
 

 

 و مقدمه شیدر اتر ییکار دانشجو

 ل یتحص   یرا برا  ش یفرد اتر  همه پسند و منحصر به  افته، یکشور سازمان    انیاز دانشجو  ی امروزه برخ

م اقدامات  یانتخاب  و  و  یکنند  اخذ  با  رابطه  م  ش یاتر  یلیتحص   یزایدر  اتر  یانجام  به   شیدهند. 

خود، با توجه به مقطع   یزدن حضور قانون کیدهد که بعد از ت یاجازه م ی و خارج یداخل رانیفراگ

مقاله  ی بعد نیانجام دهند. ما کامل در عناو ییخود، در ساعات مشخص شده کار دانشجو  یلیتحص 

و  یرانیا رانیاز فراگ یار یبس ی مسئله مهم که دغدغه ذهن نیدر رابطه با ا  ش یدر اتر ییکار دانشجو

خواه   ی الملل  نیب عز  م یاست، صحبت  شما  پرتکرار  سواالت  به  بعالوه   کی  ا یآ  ؛ همانند  زانینمود. 

در   لیتوان با تحص  یم  ایرا دارد؟ آ  ییاجازه انجام کار دانشجو  یدر مقطع دکتر  یرانیا  یدانشجو

را پوشش داد؟   سانسیدر مقطع ل   ل یمربوط به تحص   ی ها  نهیهز  ییو با انجام کار دانشجو  شیاتر

ن سواالت و مطالب ینمود. اگر بعد از مطالعه ا  میخواه  یابیکدامند؟ ارز  شیاتر  ییکار دانشجو  نیقوان

 ش،ی در اتر  ییدر رابطه با کار دانشجو  تان یسواالت قبل  ا یدر ذهنتان به وجود آمد و    ی آورده شده سوال

 ش یاتر  ی ا  ی موسسه ام آ  ن یمشاور  پاسخ   افتیدر  ی است، برا  ن یما ا  شنهادی بدون پاسخ مانده است، پ

به   گانیکه پاسخ سوالتان را دهند. آنان را  دیاکنون خود آگاه نموده و از آن ها بخواه   طیرا از شرا

 پردازند.   یمشاور با شما م

 سانس یدر مقطع ل شیدر اتر  ییدانشجو  کار •

 سانس یدر  مقطع فوق ل شیدر اتر  ییدانشجو  کار •

 در مقطع دکترا شیدر اتر  ییدانشجو  کار •

 ش یدر اتر  ییکار دانشجو  درآمد •

 شیدر اتر  ییکار دانشجو  اجازه •

 ش یدر اتر  ییکار دانشجو  نیقوان •

 شیدر اتر  ییکار دانشجو  انواع •

 ش یدر اتر  ییدانشجو  یابیکار   نحوه •

 ش یدر اتر  ییکار دانشجو نهیمتداول در زم  سواالت •

 ش یدر اتر  ییکار دانشجو  نه یدر زم  یانیپا  سخن •



 

 

 سانسیدر مقطع ل شیدر اتر ییدانشجو کار

از   یبرخ   ی به صورت پاره وقت عالقه مندند. ول  لیتحص   ن ی به کار در ح  انیاز دانشجو  ی سر  کی

در رابطه   انجام ندهند  ییتمرکز کنند و کار دانشجو  یلیدوست دارند، کامل بر دروس تحص   رانیفراگ

 نند،خود تجربه ک  یلیرا در دوره تحص  شیتردر ا  ییکه قصد دارند کار دانشجو  یبا آن دسته از افراد

شدند، مشغول به انجام   ی از سه درجه دانشگاه   یک یکه وارد    ن یتوانند بعد از ا  ی گفت که، آنان م  دیبا

چند ساعت در هفته اجازه   ی لیدر هر مقطع تحص   رانیکه فراگ  مییگو  یم   بیآن شوند. ما به ترت 

ساعت در   ۱۰  سانسیدر مقطع ل   شیدر اتر  ییرا دارند؟ کار دانشجو  شیدر اتر  ییانجام کار دانشجو

 ش یاتر  ی از صدها دروس متفاوت ارائه شده در دانشگاه ها  ی کیکه بر    ییدانشجو  یعنیهفته است.  

