
 

 

 مقدمه 

مهاجرت پرستاران به اتریش و شرایط اخذ ویزای اتریش در مقاله علمی ذیل به صورت مفصل مورد 

بررسیی ررار خوادد ررت.  شیرایط مدادس سیامی مدرح تلصیولی و مهاجرت پرسیتاران به اتریش را 

بوان نمایئد؟ مدرح مبان مورد نوام جه. مهاجرت پرسییتاران به اتریش به  ه صییورت می باشیید؟  

رامد پرسیتاران در اتریش به  ه موزان می باشید؟ در ادامه رصید بر دن داریا با توایولات  موزان د

تکمول تری به بررسیی ای  ریول پرسیش دا بدردامیا  رشیته پرسیتاری ام دسیته ممیادل مورد نوام در 

در اجامه کار کمیوردای اروپایی به شیمار می رود  بایواری ام عنرمندان مهاجرت به اتریش خوادان 

بود بیه واسییی یه   نیدد خوامی بیاشییینید  بیه ای  ترتویی متقیاایییویان خیارا ام اتلیادییه اروپیا ریادر  ریشات

مدادلایامی مدرح تلصیولی خویش و دمینو  یادروری مبان دلمانی جه. مهاجرت پرسیتاران به 

اتریش اردام نمایند  شییما مطا ی عزیز می توانود سییایر مقارت مرتیط با مهاجرت پرسییتاران به 

بررسیی نمایود  دمینو  در صیورت م الده    MIEوب سیای. دای موسیایه   سیایر یبر رواتریش را  

ارتیاط برررار نمایود و ممیاوره  MIEمقاله و پرسیش باری مانده می توانود با کارشیناسیان موسیایه 

 رایگان دریات. نمایود  

 اتریش به  پرستاران مهاجرت  شرایط •

 اتریش  در  مهاجر  پرستاران  کار  شرایط •

 اتریش در پرستاری مدرح تایود  نلوه •

 اتریش در  پرستاران دردمد  و  حقوق •

 اتریش در  پرستاران دردمد  بر کار تجربه تاثور •

 اتریش  در  پرستاران دردمد  بر  تلصونت  س ح تاثور •

 اتریش به  پرستاران  مهاجرتمتداوس در ممونه  سوارت •

 پایانی سط  •

 

 



 

 

 اتریش   به  پرستاران   مهاجرت  رایطش

مهاجرت پرسیتاران به اتریش براسیاز میر سیاخ. دا و دمینو  شیرایط ارتصیادی و اجتماعی اتریش 

می تواند یکی ام رزینه دای پومییرو برای مهاجران در سییاس دای اخور بوده باشیید  مدادس سییامی 

میدرح پرسیییتیاری در اتریش ام دیگر نکیات مها در اخیذ ویزای اتریش ام ای   ریش می بیاشییید  بیه 

وی اخذ ویزای اتریش جه. مهاجرت پرسیتاران به اتریش نواممند پروسیه مدادلایامی ریل دمو  ترت

ام اخذ ویزا می باشیید  مهاجرت پرسییتاران به اتریش در صییورتی امکان پذیر می باشیید که اتراد  

متقاایی امتوامات رمم را جه. ای  موایوک کایی نمایند  امتواماتی ن ور سی ح سی ح مبان دلمانی و 

ابقه کار و تطصی  ویهه ام موارد مها جه. اخذ ویزای اتریش برای مهاجرت پرسیتاران انگلواییح سی

به اتریش می باشیید  رمم به ذکر می باشیید جه. اردام برای مهاجرت پرسییتاران می بایایی. برای 

اردام نمایند و در صییورت دارا بودن پومیینهاد کاریح مدادلاییامی مدرح و دریات.  Dویزای نوک  

 ادر خوادند بود برای کارت ررمز سفود ررمز اردام کنند   امتوامات رمم ر

 

 اتریش   در   مهاجر  پرستاران  کار  شرایط

اتراد متقااییی مهاجرت پرسییتاران به اتریش می بایایی. در ابتدای امر نمودار دای نرر بوکاری و 

نمایند  به ای  ترتوی می توانند ام نوک   بررسییرا  کمیور وایدو. کار پرسیتاران و کادر درمان در ای   

  انتطاب و تصییموا روری در راب ه با مهاجرت پرسییتاران به اتریش ا مونان خا ر کاییی نمایند

ولوک  با توجه به نرر بوکاری و دمار به صیورت کلی شیرایط عمومی پرسیتاران و کادر درمان در اروپا   

دانمییگاه دای اروپا تار   بایایی. درباییوار م لوب می باشیید  پرسییتاران برای کار در  اتریش می 

ای  صیورت   التلصیول شیده باشیند تا بدینوسیوله رادر باشیند جه. کار در اتریش اردام نمایند  در دور

می بایای. پوش ام کار در اتریش مدرح تلصیولی خویش را  مدادلایامی نمایند  نموار نرر بوکاری  

اتریش در تصیویر ذیل به نمایش رذاشیته شیده اسی.  دمان ور که در نمودار بوان شیده اسی.ح نرر 

