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 کشورها از یبرخ در داوطلبانه و ییدانشجو کار

 از بعد و میکنند بازی را آینده مهندسان و دکترها نقش ظهر از بعد تا صبحها که دانشجویانی نیستند کم جهان در

 . میآورند روی پیشخدمتی و گارسونی مثل وقت نیمه کارهای به زندگی گذران برای ظهرها

 و عینک وقتی ظهرها از بعد ،)آکسفورد مثال( جهان دانشگاههای بهترین از یکی در دکتری مقطع دانشجوی کنید تصور

 باران زیر و میکند گذر آکسفورد خیابانهای از و میشود اش دوچرخه سوار میگذارد، اش پشتی کوله توی را تبلتش

 وارد گرم سالم یک با و میکند پارک و ایستد می رستوران یک جلوی ای دغدغه و خجالت کمترین بدون پاییزی

 . میکند ظرفها شستن به شروع بند پیش بستن از بعد و میشود رستوران آشپزخانه

 جهان در اما باشد، کم ایران در تعدادشان شاید .نیستند کم جهان در دانشجویی های شهرک در دانشجویان از دسته این

 برای ظهرها از بعد و میکنند بازی را آینده مهندسان و دکترها نقش ظهر از بعد تا صبحها که دانشجویانی نیستند کم

 وقت نیمه کارهای این از چندتایی هم با .میآورند روی پیشخدمتی و گارسونی مثل وقت نیمه کارهای به زندگی گذران

 . میکنیم مرور را جهان در دانشجویی

 سیانگل

 کارگران آنها .میگذرانند معابر کردن تمیز با را وقتشان دانشگاه ساعت شدن تمام از بعد انگلیس در دانشجویان بیشتر

 لباس میشوند، فارغ دانشگاه از اینکه از بعد لندن دانشگاههای دانشجویان !شنیدید درست بله .هستند شهرداری روزمزد

 . میکنند آوری جمع شهر سطح از را ها زباله شهرداری ماشینهای بر سوار و پوشند می شهرداری

 . است جذاب و مرسوم بسیار جوانان درمیان جامعه فرهنگ سطح ارتقاء هدف با داوطلبانه کارهای انجام بریتانیا در

 مثال برای .کنند استفاده میتوانند که دارد وجود خاصی شغلی های فرصت دانشجویان برای اما

 BP مانند بزرگ های شرکت طرف از معموال ها شغل این .میشود ارائه Graduate Job غالب در که کارهایی-1 

 معموال( ساله چند های قرارداد با که ها شغل این در .میکنند قبول را دانشجویان از محدودی تعداد و گردد می پیشنهاد

  استفاده دانشجو  آموزش برای اصل در را داد قرار ابتدایی های سال و هست سال در)مهندسی برای ساله 4 تا 2

 . هست دسامبر اواخر تا حداکثر ها شغل این برای ددالین  .کنند می

 راه تابستان یا Easter تعطیالت مانند :باشید داشته تعطیالت برای موقت کارهای آنها در میتوانید که هایی شرکت -2 

 . است رزومه تقویت و جدید مهارتهای کسب برای خوبی
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 حقوق میزان

 حقوق مقدار بیشترین و کمترین بین گرچه ، است اروپا اتحادیه کشورهای سایر اندازه به تقریبا بریتانیا در حقوق میزان

 %22میزان به دستمزد حداقل و دارند ثابتی دستمزد حداقل ، ها حرفه و مشاغل از بعضی .دارد وجود زیادی اختالف

 . است شده تعیین سراسرکشور برای ) 2212 سال در ( ساعت در پوند

 کایآمر

 کنید؟ کار آمریکا در تحصیل هنگام میتوانید چگونه اید، کرده فکر حال به تا یا

 فرصت سرزمین عنوان به آمریکا کشور میدانید آیا اید؟ کرده فکر آمریکا در کاریابی قانونی های راه درباره حال به تا آیا

