
 

 

 و مقدمه   شیمهاجرت داروساز به اتر

از افراد   یباشد. برخ   یمتنوع با بازار کار متنوع م  ی ارائه دهنده رشته ها   یاز کشور ها   ی کی  ش،یاتر

 ی . آنان افرادشوند  یکشور م  نیوارد ا  یکار  یزایو  ق یبه در آمد خوب از طر  دنیرس  لیامروزه به دل

در رابطه   می خواه   یم  ارا مورد مطالعه قرار داده اند. م  یهستند که از قبل در دانشگاه، رشته داروساز

داروساز ساالنه   کیچون؛    ی و سواالت  مییصحبت نما  ش یرشته در مقاله مهاجرت داروساز به اتر  نیبا ا

  ی رانیداروساز ا کی ایآورد؟ آ یبه دست م  نیو و  شی کار کشور اتر یایدرآمد با کار در دن زانی چه م

 از یمدارک مورد ن  د؟ یارسال نما  یار ک  یزایو  افتیجهت در  ش یاجازه دارد، مدارکش را به سفارت اتر

در رابطه با مهاجرت   ی. حال اگر سوال میداروساز کدامند؟ پاسخ ده   کیبه عنوان    شی کار در اتر  یبرا

اتر  شیاتر  ی ا  یموسسه ام آ  نیاز مشاور  دیتوان  یکرده است، م  ریذهنتان را درگ  شیداروساز به 

اتر  گانی. آنان رادیبپرس از اطالعات به روز م  شیدرباره مهاجرت داروساز به   ی ذهن شما را مملو 

 کنند.

 ش یمهاجرت دکتر داروساز به اتر  طیشرا •

 ش یدر اتر  یمدرک داروساز یساز  معادل •

  ش یمهاجرت داروسازان به اتر  از یمورد ن  مدارک •

 شیمهاجرت داروسازان به اتر  یبرا   ازیزبان مورد ن  مدرک  •

 ش یدرآمد داروسازان در اتر  زانیم •

 ش ی کار داروسازان در اتر  بازار •

 ش یداروسازان در اتر  یاقامت برا  طیشرا •

 ش یمهاجرت داروساز به اتر نهیمتداول در زم  سواالت •

 ش ی به اتر  مهاجرت داروساز  نه یدر زم  یانیپا  سخن •

 

 

 



 

 

 شیمهاجرت دکتر داروساز به اتر طیشرا

مهاجرت   طیشرا  نیجا آورده است، از مهمتر  نیدر ا  شی که مقاله مهاجرت داروساز به اتر  یدو شرط

ابتدا مدرک   د یشود، با  ش یکه وارد اتر  ن یا  یباشند. دکتر داروساز، برا  یم   ش یدکتر داروساز به اتر

 ی مراکزبه    شیاتر  یلی تحص   ای  یکار  دیجد  نیآگاه به امور و آگاه به قوان   لیوک  کیخود را توسط  

نما ارز  دیارسال  تخصصشان  م  یابیکه  مدارک  و   یارزش  بلکه حسابداران  پزشکان  تنها  نه  باشد. 

با اتر  یمدارکشان را معادل ساز  دیحقوقدانان  تا اجازه کار در   ز یرا داشته باشند. آنان ن  ش یکنند 

ا  ی نیمسئول  ی . براندیارسال نما  صالح یموظفند، مدارکشان را به مراکز ذ مشغول   اکز مر  ن یکه در 

که مدارکتان را   ی . آنان تا زماندیهست  ی کند که شما شهروند چه کشور  ینم  یهستند، فرق  تیفعال

باشد.   ی همراه م  ی مدارک معموالً با آزمون ورود  یاب یدهند. ارز  ی ود نم نکنند، به شما اجازه ور  یابیارز

به   دیتوان  ی و شما نم   ودش  ینم   یابیمدارکتان ارز  د،یرا پاس نکن  یکه آزمون ورود  ی تا وقت  یعنی

 د ی. بادیکشور شو  نیوارد ا  ش یبه اتر  ان  راجع به مهاجرت داروساز  ق یداروساز بعد از تحق  کیعنوان  

همه   ش یاتر  MIEکه موسسه    ی متفاوت و متنوع  ی باره اطالعاتتان را با مطالعه مقاله ها  نیحتماً در ا

. در دیقرار داده است، به روز کن  دمعتبر خو  ی ها  تیآن است و آنان را در سا  ن یروزه در حال تدو