 ل یتحص   نه یآمده را صرف هزساعت در هفته کار کند و حقوق به دست    ۱۰متمرکز است، اجازه دارد  

 یعنوان راه   ه ب  ش، یدر اتر  یی. کار دانشجودینما  ی اقالم ضرور  دیخر  ا یاجاره مسکن و    نه یهز  ا یو  

تحص   تیحما  یبرا وضع  لیاز  چند  یزندگ  تیو  کشورها   نیدانشجو  در  که  است  مختلف   یسال 

توانند بعد از وارد شدن به دانشگاه مد نظر با توجه   ی م  انیشناخته شده است. بدان معنا که، دانشجو

مقطع تحص   یبه  دانشجو  یم   ل یکه  کار  انجام  به  بدان  ییکنند  است  جالب  شوند.  که، یمتمرکز  د 

را به   ی اتیکه مال  ست ین  ی ازیانجام دهند. در واقع ن  ییتواند کار دانشجو  یم   ات یبدون مال  انیدانشجو

 . ندیاعطا نما  ش یدولت اتر

 سانسیدر  مقطع فوق ل شیدر اتر ییدانشجو کار

همراه با    شیرا در اتر  سانسیاند، اجازه دارند که مقطع فوق ل  را خوانده  سانسیکه مقطع ل  یرانیفراگ

که در مقطع   یانیدانشجو  ایکه آ  دیآ  ش یپ  تانی سوال برا  نیبخوانند. ممکن است ا  ییکار دانشجو

و بعد از آن در مقطع   سانسیتوانند در مقطع فوق ل  یم  زیانجام داده اند، ن  ییکار دانشجو  سانسیل

ن دانشجو  زیدکترا  کار  انجام  دانشجو  ییبه  بله،  شوند؟  درجه   یم  انیمشغول  سه  هر  در  توانند 

مشغول به انجام کار   شیاتر  نیبا توجه به قوان  دی تمرکز کنند. البته با  ییبر کار دانشجو  ،یدانشگاه 

  ییرا ندارند. مثالً دانشجو  ییاز حد ساعات مجاز، اجازه انجام کار دانشجو  شی ب  یعنیشوند.    ییدانشجو

  یی کار دانشجو  ش یساعت در هفته در اتر  ۲۰  دیاست، با  ل یمشغول به تحص   سانس یکه در مقطع فوق ل



 

 

 ات ی که مال  ستین  ازین  زین  سانس یدر مقطع فوق ل  شیدر اتر  ییانجام کار دانشجو  یانجام دهد. برا

 . البته در سالدیانجام ده   ییسال کار دانشجو  کیبه مدت    دیتوان  ی م   اتی. چون بدون مالدیبپرداز

. ناگفته نماند دیمتمرکز شو  ییساعت به انجام کار دانشجو  ۲۰به مدت    د،یاجازه دار  زین  یبعد  ی ها

 ش یب  دیممکن است اجازه داشته باش  دیکن  یکه انتخاب م  یلاز موارد با توجه به شغ  ی که، در بعض 

متمرکز بر دروس   یدانشجو  کی  یکل  حالتدر    یول   د،یانجام ده   ییساعت در هفته کار دانشجو  ۲۰از  

انجام کار به مدت    ی در درجه کارشناس اجازه   کاربا  که    ساعت در هفته را دارد. حال    ۲۰ارشد 

اتر  ییدانشجو ل  شیدر  فوق  کار   گریکد یبا    د ییایبآشنا شدید،      سانس یدر  مقطع  به سراغ شرح 

 .میدر مقطع دکترا برو  شیدر اتر  ییدانشجو

 در مقطع دکترا  شیدر اتر ییدانشجو کار

 یارشد را پشت سر گذاشته باشد، م  یو بعد از آن مقطع کارشناس  یکه مقطع کارشناس  ییدانشجو

کار   یکه در دو مقطع قبل  یانیدانشجو   ان یانجام دهد. م  ییکار دانشجو  ز یتواند در مقطع دکترا ن

 چگونهیانجام نداده اند، ه  ییکار دانشجو ی که در مقطع قبل یانیاند و دانشجو انجام داده  ییدانشجو

دانشگاه   ی قع برارا دارند. در وا  ش ی در اتر  ییباشد. همه آنان اجازه انجام کار دانشجو  ی نم   ی تفاوت

. مسئول مربوطه، ریخ  ای  دیانجام داده ا   ییکار دانشجو  یکند که شما در مقاطع قبل  ینم   یفرق  یکنون

 کیدهد. الزم به ذکر است که مقطع دکترا خود    ی را به شما م  ش یدر اتر  ییاجازه انجام کار دانشجو

