
 

 

 و مقدمه  شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر

موضوعات همانند؛ آزمون   ی سر  کیاست که در آن    ی مقاله ا  ش،یمقاله مهاجرت دندانپزشکان به اتر

و چند موضوع   شیدر اتر  یمدرک دندانپزشک  یمعادلساز   ش، یمهاجرت دندانپزشکان به اتر  یورود

و قبل از رفتن  دیبرو شیبه اتر د،یکه دوست دار  د یهست یخواهند شد. اگر دندانپزشک  یبررس گرید

 کیبه    کیاست که با دقت و تمرکز،    ن یما ا  هیتوص   د، ی خود هست  ی بانک اطالعات  ش یصدد افزا  رد

 یرا در گوشه ا  یدینکات کل  کیبه    کیرا خوانده و    شیمقاله مهاجرت دندانپزشکان به اتر  نیعناو

. با دینخود استفاده ک  یپروژه مهاجرت   شبردیپ  یاز آنان برا  دیبتوان  ازیتا در صورت ن  دیینما  ادداشتی

دندانپزشکان   ایمهاجرت نمود؟ آ  ش یدندانپزشک به اتر  کیتوان به عنوان    ی م  یارائه چه مدرک زبان

اتر  یبرا برا  یهمانند پزشکان  مدارکشان را معادلساز   یستیبا  ش یکار در   ی معادل ساز   ی کنند؟ 

  زان یرا شما عز  تسواال  نیارائه داد؟ ا  صالح یبه مراکز ذ  ی اسناد را چه زمان  د یبا  یمدارک دندانپزشک

از   ی را غن  تان یآماده است که بانک اطالعات  شی. مقاله مهاجرت دندانپزشکان به اتردیا  ده یاز ما پرس

 نیاست با مشاور  تانیبرا  ی انتخاب مناسب  شیکه اتر  دی. اگر بعد از مطالعه متوجه شددیاطالعات نما

 .دیریارتباط بگ  گانیرا شی اتر  یا  ی موسسه ام آ

 ش ی مهاجرت دندانپزشکان به اتر  طیشرا •

 ش ی مهاجرت دکتر دندان پزشک به اتر  برنامه •

 ش یمهاجرت دندانپزشکان به اتر   یورود  آزمون •

 ش ی در اتر  یمدرک دندانپزشک  ی معادلساز •

 ش یمهاجرت دندانپزشکان به اتر  یبرا   ازیزبان مورد ن  مدرک  •

 شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر   یبرا  از یمورد ن  مدارک •

 ش یکار دندانپزشکان در اتر  بازار •

 ش یحقوق و درآمد دندانپزشکان در اتر  زانیم •

 ش ی اقامت پس از مهاجرت دندانپزشکان به اتر  طیشرا •

 شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر نهیمتداول در زم  سواالت •

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



 

 

 شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر طیشرا

.  ردیپذ یرا خوانده اند، م یکه رشته پزشک یافراد گرید ایدندانپزشکان را همانند پزشکان و  شیاتر

که   یکشور، دندانپزشک  نی خود مطرح کرده است. طبق قوان  نیرا در قوان  یشروط   رفتنیپذ  یبرا  یول

کند و   افت یرکشور د  نیکشور را از سفارت ا  نیکار ا  یزایو  دیبرود با  شیکار به اتر   ی قصد دارد، برا

ها   ی برا  دیبا  ای پزشک  ی دوره  حالت   ی تخصص  دو  هر  در  کند.  مهاجرت  سپس  و  نموده  اقدام 

ابتدا مدارکش   یکار الزم است که و  یاست که، برا  یکار کند. گفتن  شیتواند در اتر  یدندانپزشک م

آمده اند،   یکوع در رابطه با رشته دندانپزشکه در آن سواالت متن  ی نموده و در آزمون  ی را معادل ساز

. دندانپزشک موظف است، به اکثر سواالت آزمون پاسخ درست دهد. اگر پاسخ درست دیشرکت نما

مهاجرت دندانپزشکان به   طیشرااز دیگر  کار کند.    شیتواند به عنوان دندانپزشک در اتر  ینباشد، نم 

