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ارزیا� مدارک تحصییل خارجی
ب
اگر قصد کار یا ادامه تحصیل در سوئد را دارید ،م یتوانید از طریق شورای
ارزیا� مدارک تحصییل اقدام نمایید.
آموزش عایل سوئد ( )UHRب رای ب
ارزیا� مدارک تحصییل به شما کمک م یکند؛ الزم به ذکر است که
 UHRبه دو طریق در ب
این خدمات رایگان م یباشد .ب رای دریافت ارزشنامه ،م یتوانید مدارک تحصییل خود را
ب رای ما ارسال کنید؛ هم ی ن
ارزیا� تحصیالت در وب سایت ما
چن� ،می توانید از سامانه ب
استفاده نمایید .هر دو این خدمات ،م یتوانند در روند تقاضای کار به شما کمک کنند.
ش
آموز� سوئد نشان
یک ارزشنامه از  UHRمطابقت تحصیالت شما را با سیستم
م یدهد .ب رای دریافت ارزشنامه مدارک تحصییل خود به وب سایت ما م راجعه کنید.
ارزیا� تحصیالت ،مستقیم اً ،تحصیالت شما را بر اساس
سامانه ب
ش
ارزیا� م یکند .این سامانه ،به هم راه مدارک
سیستم
آموز� سوئد ب
مناس� ب رای جستجوی کار م یباشد.
مبنای
تحصییل
ب

اگر قصد ادامه تحصیل در سوئد دارید

دب�ستان دارای اطالعات ذیل م یباشد :معدل،
ارزشنامه تحصییل دوره ی
دروس گذرانده شده و ش�ایط الزم ب رای ورود به دانشگاه.
ب رای ادامه تحصیل در سوئد ،نیاز به ارزشنامه ندارید؛ شما م یتوانید به
این سای تها م راجعه کنید antagning.se :یاuniversityadmissions.sei

مشاغل نیازمند مجوز در سوئد

در سوئد ،گروهی از مشاغل نیازمند مجوز کار هستند .به عبارت دیگر،
مشاغیل که نیازمند مجوز رسمی ب رای اشتغال در حرف ه مربوطه م یباشند .ب رای
بگ�ید -ب رای مثالSkolverket ،
دریافت مجوز کار باید با سازمان مربوطه تماس ی
ب رای مجوز معلمی و  Socialstyrelsenب رای مجوز پزشیک یا پرستاری.
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تماس با ما:

utbildningsbedomning@uhr.se

