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 انواع آموزشهای حرفه ای در یک نگاه 
  لحاظ   از .  گیرید  می   را   دبیرستان  دیپلم بزودی   و   است   پایان  رو به   کم   کم  مدرسه   در  تحصیل  زمان   -  شد   خواهید   موفق   زودی   به 

  مدرسه   از  التحصیلی  فارغ  از   بعد   واقعاً  من:  شد   نمی  شما  خوشبختی   مانع   چیز   هیچ  ،   ناخوشایند نمی بود  سوال   این  اگر   ، تئوری

  و   مزایا   درک  و   خودی  انتخابمسیرهای    شناختن.  گیرد  قرار   بررسی   مورد  دقت   به  باید   تصمیمی  چنین  کنم؟   کار  چه   خواهم   می

  کجا به را شما،  شغلی مسیر  که گیرید  می  تصمیم تنهایی به شما ، گذشته این از .است مهم بسیار آموزش  مختلف انواع معایب

 .کنیم   می  کمکدر پیدا کردن راه صحیح   شما به ما! ببرد 

 انتخاب کنم؟ توانم را می ای حرفه آموزش کدام -1

است  تصور  این  .باید   بایستید   خود   پای   روی   سرانجام  و   شوید   ای   حرفه   دنیای   وارد  و   گذاشته  سر  پشت  را   مدرسه  که   شما 

که    صادقانه یا :  است  این  سوال  اولین  اغلب  .کنید   کار  کجا  خواهید   می  دانید   نمی  هنوزگفت،  دانشگاهی  تحصیالت 

  تا   آموزشی  دوگانه   دوره   یک   از   دارد؟   وجود  حرفه   یک   یادگیری   برای  فراوانی  های   روش   دانید   می  آیا   اما  آموزش حرفه ای؟

  خواهیم   آشنا  آموزشی  مسیرهای   تمام   با  را   شمادر این رابطه    .   خاص  های آموزش   یا   ای   حرفه   مدارس   در   کارآموزی  دوره   یک

 . کنید  شروع  را  خود  ای  حرفهمسیر  و است تر مناسب شما برای آموزش نوع   کدام  پیدا کنید  .کرد

 دهم؟  انجام وقت پاره  صورت به را  خود آموزش توانم می آیا

  در   چه  و  هنرستان  در  چه  )  شما  هفتگی  کاری  ساعت.  بگیرید   یاد  وقت  پاره  صورت   به   را   ای  حرفه   هر   توانید   می  کلی  طور   به

  دلیل   بدون  ،  وجود  این  با  .یابد   نمی  افزایش  آموزش   زمان  مدت  معموال.  یابد   می  کاهش  ساعت  35 تا  20 به  (  واحدهای صنعتی

  نیاز به مراقبت  که  است  کسانی  برای   ویژه  به  آموزش   نوع  این:  برسانید   پایان  به  وقت  پاره  صورت  به  را   آموزش   توانید   نمی   موجه

 . می باشند  سالمتی و جسمانی های محدودیت دارای   خودشان یا  ، دارند   خود  خانواده اعضای یا  فرزندان از

 دو گانه چیست؟در سیستم آموزش  -2

تناوب    ،مدت آموزش    طول  در.  است  آلمان  در   آموزش   نوع  ترین   شده  شناخته   گانهدو   آموزش   یا  یک واحد صنعتی   در  آموزش 

مدارس حرفه ای    در هم    و   کنید   می   کار  واحد صنعتی  یک   در همزمان هم    شما  یعنی  بین آموزش تئوری و عملی وجود دارد،

  اینکه  جای به   ابتدا  همان  از  شما  که   است  برخوردار  ای   ویژه  محبوبیت ازبه این دلیل    گانه دو  آموزش   سیستم   .کنید   می   تحصیل 

 . کرد خواهید  دستمزد نیز دریافت و  کرده  کسب  عملی تجربه  ، بروید  مدارس حرفه ای   به فقط 
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 :محبوب در آلمان ف آموزشیرَحِ

 بازاریاب مدیریت اداری و دفتری  •

 بازرگانی تجارت خرده  •

 فروشندگی  •

 متخصص مکاترونیک خودرو  •

 بازاریاب صنعتی  •

 کشد؟ آموزش دوگانه چه مدت طول می 

  تحت .  است  معمول   سال  نیم   و   سه   تا  دو  بین   ، آموزش   دوره   یک   اما  ،   دارد   بستگی  شما  حرفه آموزشی   به   آموزش   زمان   مدت

  تغییر  را  خود  آموزش   ،  باشد   خوب  بسیار  شما  عملکرد  اگر  :شود  کوتاه  تواند   می  نیز   دوگانه  سیستم  در  آموزش   ،  خاص  شرایط 

  جویی   صرفه  خود  وقت  در  توانید   می  چقدر  اینکه  .مدرک باالتری ارائه دهید   یا  و  باشید   کرده   کسب  یکار  تجربه  قبالً  و  داده

