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ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﻫﺎپ-آن ﭼﯿﺴﺖ؟

Abbildung: Hop-on Kompass, Infoillustration von Riesenspatz für Hop-on, ist
lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﻫﺎپ-آن از دو ﮐﺘﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ(
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ(
اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺟﻤﻊ آوزی ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺎپ-آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻣﺎ از ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ
و ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻫﺎپ-آن ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ ای ،آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﺎپ-آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  25ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ و در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﮐﺎری و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
ﺳﻮاﻻﺗﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ
وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻦ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از دوره ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ
 25ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﺎﻻی  25ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.
در ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﻻی  25ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ و
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (Aufenthaltsgestattungﯾﺎ

4

(Hop-on | Akademische Bildung in Deutschland | Hamburg Open Online University (HOOU

اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldung)#/media/File:Duldung-Traegervordruck.jpgﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltserlaubnisدارﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮردﻫﺎی
ﺧﺎص ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻫﺎپ-آن و ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺎوره ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ )ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺸﺎوره
ﻣﻬﺎﺟﺮت(؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 18.10.2017
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ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؟
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪارس ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد.

Abbildung: Bildungssystem Deutschland, Infoillustration von Riesenspatz für Hopon, ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  BQ-Portalsﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻠﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را
در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﺪراﻟﯽ )ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( اﺳﺖ ،ﮐﻪ از  16اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل :ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻫﺎﻣﺒﻮرگ و زاﮐﺴﻮﻧﯽ( .دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن )در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه "دوﻟﺖ"( اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ را
اداره ﻣﯿﮑﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد را اداره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﺒﯿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺟﺪای از آن
ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻮردﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ )ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ(
ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه )ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  -داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ(

6

(Hop-on | Akademische Bildung in Deutschland | Hamburg Open Online University (HOOU

در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻮﺗﺎه اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ Was ist der Unterschied
 ?zwischen Ausbildung und Studiumﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ را ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ را ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ) (duale Ausbildungsberufeﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای
) (schulische Ausbildungsberufeﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ دارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ دوره
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻧﻮع اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ای دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ
ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺎﻟﺖ آن دارد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Berufliche Bildung in Deutschland
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت دوره ،ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آن .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد دارد؟

ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﮏ ﯾﺎ دو رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Wege zu einem akdemischen Abschluss in
:Deutschland
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری  -آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :Institutionen der akademischen Bildung
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ) (Hochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
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داﻧﺸﮕﺎه ) (Universitätﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ) (Kunsthochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätﭼﯿﺴﺖ؟
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻻزم
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد:
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ )(Abitur
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻨﯽ )(Fachabitur
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ )(Abitur
اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  12ﯾﺎ  13ﺳﺎل در ﻣﺪارس ﻋﻤﻮم ﺑﻮده اﻧﺪ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺪرک
دﯾﭙﻠﻢ ) (Abiturﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه،
و ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﮐﻠﻤﻪ
 Abiturاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻨﯽ )(Fachabitur
ﻣﺪرک ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ،ﻫﺴﻦ و ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻟﻔﻆ  Fachabiturﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻨﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺑﺮدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻬﺎ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Welchen Schulabschluss braucht man für ein
?Studium
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻮردﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص
دارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ
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ﻓﺮق ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد:
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل:
ﺷﺒﮑﻪ  IQدر اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺴﻦ ﯾﮏ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺳﻮرﯾﻪ و آﻟﻤﺎن ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای وﺟﻮد دارد.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ:
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن
در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﻨﯽ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﯽ(
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ در آﻟﻤﺎن ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .در
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻓﻨﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی اﺻﻮل ﺗﺌﻮری
اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻨﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮق دارد .داﻧﺸﮕﺎه در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در آﻟﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن آن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،و ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ .ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻟﻤﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ
ﺳﻦ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آن ﺷﻐﻞ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﻮزش دﯾﺪه
اﯾﺪ ،و در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮی دارﯾﺪ.

آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم در آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ" ،ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ" اﺳﺖ.
در آﻟﻤﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ را از ﻓﺮد دﯾﮕﺮی در آن ﺷﻐﻞ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در
ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ،ﻣﺪارس و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ ) ،(Gesellenbriefﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎری
) (Facharbeiterbriefو ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن اﻫﺪا ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ
دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ورود ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ(.
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و اﻫﻤﯿﺖ آن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﮑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﺎﺻﯽ را دارد .ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻓﻨﯽ ﻣﺘﺪاول در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ )ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ( و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ )ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای( ،راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﮐﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص و ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .وﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮای ﺣﯿﻄﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزد.

آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺑﺎ ﻫﺪف داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )(Studienabschluss
وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی دروس در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ از واژه ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
) (Studiumاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺻﻮل و ﺗﺌﻮری ﻫﺎی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ دروس ﺗﺌﻮری را ﯾﺎد
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﺎص.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ:
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
ﮐﺎﻟﺞ ﻫﻨﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ درﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻣﻌﺎدل ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ
آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری/آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ .در ﮐﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،و ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

Abbildung: Unterschiede, Infoillustration von Riesenspatz für Hop-on, ist lizenziert
unter einer Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0

 1ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺪارک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ،و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺪارک ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ) ( Hochschulzugangsberechtigungو
ﯾﺎ  HZBﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

داﻧﺶ زﺑﺎن
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای رﺷﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺪرک ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای زﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را در
آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺑﺎﻻی زﺑﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ را اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد :زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ .زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﮐﻠﻤﺎت در ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ )واژﮔﺎن( ،و ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎت )ﺑﯿﺎن و ﺷﮑﻞ( .اﯾﻦ
زﺑﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره ای ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎدی دارد.