جرت به بوکاری اتریش در حد م لوبی به للاظ کاریابی می باشیید و اتراد عنرمند و متقااییی مها

 اتریش رادر خوادند بود جه. کار در ای  کمور اردام کنند 



 

 

 

 اتریش   در  پرستاری  مدرح  تایود  نلوه

دمان ور که پومیتر بررسیی شید درصیورت مدادلایامی مدرح تلصیولی پرسیتاریح اتراد متقاایی  

رتوی  مهاجرت پرسییتاران به اتریش رادر خوادند بود جه. کار در ای  کمییور اردام نمایند  به ای  ت

اتراد متقاایی و عنرمند می بایای. در ابتدا جه. دریات. پروانه رسیمی پرسیتاری اردام نموده و 

سدس می توانند برای دریات. کار شرایط رمم را بررسی نمایند  رمم به ذکر می باشد پروانه رسمی  

در وباییای.  RNناموده می شییود  لذا عنرمندان با درخواسیی. دریات.  RNپرسییتاری به اختصییار  

بهداشی. تدراس می توانند جه. ای  موایوک اردام نمایند  ولوک  در راب ه با دن دسیته ام اترادی که 

باشیندح نوامی به انجام پروسیه ثی. درخواسی.   راندهرذدوره دای تلصیولی پرسیتاری را در اتریش 

ود  در راب ه با نمی باشید و پروانه ای  عزیزان به صیورت اتوماتوب به رسیمو. دول. شیناخته می شی

مدارح تلصیولی پرسیتاری که نواممند پروسیه مدادلایامی می باشیندح می بایای. مدارح تلصیولی و 

ریز نمرات متقااوان تل. دانمگاه دای علوم کاربردی و یا تربو. مدلا اتریش به ثی. رسوده باشد 

ه ذکر می باشید سیاع. اردام کنند  رمم ب  600الی    500تا بدینوسیوله جه. دوره دای کاردمومی 

ماه  6الی  3ممانی بررسیی و ثی. مدرح تلصیولی در دانمیگاه دای اتریش به صیورت تقرییی به بامه  

نوام می باشید  به ای  ترتوی اتراد متقاایی مهاجرت پرسیتاران به اتریش در صیورت تایود مدارح  

  رادر خوادند بود جه. مهاجرت و اردامات بددی جه. ویزای دمراه درخواس. ددند 

 



 

 

 اتریش   در پرستاران  دردمد   و  حقوق 

ام نکات حایز ادمو. در پروسه مهاجرت پرستاران به اتریش موزان درامد و حقوق در ای  کمور می 

باشد  موزان حقوق در راب ه با پرستاری در اتریش می تواند راب ه ماتقوا با مهاجرت ای  دسته ام 

اد متقاایی با بررسیی موزان درامد و مزایای شی لی  ارمیار جامده کاری داشیته باشید  به ای  ترتوی اتر

ام موان سیایر کمیور دا به یب جمب بندی نهایی خوادند رسیود  به ای  خا ر که رادر باشیند شیرایط  

مهاجرت و دینده شیی لی خویش را بدد ام مهاجرت تیییمو  نمایند  دمان ور که پومییتر نوز مورد 

بایوار مناسییی ام  هجایگای و سی ح رتادی دارای  بررسیی ررار ررت.ح کمیور اتریش به للاظ ارتصیاد

موان سیایر کمیوردای اروپایی می باشید  ام دنجا که اتریش نوز دمانند سیایر کمیوردای اروپایی به 

ممیادل کادر درمان ام جمله پرسیتاری نوام داردح به دمو  ترتوی حقوق و مزایای خوبی را نوز برای 

ر صییورت در ن ر ررتت  کمتری  و بومییتری  حقوق  ای  دسییته ام ممییادل در ن ر ررتته اسیی.  د

یورو را درن ر داشیی.  مت ور بودن بامه   54300و  17500پرسییتاران در اتریش می توان به ترتوی  

دای حقوری پرسیییتیاران در اتریش می تواند به موزان تلصیییونت و دمینو  سیییابقیه کاری اتراد  

 متقاای مرتیط باشد 

 

 اتریش   در  انپرستار دردمد  بر  کار   تجربه تاثور

با توجه به تواییولات پومییو ح موزان تجربه کاری می تواند اثررذاری مبی. بر روی موزان درامد 

پرسیتاران در اتریش داشیته باشید  ام دنجا که یکی ام الزامات اصیلی در اخذ ویزای اتریش دارا بودن  

د  رمم  سیابقه کاری می باشیدح می توان اثررذاری ای  موایوک را بر دریات. ارام. اتریش نوز پی بر

به ذکر می باشید که داشیت  سیابقه کار به صیورت تطصیصیی نوز به صیورت جدارانه امتوام خاصیی برای 

اتراد متقاایی مهاجرت پرسیتاران به اتریش خوادد داشی.  به ای  ترتوی می توان در ن ر داشی. در 