 . دارد  بستگی آموزش  اصلی  زمان مدت به  ،  کنید 

 ؟ کسب می گردد  چیزی چه کارآموزی دوره حین  در

نیز صدق می    ای  حرفه  آموزش   مورد  درگفته   این  البته  و ،  کنند   دریافت یپاداش   نیز  کار  این  برای باید   کنند  می  کار که  کسانی

  ابتدا  همان  از   شما  باالخره  زیرا   ،   آورید   می   بدست  را   خود   درآمد   اولین  شما  ،  آموزشی دوگانه  سیستم   در   کارآموزی  با  .کند 

  و  است  یورو   750  تا   350  بین   معموالً   آموزش نوع    این   در   درآمد .  گیرید   می   یاد   می باشند را   شما  حرفه   از   بخشی   که   را   وظایفی 

  کار   آن   در  که  صنعتی   و  موسسه آموزشی  ،  کارآموزی   دوره   به   معموال  شما   کارآموزی  حقوق   .یابد   می  افزایش  آموزش   سال  هر  با

  مانند   مبالغی  که   معنی   این   به   ،   شود   می  پرداخت   ناخالص   درآمد   عنوان  به   همیشه   حقوق ،  حال  هر در.  دارد  بستگی   ، کنید   می 

 . گردد می  کسر  آن از بیمه   و مالیات

 است؟  چگونه دوگانه آموزش  در آموزش تئوری و عملی

  پروسه  دو   هر   از   آنها:  دارند   مشترک  مورد  یک   آنها  همه   ،   کنید  می  انتخاب  را  حرفه های آموزشی   از  یک   کدام  شما  اینکه   از   فارغ

  وسعت موسسه آموزشی   به  بسته   . شود  می  انجام   واحد صنعتی   در  معمول  طور   به   عملی  پروسه .  اند   شده   تشکیل  تئوری   و   عملی

 . شوید  می آشنا مسئولیت مختلف های  حوزه با و  کرده  طی را مختلفی  بخشهای شما ،

انتخابی  با  مرتبط   هم دروس   ،   مدارس حرفه ای   در   و  اقتصاد   ،   ورزش   ،   آلمانی   زبان  مانند   )   عمومی   هم دروس   و  شما  حرفه 

 . ند شو می  تدریس  ( اجتماعی تعلیمات
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 یا   شما.  شود  می  برگزاردر صنعت    آموزش   کنار  در  مدارس حرفه ای  ی آموزش   کالسهای  ،  واحدهای صنعتی  در  آموزش   مورد  در

  برگزار   بلوک  صورت  به  جلسات آموزشی  یا   هفته ،در    بار  دو  یا  یک  یعنی  ،   یابید   می  حضور   مدارس حرفه ای   در   منظم   طور  به

  این برای    و  کنید   می   تحصیل   مدارس حرفه ای  در   هفته   چند   یا  یک  همزمان  طور  به   شما  که   است  معنی   بدان   این.  گردد  می

 .دهید   می آزمون هم مراحل

 ؟ صنعت چیست در آموزش برایشرکت  شرایط

  ای   حرفه  آموزش   بتوانید   اینکه  از  قبل  وجود ندارد. بنابراین  کارآموزیانتخاب یک شرکت یا واحد صنعتی آموزشی امکان    بدون

سیستم   به   درخواست  باید   ابتدا  ،  کنید   شروع  را   دوگانهدر  کارآموزی  دهید   یک  پذیرش  ارائه  دهنده  آموزش  .  واحد صنعتی 

  از  التحصیلی   فارغ   از  پس   نه   و   ،   کنید   پیدا   تر زود  را   کارآموزی  محل  است   بهتر  پس   ،   نیستند   اولین   همیشه   نفرات  آخرین

 .مدرسه

  واحدهای آموزشی   ،   باشد   نشده   مشخص  رسمی  طور   به   ای   حرفه   مدرک  هیچ  ، ارائه خاصی  آموزشی  های   دوره   برای   اگر   حتی

  ،   استدر رشته بازرگانی    کارآموزی   شما  هدف   اگر  ،  مثال   عنوان   به.  دارند   نیاز  پایان تحصیالت مدرسه   مدارک  به  مختلف

 .دهید   ارائهرا  ریاضی و  آلمانیدر دروس  خوب  نمرات و  متوسطه  مدرسهگواهینامه پایان  تحصیالت  باید 

  که   کسانی  . دهد   می   افزایش  را  مصاحبه  به   شما  دعوت   شانس باشد ،    کننده   متقاعد   که   پذیرش کارآموزی درخواست    نامه

 .بدست آورده اند  را خود  کارآموزی  موقعیت مسلما ،شوند  کردن واحد آموزش دهنده  قانع  به  موفق