قرار   ش یقسمت از مقاله مهاجرت داروساز به اتر  ن یدر ا  ترواریکه ما ت  یشروط  دیشما با  یحالت کل

  ی شروع و برا  یدکتر داروساز برا  کی.  دیرا داشته باش  شیتا اجازه ورود به اتر  دیکن  تیرا رعا  میداده ا 

راجع   یستیبا  یو  قیکند و بعد از تحق  قیتحق  شیراجع به مهاجرت داروساز به اتر  دیمهاجرت ابتدا با

 ی به سواالت  یی کند و خود را آماده پاسخگو  قیحضور به عمل آورد، تحق  که قرار است در آن  ی به آزمون

 ی م  یکه از مباحث مختلف درس  ی به اکثر سواالت  دیدکتر داروساز با  دیکه در آزمون آمده اند، نما

 دهد.   حی باشند، پاسخ صح

 ی معادل ساز. البته  دینما   ی مدارکش را معادلساز  د یدکتر داروساز با  ک یاست که    ن یسوم ا  مرحله 

شرکت   زیدر آزمون ن  د،یمدارک، موظف  یبه محض معادلساز  یعنیرو است.    مدارک با آزمون رو به

 .دیکن

است که، مدرک زبان خود را از قبل آماده کرده  ن یا  شیمهاجرت داروساز به اتر  یبرا  ی مرحله بعد  

به ارائه آن است، مدرک دکتر داروساز موظف    کیکه    ی . مدرکدیدر مدارک خود قرار ده   زیو آن را ن



 

 

C1  زبان و   ک اطالعات کامل تر راجع به مدر  ی رو   در ادامه ذهنمان را به  دییایباشد. ب  ی م  ی آلمان

 . مییباز نما  شیمهاجرت داروساز به اتر گریراجع به موضوعات  د

 شیدر اتر یمدرک داروساز یساز معادل

موضوع با   ن یکه ا  نیا  ی. برامیصحبت کرد  شیدر اتر  ی مدرک داروساز  یتر درباره معادل ساز   شیپ

 نیا  ات یجزئ  زیقسمت از مقاله مهاجرت داروساز ر  نیدر ا  میذهنتان شود، قصد دار  رهیتمام نکات ذخ

داروساز   کی  شیدر اتر  ی مدرک داروساز  یمعادل ساز  ی. برامیقرار داده و آن را  بشکاف  زیموضوع را ن

کند،   ی ابیتواند مدرکش را ارز  ی نم   یی به تنها  یقرار دهد. و   یابیابتدا مدرک خود را مورد ارز  دیبا

که از قبل راجع به مهاجرتش با او صحبت نموده  یلیمدارک به کمک وک  ی ابیارز یموظف است برا

ارک مد  یابیارز   نقرار دارند که هدفشا  یمراکز شی. در اتردیارسال نما  شی است، مدارکش را به اتر

به   ازیمدارک ن  یشوند. البته تمام  شیکار وارد اتر  افتنی  ی دارند برا  میباشد که تصم   یم  یاشخاص

 م،یذکر نمود  یخاص که آنان را در موضوعات قبل  ی از مدارک مربوط به رشته ها  یندارند برخ  یابیارز

کردند که مدارکتان معتبر است   الم به شما اع  صالحیکه مراکز ذ  نیدارند. بعد از ا  ی به معادلساز  ازین

اجازه   د، یرا به دست آورد  ی از آزمون ورود  یکه نمره قبول  ن یانجام شده است و بعد از ا  یابیو ارز

دارو به شما مراجعه   هیته  ی که برا  دیبپرداز  یمارانی به درمان ب  ی که به عنوان شخص خارج  دیدار

ب  د، ی اند. شما موظف  کرده دارو  ارائه  بدیمان کنرا در   ماران یبا  اکثر  دارند و شما   ی ماری.  ها نسخه 

ا  دیکن  یبراساس نسخه به آن ها دارو اعطا م دکتر   کیکه    دیریدر نظر بگ  زیموضوع را ن  نیپس 

 را بهبود بخشد.  ماری تواند با مشاوره حال ب  یم یرا به عهده دارد. او حت  فه یداروساز چند وظ

  شیمهاجرت داروسازان به اتر ازیمورد ن مدارک

راجع به مهاجرت داروساز به   قیدکتر داروساز بعد از تحق  کیرا به عنوان    یمدارک  دیبا  زانیشما عز

و در    رانیکشور که در ا  نیبه سفارت ا  شیآنان را حتماً قبل از ورود به اتر  دیو با  دیارائه ده   شیاتر