راد را به صیورت دارا بودن شیرایط کاری به صیورت تطصیصیی و با سیابقه کاری  ورنی موزان درامد ات

یورویی را   45000سییم. حقوق دای بارتر سییوق خوادد داد  لذا می توان سیی ح حقوق و درامد 



 

 

برای اتراد با تجربه کاری بار و دمینو  سیابقه کار تطصیصیی در ن ر ررت.  به عنوه اتراد با تجربه 

 وادند داش.   کاری کمتر نوز رادر به اتزایش س ح درامد خویش با اتزایش سابقه کار در اتریش خ

 

 اتریش   در   پرستاران  دردمد بر  تلصونت   س ح   تاثور

ام بدیدات در موزان درامد شی ل مربو هح سی ح تلصیونت متقاایی جویای کار خوادد بود  موزان 

تلصییونت در کاریابی می تواند ام دن جه. تاثور رذار باشیید که در وارب تجربه و مهارت انجام کار 

حقوق و مزاییا تیاثورریذار    تی.درییاطمییید و بیه دمیان انیدامه می توانید در در بطش تئوری را ارتقیا می ب

رمم به ذکر می باشید مدادلایامی مدرح و ارتقا مدرح تلصیولی در اتریش امتوامات بهتری باشید   

ای  موایوک بدی  للاظ م ر  رمی. که در    خوادد داشی.ادامه تلصیول در کمیور میدا  در رواز

تلصیولی در کمیور خویش می بایای. در ادامه دریب ام مدارح به  رترابصیورت دارا بودن مدارا  

تایود دول. اتریش رسیدح در صیورتی که پس ام تایود مدادلایامی دسی. به اردام ادامه تلصیونت مده 

شیود راحتتر می توان م ابش با ن ام دمومشیی پرسیتاری در اتریش دردمد  به ای  ترتوی می توان به 

اتراد متقاایی مهاجرت پرسیتاران   رترابرت دارا بودن مدارا علمی صیورت کلی در ن ر داشی. در صیو

 به اتریش رادر خوادند بود ام حقوق دا در س ح بارتر برخوردار رردند   

 

 سوارت

در صورت مدادس سامی مدرح جه. مهاجرت پرستاران به اتریش به  ه س ح مبان دلمانی    

 نوام می باشد؟ 

 می باشند    B2جه. ای  مواوک پرستاران نواممند مدرح مبان دلمانی در س ح  

 بود؟   دد اخونرر بوکاری کمور اتریش مناسی مهاجرت پرستاران به ای  کمور    

با توجه به موزان نرر بوکاری در اتریش و س ح رتادی ای  کمور می توان به عنوان یکی ام   هبل

 مقاصد مناسی جه. مهاجرت پرستاران در ن ر داش. 



 

 

 موزان درامد پرستاران در اتریش را به صورت متوسط در  ه حدود ارمیابی می نمایود؟    

اران به اتریش را می توان در به صورت موانگو  موزان س ح درامد حاصل ام مهاجرت پرست

 یورو در ن ر داش.    35000حدود 

پروسه مدادلاامی مدرح تلصولی می  واممند ندیا جه. مهاجرت پرستاران به اتریش     

 باشد؟ 

اروپا می   لادیهت اتلصولی در خارا ام    حر مد  پرستاران متقاای کار در اتریش که دارای  هبل

 دلاامی نمایند باشند می بایا. مدرح تلصولی خویش را مدا

 

 پایانی   سط 

مهاجرت پرسییتاران به اتریش در مقاله علمی پومییرو به صییورت مفصییل به بلی و بررسییی دردمد  

دمان ور که در ای  نوشیتار به دن پرداخته شیدح متقاایوان مهاجرت پرسیتاران به اتریش می بایای. 

در ابتدا جه. پروسیه مدادسیامی مدارح تلصیولی اردام داشیته باشیند  تا بدینوسیوله مدارح دن دا  

 ارت دول. اتریش م ابق. داده شیود و با توجه به رذراندن دوره دای کارورمی رادر باشیند تل. ن

با ن ام دمومشیی پرسیتاری در کمیور اتریش دشینا شیوند  رمم به ذکر می باشید ام الزامات اصیلی جه.  

می باشیید  به عنوه ای   B2پروسییه مدادلاییامی در اتریش دارا بودن مدرح مبان دلمانی در سیی ح  

وک را نوز خا ر نمیان می نمایوا در صیورت دریات. مدرح تلصیولی پرسیتاری در اروپا نوام به موای

پروسیه مدادلایامی در اتریش نطوادند بود  با توجه به شیرایط توق می توان موزان درامد پرسیتاران 

شییما در ذد    نانیه  یورو در ن ر داشیی.     35000در اتریش را به صییورت متوسییط در حدود 

در بطش   پرسمی در راب ه با مهاجرت پرستاران به اتریش باری مانده باشد می توانود  مطا ی عزیز

دیدراه م ر  نمایود و دمینو  می توانود با ارتیاط تلفنی به صیورت رایگان ام کارشیناسیان موسیایه  

MIE   مماوره رایگان دریات. نمایود 


