ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪرک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎدره از ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﺗﺮﯾﺶ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺧﺎرج از اﺗﺮﯾﺶ ,ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎﺷﺪ

درﺧﻮاﺳﺖ دادن
.1درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎھﺎی زﯾﺮ داده ﺷﻮد
)اﻟﻒ .وﯾﻦ ,ب.ﮔﺮاﺗﺰ ,ت .اﯾﻨﺴﺒﺮوک

.2ﻣﺪارک ﻻزم
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ,ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ,ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ,دﯾﭙﻠﻢ ,ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در اﺗﺮﯾﺶ ,ﺳﻨﺪ ازدواج ,ﭘﺎﺳﭙﻮرت .ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ رﺳﻤﺎ
ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۶٠٠
ﯾﻮرو ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪرک و وزارت داﺧﻠﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ھﺰﯾﻨﮫ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺑﺮ دارد

.3ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ  ,ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ١۶٠٠ﯾﻮرو

.4ھﺰﯾﻨﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١۵٠ﯾﻮرو

.5ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺎطﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﺗﺮﯾﺶ از طﺮف داﻧﺸﮕﺎه

.6اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ,از ﺳﺎل  ٢٠١٧اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت  ۴ﺑﺎر در ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎھﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ,در اﯾﻦ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﻧﺶ و آﮔﺎھﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد
.7ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ,ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﻧﺘﯿﺠﮫ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮد .در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪن در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻣﮑﺎن ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﺗﺮﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد
.8در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﻨﺪ ,ﻣﺪت و زﻣﺎن اﯾﻦ دوره ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دارد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ دوره در وﯾﻦ دو ﺗﺮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ  ٨ﺗﺮم ﻓﺮﺳﺖ دارد ,ھﺰﯾﻨﮫ ھﺮ دوره ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﺎدﮔﯿﺸﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪه  ٣٨٢,۵۶ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ان دﺳﺘﮫ از
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ھﻨﻮز روﻧﺪ ﭘﻨﺎھﺎدﮔﯿﺸﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ  ٧۵۶,١٢ﺑﺮ آورد ﺷﺪه
.9ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را رﺳﻤﺎ ﺗﺎﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
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.10ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺗﺮﯾﺶ
ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ب ١ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ س ١ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪود  ٩٠٠ﯾﻮرو ھﺰﯾﻨﮫ در ﺑﺮ دارد

ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ دورھﮭﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺗﺮﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺪارک وی را
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﺗﺮﯾﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ان در روﻧﺪ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وی ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮔﺮدد در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ھﺰﯾﻨﮫ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن
 ٩٠٠ﯾﻮرو ﺑﺮاورد ﺷﺪه

آدرس ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای اطﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد

http://media.anlaufstelleanerkennung.at/AMS_Infotag_Pr%C3%A4sentation%20%C3%96%C3%84K.pdf

https://www.arztakademie.at/pruefungen/oeaek-sprachpruefung-deutsch/

http://www.aerztekammer.at/ausbildung-im-ausland-anrechnung-in-osterreich

ﺑﺎ ﺗﺷﮑر ﻓراوان از ھﻣﮑﺎری و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯾﮕراری ﻣرﮐزی ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در اﺗرﯾش ﺑﺎﻻ  ،اﻧﺟﻣن ﭘزﺷﮑﺎن
اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺗرﯾش ﺑﺎﻻ
اﺗرﯾش ﺑﺎﻻ و
ٔ

Kontakt:
migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ
Humboldtstr. 49, 4020 Linz
Tel.: 0732/667363-10
office@migration.at
www.migrare.at

Mit freundlicher Unterstützung:
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