  قرار  پرسش مورد  دوره  کل آموزشی محتوای ، آزمونها این در. شود می برگزار  پایانی آزمونهای ، ای حرفه آموزش  دوره پایان در

  آزمون دهنده   مناسب  آمادگی    مطمئناً.  دارد  وجود  عملی نیز  آزمون  رشته ها  از   بسیاریدر ،  کتبی آزمون  بر   عالوه.  گیرد  می

 .است مهم بسیار  پایانی آزمونهای در

  آزمون پایانی قبولی در از پس ها گواهینامهانواع 

   آزمون نهایی نمرات با همراه  -( اتاق بازرگانی و صنایع) آزمون  گواهینامه   -1

مدارس حرفه ای  از  صادره -  ای حرفه  آموزش دوره  نامه گواهی  -2  

 دهنده آموزش  واحد صنعتی  توسط   شده صادر - در صنعت   آموزش   نامه دورهگواهی   -3

 آموزش در مدارس حرفه ای چگونه است؟ -3
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  در   آموزش   بر  عالوه .  کند   می  اشتباه   ،  ندارد   وجود  دیگری   گزینه  دوگانه  در سیستم  آموزش   از  غیر   به   است،   معتقد   هرکسی

  وقت  تمام   صورت  به   در این مدارس   آموزش   . دارد  وجود   نیز (    هنرستانمدارس حرفه ای )  در   آموزش   انتخاب  گزینه   ،   صنعت

  به   مربوط   مشاغل  ،   خاص   طور   به .  شود  می   گفته  نیز   مدرسه   کل تحصیالت   آموزش   آن   به   به همین دلیل   و  شود   می   برگزار 

  توانید   می  شما.  شوند   می  اجرا  صورت  همین   به  غالباً  ،   فنی  های  آموزش   برخی   همچنینو  اجتماعی  و  بهداشتی  خدمات

 . برسانید  پایان به خصوصی یا دولتی   ای حرفه  فنی مدارس  در را ای  مدرسه  تحصیالت 

 حرفه ای مدارس محبوب در  حرف آموزشی

مربی پرورشی    • 

سالمندان از مراقبت دستیار  • 

درمانی گفتار متخصص • 

ماشین آالت و هادستگاه اپراتور • 

 انفورماتیک  فنی دستیار •

 

 آموزش عملی در این مدارس چگونه است؟ 

  از  اطمینان منظور   به .  نیست  روزمره   در حرف  عملی   تجربه   گرفتن  نادیده  معنای  به حرفه ای    مدارس  به   رفتن   برای   تصمیم   اًصرف

مجموعه    صورت  به   یا  ورزی کار   های   دوره  این  . شود  می انجام  منظم   طور  به   در صنعت   ورزی کار  های  دوره ،  آموزش   بودن   عملی

  صنعت   در  روز  سه  و   مدرسه  درآموزش    روز  دوبدین معنا که مثالً  .  شوند   می  ترکیب  این مدارس   در  روزمره  تدریس  با  و یا  ای

  می   دوره   آمیز  موفقیت  اتمام   از   پس  و   دارند   را  خود  نظری   دانش  از   استفاده  فرصت   کارآموزان   ،   ترتیب  این  به   . گردد  می   برگزار 

  ورزی کار   ،دوره  در چارچوب  یک مربی پرورشی می تواند مثال    عنوان  به.  کنند   شروع  کافی  عملی  تجربه  با  را  خود  کار  توانند 

 .بگذراند  کودک مهد  در را  خود

 مدارس حرفه ای هزینه ای هم دارد؟ آیا آموزش در 

  حتی   یا  کرده   نظر   صرف  حقوقدریافت    از   مجبورند   ،   کنند   می   انتخاب  را   دوره های آموزشی در مدارس حرفه ای   که  افرادی 

پرداخت  در   تحصیلهمانند    را  مدرسه  شهریه   راه   اما  ندارد  را  ای  هزینه  چنین  پرداخت  توانایی  هرکسی  البته  .کنند   دانشگاه 

از این حق    همه   اما  می باشند   BAföG  و   BAB  مالی   پشتیبانی  راههای  ترین   رایج .  دارد  وجود   مالی  حمایت  دریافت   برای   هایی

 . یک کارآموز را پوشش می دهد  نیاز شود می پرداخت ماهانه  که   مبلغیعالوه بر این ، . برخوردار نیستند 

 ؟ کرد کسبرا می توان  مدرکی چه مدارس حرفه ای در تحصیل از بعد
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  به   آموزش   محتوای   که  معنی  این   به   ،   است(  BBiG) ای  حرفه   آموزش  قانون   مشمول   آموزش   ،    دولتی ای  حرفه   فنی   مدارس  در

  برخوردار   ارزش   همان  از   آلمان کشور    کل  در   نامه پایان دوره گواهی  ،   اساس   این  بر   . گردد  می   تعیین  مدارس   همه   در   واحد   طور