بخواند، تسلط   شیتررا در ا  یکه دوست دارد دندان پزشک  ی به عنوان شخص   دیاست که، با  نیا  شیاتر

 . میموضوع صحبت نموده ا  ن یراجع به ا  شتری. در ادامه بدیداشته باش  یبه زبان آلمان  یکاف

 شیمهاجرت دکتر دندان پزشک به اتر برنامه

 ق یتحق ش یکه راجع به مهاجرت دندانپزشکان به اتر نیمعموالً همه پزشکان و دندانپزشک قبل از ا

کنند. برنامه مهاجرت  یمهاجرت اقدام م  یو طبق برنامه برا سندینو یخود م ی برا یا کنند، برنامه

 یانبرنامه جامع و کامل است. در برنامه ذکر شده است که چه زم   کی  شیدندانپزشک به اتر  کی

را مورد   ییچه کنند و چه واحدها  یستیذکر شده است که با  نی . همچنندیمهاجرت اقدام نما  یبرا

 ی دندانپزشک  ی مطالعه قرار دهند تا به هنگام شرکت در آزمون با مشکل مواجه نشوند. در آزمون ورود

و به   یرانیا  کیرا بدانند. اگر هنوز به عنوان    یزبان آلمان  د یآمده است که آنان با  ز یموضوع ن  نیا

برنامه مهاجرت  کی عیسر  د،یننموده ا نیمهاجرت خود تدو ی برا یرنامه ادندانپزشک ب  کیعنوان 

مهاجرت دکتر دندان پزشک به   برنامهیک    . داشتن  دیرو  شیو طبق برنامه پ  دیخود قرار ده   یبرا

 رساند.   یمطلوب م  جه یشما را به نت،  شیاتر

 

 



 

 

 شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر  یورود آزمون

کرده اند و   قی تحق  شیکه همانند شما درباره مهاجرت دندانپزشکان به اتر   یدندانپزشکانشما و تمام  

ن  م یتصم  خودشان  اند،  ا  ز یگرفته  با  نیبه  کنند،  سفر  ورود  د یکشور  آزمون  در  مهاجرت   ی حتماً 

 اآزمون ر  نی. اگر اندیآزمون مختص دندانپزشکان است، شرکت نما  کیکه    ش یدندانپزشکان به اتر

بگ اسناد الزمه را درست و صح  یول   دیذارپشت سر  از آن مدارک و  ارائه   ح یبعد  اداره مربوطه  به 

. خانواده شما دیریخود بگ  ی را برا  شی اقامت اتر  دیتوان  ی و نم   دیکار کن  شی در اتر  دیتوان  ینم   د،ینده 

 در دوره  دیبا  د، یاررا پشت سر بگذ  ی که آزمون ورود  ن یا  ی. برارندیرا بگ  ش یتوانند اقامت اتر  ی نم   زین

 ی در حد شخص   دی. شما بادیسطح زبان خود کار کن  ی و بر رو  دیشرکت کن  ی قبل از آزمون ورود  ی ها

 یبرا  ز یعز  ن ی. مهاجردیزبان را بدان  نیکند، ا  یم  یاست و در آلمان زندگ   یاش آلمان   یکه زبان مادر 

آزمون    یقرار گرفته شده برا  تپاسخ به سواال  یدندانپزشک و برا   کیبه عنوان    شی مهاجرت به اتر

. عجله دییمهاجرت خود ننما  یبرا  یا  انجام داده و عجله  یقاتیالزم است که حتماً از قبل تحق  یورود

 . دیمهاجرت خوب را تجربه کن  دیشود شما نتوان ی و نداشتن صبر باعث م

 ش یدر اتر یمدرک دندانپزشک یمعادلساز

  یمعادل ساز  یتواند برا  یکرده است، م  قیتحق  شیکه درباره مهاجرت دندانپزشکان به اتر  یکس

و در   ش یشما در اتر  یمدارک دندانپزشک  یآماده شود. معادل ساز  شیدر اتر  یمدرک دندانپزشک

 یمعتبر نباشد، مدارکتان معادل ساز  دینموده ا  افت یکه در  یشود. اگر مدرک  یمراکز معتبر انجام م