درﺧﻮاﺳﺖ
اﮐﺜﺮا ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ  uni-assistو ﯾﺎ  .hochschulstartاﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ  ?Welche Voraussetzungen gibt es für ein Studiumﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
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ﻣﺪارک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ای دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  berufenetﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ در آﻟﻤﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ و ﯾﺎ
داﺷﺘﻦ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ را در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .در
ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺳﻄﺢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.

درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻧﯿﺰ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 2ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزش :ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی اﺻﻮل و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺌﻮری ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺪﺳﺖ آوردن داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻬﻤﯿﺪن آن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ داﻧﺶ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در  studienwahl.deداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺰارش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﯿﺰان و ﺣﺠﻢ ﺗﺌﻮری ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﮐﺜﺮا از ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ) .(duale Studiumدر ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻢ در
داﻧﺸﮕﺎه دروس ﺗﺌﻮری را آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein duales Studium
در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮن و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت آن درس را ﻓﻬﻤﯿﺪه و
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را درک ﮐﺮده اﯾﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ )(Abschlussarbeit
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺘﺒﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺧﺎﻧﻮم زاﻫﺪی ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﻤﯿﻨﺎر ،ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺳﯿﻤﻨﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
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او ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد.
او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در آن زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
او اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
او ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ ای را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،از اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
او ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ،و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺻﻮل ﯾﮏ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﮕﺎه آزاد و آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ) (Hamburg Online Open Universityﯾﮏ دوره راﯾﮕﺎن و
آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ در دﺳﺘﺮس ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ دروس ﺗﺌﻮری ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﯿﭻ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻤﻠﯽ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ را در دو ﻣﮑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف
در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .دروس ﺗﺌﻮری در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﺌﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎ دروس ﺗﺌﻮری زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪ
و ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎص ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ) (Fachschuleو ﯾﺎ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ) ( Berufsfachschuleﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .اﮐﺜﺮا آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ در ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ،آﻣﻮزش در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﺑﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ .Ein Beispiel für einer Facharbeit finden Sie hier .ﻣﺪرک ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای
ﯾﮏ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.

 3ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﻣﺤﻮر
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﻣﻘﺮرات اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دارد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺷﮑﻞ و ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ )دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری(
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭼﻘﺪ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ )زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﺼﯿﻞ(
ﭼﻪ واﺣﺪﻫﺎ و دروﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬراﻧﺪ
آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺷﺪ
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻘﺮرات اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت را در رﺷﺘﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ رﺷﺘﻪ دارد .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺮم را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
دروﺳﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزش و ﻣﻘﺮرات اﻣﺘﺤﺎن از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﺗﻌﺪادی از دروس را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﻼس درﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼس را دوره ﮐﺮده و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺘﻮن و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﺗﺮم ﮐﻪ زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺖ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﮐﻼس و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ دارد .در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻼس
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist eine Fachhochschule

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .ﮔﺎﻫﯽ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
"اﺣﮑﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی" ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ:
ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش دﯾﺪ
در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺪرال آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺗﻤﺎم آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
ﻧﻮع ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ) (Berufsschuleﺑﺎ ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
درﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای دروس ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪه و
ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﮐﻼس ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﻼس ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 4ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ای ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﯿﺪ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،آزﻣﻮن دوﻟﺘﯽ(
ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت )ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﭘﺎره وﻗﺖ(
دروس ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮای ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (Regelstudienzeitﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺧﻮد را ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﻣﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ  3ﺳﺎل ) 6ﺗﺮم( و ﺑﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﺳﺎل ) 4ﺗﺮم( اﺳﺖ.
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ را
ﻗﺒﻼ ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﻘﺪاری از آن را ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن رﺷﺘﻪ را ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
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رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺣﻘﻮق ،داروﺳﺎزی و ﻣﻌﻠﻤﯽ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن دوﻟﺘﯽ )
 (Staatsexamﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ )ﮐﻨﮑﻮر( ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻟﻤﺎن  6ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺗﺎ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل
ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ دارد.
ﻃﻮل دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ  3ﺳﺎل.
ﺷﻤﺎ ﻃﻮل دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ راه ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری
دارﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن.

 5ﭘﻮل و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ درآﻣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  BAföGاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ .ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک راه اﻧﺪازی
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein duales Studium
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ Welche Wege zu einem akademischen Abschluss gibt es in
 ?Deutschlandﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻃﻮل ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ
درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،و از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ "ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎری" ) (Berufsausbildungsbeihilfeﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﺎزﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  Schüler-BAföGﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ  BAföGﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ
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) (Bundesausbildungsförderungsgesetzﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وام ﻫﺎی  Schüler-BAföGرا در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت
ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺲ ﻧﺪاد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
Alle Informationen zum Thema Finanzierung finden Sie bei den verschiedenen
.Wegen zu einem Berufsabschluss