 . شود شناختهبه رسمیت  جا همه  در  باید  و است

به    غیر رسمی بوده و   آموزشی   های   گواهینامه  اصطالحاً  بیشتر   ها  گواهینامه   ،  خصوصی   ای  حرفه  فنی   مدارس   در  دیگر   طرف   از

با این    که   اطمینان حاصل شود   تا  مورد بررسی قرار گیرد   مربوطه   مدرسه   اعتبار  که   است  مهم   همین دلیل  فرد آموزش دیده 

 . باشد   می آلمان در  شغلاحراز آن  شرایط  واجد  تحصیلی   مدرک

که دوره   ای  حرفه  مدارس   در .  تمام مهارتی وجود دارد  و  نیمه مهارتی ای   حرفه   آموزش دوره    دو نوع   دولتی  ای  حرفه  مدارس  در

شود اما کارآموز مدرک پایان دوره آن حرفه را  مبانی پایه آن حرفه آموزش داده می    ،   دهند   می  آموزش   های نیمه مهارتی را

مدرک پایان    با تکمیل آموزش ، مدرکی همانند   که  برای کارآموز بوجود می آید   فرصت   این  اغلب  عوض   در   . دریافت نمی کند 

  ن حرفه راکارآموز گواهینامه پایان دوره مهارتی در آ  ی تمام مهارتی،آموزش   در دوره  ،  مقابل  در.  کند   دریافت  را   متوسطه  دوره

 . نمود هد خوا دریافت

 مزایای تحصیل در مدارس حرفه ای 

یکالسگروه  در دروساجرای   • 

باال کیفیت با تدریس   • 

گروهی عملی تمرینات  • 

 • تخصصارتقاء امکان   

در صنعت ورزیکار امکان   • 

دولتی  مدرک تایید شده    • 

 اتمام دوره مدرسه فرصت •

 چیست؟تحصیل آکادمیک دوگانه  -4

ای  آموزش  دانشگاهی  اًترجیح   یا  ؟ حرفه    در   عملی   تجربه   توانید   می   ،   دوگانه  تحصیل  دوره  یک   با !  نه    دو   هر  چرا   ؟تحصیل 

  دوگانه  تحصیل  دوره   یک در    اما  . دارید   نیاز(  فنی)   دیپلم   به  کار   این   برای  ،   . البته   پیوند دهید   دانشگاهی  مدرک   یک   را با  صنعت

 دارد؟  دانشگاهی ساده  مدرک یک  یا حرفه ای  ساده  آموزش یک  به  نسبت  مزایایی  چه و  عمل می شود  چگونه  دقیقاً 

 ؟ عمل می شود چگونه دوگانهدر تحصیل آکادمیک 
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  تحصیل   و   حرفه ای   آموزش   های   جنبه   بهترین   ، زیرا   شوید   می   واقعی  کاره   همه   یک   تبدیل به   ،   دوگانه   تحصیل   دوره   یک   با

دوره    و   آموزش   با  تلفیقی   دوگانه دوره تحصیلی  :  دارد  وجود   دوگانه  نوع دوره تحصیلی  دو .  کنید   می  ترکیب با هم    رادانشگاهی  

  صنعت   در را    عملی کار    تجربه   و   دانشگاه   در   تئوری را  کسب مبانی   ،   این دوره ها  نوع   دو   هر   . با کارورزی  تلفیقی   دوگانه   تحصیلی 

 .نمایید  تحصیل   آکادمی یا دانشگاهیک    درمی توانید   ،  صنعت  در  حضور زمان با موازی بنابراین  . کند   می فراهم

کنید   آموزش با  تلفیقی    دوگانه  یتحصیل   برنامه  مدل   اگر انتخاب  توانید    ،   را    بر   عالوه   حتی  خود  یآموزش   دوره   پایان  در می 

گواهینامه    ،  لیسانس  مدرک کنید   نیز  را  ای  حرفه  آموزش یک  آن   .دریافت  با    دوگانه   ی تحصیل  برنامه  در  ،  برخالف  تلفیقی 

  آموزش   گواهینامه  یک  دانشگاهی  مدرکنمی توانید عالوه بر یک    اما  ،  کرده  کسب  ی راکار   تجربه  خود   حرفه  در  ،  کارورزی 

 .حرفه ای نیز دریافت کنید 

  حرفهبا    تلفیقی  دوگانه  در دوره تحصیلی  آموزش تکمیلی  امکان  ،تحصیل  ادامه  برای  ،  اید   گذرانده  را  کارآموزی  دوره  قبالً   اگر

را برای خود    تحصیل   و امکان ادامه   داده   کاهش   را  کاری   ساعات  ، خود  واحد صنعتی   موافقت  با  صورت  این   در .  دارد  وجود   نیز

 .کنید می   فراهم

واحد های صنعتی در   کارفرمایان به دلیل سهیم بودن اغلب  اما  ،  باشد   آور   استرس   است  ممکن  انجام همه این کارها با هم  البته 