که، شما بدون   دیرا بدان  نی. ادیارائه ده   صالح یشود، پس مهم است که مدرک معتبر به مراجع ذ  یم ن

مدارک و بعد از   ی. پس بعد از معادل سازدیکار کن  ش یکه در اتر  دیمجوز کار اجازه ندار  افتیدر

رابطه   ر د  یو اقدامات  دیکن   افتیکشور مجوز کار در  ن یکار در ا  یشرکت در آزمون الزم است که برا

است که نه تنها شما بلکه   ی از مراحل  ی کی  یساز  معادل  ز ی. همراهان عزد یآن انجام ده   افتیبا در

 یگذارند و بعد از آن وارد مرحله آزمون م  ی همه دندانپزشکان قبل از مهاجرت آن را پشت سر م

ساز معادل  واقع  در  م  ی شوند.  ورود  ی را  آزمون  همانند  برا  کی  ی توان  مهم   اجرت هم  ی مرحله 

 دانست.  شیدندانپزشکان به اتر



 

 

 شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر یبرا ازیزبان مورد ن مدرک

مهاجرت دندانپزشکان    یموضوع شد که، برا  نیبه ا  دیحال مف  ن یدر ع  یکوتاه ول   یا  تر اشاره  شیپ

آمده   ا یبه دن  ش یکه در اتر  ی به دندانپزشکان الزم است که در حد شخص   وستن یپ  ی و برا  ش یبه اتر

ا  یآلمان  شیاست و زبان مادر  C1  درا در ح  یزبان آلمان  دیشما با  یعنی.  دیزبان را بدان  نیاست، 

 شتر ی. هر اندازه شما بدیورود به آزمون الزم است که مدرک زبان داشته باش  یبرا  رای. زدیبدان  یآلمان

رود و   ی کنند. باال م  یکه به شما مراجعه م   یمارانیبه همان اندازه تعداد ب  د، یآشنا شو  یمانبا زبان آل 

با   ی خوب  ی لیارتباط خ  دیتواناگر ن  ی کند. ول  دای پ  شیافزا  تان یمال  لیشود که پتانس  ی باعث م  نیا

مکالمه   ی به زبان آلمان  ی به راحت  د یتوان  یو آن ها متوجه شوند که شما نم  د یخود برقرار کن مارانیب

 ش یکه به دنبال افزا  یدندانپزشک  یبرا  نیبروند و ا  یگریممکن است به سراغ دندانپزشک د  د،یکن

مهاجرت   یبرا  از یمدرک زبان مورد ن  دیت. حال که دانسستین  یخود است، اتفاق خوب ی مال  لیپتانس

و   میبرو  ازیبه سراغ مدارک مورد ن  گریکدیبا    دییایباشد، ب  یم  یچه سطح  شیدندانپزشکان به اتر

 .می را وارد ذهن کن  ی اطالعات  زیموضوع ن  نیراجع به ا

 شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر یبرا ازیمورد ن مدارک

که پروسه خود را به آن   یا  را با کمک موسسه  یدندانپزشک، اسناد  کی الزم است که به عنوان  

که از شما   یاسناد  شی. سفارت اتر دیارائه ده   شی قرار داده و به سفارت اتر  گر یکدی  یرو  د،یسپرده ا

سند را   ک ی  گرا  ی حت  ایو   دیکند. اگر همه اسناد را ارائه نداده باش  یم  ز یآنال  کیبه    ک یرا    رد یگ  یم

شما به عنوان   ، ی. در حالت کلدیشو  یبا مشکل مواجه م  د، یقرار داشته باش  گر یکدی  ی جابجا بر رو

بر رو  نیتر  حیصح  د،یموظف هست  یو خارج  یرانیدندانپزشک ا  کی ارائه   دهیهم چ  یاسناد را  و 

 عبارتند از:   ش یمهاجرت دندانپزشکان به اتر  یبرا  از ی. مدارک مورد ندیده 

 نامه   زهیارائه انگ  

 ی مال یداشتن نامه گواه   

 سالمت   ی داشتن گواه   



 