به سفارت   یضورمدارک را ح  دیموظف  د،یهست  ی رانی. اگر ادیمختلف قرار دارد، ارائه ده   یکشورها

کنند و در کنار چک کردن   ی چک م  ک یبه    کیمدارک را    ن، ی. مسئولدیارائه ده   نی برده و به مسئول

پرسند. پس مهم است که، بارها سواالت مهاجرت   ی راجع به مهاجرت از شما م  یمدارک سواالت



 

 

مدارک مورد   گریکدیبا    دییای. حال بدیبه آن ها باش  ییرا خوانده و آماده پاسخ گو  شیاتر  داروساز به

 .میرا رقم زده و به مشاهده آنان بپرداز  ش یمهاجرت داروسازان به اتر  ازین

 ی مال  ی داشتن نامه گواه  •

 نامه  زهیانگ  ارائه •

 نهیشیعدم سوء پ   یگواه   داشتن •

 سالمت   یداشتن گواه  •

 ی سابقه کار  ارائه •

 ی لیمدارک تحص   ارائه •

 ی لینمرات مدارک تحص   زیر  ارائه •

 پاسپورت  ارائه •

 ش یمهاجرت داروسازان به اتر یبرا ازیزبان مورد ن مدرک

مورد   شیرا قبل از مهاجرت به اتر  یکه رشته داروساز  ی که به فکر مهاجرت است و شخص   یشخص 

 ی برا  ازیدرباره مدرک زبان مورد ن  شی مهاجرت به اتر  یمطالعه خود قرار داده است، موظف است برا

 ا یو    قات یتحق لیتکم   یو برا   دینموده ا  قیتحق  ی. مطمئنا شما از قبل کمد ینما  ق یتحق  زیمهاجرت ن

. مدرک دیمورد مطالعه قرار داده ا  ز یرا ن  ش ی اطالعات خود مقاله مهاجرت داروساز به اتر  شیافزا  یبرا

باشد. همان طور که   یم   یرا خوانده است، مدرک زبان آلمان  ی که داروساز  یشخص  یبرا  از یمورد ن

را   ی که شاخه پزشک  یکسان   ی دندانپزشک و به طور کل  کیپزشک،    کیداروساز،    ک ی   د، یدان  یم

باشند، موظفند زبان   یکه حسابدار م   یکسان  ایباشند و    ی که حقوقدان م  یکسان  ا یاند و    خوانده

به   شیکه در اتر  یبا شهروند  یتواند به  خوب  یزبان را نداند، نم   نیا  یرا بدانند. اگر شخص   یآلمان

 نیا  ش یش درآمد در اتری ارتباط و الزمه افزا  ی. پس الزمه برقراردیآمده است، ارتباط برقرار نما  ایدن

تسلط   ی از قبل به زبان آلمان  شتریبه مرور ب  دی. البته شما بادیداشته باش  یاست که مدرک زبان آلمان 

به مکالمه   ی زبان را بداند و به راحت  نیشهروند ا  کیدر حد    دیداروساز با  کی. در واقع  دیکن  دایپ

از مراکز   شی به مهاجرت داروساز به اتر  ع را بعد از مطالعه راج  مدرک   نیا  دیتوان  ی بپردازد. شما م



 

 

را قبل از مطالعه راجع به مهاجرت   ی مدرک زبان آلمان  دیتوان  ی . البته شما مدیینما  افت یمعتبر در

اتر به  خدیینما  افتیدر  شیداروساز  مراجع  یلی.  خ  نیاز  ا  ی لیو  محض  به  داروسازان  با   نیاز  که 

 یدارند. پروسه مهاجرت C1  ای B2زبان در حد   درک که م ندیگو یم  رند،یگ  یما ارتباط م نیمشاور

 نیا  ی ریادگیرا صرف    ی زمان  ست ین  از ین  گرید  رایرود. ز   یم  ش ی تر پ  که مدرک دارند، راحت  یاشخاص

 ی که قبالً رشته داروساز  ی به عنوان شخص   شیمهاجرت به اتر  یبرا  متان ی. پس اگر تصمندیزبان نما

به مطالعه زبان آلمان  یم  یاست، قطع  ندهکشورها خوا  گرید  ایرا در کشور خود و    یباشد، شروع 

ما در مقاله مهاجرت   شنهادیپ  ش یدرآمد داروسازان در اتر  زان یاطالعات راجع به م  افتن ی  ی . برادیینما