 6ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﭘﺲ از آﻣﻮزش
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﮐﺎر
ﺑﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺘﻮان در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ
را ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و آن را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر
در ﺳﺎل  ،2015ﺗﻨﻬﺎ  2.4درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻧﻮع ﺷﻐﻞ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر )ﻣﺤﻠﯽ(
ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻮدن ﮐﺎر
ﺣﻘﻮق ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻮزه و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
در ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ و ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و در ﭼﻪ
رﺷﺘﻪ ای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein duales Studium

اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) (Bachelorﻣﯿﺘﻮان در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ) (Masterاداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داد .ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در آﻟﻤﺎن در دو ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ واﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻧﻮع واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

17

(Hop-on | Akademische Bildung in Deutschland | Hamburg Open Online University (HOOU

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﮐﺎر
در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روزﻣﺮه ﯾﮏ ﺷﻐﻞ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻫﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
دارد.
در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (Praktikumارﺗﺒﺎط ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر >;;<0ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر>; ;<0/در ﺳﺎل  ،2015ﺗﻨﻬﺎ  4.6درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺘﺨﺼﺺ )دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ( ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺪرک  20درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻧﻮع ﺷﻐﻞ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر )ﻣﺤﻠﯽ(
ﺗﻌﺪاد درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻮدن ﮐﺎر
ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداﻣﻪ آﻣﻮزش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
راه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺜﻼ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﺟﻪ اﺳﺘﺎدی و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Welchen
?Schulabschluss braucht man für ein Studium
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﮐﺠﺎ و ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 2ﻣﺜﺎل
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ اﻧﺮژی و ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﮐﺮده ،و اﮐﻨﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
در ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ دﯾﮕﺮ ،ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ را اداﻣﻪ ﻧﺪاده،
و اﮐﻨﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎری را ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 22.11.2017
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ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ؟

Abbildung: Voraussetzungen Studium, Infoillustration von Riesenspatz für Hopon, ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ(
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ(
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ  study-in.deﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را دارد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﺸﻮری.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ ،و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ )،(Aufenthaltsgestattung
اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungو ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ) (Aufenthaltserlaubnisدارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ )وﯾﺰا( .اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﯾﺰا و ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ را در ﺳﺎﯾﺖ  Make it in Germanyﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ )ﻣﺪرک ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺶ زﺑﺎن( را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد
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وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮﻋﮑﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 1ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )(HZB
اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک
) (HZBوﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ  Abiturاﯾﻦ ﻣﺪرک را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Welchen Schulabschluss braucht man für ein
?Studium
داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺑﯿﻨﮕﻦ ،آﻗﺎی ﺳﺎﻣﺮ اﺳﺪی از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد در رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮔﺰارش ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Welche Sprachkenntnisse braucht man für ein
?Studium
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Welche Voraussetzungen und Regeln gibt es
?zusätzlich

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در
داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﻫﻨﻮز ﻧﺪارد:
 1ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )(HZB
داﻧﺶ زﺑﺎن ﯾﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ?Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereiten
[Stand: [31.07.2017
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ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼس
ﻫﺎ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺘﻮن درﺳﯽ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده
و ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
در  Hochschulkompassﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی درﺳﯽ در آﻟﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ
و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ:
"ﻧﻮع رﺷﺘﻪ" ) :(Studientypﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )ﭘﺎﯾﻪ( و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
)ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ( را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
"ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه" ) :(Trägerschaftﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
"زﺑﺎن اﺻﻠﯽ" ) :(Hauptunterrichtsspracheﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ،زﯾﺮا اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روﺳﯽ )ادﺑﯿﺎت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﺎ زﺑﺎن روﺳﯽ( ،رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺮﺑﯽ
)ادﺑﯿﺎت ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﺎ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ( و ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.

داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .اﮐﺜﺮا ﺑﺎﯾﺪ
در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﻤﻮاره ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد:
ﮔﻮش دادن
ﮔﻔﺘﺎر
ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺪا و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد:
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ﭼﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﭼﯿﺴﺖ
ﭼﻪ داﻧﺸﯽ از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ و ﭼﻪ داﻧﺸﯽ از زﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  sprachnachweis.deﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﺪارک زﺑﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﻮد را
اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
در ﮐﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﻣﺪارک زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی ﭼﻬﺎر اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) 2 Deutsche Sprachprüfung für den 1
Hochschulzugang (DSH) 3 telc Deutsch C1 Hochschule 4 Goethe-Zertifikat C2
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر آزﻣﻮن از ﯾﮏ اﺻﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻠﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ) .(GERﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ  A1ﺗﺎ  C2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ
 TestDaFاﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ رده
ﺑﻨﺪی ﻫﺎی زﺑﺎن )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ( را در ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
(Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF 1
در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ﻣﻮرد ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﺗﻤﺎم  4ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪ ) TDN 4ﻣﻌﺎدل  (B2-C1رﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ .اﯾﻦ
ﮐﻼس ﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای  TestDaFو ﻧﯿﺰ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  TestDaFﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺘﺤﺎن  TestDaFرا ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ آزﻣﻮن  TestDaFرا در ﺳﺎﯾﺖ  TestDaFﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ  study-in.deﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ  TestDaFرا ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
(eutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH 2
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ) DSH-2ﻣﻌﺎدل  (B2.2 - C1ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻮﻣﺒﻮﻟﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﻬﻤﺮاه ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن  DSHﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ آزﻣﻮن را در ﺳﺎﯾﺖ  sprachnachweis.de</0ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ<p/>.
telc Deutsch C1 Hochschule 3
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ﻣﻮﺳﺴﺎت زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ و آزﻣﻮن  telc C1را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  telcﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ
ﺧﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرک  telc C1را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن  telc C1ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
و ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ.
در ﺳﺎﯾﺖ  telc</0ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺖ<p/>.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ آزﻣﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم  telc C1 Berufوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن ،اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ﻫﺎ در ﭼﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
Goethe-Zertifikat C2 4
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺳﻮاﻻت ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﮐﺜﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را
ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼس دﯾﮕﺮ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ) (Studienkollegﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein Studienkolleg
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ )زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ادﺑﯿﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ( را ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن ﻧﺪارﯾﺪ.