 

 نهیشیعدم سوء پ   یگواه   داشتن

. دیخود ارائه ده  یلیو مدارک تحص   یبه همراه مدارک مربوط به سابقه کار   دیمدارک را شما با  نیا  

 .ردیگ  ی م  لیمدارک را ترجمه شده تحو  ش یالزم به ذکر است که، سفارت اتر

 شیکار دندانپزشکان در اتر بازار

اتر به  دندانپزشکان  مهاجرت  با  رابطه  اتر  ش یدر  در  دندانپزشکان  کار  بازار  که،   دیبا  ش یو  گفت 

 شانیمال  لیپتانس  یتوانسته اند، از لحاظ مال  شیسال است که با مهاجرت به اتر   نیدندانپزشکان چند

 ی ندانپزشکدارد. مثالً د  ی بستگ  ی به تخصص دندانپزشک  یمال   ل یپتانس  شیدهند. افزا  ش یافزا  اریرا بس

را پشت سر نگذاشته   یتخصص پزشک   یکه دوره ها   یاز دندانپزشک  شتریب  ار یکه متخصص است، بس

 یکه برا  یدندانپزشک  ایدارد و    یکه تجربه کار  یتواند کسب درآمد کند. بعالوه دندانپزشک  یاست، م

دهد.   شیرا افزا  ش یمال  لیتواند پتانس  ی راحت تر م  ن یریگذارد، نسبت به سا  یخود وقت م  مارانیب

در سال   شی است که بازار کار دندانپزشکان در اتر  تی موضوع حائز اهم   نی اشاره به ا  ،یدر حالت کل

مشاغل مختلف   یاست که معموالً افراد دارا  یکشور  ش یباشد. اتر  یم  یعال  ار یو هم اکنون بس  ۲۰۲۱

آن  یکار ینرخ ب کشور باال و نیا یاقتصاد طیشرا  رایکشور رشد کنند. ز نیتوانند در ا ی م ی به راحت

برا  یم  نییپا اتر  یباشد.  به  ا  شیدرک موضوع  مهاجرت دندانپزشکان   ن یو کار دندانپزشکان در 

 . مینموده ا  م یجا ترس نیرا ا  یکاریکشور، ما نمودار نرخ ب

 شیحقوق و درآمد دندانپزشکان در اتر زانیم

 ا یخود و    ی شخص   کینیتوانند با کار در کل  یلحاظ که آنان م  ن یاز ا  ش یمهاجرت دندانپزشکان به اتر

 اریخود را رشد دهند، بس  ی از لحاظ مال  ش یاتر  یدولت   ایو    ی خصوص  ی ها   مارستانیاز ب  یک یبا کار در  

و   قموضوع شد که حقو   نیتوان منکر ا  یباشد. نم   یخوب م  ندهیآ  کیساخت    یبرا  یفرصت خوب

داشته   یخوب  ی لیگذشته رشد خ  یها   در حال حاضر نسبت به سال  شیدرآمد دندانپزشکان در اتر

 ک یاست که    یحقوق  نی انگی م  ورویهزار    ۶۰است. البته    دهیرس  ورویهزار    ۶۰به    نی انگیاست و م

را پشت سر  ی که مرحله آزمون و معادل ساز نی که مهاجرت نمود و بعد از ا ن یدندانپزشک بعد از ا

 کیراجع به حقوق ماهانه    ی مطلب  میاگر بخواه   ی . ولدیتواند ساالنه آن را کسب نما  یگذاشت، م



 

 

. البته ردیگ  یدر ماه حقوق م  وروی  ۵۶۶۲دندانپزشک    کیکه،    مییبگو  دی با  میدندانپزشک ارائه ده 

 ا یکند و    افت یدر ماه حقوق در  وروی  ۱۶۹۰۰داشته باشد، ممکن است    یاگر دندانپزشک تجربه کار

 خود به دست آورد. یشخص   کینیمبلغ را از کل  نیا

 شیاقامت پس از مهاجرت دندانپزشکان به اتر طیشرا

مهم و  د، یموضوع مف نیاشاره به ا ش یاقامت پس از مهاجرت دندانپزشکان به اتر طیدر رابطه با شرا