 میتوانند آمریکایی دانشجویان بودید شنیده آیا دهد؟ می را تحصیل هنگام کار اجازه دانشجویان به و است گرفته نام ها

 که است کرده تصویب قوانینی 2212سال مارس در آمریکا کنگره کنند؟ ثبت شرکت آمریکا در قانونی طور به

 نمایندگان مجلس .کنند کار شغلی های مزیت و حقوق دریافت با ماه 24 میتوانند التحصیلی فارغ از پس دانشجویان

 پیدا شرط به دانشجویان که اند کرده طراحی طوری را قوانین باپشتکار، و خوان درس دانشجویان جذب هدف با آمریکا

 فارغ از پس یا تحصیل طی در میتوانند آمریکا در دانشجویان قوانین این در . کنند زندگی متحده ایاالت در شغل کردن

 شانس زیرا شود می توصیه بسیار تحصیل هنگام آموزی کار بپردازند کارآموزی به خودشان تخصصی رشته در التحصیلی

 پرداخت مالیات و کنید کسب درآمد آمریکا در کارآموزی با میتوانید شما .میبرد باال کار کردن پیدا برای را دانشجویان

 دانشجویان به آمریکا متحده ایاالت اما .شود می محسوب مثبتی امتیاز آمریکا فدرال دولت به مالیات پرداخت .کنید

 کار . است غیرقانونی زیرا کنند پرهیز ها مسافرخانه و بنزین پمپ ، هتل مانند سیاه بازار در کاراز که میدهد هشدار

 . باشد خودش تحصیلی رشته به مربوط و دانشگاه نظارت با بایستی دانشجو

 لیتحص هنگام یکارآموز تیمز پنج

 دانشجویی مخارج برای درآمد کسب-1

 مهارت و تجربه کسب-2

 کاری رزومه کردن قوی-3

 دانشجویی از پس کار پیدا نمودنا برای مختلف های راه بازشدن-4

 فردی استقالل و شدن هدفمند-5

 کلی قوانین

 بدانید است شایسته .باشد دانشگاه از بیرون یا دانشگاه در میتواند تحصیل هنگام آمریکا در کار است ذکر شایان .
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 مانند ترمی میان تعطیالت هنگام در اما .کنند کار میتوانند ساعت 22 ای هفته فقط خواندن درس ضمن در محصلین

 از قبل معموال بدانید باید .شوند کار به مشغول ساعت چهل ای هفته تا میتوانند EASTER عید و تابستان کریسمس،

 میشیگان نورثوود دانشگاه در صنایع مدیریت که شخصی مثال .دارند کارآموزی جنبه بیشتر مشاغل این ، مدرک گرفتن

 دالر12 ساعتی و پیوسته کارآموزی برای خصوصی های شرکت از یکی مدیریت تیم به که دارد را این فرصتمیخواند

 ها شرکت همین در مدرکشان دریافت از قبل حتی باپشتکار و کوش سخت دانشجویان از بسیاری دریافت کند . 

 به مربوط های رشته دانشجویان حتی که است ذکر به الزم .میکنند درآمد کسب به شروع سریعا و شوند می استخدام

 تمدید را خود کار مجوز التحصیلی فارغ از پس ماه 24 تا میتوانند (STEM) ریاضیات و مهندسی تکنولوژی، علوم،

 موجود دکترا و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقطع دانشجویان برای مجوز این .دارد خاصی شرایط آن مراحل اما .کنند

 .باشد می

 (Employment Authorization Card) نام به کارتی شما به و دارد اعتبار ماه 12 میشود صادر که مجوزی هر

 .شد خواهد داده

 بساط خیابان از ای گوشه در دانشگاه شدن تعطیل از بعد یعنی .هستند گرد دوره فروشنده آمریکایی دانشجویان از خیلی