 .  گیرند  می   نظر در برای فراگیران شاغل  را، مالحظاتی  یدانشگاهآموزش  

 آکادمیک دوگانهآموزش  رشته های تحصیلی از هایی نمونه

کامپیوتر علوم  • 

کار و کسب مدیریت  • 

مکاترونیک  • 

دیجیتال  های رسانه   • 

 بهداشت  مدیریت •

 د؟ نکن می دریافت کمک هزینه ای هم  دوگانه  تحصیلفراگیران برای  آیا

آن    معموالً  ،   بله را    خود   آموزش   قرارداد  آن   با  که   شرکتی  ،   موارد   بیشتر  در .  است  سنتی  دوگانه  آموزش   از  باالتر  حتی مبلغ 

  که  بیفتد اتفاق    است   ممکن  همچنین   .کند   می   کسر  شما  حقوق  از   را آنها  یا   کند  می   پرداخت   نیز   را  شما   شهریه  اید   کرده   منعقد 

  کار   آنجا  در  ،  خود  شهریهبه جای پرداخت    ،  اصطالح   به  و  باشید   متعهد   شرکت  به  کارآموزی  دوره  از  بیش  معینی  مدت  برای

 .کنید 
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 چیست؟  دوگانه تحصیل برنامهاین  مزایای

باال حقوق    • 

کار عملی بیشتر  • 

 است پذیر امکان نوع مدرک دو دریافت   •

 ؟ پذیرش گرفت  کارآموزی دوره  توان برای می چگونه

رشته های    که  اطالعات کسب کنید   دقیقاً  باید   ،   کارآموزی و تحصیل آکادمیک دوگانه   برای  مناسب  گزینه   یک   کردن   پیدا  برای

  دوره   انتخاب  بیشترین   که   رشته هایی.  دارد  وجود  رشته    زیادی  تعداد  البته   .   چیست  دوگانه   تحصیل  برنامه   شغلی ارائه شده در 

:   شامل   را   خاص   های از  این رشته ها    اکثر   .اجتماعی  امور   و   مهندسی  ،   کامپیوتر  علوم   ،   بازرگانی  مدیریت   می شوند عبارتند 

باشند   زیادی  های  تخصص  دارای دوگانه  توانید   می  شما  بنابراین  ،  می  تحصیل  یا    خود   عالقه  با  متناسب  را   دوره کارآموزی 

 .تعیین نمایید 

  مانند   بازرگانی  مدیریترشته های    بر  تمرکز  از.  می باشند   متنوع  نیز  ،آموزید   میرا    عملی   دانش  آنها   در  که  واحدهای آموزشی 

  غذایی   علوم  یا  بهداشت  مدیریت  ،   فیزیوتراپی  مانند   اجتماعی  امور  و  بهداشت  در  هایی  زمینه   تا  علوم اقتصاد صنعتی  ،   مالی   امور

با دوره    ادغام  بصورت   توان   می   را   آکادمیک دوگانه   تحصیلی   های   دوره  دوگانه یا  کالسیکآموزش حرفه ای    مشاغل  از   بسیاری   ،

 . فرا گرفت عملی های

 سال  یک  اغلب  قانونی  های  مهلت  زیرا  ،   کنید   اقدام  زود  باید   ،  دارید   را  دوگانه  در دوره های آکادمیک  تحصیل  به  تصمیم  اگر

  دوگانه  این دوره های تحصیلی  که  کنید   می  ارسال  واحد آموزش دهنده ای   به   را   خود  درخواست  شما.  رسند   می   پایان  به   قبل

با    کننده   همکاری  آکادمی   یا   دانشگاه  در  توانید   می   ،   باشد   آمیز   موفقیت  شما  درخواست   اگر .  د نده  می  ارائه   شما  منطقه   در را  

 . آورید  بدست را خودآموزشی  جایگاهاین واحد 

 

 آموزش حرفه ای ویژه چیست؟  -5

  یک:  بگذرانید   را ویژه  ی آموزش یک دوره   که  دارید  را  فرصت   این  ، (  فنی)  مدرک دیپلم   با  مدرسه   التحصیل ازفارغ    یک   عنوان   به

) آبیتورینت ، دانش آموزی است که در حال گرفتن    نتآبیتوریِ  برنامه  اصطالح    بهبه این دوره    مهارتی دوگانه.  اولیه  آموزش 

  سیستم   با  اما   ،   شوند   نمی   واحدی ارائه   بصورت   ویژه  آموزشی   های   دوره.  شود  می   مدرک دیپلم متوسطه می باشد ( نیز گفته
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دارند   دوگانه آکادمی   به   بسته   .مطابقت  آموزشی محتوا  نظر   از   نت آبیتوریِ  های  برنامه   ،   نوع    از   بعضی   در.  است  متفاوت   ی 