 ا یو    یکار  یزایو  قیکه از طر  نیاجازه دارد بعد از ا  یکه، هر پزشک و هر دندانپزشک  ستیضرور

 قامت کارت ا  شیخود نمود، از مقامات کشور اتر  کینیشد و شروع به کار در کل  ش یوارد اتر  یلیتحص 

اش صادر کنند.   او و خانواده   ی کارت را برا  نیا  عاً یو از آنان بخواهد که سر  د یدائم را درخواست نما

 ۵از     شیکنند که مطمئن شوند، دندانپزشک ب  یکارت اقامت دائم را صادر م   یمقامات در صورت

 باشد.  یسال مشغول به کار بوده است و با فرهنگ کشور و سطح زبان کشور آشنا م 

 ش یمهاجرت دندانپزشکان به اتر نهی متداول در زم سواالت 

کار   شیکرده است و اکنون در اتر  یکه  مدارکش را معادل ساز  یرانیدندانپزشک ا  کیحقوق     

 باشد؟   ی کند، چقدر م  یم

 ورویهزار    ۶۰  با یتقر  ساالنه

اتر  ی برا  ایآ     ی الزم است که در آزمون ورود  یرانیدندانپزشک ا  کیبه عنوان    ش یمهاجرت به 

 م؟ ییشرکت نما

 ماند.  یم جهینت  یاقدامتان ب  د،یبله، اگر بدون پاس کردن آزمون اقدام کن  

باشند و در صدد مهاجرت به  یکه دندانپزشک م  یتوانند به جمع کسان یم  یچه زمان  نیمهاجر  

 وندند؟ یهستند، بپ  شیاتر

 قبول شوند.  یتسلط داشته و در آزمون ورود ی که به زبان آلمان  یزمان  



 

 

از ا  یم  یدندانپزشک خارج   ایآ    اتر   نیتواند، بعد  اقامت  فرزند و   مود، یرا پ  شیکه مراحل اخذ 

 همسرش را با خود همراه ببرد؟ 

مهاجرت دندانپزشکان به   قیتوانند از طر  یم  زین   یهمسر و فرزند و  ،یدر کنار شخص متقاض  بله،

 . رندیاقامت بگ  ش،یاتر

 شیمهاجرت دندانپزشکان به اتر نهیدر زم یانیپا سخن

 ی شیاتر  مارانیب  د،یو دوست دار  دیهست شیکار در اتر  افتنیکه خواهان    یشما به عنوان دندانپزشک

در آزمون وارد   یو در صورت قبول  یدر صورت مسلط بودن به زبان آلمان  د یتوان  یم  د،یرا درمان کن

کار . در بازار  را تجربه کنید  اتریش  به  دندانپزشکان  مهاجرتو    دیشو  شیبازار کار دندانپزشکان در اتر

 ی مال  لیاز لحاظ پتانس  یهستند که همگ  تیمشغول به فعال  یاندندانپزشک  شیدندانپزشکان در اتر

خود را   ی مال  لیتوان پتانس  یم   یاست که به راحت  یشغل  یدارند. در واقع دندانپزشک  یمناسب  طیشرا

  زان یکه، م  میکرد  ان یب  شیداد. ما در مقاله مهاجرت دندانپزشکان به اتر  ش یبا پرداختن به آن افزا

کرده   دا یپ  شیافزا  زانی هم اکنون نسبت به سال قبل چه م  ش یدر اتر  نحقوق و درآمد دندانپزشکا

 د،یمدارک و شرکت در آزمون هست  ی و آماده معادل ساز  دیرا دار  ش یاقامت در اتر  طیاست. اگر شرا

و اگر آماده  د یریارتباط بگ ش یاتر MIEموسسه  نیبا مشاور اتریش به  دندانپزشکان مهاجرت درباره 

مورد مطالعه قرار داده و سپس آماده   اما ر  گانیرا  ی و مقاله ها  گان یرا  ی ها   ویدیابتدا و  د،یستین

 . دیوندی بپ  ی و به جمع دندانپزشکان متقاض  دیمهاجرت شو


