته شما زماندیدرخواست ده 

 دی هست  یرانی. اگر ادییاقدام نما  یگر ید  قیاز طر  یست یبا  یجکتیر  افتیصورت به محض در  نیا  ر یدر غ

 ی مدرک حسابدار  یاز بابت معادلساز  ینگران  ستین  ی ازین  د،ینموده ا  لیمعتبر تحص   ی ها  و در دانشگاه

راجع   یصص ارائه نکات تخ   اخود را در رابطه ب  یآمادگ  ش ی. مقاله مهاجرت حسابدار به اتردیداشته باش

 ی اعالم کرده است و قصد دارد، عنوان بعد  شیمهاجرت حسابدار به اتر  یبرا  ازیبه مدرک زبان مورد ن

 موضوع بپردازد.  نیراجع به ا  یاطالعات   ز یرا به شرح و آنال



 

 

 ش یمهاجرت حسابداران به اتر یبرا ازیزبان مورد ن مدرک

مقوله   ز ی حسابدار بعد از آنال  ک یکه،    د یرا بدان  نیا   از، یقبل از پرداختن به موضوع مدرک زبان مورد ن

اتر به  ... تحص   نسیزیب  ، ی مال  تیریمانند: مد  ییها  تواند در رشته  یم  شیمهاجرت حسابدار   ل یو 

کارفرما   رای. زدباش  یم  یکار   م یروش سازگارتر از روش مستق  نیکار اقدام کند. ا  ینموده و سپس برا

 ی در رشته ها  لیتحص   ق یاگر از طر  ی ، ولکند  ی اعطا م  ی شغل  شنهادیپ  ی خارج  ک یبه    یبه سخت

را با همنوعان خود  شیو کار در اتر یزندگ دیتوانیتر م راحت دییاقدام نما ی مرتبط رشته حسابدار

 ی و آلمان  یسیکند، اجازه دارد که به انگل  ی اقدام م  ی لیکه از راه تحص   ی . شخص دیبه اشتراک بگذار

زبان   یرا به دانشگاه آلمان  ی ادیز  ی نگینقد  ستین  ی ازیانتخاب شما باشد، ن  یآلمان. اگر  دینما  لیتحص 

 ی مطالعه، دانشگاه خصوص  یشما برا  نه یاگر گز  ی باشند، ول  ی م  گانیها را  دانشگاه  رای. زدیارائه ده 

با توجه  دیباشد  قابل  ارائ  یمبلغ  مربوطه  دانشگاه  به  کلدیده   هرا  در حالت  برا  ،ی.  زبان   یمدرک 

است و  یآلمان شیاتر ی که زبان بوم نیا لیباشد. به دل یم یسیانگل ای یاجرت مدرک زبان آلمان مه

زبان   نیارائه دهد و به ا  یکشور سروکار دارد بهتر است که، مدرک زبان آلمان  نیحسابدار با قوان  کی

خاص هستند و   یمربوط به شاخه پزشک  یرشته ها  و  یمشغول به کار شود. در واقع رشته حسابدار

به عنوان   دیتوان  یم  د،ی باشند. پس اگر سطح زبانتان را ارتقا ده   یم  شیاتر   نیکامالً مرتبط با قوان

 .دیشو  ش یحسابدار وارد اتر

 شیدر اتر یکار حسابدار بازار

باشد، مورد   یم  شیدر اتر  یبخش که مخصوص موضوع بازار کار حسابدار  نیآن چه قرار است در ا

 ن یباشد. مهاجر یم یمهاجر خارج  کیبه عنوان  یراجع به کار در رشته حسابدار رد،یقرار بگ زیآنال

 ازارب  دینمودند، با  لیتکم   شیخود را راجع به مهاجرت حسابدار اتر  قاتیکه تحق  نیبعد از ا  یخارج

خوب است،   ش یرشته در حال حاضر در اتر  ن ی. بازارکار اندینما  ز یآنال  زیرا ن  ش یدر اتر  ی کار حسابدار

تر   دهیچیپ  ی کم   گریو چند رشته د  یدر خصوص رشته حسابدار  شیاتر  نی که قوان  نیا  لیبه دل  یول

رشته   گریو د  یستیعلوم ز  نس، یزیب  ت،یریچون:  مد  ییها  در خصوص رشته  ش یاتر   یکار  نیاز قوان

نموده و در همان شاخه وارد   ل یاست که، ابتدا در شاخه مرتبط تحص   نیما ا  شنهاد یباشد، پ  یها م



 

 

به عنوان حسابدار   دیاگر دوست دار  ی. ولدیگرد  ت ی و در همان حوزه مشغول فعال  د یبازار کار شو

حسابدار   ر یمد  ایو    یدولت   ی حسابدار  ، یبه عنوان حسابدار عموم   دیتوان  ی م  د،یمشغول به کار شو