  بنابراین   .ندارد  وجود   اضافی   آموزش   هیچ   دیگر   برخی   در   ،   شود   می   ترکیب  کارآموزی   با  دوگانه   آکادمی  دوره   یک   ،   دانشکده ها 

  فقط   یا  می باشد   کارآموزی   دوره  یکانضمام    به  انتخابی  آموزشی  دوگانه  دوره  آیا  که   اطالع حاصل کنید   قبل از انتخاب دوره

توزیع کاال  فروش   ،  اقتصاد  مانند   حرفه هایی  در  توانید   می  را  ویژه  آموزش   این.  است  کالسیک  عملی  دوره  یک   تجارت  یا  و 

 .بیابید 

  یک دوره آموزش آکادمیک   یاو    اضافی  مهارت عملی  یک   و   دوگانه حرفه ای    آموزش یک    شامل  نتآبیتوریِ  های  برنامه   بیشتر

  و یا بصورت   در صنعت   عملی آموزش    این دوره نیز همراه با یک بخش  ،  حرفه ای  دوگانه   آموزش   همانند   ،   مدت   این  در .  است

هنرستان(    در   نظری  ای)  حرفه  باشد   دانشکده  یا   مدارس  دوره،  از   پس  که   است   ممکن  بنابراین  .می  این    چندین   گذراندن 

 . اضافی یک گواهینامه مهارتی یا لیسانس  و  حرفه ای کارآموزی گواهینامه پایان دوره :  دریافت کنید  همزمان بصورت  گواهینامه 

 رشته های آموزشی ویژه  از هایی نمونه

برنامه آبیتوریِنت در بخش فروش و توزیع  • 

برنامه آبیتوریِنت در بخش آمار و تدارکات انبار   • 

 • دستیار بازرگانی  

 فناوری صنایع  •

 انفورماتیک در اقتصاد و بازرگانی •

 خبرنگاری  •

 مسئول هدایت پروازها  •

 کشد؟ می طول مدت چه دو مهارتی مقدماتی آموزش چنینیک 

  دوره آبیتوریِنت   در   نظری   دانشداشتن    دلیل   همین   به  ،  برخوردار خواهید بود  باالیی  از مقیاسهای  ،  دبیرستان   دیپلم   دریافت  با

  آموزشی   های  دوره   از   برخیوجود دارد.    نیز   کوتاه  زمان  مدت   در  مدرک  دریافتامکان    اما.  کمی زیاده خواهانه به نظر می رسد 

  ،   حال  این  با .  است  سال  چهار  تا  دو مدت این دوره ها    ،  معمول  طور  به .  رساند   پایان  به  نیم   و  سال  یک   از  پس   توان  می  را  ویژه 

   .نیز به ادامه یابد  نیم  و  سال چهارتا  تواند  می  دوره آبیتوریِنت آموزش  ،  دانشکده ها  از برخی  در

 چیست؟  ویژه  شرایط شرکت در این دوره های
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دانند   کافیرا    کالسیک  آموزش   که  است  متقاضیانی  برای   آبیتوریِنت  برنامه دوره  اما  ،  نمی  یک  گذراندن  به    کامل  تمایل 

دانشگاهی   ندارند   راتحصیلی  خواهند   ای   حرفه  اساس   و  پایه  که  آورند   می  بدست  مهارتهایی  اینجا  در.  نیز  می  که    با   است 

این دوره داشتن  ،  بنابراین  .در آن کارکنند   مسئولیت باشد   تخصصی  دیپلمیک    حداقل  الزمه شرکت در    ،  این  بر  عالوه.  می 

  دوره این    پایان  در .  است  حائز اهمیت  ریاضیات  و   انگلیسی  ،   آلمانی  مانند   وسیدر   در   خوب  نمرات  و   خوب   کلی  معدلداشتن  

 . دریافت خواهید کرد اضافی  بعنوان مهارت یکی و  حرفه آموزشی خود در  گواهینامه یکی  دو   ،کارآموزی

 ؟ انتخاب کنم خود مدرک با توانم می را  دوره آموزش حرفه ای کدام -6

 مدرسه  متوسطه پایان دوره  مدرک

  در   تنها  نه!  می کنید   اشتباه   کامال  ندارید؟  حرفه ای  آموزش   ی برایشانسفکر می کنید  =    مدرک پایان دوره متوسطه مدرسه

می    مدرک پایان دوره متوسطه مدرسه  دارای   آموزان   دانش  نیز   رشته های دیگر  سایر   در  بلکه   ،   فنی   و  بازرگانی  های   زمینه 

 .کنند  پیدا حرفه ای کارآموزی  دوره توانند 

 حرفه ای -مدارس هنری متوسطه پایان دوره  مدرک

  قرار   استقبال  مورد   زمینه ای  هر   در  تقریباًحرفه ای    –مدارس هنری    متوسطه   مدرک پایان دوره  با  درخواست دوره کارآموزی