 . دیرا مورد مطالعه قرار ده   یاست که عنوان بعد  نیهم اکنون ا  ش، یداروساز به اتر

 شیدرآمد داروسازان در اتر زانیم

 د یمطالب جد  ز یاست که الزم است راجع به آن به آنال  یمسئله ا  ش یدرآمد دارو سازان در اتر  زانیم

داروساز در   کیکه،    میکرد   انیب  ش یقسمت از مقاله مهاجرت داروساز به اتر  نی. البته ما در ادیبپرداز

داروساز   کی  دیبدان  قایکه دق  نیا  ی برا  ،یدر حالت کل  یول  کند  یدرآمد کسب م  زانیچه م  شیاتر

و مهارت خود   د یقرار ده   ز یرزومه خود را مورد آنال  د یکند، با  یدرآمد کسب م  زان یچه م  ش یدر اتر

 گر یاز داروساز د  یادیز  اریداروساز ممکن است، حقوق بس  کی  دیدان  ی. همان طور که مدیرا بسنج

وارد بازار کار شده   یکه به تازگ  ی دارد، حقوقش از داروساز  یکار   ربهکه تج  ی . قطعاً داروسازردیبگ

و درباره دارو به مشورت   رد یگ  یارتباط م   مارانیبا ب  ی که به راحت  یداروساز  ایباشد و    ی م  شتریاست، ب

آنان م ب  یبا  به داروساز  یشتریپردازد، حقوق  نسبت  ب  یرا  به حال  دهد،   ینم  تیاهم   مارانیکه 

 شی مربوط به کار اتر نی. حال با توجه به اطالعات به دست آمده و با توجه به قواندیانم   ی م   افتیدر

 ی م   یورو  56800و ساالنه    ورو ی  4730  ماهانه    شیداروساز در اتر  کیحقوق    نی انگیگفت که، م  دیبا

 ی کاریکشور مهم است ما نمودار نرخ ب  نیکار در ا  یبرا  ش یاتر  ی کاریباشد. از آن جا که دانستن نرخ ب

 .میقسمت آورده ا  نیرا در ا



 

 

 

 

 

 شیکار داروسازان در اتر بازار

مورد توجه قرار گرفته اند و بازار   ایدر سراسر دن  یکه مشاغل مربوط به رشته پزشک   دیا  دهیقطعا شن

 ا یو    ی شبانه روز   ی از کار در داروخانه ها  یبه نوبه خود حقوق خوب  ز یدارند. داروسازان ن  یکار خوب

به مهاجرت   جع را  قیداروساز بعد از تحق  کیآورند. اگر به عنوان    ی به دست م  گر ید  ی داروخانه ها 

 ی که راجع به آن در مطلب قبل  ی حقوق خوب  دیتوان  ی م  د،یکشور شو  نیوارد ا  ش یداروساز به اتر

توان   ی . با توجه به مطالب فوق خالصه وار مدیو به سرعت رشد کن  د یرا به دست آور  میصحبت نمود

مجوز   افت یدر  ز مدارک، بعد از شرکت در آزمون و بعد ا  ی داروساز بعد از معادل ساز  ک یگفت که،  

 . دینما  افت یرا در  یخوب   ار یشده و به عنوان داروساز ماهانه بس  ش یتواند وارد بازار کار اتر  یکار م

 شیداروسازان در اتر یاقامت برا طیشرا

معموالً راجع به اقامت   د، ینما  ی اطالعات م  شیداروساز راجع به مهاجرت شروع به افزا  ک یکه    یزمان

 نیبد  شیداروسازان در اتر  یاقامت برا  طیکند. شرا  یم   قیتحق  ز یاقامت در کشور مقصد ن  طیو شرا

را   شیکه مراحل ذکر شده در مقاله مهاجرت داروساز به اتر  نیداروساز بعد از ا  کیصورت است؛  

 ی وارد داروخانه ها  شیشخص طالب تجربه در اتر  کیپشت سر گذاشت، اجازه دارد که به عنوان  



 

 

دهد   شیخوب افزا  اریبزرگ و بس   ی تواند درآمد خود را با کار در داروخانه ها  یم  یکشور شود. و  نیا

 یعنیاقامت    نی . تضم دی نما  ن یتضم   ش یواند اقامتش را در اترت  ی حقوق خود م  ش یو در کنار افزا

سال   ۵کشور الزم است که داروساز    نیاقامت دائم ا  افت یدر  ی . براشیاقامت دائم کشور اتر  افتیدر