از   یادیراهنما بخش ز  اریتواند با کار به عنوان دست  ی دانشجو م  یعنیشود،    یحساب م  یمقطع شغل

سه   ا یخوابه    ک یمربوط به اجاره آپارتمان    ی ها   نهیخود و هز  ی و زندگ  ل یمربوط به تحص   ی ها  نهیهز

 ی در دانشگاه ها  لیتحص   ی ها  نه یکه هز  دیریموضوع را در نظر بگ  نیخوابه خود را پوشش دهد. ا

موارد    یرا برا  ییمبلغ به دست آمده از کار دانشجو  دیتوان  ی هستند و شما م  گانیرا  شیاتر  یدولت

  دهیدکترا در حالت ا  یدانشجو   ک ی.  دییاز آن را پس انداز نما  یبخش  دیتوان  ی م  ا ی  د یخرج کن  گرید

تواند در   ی کارمند م  کیدکترا در حد    یدانشجو  کی  ی عنیساعت در هفته اجازه کار دارد.    ۴۰آل،  

اجازه انجام کار   انیکه دانشگاه به همه دانشجو  دیبدان  ز یموضوع را ن  ن یکار کند. الزم است ا  شیاتر

 شه یدارند  و هم   یکه متمرکز بر دروس هستند، معدل خوب  یانیدهد. دانشجو  یرا نم   ییدانشجو

 ن ییمعدل پا  یدارا  انی دهند. البته دانشجو  امانج  ییتوانند کار دانشجو  یمشغول مطالعه هستند، م 



 

 

انجام کار دانشجو سال معدلشان کم شود، اجازه  ماندن در   انیرا ندارند. اگر آنان در پا  ییاجازه 

انجام    ییتواند کار دانشجو  یم  ییشود. پس دانشجو  ینم   دیاقامت آنان تمد  یعنیرا ندارند.    شیاتر

 شود.  یلطمه وارد نم  شا   یلیدهد که مطمئن باشد بر دروس تحص 

 شیدر اتر ییر دانشجوکا درآمد

دانش آموختگان   شیخود در اتر  الت ی و تحص   یزندگ  ت یاز وضع  ت یبه عنوان راه مطمئن به جهت حما

متفاوت   یها  به دنبال راه   ز یمطالعه و تمرکز بر دروس ن  نیمختارند، در ح  ی خارج  رانیو فراگ  یرانیا

تواند   یم  شیدر اتر  ییخود باشند. انجام کار دانشجو  یمال  لیپتانس  زانیم  شیافزا  یبرا  یو متنوع

دانشجو کاهش دهد.   یاضاف  یها   نهیتواند از هز  یحداقل م  ایدهد و    شیدانشجو را افزا  یمال  لیپتانس

که به مطالعه   ن یو بعد از ا  دیرا از آن خود نمود  ش یاتر  یکه اقامت قانون  ن یبعد از ا  د یتوان  یشما م 

و حقوق کار   دیانجام ده   ییکار دانشجو  تانیلیبا توجه به مقطع تحص   د،یتمدنظر خود پرداخ   شیگرا

مربوط به حقوق   یکه همگ  میآورده ا  ی بخش اطالعات  ن ی. در ادیرا پس انداز کن  شیدر اتر  ییدانشجو

حدود   انهی در حال حاضر، ماه   شیدر اتر  ییباشند. دستمزد کار دانشجو  یم  شیدر اتر  ییکار دانشجو

. در دینما  افت یدر  یهفتگ ایو    ماهانهتواند   یحقوق را دانشجو م  نیباشد. ا یم  ورو ی  ۱۰۰۰  ی ال  ۸۰۰

حقوق   ی هفتگ  ا یدارد ماهانه و    لیکه تما  دیخود صحبت کرده و به او بگو  یواقع اجازه دارد با کارفرما 

تواند در مشاغل مختلف مشغول به انجام    ی. الزم به ذکر است که، دانشجو مدینما  افتیخود را در

تواند   یباشند. البته او م ی در آن ها را دارد محدود م کار که او اجازه انجام  ی کار شود. تعداد مشاغل

خواسته است و بابت انجام   یدانشگاه از و  ریشود که مد  ی دانشگاه مشغول به انجام کار  طیدر مح

، در این قسمت بررسی شد. حال بیایید به شیدر اتر  ییشجوکار دان  درآمد  دهد.  یکار به او حقوق م