 . باز می باشند  شما روی پیش  ها گزینه همه  ،  اجتماعی امور و  بازرگانی  و  هتلداری  تا گرفته   خودرو صنعت  از ، گیرد می

 مدرک دیپلم )تخصصی( دبیرستان 

  شغلی   آموزش .  نیست  شما  گزینه   تنها  وجه  هیچ  به   دوره تحصیالت دانشگاهی  یک   شروع   ،  دستانتان  در   مدرک دیپلم   داشتن  با

  آن   مزایای.  کند   می  فراهم   نیز   را  موفق   شغلی  فرصتهای   زیرا  ،شود  می  جذاب  بیشتر  و   بیشتر  دبیرستان  التحصیالن   فارغ  برای

دانشگاهیتحصیال  به  نسبت دانشگاهی  شهریه  پرداخت  جای  به:  است  واضح  ت  ترمهای   ابتدا   همان  از  را  خود  حقوق  ،  باالی 

  توجهی   قابل  طور   به   در دانشگاه  تحصیل  که   حالی  در   ،   رسد   می   پایان  به   شما  آموزش   سال  سه  از  پس  ،   کنید   می  دریافت

 .وقت زیادی را صرف کنید   کار جستجوی  برای التحصیلی  فارغ  از  بعد  نیست الزم  ،  بعالوه. است تر  طوالنی

کردن  آیا  -7 ای  دوره  یک  پیدا  حرفه  مدرسه    بدون  آموزش  دوره  پایان  مدرک  داشتن 

 ؟امکان پذیر است

  وجود   مختلفی  های  روش   ،کنید   انتخاب  دوره مدرسه، یک دوره آموزش حرفه ای را مدرک پایان    بدون  بخواهید   کهدر صورتی

  عنوان   به.  برسانید   پایان  به  مدرسه  مدرک اتمام دوره  داشتن  بدونمی توانید    را  ای  حرفه   آموزش   های  دوره  از  بسیاری.  دارد
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  دوره   یک  در توانید   میبعنوان فرصت دوم،   .آزادورزی  کار دوره  یک  در  خوب  عملکرد  با  یا  کننده  متقاعد   درخواست  یک  با  مثال

  ای   حرفه   زندگی  برای   این صورت   در .  کنید   شرکت (  BGJ)  پایه   ای   حرفه  آموزش   سال  یک   یا    ،(BVJ)   شغلی   آمادگی یک ساله  

مناسب  همچنین  و   شد   خواهید   آماده  فرصت  مدرسه   در  دوره  پایان  دوره    برای  را   خود   شانس  و   بگیرید   را  خود  مدرک  یک 

 .دهید   افزایش توجهی قابل  طور به  آموزش حرفه ای

 ای  حرفهبرای انتخاب یک دوره آموزش  سازی آماده  های فرصت

  مشاغلمورد    در   ی بینشاین دوره  .  سال  18  زیر   دانش آموزان  برای  رایگان  پیشنهاد (:  BVJ)   ای   حرفه   آمادگی   دوره یک ساله   •

 .است بعداً امکان پذیر متوسطه دوره  دریافت مدرک پایان. ورزی نیز می باشد کار دوره یک  شامل و دهد  می  ارائه  را  مختلف

این  .  دهم  کالس پایان    از  پس  سال  18  زیر  دانش آموزان   برای  رایگان  پیشنهاد(:  BGJ)   پایه  ای   حرفه  آموزش   دوره یک ساله  •

  شغلی  رشته  یک  در  مهارت اولیه  ترتیببدین    ؛  شود  می  برگزار  ای  حرفه  آموزشگاههنرستان یا    یک   در  شغلی  آمادگیدوره  

 .است بعداً امکان پذیر متوسطه دوره  دریافت مدرک پایان.  گردد  می  کسب خاص

اداره    توسط   که   ،   جویای دوره کارآموزی   سال  25  تا  18  بین افراد    برای(  ویژه  به )  ،   رایگان  پیشنهاد:  شغلی  آمادگی   اقدامات  •

اولیه   ترتیب بدین  .  شود  می  برگزار   فدرال   کار پایان.  گردد  می   کسب  خاص  شغلی   رشته   یک  در  مهارت    دوره   دریافت مدرک 

 .است بعداً امکان پذیر  متوسطه 

 ؟ف آموزشی بدون تایید رسمی دولتی کدامندحِرَ -8

  آموزشی   های  نامه  آییناستاندارد و  ها  حرفه  این  برای.  دارد  وجود  دولت  توسط   شده  تایید   آموزشی  حرفه  350  حدود  آلمان  در

است ها  ایندر.  موجود  نامه  است  آیین  دهنده  که  آمده  آموزش  های  مطالباتی  مربیان  و  واحد    .   کنند   برآورده  باید   را  چه 

تایید شده صورت می    ی آموزشیها  حرفه  تغییراتی در لیستاغلب  .  می شود  انکارآموز  شامل  تعهدات  و  حقوق  کدام  همچنین

  مهمترین  .تایید رسمی نشده اند   که   ند دار  وجود   نیز  مختلفی  هنوز حِرف آموزشی  ،   آموزشی   حِرف تایید شده  بر   عالوه  پذیرد.