 ش یدر کشور اتر  یسال اگر خالف  ۵کار کند. بعد از    شیاتر  ی در ساعات مشخص شده در داروخانه ها

کند. در   افتیررا د  شی تواند اقامت اتر  یرفته باشد، م  شیکشور پ  نیانجام نداده باشد و طبق قوان

 ن یتضم   زیانجام دهد و اقامت آنان را ن  یاقدام  زیهمراهان خود ن  یاجازه دارد، برا  یصورت و   نیا

 طه یتوانند به منظور گسترده کردن ح  یشخص و همراهان م  ینیاقامت تضم   افتی. بعد از دردینما

 ت یآزمون تابع  االتکه سو  ن یحضور خود را پررنگ کنند و بعد از ا  یخود در آزمون ورود  اراتیاخت

 ی م  شی . سواالت مربوط به فرهنگ و زبان اترندیکشور را از آن خود نما  نی را پاسخ دادند، پاسپورت ا

تواند   یدارد، راحت تر م  C1به ارائه مدرک    از ینکه به محض ورود    نیا  لی داروساز به دل  کیباشد.  

 ی زبان آلمان  زیباشد که، همراهان آنان ن  یم  نیکه مهم است ا  یرا پاس کند. مورد  تیآزمون تابع

 . ندینما  ت یحضور دارند، تقو شیکه در اتر  یخود را در مدت 
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 باشد؟   یمناسب م  ی کار در رشته داروساز  یبرا  ش یاتر  ایآ   

کند و حقوق   ی م  ت یحما  ز یاست که داروسازان را ن  یی برتر اروپا  ی از کشورها  ی ک یکشور    ن یا  بله،

 کند.   یرا به آنان اعطا م  یخوب

 شیرا ارائه دهند، به عنوان داروساز وارد اتر   یکه مدرک زبان آلمان  نیتوانند بدون ا  یم  انیرانیا  ایآ   

 شوند؟

و الزم است که   دیداشته باش  C1به عنوان داروساز الزم است که مدرک    ش یکار در اتر  یبرا  ر،یخ  

 واقع شود.  د ییمدرکتان توسط مقامات مربوطه مورد تا



 

 

مهاجر   اریو بس  زین به عنوان داروساز در کشور چالش برانگتوا  ی مدارک م  ی بدون معادل ساز   ایآ   

 کار کرد؟   شیاتر  ریپذ

است که بدون انجام آن دکتر داروساز اجازه ورود به   ی مدارک جز موارد مهم   ی معادل ساز  ر،یخ  

 را ندارد.  شیاتر

 شیمهاجرت داروساز به اتر نهیدر زم یانیپا سخن

کنند   یانسان کار م  یبهداشت  یدرست در قلب مراقبت ها   یداروساز   یرشته ها   النیفارغ التحص 

نسخه، مراقبت و مشاوره در   تیریمد  د، یجد  یو توسعه درمان ها   یمربوط به طراح  یو نقش ها

ط گز  یعیوس  ف یمورد  م  ی پزشک  ی ها  نهیاز  عهده  بر  را  و رندیگ  ی موجود  داروسازان  درباره   .

 ش یدارند، در مقاله مهاجرت داروساز به اتر  شی رشته که قصد مهاجرت به اتر  نیالن ایالتحص فارغ

ا  ی. موضوعمیمفصل بحث نمود باشد که، دکتر داروساز آزمون   یم  نیکه هم اکنون مطرح است 

 دهیچیکرده است، آزمون سخت و پ  یداروسازان طراح  ی برا  شی که اتر  یرا پاس کند. آزمون   یورود

 دیشو  ش یوارد اتر  لیتحص   ق یاست که به منظور داشتن فرصت از طر  نیاما    شنهادیباشد. پ  ی م  یا

 ن ی. در ادیباشد را مورد مطالعه قرار ده   یکه مربوط به آزمون م  یخود دروس  التیو در کنار تحص 

به مشورت درباره مهاجرت   از ی. حال اگر ندیآزمون را پشت سر بگذار  ن یا  دیتوان  ی صورت راحت تر م

 ش یاتر  ی ا  ی موسسه ام آ  ن یاست که هم اکنون با مشاور  ن یما ا  ه یتوص  د،یدار  ش یترداروساز به ا

راجع به موضوعات   گانی. آنان رادییبا آن ها صحبت نما  ش یاتر  ی کار  یزایارتباط گرفته و درباره و

 کنند.   یم   تیمختلف شما را هدا

 

 

 

 