 ، است برویم.ش یدر اتر  ییکار دانشجو  اجازه سراغ قسمت بعدی که درباره   

 شیدر اتر ییکار دانشجو اجازه

با  هی اتحاد  ریو دانش آموختگان غ  یرانیا   انیدانشجو اتر  ییانجام کار دانشجو  یبرا  دیاروپا   شیدر 

باشند.   داشته  کار  کار   دیبا  یعنیاجازه  در  یمجوز  کار   افتیرا  انجام  به  مشغول  سپس  و  نموده 

 ع در واق  ست،ین  یسخت  ی لیبه صورت پاره وقت کار خ  ییمجوز کار دانشجو  افتیشوند. در  ییدانشجو



 

 

که بر مطالب آمده شده در   نیرفت و بعد از ا  ش ی پ  ش یاتر  نیکه طبق قوان  ن یدانشجو بعد از ا  کی

که قرار است در ساعت مشخص   یی خود متمرکز شد، اجازه دارد به کمک کارفرما  ی لیدروس تحص 

 اتانجام دهد. در واقع کارفرما اقدام  ی در رابطه با اخذ مجوز کار  یاو کار کند، اقدامات  یشده برا

از موارد الزم است که   ی رخاست، در ب  یدهد. گفتن  ی را انجام م  ی مربوط به اخذ مجوز کار  یاصل

 دهیچیاجازه کار سخت و پ  افت یاقدام کند. در هر صورت در  یاخذ مجوز کار  یبرا  ییدانشجو به تنها

 ش ی در اتر  ییانجام کار دانشجو  یاروپا برا  هیاتحاد  ی کشورها  گریناگفته نماند که شهروندان د  ست،ین

توانند در مدت زمان مشخص و در   یم  یارندارند. آن ها بدون اخذ مجوز ک  یبه اخذ مجوز  کار   ازین

 ریغ  انیالزم است که دانشجو  یشوند. ول  ییمشغول به انجام کار دانشجو  شی ساعات مشخص در اتر

کارفرما   ار یرا در اخت  خود  یکه کارت اقامت قانون  ن یداشته باشند و بعد از ا  ی اروپا اقامت قانون  هیاتحاد

 را انجام دهند.   یاقدامات  ییقرار دادند، در خصوص اخذ اجازه کار دانشجو

 شیدر اتر ییکار دانشجو نیقوان

در  ییکار دانشجو نیمطالب راجع به قوان ن یآل تر دهیو ا ن یقسمت را به ارائه منحصر به فردتر نیا

داده  شیاتر قوانمیا  اختصاص  با  رابطه  در  دانشجو  نی.  ات  ییکار  همه   یستیبا  ش یردر  که،  گفت 

ا  طیواجد شرا  انیدانشجو به محض  دارند  ل  نیاجازه  در درجه  ل  سانس، یکه  دکترا   سانسیفوق  و 

انجام کار   یرا دهند.  برا  ییمدنظر خود شدند، درخواست کار دانشجو  شیبه مطالعه گرا  مشغول

در خارج دانشگاه مشغول   ا یتواند بنا به درخواست خود در داخل دانشگاه و    یدانشجو م  ییدانشجو

که،   د یذهن کن   رهیموضوع را ذخ  نیا   ییشود. در رابطه با ساعت کار دانشجو  ییبه انجام کار دانشجو

اگر   یرا دارد ول  ییساعت اجازه انجام کار دانشجو  ۱۰  یدر حالت کل  سانسیدرجه ل  یدانشجو  کی

ساعت در   ۲۰خاص    طیباشد، اجازه دارد در شرا  لیمشغول به تحص   سانسیدرجه ل  او در ترم دوم

مشغول به مطالعه   سانسیکه در ترم اول و دوم درجه فوق ل  یانیدانشجو  نی هفته کار کند. همچن

در    ییکار دانشجو  نی. قوانندیساعت در هفته کار نما  ۲۰باشند، اجازه دارند که    یخاص م  روسد

که از   یاروپا فرق دارد. مثالً شخص   هیاروپا با شهروندان اتحاد  هیاتحاد  ریشهروندان غ   یبرا  شیاتر

 ی ول  دهد،انجام    ییکار دانشجو  زا،یو  افتیتواند بدون در  یشده است، م  شیاروپا وارد اتر  هیاتحاد

 ی شده باشد، در صورت   شی وارد اتر  رانیاروپا، همچون ا  ه یاتحاد  ر یغ  ی که عضو کشورها  ییدانشجو



 

 

کرده باشد. در   افتیرا در  ی لیتحص   ی زایباشد و و  ی جازه انجام کار پاره وقت را دارد که اقامتش قانونا