 ی شود که قرار است به عنوان چه نوع حسابدار  ی. در دعوتنامه شما مشخص م دیمشغول به کار شو

در   یکه مشغول انجام حسابدار  ی شخص   ، ی. در حالت کلدییمشاهده نما  کی را از نزد  شیاتر  طیمح

 ی عنوان بعد در. آن چه دینما ی م افتیماهانه و ساالنه در ،یرا ساعت یباشد، حقوق خوب یم شیاتر

 باشد.   یموضوع م  نیصحت ا   انگر یآمده است، ب

 شیدر اتر یو درآمد رشته حسابدار حقوق

هاجرت حسابدار مدر این قسمت از مقاله    ما   شیدر اتر   یدر رابطه با حقوق و درآمد رشته حسابدار

 ی مسئله ا  ن ی به چن  ی کوتاه و مختصر  ی لیاشاره خ  ی . در عنوان قبلمیرا ارائه داده ا  ی جدول  شیبه اتر

را مورد مطالعه قرار   ش ی که حسابدار است و هم اکنون مقاله مهاجرت حسابدار به اتر  ی شد. شخص 

 ی شخص   ، یدهد. در حالت کل  شیافزا  ی کار  یزای را با اخذ و  شی مال  لیداده است، اجازه دارد، پتانس

 گذارد،یرا پشت سر م  ی و آزمون ورود  د ینما  ی م  افت یرا در  ی کار  ی زایکه و  ی که دعوتنامه دارد، شخص 

همان طور که ذکر شد،   ی را به دست آورد. ول  یتواند بعد از ورود به بازار کار حقوق و درآمد خوب  یم

. الزم به ذکر است دیکن  دا یپ  یتا به حقوق و درآمد باال دسترس  دیمراحل را پشت سر بگذار  نیا  دیبا

کار مناسب است. پس اگر کارفرما   یتر از حد انتظار، برا  ن ییپا  ی ر کایداشتن نرخ ب  ل یبه دل  ش یکه اتر

با   د ییای. حال بدیرشته مشغول به کار شو  نی که در هم   دینامه شود، اجازه دار  به ارائه دعوت  یراض

 .میینما  زی ا آنالر  شیهاجرت حسابدار به اتر مقاله م  نیریجدول ز  گریکدی

 متوسط  حقوق به یورو  عنوان شغلی 

 2750 حسابدار

 2180 دستیار حسابدار 

 5640 مدیر حسابدار 

 

 شیمهاجرت حسابداران به اتر یبرا ازیمورد ن مدارک



 

 

 شیتا اتر  دیرا اخذ نموده باش  شیاتر  یکار  یزایحسابدار و  کیبه عنوان    دیکه با   مینمود  انیتر ب  شیپ

باشد که به   ی م  یالزم به ارائه اسناد  ی کار  یزای اخذ و  ی. برادیموافقت نما  طیبا ورود شما به مح

 یکه جعل  د هستن  یاسناد  رد، یپذ  ی م  ش ی که سفارت اتر  یهم قرار گرفته اند. اسناد  ی بر رو  ب یترت

صادر   زایزند و و  ی بر مدارکتان نم  هیدییمهر تا  ش یسفارت اتر  د ی ارائه ده   ینباشند. اگر اسناد جعل

 ی وارد کشورها   یبه راحت  دیشود شما نتوان  یباعث م  زایو  یجکتیر  دیدان  یکند.  همان طور که م  ینم 

 ی مجدد برا  د یتوان  یم  د، بودن مدارک نباش  یجعل  ل یبه دل  زایو  ی جکتی. البته اگر ردیشو  ز ین  گرید

به عنوان   ش یاتر  طیدر مح  ی ریقرارگ  ی . اسناد الزمه برادیکشورها اقدام کن  گر ید  ا یو    ش یکشور اتر

 جا آمده اند:  نیحسابدار در ا  کی

 پر کردن فرم درخواست  •

  یارائه سوابق کار •

 ی معادل ساز   یبرا  ی لیمدرک تحص   ارائه •

 ارائه مدرک زبان  •

 ی عکس پاسپورت  ارائه •

 ی داشتن نامه تمکن مان •

 بهداشت  مه یداشتن ب •

 نهیشیارائه نامه عدم سوء پ •

 نامه   ارائه دعوت •

 ی لیترجمه مدارک تحص  •

 شیاقامت حسابدار در اتر طیشرا

اتر  طیشرا اگر    یبه حاالت حسابدار بستگ  شیاقامت حسابدار در   نیحسابدار طبق قوان  کیدارد. 