ﺳﻄﺢ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﻨﺠﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻌﻤﻮل در اﺑﺘﺪای دوره از
ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ و ﭼﻪ
ﮐﻼﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ،آزﻣﻮن رده ﺑﻨﺪی ) (Einstufungstestﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ .ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻮال ﻫﺎی ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﮔﻔﺘﺎر
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺴﺖ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.
ﻣﺜﺎلﻫﺎ:
ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ  TestDaFﻣﯿﺘﻮان در ﯾﮏ ﺗﺴﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ از ﺳﻮاﻻت ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان در ﯾﮏ ﺗﺴﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﻣﺘﻦ و
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﻮاﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮاﻻت ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺑﯿﻦ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﻮاب درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺸﺪه و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ )ﻣﺜﻼ  B1ﯾﺎ  (A2ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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در ﺳﺎﯾﺖ  onsetﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻄﺢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﺰﯾﻨﻪ آن
ﺣﺪود  15ﯾﻮرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  refugees.onset.deاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺗﺴﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮏ آزﻣﻮن رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺑﺮای
ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ آزﻣﻮن رﺳﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری
) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن و ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻢ؟
آری ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﮐﻼس ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺷﺨﺼﺎ ﺑﭙﺮدازد ،آﻧﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه و ﮐﻼس و ﻧﻮع
ﮐﻼس زﺑﺎن دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Wo
?kann ich Deutsch lernen
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Wie kann ich
?mich auf ein Studium vorbereiten

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ?Wo kann ich Deutsch lernen
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ?Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereiten

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در ﮐﻞ ﻣﯿﺰان ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ  C1و  C2ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ و ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺳﻄﺢ
 B2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،از ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد
ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Wo finde ich Beratungsangebote und Projekte
?zum Thema Studium

داﻧﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
اﮐﺜﺮا ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺪرک زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
 DAADﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت را ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد:
ﭼﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﭼﻪ داﻧﺸﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ و ﭼﻪ داﻧﺸﯽ از زﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
در ﮐﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﻣﺪارک زﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی دو اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:
(International English Language Testing System (IELTS 1
(Test of English as a Foreign Language (TOEFL 2

International English Language Testing System 1
((IELTS
اﯾﻦ آزﻣﻮن در دو ﺷﮑﻞ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در آزﻣﻮن  IELTS academicﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻧﻤﺮه  6ﺗﺎ
) 6.5ﻣﻌﺎدل ﻣﻘﻄﻊ  (B2ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ  IELTSاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻧﻤﺮات و ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺣﺪودا در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻫﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
آزﻣﻮن در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮن راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
.Der British Council bietet online eine kostenlose Vorbereitung an

(Test of English as a Foreign Language (TOEFL 2
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  90اﻣﺘﯿﺎز )ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ  (B2و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از  100اﻣﺘﯿﺎز )ﻣﻌﺎدل ﺳﻄﺢ
 (C1در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻻت وﻟﯽ ﻧﻪ در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮن راﯾﮕﺎن
ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ آزﻣﻮن  TOEFLﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آزﻣﻮن و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن و ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  edxﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن  TOEFLآﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻧﮑﺘﻪ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن ﻧﺪارﯾﺪ.
ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از داﻧﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ در ﮐﺪام داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﺑﺎن را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
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آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،اﮔﺮ داﻧﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ارزان ﺗﺮ از ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن دارد ،ﮐﻪ در آن زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از دﻓﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
و دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آن داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده DAAD
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽو اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
[Stand: [31.07.2017
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ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ) (HZBوﺟﻮد دارد.
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
 2ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری و/ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻣﺪارک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارک ،ﻣﺪارک آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulreifeﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﺪرﺳﻪ ،داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دﯾﭙﻠﻢ )(Abitur
اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  12ﯾﺎ  13ﺳﺎل در ﻣﺪارس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ) (Abiturﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ) ،(Abiturﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی و در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻨﯽ )(Fachabitur
ﻣﺪرک ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻟﻔﻆ  Fachabiturﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻨﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ج( ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی )(Fachhochschulreife
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻪ اﯾﺎﻟﺖ
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ،ﻫﺴﻦ و ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن Was sind
?allgemein bildende Schulen
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻮز ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در آن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
اﮐﺜﺮا ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎری
ﻧﻤﺮات ﺧﻮب
ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Welche Voraussetzungen und Regeln gibt es
?zusätzlich

ﻣﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ام را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ؟
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ دوره
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ) (Ausbildungرا ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺑﺎ آن
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
وﺟﻮد دارد:
 1ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده anabin
 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
 3ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک
 1ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده anabin
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  anabinﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺗﻨﻬﺎ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ "ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه"
).(Schulabschlüsse mit Hochschulzugang
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد.
ا( ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺪرک ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭼﻪ ﻣﺪرک ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
ب( ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ج( ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺮه ای ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب در اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و/ﯾﺎ دو زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ  anabinرا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Was ist ein
?Studienkolleg
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ﻧﮑﺘﻪ:
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﺳﺎﯾﺖ  anabinوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را از ﺳﺎﯾﺖ  anabinو ﯾﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  DAADﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ
 anabinﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﯾﺖ  anabinﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﺪارک )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک اﺻﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
Mehr Informationen findet man in einer Zusammenfassung von der Freien
Universität Berlin auf Deutsch und Englisch oder bei Handbook Germany auf
.Arabisch, Deutsch, Englisch und Farsi
 3ﺑﺮرﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﺳﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ.
 (1ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﯾﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ در اﯾﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن.
 (2ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ا( ﺳﺎﯾﺖ uni-assist
ب( داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ
ج( ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ.
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  anabinﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،"Suche nach anderen Stellen" :ﺳﭙﺲ "Alle
 "Zuständigkeitenو ﺑﻌﺪ "Zeugnisanerkennung - Hochschulzugang für ausländische
."Staatsangehörige mit ausländischen Bildungsnachweisen
در اﮐﺜﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺪارک ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assist.deﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
Es gibt auch spezielle Informationen für Geflüchtete auf Arabisch, Deutsch und
.Englisch
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ  uni-assistﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از
ﻗﺒﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای و در ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک و ﺗﺎﯾﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد .ﺧﺪﻣﺎت  uni-assistﻧﯿﺰ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر" در اﯾﻦ اداره ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ادارات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارﮐﺘﺎن و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اداره ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ﮐﺎر در ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Wie registriere ich mich bei der Agentur für
.?Arbeit

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اداره ﮐﺎر اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺪارﮐﻢ در آﻟﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2015در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ) (KMKﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺧﺎص را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:
ﭼﻪ ﻣﻮارد و ﻣﺪارک ﺷﺨﺼﯽ ای را ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ(،
آن ﻓﺮد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را در ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و
آﯾﺎ آن ﻓﺮد داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ )آﻣﺎدﮔﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ(.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ  KMKﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ  TestASاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮن از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﻮاﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ  TestASﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ  testas.deﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی  Arabisch, Deutsch und Englischوﺟﻮد
دارد .ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰی و در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﺮای آزﻣﻮن  TestASﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ،از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻗﺪام ﻫﺎی ﻻزم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارم ،آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای:
ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،
ﯾﺎ اﺻﻼ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﻗﺒﻮل ﺷﻮد،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Was ist
?ein Studienkolleg
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس
ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ
) (Volkshochschuleو ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﻮد را دارد .اﯾﻦ ﻣﻮارد اﮐﺜﺮا ﺟﺰو ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 18
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ(
ﻣﺪرک ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ  2اﻟﯽ  3ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ
) (Abiturﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

31

(Hop-on | Akademische Bildung in Deutschland | Hamburg Open Online University (HOOU

دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ) :(Abendgymnasiumدر اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺣﺪود  4ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯿﺸﻮد .اﮐﺜﺮا ﭘﺲ از  3ﺳﺎل ﻣﯿﺘﻮان در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ دﯾﭙﻠﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﯾﺪن ﻟﯿﺴﺘﯽ
از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  abendgymnasien.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎﻟﺞ :در ﮐﺎﻟﺞ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪودا  30ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ .ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ در اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن را در ﺳﺎﯾﺖ
 bundesring.deﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺗﻠﻪ ﮐﺎﻟﺞ :در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ در ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ و ﺑﺎﯾﺮن ﻣﯿﺘﻮان دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﮔﺬراﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ  BR Alphaﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﺞ و ﯾﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ دوی اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی
 Schüler-BAföGدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺗﻠﻪ-ﮐﺎﻟﺞ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﯾﻦ وام را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ وﺟﻮد دارد .وام ﻫﺎی  Schüler-BAföGرا در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺲ ﻧﺪاد.
دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﺎری در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ( ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  . (BAföG 8ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری ) (BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از  15ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 2ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری و/ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
) (Hochschulzugangsberechtigungدر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪون دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
در آﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ا( ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﺪرک ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﺳﺎزه از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮔﺰارش ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ا( ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری
اﯾﺎﻻت و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ.
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اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ )(Berufsabschluss
ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ در رﺷﺘﻪ ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﺎن درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ،
اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪود  6000رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
و  300رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮان در آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺑﺪون دﯾﭙﻠﻢ )ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺗﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،در ﺳﺎﯾﺖ
 Hochschulkompassدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  2000رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  100رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون دﯾﭙﻠﻢ )ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﮐﺜﺮا اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ:
ﻧﻤﺮه ﻫﺎ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ )اﺳﺘﻌﺪادﺳﻨﺠﯽ(
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﺳﻨﺠﯽ ) (Eignungsprüfungرا در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺳﻮاﻻت
در اﯾﻦ آزﻣﻮن در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد.
ب( ﻣﺪرک ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ
از ﺳﺎل  2009ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ را دارﻧﺪ ،دارای ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ )(Abitur
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ،و در واﻗﻊ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪود  7000رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و  300رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﯿﺘﻮان در آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون دﯾﭙﻠﻢ )ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ.
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ:
در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ :اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺳﺎﯾﺖ Studieren ohne
 Abiturﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ ،ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎص ﻣﺸﺎوره اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت آن را از
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎص ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ،ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ  Aufstiegsstipendiumﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ:
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻧﻤﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ از رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ  1و  2ﭘﺎراﮔﺮاف  8ﻗﺎﻧﻮن BAföG
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ و ﯾﺎ دارای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ
 Aufstiegsstipendiumsﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
[Stand: [31.07.2017
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ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (HZBو داﻧﺶ زﺑﺎن ،ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺟﻮد
دارﻧﺪ.
ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را وﺿﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺟﻮد دارﻧﺪ.