 لیدهند، بعد از تحص   یانجام م  ییکه کار دانشجو  ی اشخاص  د،یرا بدان  نیا  ییرابطه با کار دانشجو

 ی م  نیآنان تجربه کار کسب نموده اند و ا  رای. زرندیگ  یمورد توجه کارفرما قرار م  نیریاز سا  شتریب

  یی که شما را در دوران دانشجو  یی ممکن است کارفرما  ی تواند پل ورود آنان به بازار کار باشد. حت

دانشجو  ت یحما دوران  از  بعد  است،  حما  زین  ییکرده  وقت   ت یمورد  تمام  صورت  به  و  داده  قرار 

 استخدامتان کند.

 شیدر اتر ییکار دانشجو انواع

 ک ی د،یکدامند. مهم است که بدان ش یدر اتر ییشده است که انواع کار دانشجو ان یقسمت ب ن یا در

کارها م  یی دانشجو چه  ت  یرا  از  بعد  در    کیتواند  خود  پررنگ  دانشگاه  ی کیزدن حضور   یها   از 

 عموضو  نیبخش کامل راجع به ا  نیما در ا  ن،یانجام دهد. بنابرا  شیزبان اتر  یآلمان  ایو    یخصوص

 عبارتند از:  شی کسب درآمد در اتر  یبرا  جیرا یاز راه ها  ی . برخمیصحبت نموده ا

 کردن در مشاغل با حقوق در ساعات محدود   کار •

 کار در محوطه دانشگاه  •

 ن یمشاغل آنال  در  کار •

 ی مشاغل خدماتکار در   •

 شود عبارتند از:  یباز م  انیدانشجو  یبرا  ی که به راحت  یشغل  ی از فرصت ها  یبرخ

شنبه   ا یکه مشاغل آخر هفته    ی الملل  ن یب  انیاز دانشجو  ی اریبس  دن ید  ش، یآخر هفته: در اتر  مشاغل

کسب درآمد    یآموزان برا  دانش  یبرا  یعال  یمشاغل راه   نیاست. ا  یعاد  یکنند، امر  یرا انتخاب م

در    ییدانشجو  یابیکار   نحوه،  نوان بعدیدر ع  خود است.  التیدر کنار هم و همگام شدن با تحص 

 .رفته استگمورد آنالیز قرار    شیاتر

 

 



 

 

 شیدر اتر ییدانشجو یابیکار  نحوه

جا را به ارائه منحصر   نیسوال ما ا  نیدر باب پاسخ به ا  م؟یکن  دایپ  ییشغل دانشجو  ش یچگونه در اتر

 . میاختصاص داده ا  ش یدر اتر  ییدانشجو  یابیاطالعات راجع به نحوه کار  نیبه فردتر

از آن ها از خارج   یاریکنند و بس  ی کار م  یاستقالل مال  یبرا  شیدر اتر  انیدو سوم دانشجو  باًیتقر

 ی لیگونه مدارک تکم   چی بدون ه   شی مجاز به کار در اتر  س یسوئ  ا یاروپا    هیاتحاد  انیآمده اند. دانشجو

شما اجازه   ی راب  دیشما با ی ارفرماک  د،ی هست  یالملل  نیب  یدانشجو  کیحال، اگر شما   نیهستند. با ا

ساعت در هفته   10تا    سانس ی. سپس در مقطع لستین  ی معموالً مشکل بزرگ  ن یکار درخواست کند. ا

 ن یاز مهم تر  ی کی.  دیساعت در هفته مجاز به انجام کار پاره وقت هست  20  سانس یو در مقطع فوق ل

به احتمال   واست، درخ  یمناسب است. برا  یداشتن اسناد درخواست  ،ییکار دانشجو  افتن ی  ی مدارک برا

 یاز شهرها  یکیدر    ییشغل دانشجو  ی. البته اگر برادیدار  ازینامه ن  زهیانگ  کیو    CV  کیبه    ادیز

 کی  دیباشد. البته اگر بتوان  ی م  یسیبه ارائه مدارک به زبان انگل  از ین  د، یدرخواست ده   ش یبزرگتر اتر

آلمان افزا  د،یسیبنو  ینسخه  بعدابدی  یم  شیشانستان  بخش  به  پرداختن  از  قبل  کار   ی .  مقاله 

شغل مناسب، خوب   یکه، هنگام جستجو   دیذهن کن  مهی موضوع را ضم   نیا  ش،یدر اتر  ییدانشجو