 دانشجویان میان در .میفروشند هم گوشواره و دستبند و دستی صنایع البته .میفروشند پرت و خرت و کتاب و میکنند

 نمیآیند بر تحصیلشان های هزینه پس از که دانشجویانی نیست، کم هم گرد دوره موسیقی گروههای تعداد نیوریورکی

 ! راحتی همین به .میکنند جمع سکه و میزنند ساز و میروند شهر شلوغ میادین یا مترو ایستگاههای به ظهرها از بعد

 نروژ

 و دانشگاه ساعت شدن تمام از بعد آنها .است خصوصی تدریس و دادن درس وقتشان نیمه کار درنروژ دانشجویان بیشتر

 . میدهند درس ریاضی و فیزیک و زبان نوجوانان یا و ها بچه به و رفته مدارس یا و ها خانه به شان تعطیل روزهای

 آلمان

 بیش از که کسانی مخصوصا.کنند می درآمد کسب کردن کار با تحصیل کنار در آلمان در دانشجویان درصد 21 از بیش

 از بیش آلمانی دانشجویان .دبرخوردارن بیشتری ازشانس دارند را IT همچون مختلف های زمینه در کافی تجربه و دانش

 آسان هم خیلی خوب وقت پاره کار یک کردن پیدا .آورند می بدست کردن کار طریق از را خود مخارج چهارم یک

 در کاریابی مراکز با را ارتباطاتی دلیل همین به عالی آموزش مراکز در Stdentenwerk دانشجویی امور اداره .نیست

 پاره های کار توان می دانشگاه در و مراکز این در . کنند می برقرار دانشجویان کار تسهیل برای مختلف شهرهای

 . یافت را تدریس و آموزش کردن، تایپ همچون وقتی
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 اجازه او به که میشود صادر هم دیگری کار ه اجاز آن، بر افزون دانشجو برای کند، موافقت مربوطه شهر کار ی اداره اگر

 کار نیروی دانشجو اینکه دلیل به .است ساده آلمان در دانشجویی کار کردن پیدا .دهد می را درهفته کار ساعت 12

 توجّه نکته این به باید دیگر سوی از .کنند پیدا کار آسانی به توانند می دانشجویان کارفرماست، برای تری قیمت ارزان

 و زندگی خرج توان نمی پیتزافروشی، یا رستوران در کار مثل دانشجویی، کارساده از آمده دست به درآمد با که شود

 در دانشجو که این مگر .است ساعت در یورو 12 تا 1 بین معموالً دانشجویی کار درآمد . کرد تأمین را آلمان در تحصیل

 یک یافتن برای .باشد ای ویژه تخصّص دارای است، زیاد کار بازار در تقاضا آن مورد در که خاص، های زمین

 دانشجویان برای کاریابی بخش به ویا دانشجویی ی برنامه فوق و صنفی امور ی اداره به است بهتر مناسب، دانشجوییکار

Studentenvermittlung ، 422 ای پایه دانشجویی کارهای درآمد . کرد مراجعه مربوطه شهر کار ی ادارهدر مستقر 

 را آن تمامی مواردی در و دانشجویی های هزنیه از نیمی از بیش توان می دانشجویی کار با رو این از و داردقیمت  یورو

 کرد تامین

 کار برای استخدام آگهی 

 .است پیگیری قابل مرتبط های دانشکده سایت وب در یا و دانشگاه در هایی اطالعیه طریق از دانشگاه، در دانشجویی

 داده ترجیح سایرین به میکنند یا و ند ا کرده نیز تحصیل کار، برای نظر مورد رشته همان در که دانشجویانیغالبا

 دوران پایانی ترمهای در که دانشجویانی .کرد اقدام و جستجو تحصیل به شروع همان از بایستی درخواست برای .میشوند

 پایان از پس افراد این زیرا .برخوردارند دانشجویی کارهای به اشتغال برای کمتری شانس از معموال هستند، تحصیل