  اگر.  ندارند   را  مشاغل  این  در  کارآموزی  اجازه   سال  18  زیر  افراد  آموزشی تایید شده بطور مثال این است که  حِرف  در  تفاوت

تایید    دالیل.  خود را طی کنند   کارآموزی  دوره  رسمی نشده،که تایید    حرفه ای  در  توانند   می  ،باشد   سال  18  از   بیش  سن افراد

 .است متفاوت   بسیار ها حرفه رسمی نشدن

 اند؟  نشده  تایید رسمی دولت توسطهنوز  ها حرفه از  برخی چرا
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  تصورش   هم  امروز  حتی  که   شود  پیدا  مشاغلی  زودی   به  شاید .  است  تغییر  حال  در   دائماً  کار  دنیای:  است  جدید   شغلی   حرفه  -1

 .اند  نشده  تایید رسمی ( هنوز) اغلب جدید  مشاغل در   رشته های آموزشی  همین به. ممکن نباشد 

شغلی  -2 باشند   حذف  به  نزدیک  یا  ند نادر   بسیار  مشاغل  برخی:  است  قدیمی  حرفه    مقررات   هیچ  دیگر  که  طوری  به  ،  می 

  آموزش   مایلند در این رشته ها هنوز  واحدهای صنعتی  از  برخی  ،  وجود  این  با  .ندارد  وجود  آنها  برای   ای  شده  تایید   آموزشی

 .دهند 

  دهند  می   آموزش در این مشاغل    را  جوانان  خاص   طور   به   واحد های آموزش دهنده   از   برخی:  است  خاص بسیار  شغلی   حرفه   -3

 . کنند  کار  آنها برایدر آینده   بتوانند  تا

 ؟وجود دارد  دردانشگاهانصراف از تحصیل   از بعد کارآموزیامکان  آیا -9

 شما :  است  واضح   چیز   یک   دهید؟  ادامه   را   خود   حرفه   باید   چگونه   دانید   نمی   و   انصراف داده اید   از ادامه تحصیل در دانشگاه  آیا

  آکادمیک   دورهیک    یا  کارآموزی   مورد  در  باید   پس.  گیرید ب  اشتباهی  تصمیم   دوباره   مطمئناً  و  بمانید   مدرک  بدون  خواهید   نمی

  بهترین   همچنان  و   نموده   استخدام   را  شما، شرکتها  دانشگاه  در   تحصیلانصراف دهنده از    یک   عنوان  به   زیرا  ، کنید   فکر   دوگانه 

 . دارید  ای حرفه کار   دنیای  در  را امتیاز

 ؟ چیست  تحصیل از  انصراف از  بعد رو پیش هایی گزینه

  دنبال   به   که  کارفرمایانی برای   ،   حال   هر   به .  کنید   نگاه   مثبت   خود   ای   حرفه   آینده  به   توانید   می   ،   تحصیل از   انصراف   از   پس   حتی

  دیپلم  داشتن  با این افراد  .  گزینه بسیار مناسبی برای آنها می باشند   کرده از دانشگاه  تحصیل   ترکافراد    هستند،  جذب کارآموز 

  نمرات   اگردارند.    متقاضیان  سایر  امتیاز بهتری نسبت  ،  سابق  دانشجوی  یک  عنوان  به  ،  تحصیل در دانشگاه  تجربه  و  دبیرستان

 !کرده باشند، که بهتر است  کسب نیز  خوبی

باشد   بد   چیز  همه  دانشگاه  در  حضور  زمان  در  شاید  نرفته  باشید،  اگر!  ؟پیش    دانشجو باز    تحصیل  ترک  رغم  علی  تمایلداشته 

  شما   برای   رافرصتها  بهترین  آکادمیک دوگانه دوره    یک   ،   باشد   داشته   بیشتر کار عملی   که   هستید   دوره ای   دنبال   بهیا    و  بمانید 

  شرکت   با  ینزدیک   همکاری   زیرا  ، شود  می ترکیب  کارورزی  با  دانشگاه در تحصیل  و   دانش نظری  ،  این حالت   در. کند   می   فراهم

  برای   خوبی  بسیار  انداز  چشم  و  هستید   آماده   کار  برای   ،  لیسانس  دوره  اتمام  از  پس بنابر این  .  و واحدهای صنعتی وجود دارد  ها

 .دارید  مناسب شغل سریع  یافتن

 (  ausbildung.de منبع: سایت آموزش حرفه ای آلمان )

 ای می باشد. های فنی و حرفه متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش  کلیه حقوق این اثر