 1ﺗﻄﺎﺑﻖ رﺷﺘﻪ و ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulzugangsberechtigungرا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دوره
را در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻟﺞ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎﻟﺞ ،ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ آن ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein Studienkolleg
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ )ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( را ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
) ،(grundständige Studiumو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )weiterführende
 (Studiumﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )weiterbildende
 (Masteﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ
دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  studis-online.deﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رﺷﺖ ﻫﻬﺎی ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 2ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود )(Numerus Clausus
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ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود ﯾﺎ  Numerus Claususﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن  zulassungsbeschränktﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻨﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ
ﻧﻤﺮات درﺳﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و/ﯾﺎ
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود دو ﻧﻮع دارد:
 1رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود ﮐﺸﻮری(  2رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود در ﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎه )ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود ﻣﺤﻠﯽ(
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در  Hochschulkompassﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽو اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎﻣﺤﺪود دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
 1رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ )ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود ﮐﺸﻮری(
در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ( و داروﺳﺎزی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ
ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮاﺳﺮی در
 hochschulstart.deﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulstartﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را در آﻟﻤﺎن و ﯾﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای )ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ  .hochschulstart.deاﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه )ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود ﻣﺤﻠﯽ(
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از داوﻃﻠﺒﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود ﮐﺸﻮری اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ای ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪه  Hochschulstartﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ ،ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎ  Vorabquotenو ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ وﺟﻮد دارد:
اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﻠﯿﺖ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﺧﺎص.
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ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ داوﻃﻠﺐ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺒﺎن را ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در ﺳﺎﯾﺖ  Studentenwerksﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

 3اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ورودی ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ورودی در ﺣﻘﯿﻘﺖ آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﻨﺠﯽ ) (Eignungsprüfungﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ داﻧﺶ و
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن رﺷﺘﻪ را دارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ورزش ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺘﻌﺪادﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
Beispiele findet man auf der Webseite der Martin-Luther-Universität Halle .Wittenberg oder der Webseite der Universität Bielefeldاﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد اﻏﻠﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺪون ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (HZBدر رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 4ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )(Praktikum
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ
ﮐﺎرآﻣﻮزی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
[Stand [31.07.2017
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آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟
آری ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص آن داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟﯽ :ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ  BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬاردBAföG .
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری"
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری ) (BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال § BAföG 8ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  BAföGﻧﺒﺎﺷﯿﺪ )ﺷﺮاﯾﻂ ،BAföG
ﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺎﻗﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن روﺷﻨﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از 15
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ را در § BAföG 8ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺑﺮای آﻏﺎز ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ دارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
) (Aufenthaltserlaubnisﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
دارد.
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺎل  2006ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ ،وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  60ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ § 60a AufenthGﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ) (Duldungدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
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اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
?Was ist ein duales Studium
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
[Stand: [16.10.2017
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اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ
را اداﻣﻪ دﻫﻢ؟
آری .وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرﮐﯽ دارد ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دﮐﺘﺮا
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﻠﻤﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
) ،(Diplomاﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖErsetzt mit: Mehr Informationen finden Sie .
.auf Deutsch und Englisch auf der Webseite Research in Germany

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺷﻮﯾﺪ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را
در ﻓﺼﻞ ?Welche Wege zu einem akademischen Abschluss gibt es in Deutschland
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ:
 1ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
 2ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

 1ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﺧﺎص را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺳﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 1ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده anabin
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 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
 3ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ uni-assist
 1ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده anabin
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  anabinﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulabschlüsseﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ  anabinرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:
ا( ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط )،(bedingt vergleichbar
ﻣﻌﺎدل ) (entsprichtو ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ). (gleichwertig
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ Bachelor
را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ب( ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ:
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک اﺻﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در دﻓﺘﺮﭼﻪ آﻟﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
 3ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ uni-assist
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 2ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
) ،(grundständige Studiumو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )weiterführende
 (Studiumﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )weiterbildende
 (Masteﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ
دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در  Hochschuleﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در )ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ( در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮای ﺑﺎر اول اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Welche Voraussetzungen gibt es für ein Studium

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
[Stand: [31.07.2017
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ؟
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )(Studienvorbereitung
ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼس و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 1ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﺎ
 2ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎری و ﯾﺎ اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ دوره ﭘﯿﺶ ﺗﺮم.
اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن و ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد در درﺟﻪ اول ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulzugangsberechtigungدارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،
داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه و اﯾﺎﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ،
در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﻻﯾﻞ و ﻧﯿﺰ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد.