 رو همین از .باشد جدید دستیار دنبال به مجددا بایستی استاد و کرد خواهند رها را دانشجویی موقت کار مسلما تحصیل

 از پس آلمان دانشگاههای در دانشجویان البته .دارند کار دریافت برای بیشتری شانس هستند راه آغاز در که دانشجویانی

 استخدام درخواست )پژوهشی مربی( علمی دستیار عنوان به میتوانند ،)ارشد کارشناسی دوره پایان( تحصیل دوران اتمام

 . بود خواهد همراه نیز بیشتری درآمد با مسلما اشتغال این که دهند دانشگاه در موقت

 در تخصصی سمینارهای ارائه با میتوانند هستند، تحصیل به مشغول نیز دکترا های دوره در همزمان طور به که افرادی

 تامین را مقطع این در تحصیل دوران هزینه راهنمایشان، استاد کالسهای سرپرستی یا و خود رساله موضوع با ارتباط

 . است آکادمیک کارها بیشتر آلمان در البته .کنند

 ایاسترال

 استرالیا، رستورانهای در کار .کنند کار وقت نیمه صورت به رستورانها در میکنند سعی بیشتر دانشجویان استرالیا در

 خوراک و خورد های هزینه از بخشی میتواند رستوران در کار که چرا بشود، محسوب شانس دانشجو یک برای تواند می

 دانشجویان به هم مجانی غذای وعده یک استرالیا رستورانهای که است آن از حاکی ها شنیده .کند تامین هم را شما
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 . دهند می پاسخ خوبی به شوند می قدم پیش کار برای خودشان که دانشجویانی به ها استرالیایی . میدهند شاغل

 ترم دو بین تعطیالت در و کنند کار توانند می هفته هر در ساعت بیست دانشگاهی ترم طول در استرالیا در دانشجویان

 اطالع خود کارفرمای به بایست می حتما اینکه مهم نکته .شد کار به مشغول توان می )وقت تمام( نامحدود مدت به

 .کنند کار ساعت بیست ای هفته از بیش نباید و هستند دانشجو که دهند

 دارد؟ وجود استرالیا در تحصیل حین در دانشجویان برای هایی شغل چه

 هتل در کار به باشد بهتر شاید کار ابتدای در اما .یافت خواهید خود تخصص زمینه در وقت نیمه کاری آل، ایده حالت در

 فکر سالمندان از مراقبت یا تاکسی رانندگی کشاورزی، محصوالت چیدن به یا کنید فکر ها سوپرمارکت و ها، رستوران ها،

 . کرد خواهد آشنا جدیدی افراد با را شما کارها این تمام .کنید

 . دارد فراوانی استخدامی های آگهی The Advertiser اَدوِرتایزر روزنامۀ یکشنبۀ روزهای های نسخه آدالید در

 ,Seek جمله از ، کرد خواهد رهنمایی امر این در را دانشجویان که وجوددارد بسیاری کاریابی های سایت وب همچنین

CareerOne, Coles, Woolworths 

 زیرا کنند می کار داوطلبانه صورت به استرالیا در دانشجویان از بسیاری که است این استرالیا کشور در مهم بسیار نکته

 . بیابند را خود آینده شغلی های فرصت راه این از توانند می

 تعطیالت زمان در و داشت خواهند درآمد دالر 222 ای هفته حدوداً استرالیا در تحصیل حین در دانشجویان بیشتر

 : کنیم می فهرست را دانشجویی معمول کارهای برای ساعتی دستمزد میزان ادامه در .مقدار این ازبیشتر

 دالر 22 تا  12(دار صندوق( سوپرمارکت در کار

 دالر 22 تا 5)ها قفسه چیدن( سوپرمارکت در کار

 دالر 15 تا 12رستوران پیشخدمت

 دالر 25 تا 11اداری کار

 دالر 15 تا 11تاکسی رانندگی

 دالر 22 تا 11میوه چیدن

 دالر 22 تا 12بنزین پمپ در کار

 دالر 22تا  22سالمندان از مراقبت
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 یمالز