 .  دیخود را بشناس یاست که مرزها 

 شیدر اتر ییکار دانشجو نهی متداول در زم سواالت 

ا  یرانیا  ریفراگ  کی  ایآ    از  ا  نیاجازه دارد بعد  نمود، کار   افتیخود را در  یامت قانونقکه کارت 

 انجام دهد؟   شیدر اتر  ییدانشجو

 انجام دهد.  ییخود به مدت مشخص کار دانشجو یلیتواند در کنار دروس تحص   یبله او م

 ییارشد چند ساعت در هفته اجازه انجام کار دانشجو  یدر مقطع کارشناس  ل یدانشجو با تحص   کی   

 را دارد؟

 ساعت در هفته   ۲۰

 باشد؟   ی م  زانیدر حال حاضر چه م  شی در اتر  ییکار دانشجو  دستمزد   



 

 

 وروی  ۱۰۰۰  ی ال  ۸۰۰  ماهانه 

 دارند؟   یبه اخذ مجوز کار   ازین  ییانجام کار دانشجو  یبرا   یرانیا  رانیفراگ  ایآ   

وارد   ش یاتر  یلیتحص   یزایو  ق ینمودند و از طر  افتیخود را در  یکه اقامت قانون  نیآنان بعد از ا  بله،

به   ی در خصوص اخذ مجوز کار  ی خود اقدامات  ندهیآ  یکارفرما   کشور شدند، اجازه دارند در کنار   نیا

 سرانجام برسانند.

مشغول به انجام کار   شیدر اتر  یساعت در مقطع کارشناس  ۱۰از    ش یتواند ب  یدانشجو م  کی  ایآ   

 شود؟   ییدانشجو

ساعت در   ۲۰خاص   طیتواند در شرا  یشود، م  لی مشغول به تحص   سانسیدوم ل  مهیاگر دانشجو در ن

ساعت کار در هفته را   ۱۰ارشد، اجازه    یدانشجو  کی  یآل و کل  دهیدر حالت ا  ی هفته کار کند، ول

 دارد. 

 شیدر اتر ییکار دانشجو نهیدر زم یانیپا سخن

مسائل مختلف پرداخت   ز یمختلف به آنال  ن یاست که در عناو  ی مقاله حاضر   ش یدر اتر  ییکار دانشجو

چند نکته اشاره   نیتوان به ا  یم   شیدر اتر  ییمقاله کار دانشجو  نیاست. خالصه وار و با توجه به عناو

اجازه   د، زده باش  ک یت  شی اتر  یدولت  ای  یخصوص   یها   حضورش را در دانشگاه  یکه قانون  یکرد؛ شخص 

ساعت کار در   ۱۰اجازه انجام    سانس یل  یدانشجو  ک یبه مدت محدود را دارد.    ییانجام کار دانشجو

دکترا اجازه   یدانشجو  ک یساعت کار در هفته و   ۲۰اجازه انجام    سانسیفوق ل  یدانشجو  کیهفته،  

که دارند،   ی طیشرادکترا با توجه به    انیاز دانشجو  ی ساعت کار در هفته را دارد. البته برخ  ۴۰انجام  

که شهروندان   د ییتوجه نما ز ین ی نکته ضرور  نیه اساعت در کار در هفته را دارند. ب ۳۰اجازه انجام 

باشد، اجازه انجام  یکرده باشند و اقامتشان قانون  افتیرا در  یکار یزایکه و یاروپا زمان هیاتحاد ریغ

وارد کشور   ی پناهندگ  قیو از طر  ینونقا  ریکه غ  یاشخاص  یعنیرا دارند.    شیدر اتر  ییکار دانشجو

راجع به کار   ی اگر سواالت متفاوت  ز یانجام دهند. همراهان عز  ییتوانند کار دانشجو  یشده اند، نم

 دیتوان  ی از آنان بدون پاسخ مانده اند، م  ی ذهنتان را مشغول کرده است و برخ  ش یدر اتر  ییدانشجو



 

 

کنون خود در رابطه با ا  طیو آنان را از شرا  تهارتباط گرف  گانیرا  شیاتر  MIEموسسه    نیبا مشاور

آگاه شدند،   طتان یکه از شرا  ن ی. آنان بعد از ادییآگاه نما   ش ی در اتر  ییو انجام کار دانشجو  ل یتحص 

 دهند.   ی قرار م  ارتانیاطالعات الزمه را در اخت

 

 

 

 