 رسد.   ی را پشت سر بگذارد، به اقامت م  ریمراحل ز  ش یاتر  یکار

 .داشته باشد دعوتنامه  یاست که متقاض   نیا  شی مهاجرت حسابدار به اتر  یاول برا  مرحله 

 به اداره مربوطه ارسال کند.  یابیارز  یمدارکش را برا   ی است که متقاض  نیمرحله دوم ا  



 

 

 باشد   یشرکت در آزمون م  یمرحله بعد از معادل ساز نیسوم  

 باشد   یکشور مقصد م  طیدر مح  یر یمرحله قرارگ  نی چهارم  

 . دیبمان  شی اتر  طیسال در مح  ۵است که   نیاقامت ا  افتی در  یمرحله برا  ن یپنجم   

. دیباشد که، درخواست اقامت دائم ده   ی م  نیا  ش یمهاجرت حسابدار به اتر  یمرحله برا  ن یششم   

 .دی ده   تیبعد از درخواست اقامت دائم درخواست تابع  دیتوان  یم

 شیهاجرت حسابدار به اتردر زمینه م متداول سواالت 

 دارد؟   ی نگینقد  زانیبه چه م  از ین  ش یمهاجرت به اتر  ی حسابدار برا  کی   

درخواست،   ی را برا  ییها  نه یهز  دیدارد. او با  یمختلف   طیبه شرا  یمهاجرت حسابدار بستگ  نه یهز  

 لیوک نه یهز  دیبا ن یکنار بگذارد و همچن ی کار  یزایمدارک، شرکت در آزمون و اخذ و ی آماده ساز

 نیاورما اخذ مشاوره با مش  هی توص  نه یراجع به هز   ی کسب اطالعات  ی. براردیدر نظر بگ  زیرا ن  زایو

 است.  ش یاتر  MIEموسسه  

 است؟   ی ا  به عنوان حسابدار چه مرحله  شی کار در اتر یمرحله برا  ن یمهمتر   

 مدارک و شرکت در آزمون.   ی مرحله معادلساز  

 سخت است؟   شیاتر  ی سواالت قرار داده شده در آزمون حسابدار  ایآ   

 .دیشده و سپس وارد بازار کار شو  طیوارد مح  یلیتحص   قیبهتر است از طر  بله،

 کند؟   یم  دای پ  شیساالنه تا چه حد افزا  ش یحسابدار با کار در اتر  کی  ی مال  لیپتانس    

 .یابد  می افزایش   یورو  ۲۷۵۰  تقریبا  ماهانه  اتریش  در   کار   با  حسابدار  یک  مالی   پتانسیل

 کار  برای  توانند  می کاری ویزای دریافت  جهت   به اتریش  سفارت  به   مهاجرت  از  بعد ایرانیان آیا  

 برسانند؟   سرانجام  به   را  اقدامی  حسابداری  رشته  در



 

 

 نمی  فرقی آنان برای. کنند می استخدام را باال العاده فوق مهارت دارای حسابداران  کارفرمایان، بله،

 . باشید  می   کشوری  چه  شهروند  که  کند

 شیهاجرت حسابدار به اترم در زمینه یانیپا سخن

اطالعات   ی شما را به رو  دیمهاجرت آشنا نمود و د  طیشما را با شرا  شیمقاله مهاجرت حسابدار به اتر

و در کشور   د یهست  یاگر حساب دار مورد توجه ا   ، یباز نمود. در حالت کل  یشده ا  یبه روز رسان

به  غولرشته در کشور خود مش نیکار در ا یاست، بهتر است برا ایشما مه  یکار برا یخود به راحت

 ی ا  ده یچیمراحل پ  یستیبا  د یشو  یگر یبه عنوان حسابدار وارد کشور د  دیاگر بخواه   رای. زدیکار شو

دشوار است.    اریندارد، بس  ییکشور مقصد آشنا  نیشخص که با قوان  یبرا  نیو ا  دیرا پشت سر بگذار

 یراحت م  یلیخ  د،یرا به سرانجام برسان  یاقدامات  ی لیتحص   یزایو اخذ و  یل یتحص   قیاگر از طر  یول

 ن یباشد. راجع به چن  یبه اخذ دعوتنامه نم  یازیصورت ن  نی. در ادینیرا بب  شی بازار کار  اتر  دیتوان

است اطالعات   ازیپرداخت. اگر ن  ینکات  انیکامل به ب  شیمقاله مهاجرت حسابدار به اتر  یموضوعات

اط ارتب گانیرا ش یاتر  MIEموسسه  ن یاست که با مشاور نیما ا هی وارد ذهنتان شود، توص یشتریب

را مورد مطالعه قرار   گر ید  ی اطالعات خود قبل از تماس مقاله ها   ش یافزا  یبهتر است، برا  ی ول  دیریبگ

به معادل   از یکه ن  ییرشته ها  ق یمهاجرت از طر  ایو    یمربوط به رشته حسابدار  یوهایدیداده و و

 ش یمهاجرت حسابدار به اتر  یجزئ  طیصورت با شرا  ن ی. در ادییمدارک دارند، را مشاهده نما  یساز

 شد.   دی آشنا خواه 