 لیدری تور البته .است انگلیسی زبان آموزش مالزی در دانشجویان درآمد کسب برای راه بهترین .انگلیسی زبان تدریس

 . شود محسوب خوبی گزینه میتواند هستند، آشنا مالزی اوضاع به کامال که آنهایی برای هم

 رانیا در ییدانشجو وقت مهین کار

 تحصیل راصرف خود فرصت تمام بایست می دانشجویان و است وقت تمام شغل یک دانشجویی که اعتقادند این بر برخی

 . اند شده منع دانشجویان استخدام از دولتی های شرکت و ها بانک از بسیاری که است خاطر همین به دقیقا کنند

 هزینه باشی بومی غیر دانشجوی اگر مخصوصا باالست بسیار تحصیل هزینه که است این حقیقت اما

 . کشد می فلک به سر ...و آمد و رفت خوراک،پوشاک،مسکن،

 فهمی می سرانگشتی حساب بایک باشید داشته درآمد سطح نظر از البته متوسطی خانواده اگر !ممنوع که هم دولتی کار

 . بروی کار و کسب سراغ به باید و بود نخواهد وقتت تمام شغل دانشجویی که

 : کرد توجه نکات این به بایست می کار شروع از قبل اما

 مرتبط کار

 این که هستند ها خیلی اما باشد پردازانه رویا نظر به تان تحصیلی رشته با مرتبط شغل کردن پیدا اول نظر در شاید

 . دهند می انجام شان شغلی رشته با مرتبط اما پایین سطح حتی و وقت نیمه کارهای روزها

 درمانی مراکز در دستمزد نصف با که مددکارانی و روانشناسان کنند، می را استادانشان دستیاری که پزشکی دانشجویان

 . است مرتبط غیر کارهای دادن انجام از بهتر تان تحصیلی رشته پایه دروس تدریس حتی کارند، مشغول

 گیری آمار

 اگرچه که است سنجی نظر مثل تحقیقاتی و میدانی های پژوهش در مشارکت گیری آمار از منظور نکنید برداشت اشتباه

 . باشند حاضر جامعه بطن در کند می کمک انسانی علوم ای رشته دانشجویان ویژه به دانشجویان به اما است سختی کار

 پله پله

 باالیی خیلی درآمد معموال که است وقتی نیم کار است مشخص اسمش از دانشجویی کار نباشید مدیریتی میز دنبال

 آنها در که مراکزی در تحصیل دوره اتمام از پس دانشجویان از بسیاری است خوبی پله پیشرفت برای همیشه اما ندارد

 . اند شده استخدام اند کرده مراجعه دانشجویی کار برای یا و اند کرده کارورزی



 تهیه کننده : نوشین زارع                                                                                                                                                                                                           
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 رایگان کار

 هم رایگان کار برای باید حتی که اند الزم آنقدر کار در مهارت و تجربه کسب برای دانشجویی دوره در کارها برخی

 ! شوید داوطلب

 نکات از بسیاری دیگر سوی از است، کاری سابقه امروز دنیای در کارفرمایان اساسی های خواست در و نیازها از یکی

 رایگان صورت به حتی که شد فراهم شما برای امکان این اگر پس آموخت توان نمی دانشگاه در را کار مورد در کلیدی

 . کنید رنگین را تان کاری رزومه و ندهید راه دلتان به شک کنید کار تحصیلتان با مرتبط اصلی و مهم مراکز برای

 جایگاه و پرستیژ به کنید کار باید واقعا اگر .است گذار دوران دانشجویی دوران کنیم اشاره نکته این به باید آخر در

 .کنید درآمد کسب درست راه از که است آن است مهم آنچه. ندهید اهمیت چندان کار اجتماعی

 . باشید سربلند حق پناه در

 