Abbildung: Möglichkeiten der Studienvorbereitung

اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ
وﺟﻮد دارد؟
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اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ) (direkte Hochschulzugangsberechtigungﻧﺪارﯾﺪ .اﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪارس و ﯾﺎ دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ در ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ آزﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Studierfähigkeitﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻ در درس رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در دروس اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﻘﻮق ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه را درک ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﺑﺮای آزﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ .?Was ist ein Studienkolleg

اﮔﺮ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ام ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را دارﯾﺪ ،وﻟﯽ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﯾﺪ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺮم ) (propädeutisches Vorsemesterدر ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
وﯾﺪﺋﻮ ﺟﻮزف ﯾﺎﺗﯿﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮑﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺴﺒﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در دوره آﻣﺎدﮔﯽ و ﭘﯿﺶ ﺗﺮم ،و از راه رﺳﯿﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺑﯿﻨﮕﻦ ﮔﺰارش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  Kironدروس ﻻزم را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی  ،Kironدر داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ  Kironرا ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻟﻤﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯿﺮود .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ،ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ دوره ﭘﯿﺶ ﺗﺮم و اﻣﮑﺎﻧﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Was
.?ist ein Vorstudium oder ein propädeutisches Vorsemester
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ  ?Was ist Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ و ﭼﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی آﻟﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ درس ﺗﺨﺼﺼﯽ را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻮﯾﺪ
دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ  Kironرا ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Was ist eine
.?Gasthörerschaft
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ  ?Was ist Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﺎده ﺷﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
و اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

44

(Hop-on | Akademische Bildung in Deutschland | Hamburg Open Online University (HOOU

 1ﭘﺮوژه Kiron
ﯾﮑﯽ از دوره ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮوژه  Kironاﺳﺖ .آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺪارﯾﺪ .دوره ﻫﺎی  Kironدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ  ?Was ist Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
 2ﭘﺮوژه FIT 4 Study
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﻣﺪت  6ﻫﻔﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
آﻟﻤﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻬﻢ آن را ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎن و ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ روش ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ دوره را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  oncampusدوره ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺎدﮔﯽ آﻧﻼﯾﻦ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 3ﮐﻼس ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ
در ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درس ﭘﺎﯾﻪ ای ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد.
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﯾﮏ دوره آﻧﻼﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﻮرﺗﺎل داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دوره آﻧﻼﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوره ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،دوره ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﺑﺘﺪای ﺗﺮم ،دوره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی
) (Orientierungswochenﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎص دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺮم و ﯾﺎ ﺗﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ).(Summer School
در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دوره ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد .دوره ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  DAADﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ،دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ.

اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺎﻣﺤﺪود دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از داوﻃﻠﺒﺎن را ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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در ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ( و داروﺳﺎزی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ
ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Welche Voraussetzungen gibt es
.?zusätzlich
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ ،ﻧﻤﺮات ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در رﺷﺘﻪ ای ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺒﻮﻟﯽ در آن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻪ ﺟﺰ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ،
داروﺳﺎزی و ﺣﻘﻮق(.

از ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﺮ
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد
اﺻﻄﻼح ﺗﺮم اﻧﺘﻈﺎر ) (Wartesemesterرا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﻪ و ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺟﺒﺎری دارد ،اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ،
ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﯾﮏ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ(.
ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  14ﺗﺮم ) 7ﺳﺎل( اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از Zeit Online
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه را در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻌﺪی اﺗﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺪود ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎ در  Hochschuleﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار رﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﻪ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ( و ﺣﺪود ﻧﻪ ﻫﺰار رﺷﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ Wie kann man sich
 ?für ein Studium entscheidenﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
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در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد:
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ(.
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ .?Was ist ein Praktikum
[Stand: [31.07.2017
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دوره آﻣﺎدﮔﯽ ) (Vorstudiumﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﺮم
) (propädeutisches Vorsemesterﭼﯿﺴﺖ؟
دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﮏ دوره ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ ﺗﺮم ) propädeutisches Vorsemesterﯾﺎ  (Propädeutikumو در
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  Prestudy Programﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺶ ﺗﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ اﺻﻮل ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع
در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺗﺮم را ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ )از ﺳﻄﺢ  B1/B2ﺗﺎ  ،(C1دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دوره ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺗﺮم ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
دارﻧﺪ ،و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ در دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ و زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ " "Integraدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ادﻏﺎم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در دروس
ﺗﺨﺼﺼﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن ) (DAADﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد .در ﭘﺎﯾﮕﺎه
داده  DAADﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژه  Integraرا در ﺷﻬﺮﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﺑﺎره آن دوره وارد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﮔﺎﻫﯽ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوره ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد .زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ .?Was ist ein Studienkolleg
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺸﺎوران ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ای ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮم؟
ﺧﯿﺮ .ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺸﺎوران ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
در داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ای ﺑﺪﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ " ."Welcomeدر
آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از روﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دادن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺰ واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﯽ را ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل:

ﺳﺎرا از ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را در رﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
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او ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ،و اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ،داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و
ﮐﺎرآﻣﻮزی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ اش اﺳﺖ.

او ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﯾﻦ دوره او در
ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﻄﺢ  C1ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ،او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارد .در داﻧﺸﮕﺎه ،ﯾﮏ ﻣﺸﺎور
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .آن  10واﺣﺪی ﮐﻪ او در اﯾﻦ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،در دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ او ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ .?Was ist ein Praktikum
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Welche Sprachkenntnisse braucht man für ein
?Studium

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺧﯿﺮ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ را ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ وام
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻃﯽ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی  Schüler-BAföGﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 AföGVorkHSVﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﯾﮏ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ،ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎ وام  Schüler-BAföGﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع 2
ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ وام  Schüler-BAföGرا ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGBII 27§) 2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  Schüler-BAföGو ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع ) 2ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ( ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
اﯾﻦ دوره ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮان دوره آﻣﺎدﮔﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ؟
آری .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ :ﺟﺰوه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن.
ﺗﻮﺟﻪ:
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ ،ﭼﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ای را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﯾﻔﺎت ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وام
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی  Schüler-BAföGﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﺮای ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از 15
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری ) (Schüler-BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ
اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ
از واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال §BAföG 8
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  Schüler-BAföGﻧﺒﺎﺷﯿﺪ )ﺷﺮاﯾﻂ
 ،BAföGﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ای وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد دارد؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺳﻂ
.Kiron
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ،
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺪون داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ دوره آﻣﺎدﮔﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ  ?Was ist Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را در ﮐﻼس ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
 ?Welche Sprachkenntnisse braucht man für ein Studiumﯾﺎ در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن
در ﻓﺼﻞ ?Wo kann ich Deutsch lernen

ﻣﻦ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .ﭼﻪ راه ﻫﺎی ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد دارد؟
ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ ،زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ .ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ،دوره
ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
در آﯾﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮏ دوره آﻣﺎدﮔﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﺎل آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دوره را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ دوره را ﺷﺮوع ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
[Stand: [31.07.2017
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ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Studienkollegﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺬراﻧﺪه اﻧﺪ و
در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ،وﻟﯽ
در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای آﻧﻬﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.

از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد در ﺧﺎرج را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ آن
ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﺎ
ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ راه ﻫﺎی
دﯾﮕﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک را در ﻓﺼﻞ
 ?Welche Voraussetzungen gibt es für ein Studiumﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه در آﻟﻤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ،ﺷﻤﺎ دروس
ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﻮن زﺑﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ای دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل:
آﻗﺎی اﮐﺒﺮی ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اون ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را در اﯾﺮان ﮔﺬراﻧﺪه ،و ﻣﺪرک آن
در آﻟﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اون ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ آن ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اون در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺎﯾﺪ دروس
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل*:

آﻟﻤﺎﻧﯽ
رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﻮﺟﻪ:
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دروس ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن Feststellungsprüfung
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن دروﺳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺞ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد
ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻪ رﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ دارﻧﺪ .در ﺑﺎﻗﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن از ﻧﻮع
ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
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اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎم آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎﯾﺖ  Studienkollegsآورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﺞ را در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ
دﻗﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ دو ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ:
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص
 1آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ:
ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )(Universitätskollegs
ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی )(Fachhochschulkollegs
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎﻟﺞ در ﯾﮏ
داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺞ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎﻟﺞ در
ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
در اﯾﺎﻻت ﻧﻮردﻫﺎﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ،ﺑﺮﻣﻦ و ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻟﺞ دوﻟﺘﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﻮردﻫﺎﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ ﮐﺎﻟﺞ
ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد دارد.
در ﺑﺮﻣﻦ و ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد .ﻧﺎم آﻧﻬﺎ "اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺧﻠﯽ" )interne
 (Hochschulprüfungsverfahrenاﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺘﺤﺎن ورودی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را
دارد .و ﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ در
اﻣﺘﺤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 2آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص
ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد و ﯾﺎ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ .دوره ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ در  5دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد .در ﺳﺎﯾﺖ  Studienkollegsﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی
ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪ زﻣﺎن ﻣﯿﺒﺮد؟
دوره ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪود  28اﻟﯽ  32ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ
رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻣﯿﺘﻮان در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
آن را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻟﺞ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﯿﺶ از آن در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assist.deدرﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ B1
ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﯾﮏ آزﻣﻮن زﺑﺎن و ﮔﺎﻫﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﺷﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ
 deutschlernen-blogﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ
 studienkollegs.deﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ:
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﯾﺰا ﻧﺪارﯾﺪ.
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ﺷﻬﺮﯾﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻢ؟
اﮐﺜﺮ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
اﻣﺎ :ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎدی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﻫﺮ ﺗﺮم ﯾﮏ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ
از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ را ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
 Schüler-BAföGﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺤﺖ  BAföGدر دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .وام ﻫﺎی  Schüler-BAföGرا در
اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺲ ﻧﺪاد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻫﺎی
ﮐﺎری در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Garantiefonds Hochschuleدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻮع
اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Wo finde ich Beratungsangebote und
 ?Projekte zum Thema Studiumو ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ Bildungsberatung Garantiefonds
 Hochschuleﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و روﺳﯽ اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ  BAföGدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB II 27) 2آورده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  Schüler-BAföGو ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع ) 2ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ( ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره
ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در
ﺳﺎﯾﺖ  studis-onlineﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )§(BAföG 8
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از 15
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش )Amt für
 (Ausbildungsförderungو ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮان از وام  BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد
دارﻧﺪ؟
اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻟﺠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ(
داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ:
در ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﺞ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  Kironﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
دروس ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را دوﺑﺎره ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
) (1ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ?Wo kann ich Deutsch lernen
) (2آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﺞ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﮐﺎﻟﺞ در
اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن ،آزﻣﻮن ﺧﺎرﺟﯽ ) (Externenprüfungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎوره در ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺟﺪی آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ درﺧﻮاﺳﺖ داده ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺴﺖ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﺑﺎر در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  Studienkollegsﻟﯿﺴﺘﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
) (3ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی Kiron
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﺮم و ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﺮم ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدآﻣﻮز و
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ  ،Kironدروس را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل:

ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺴﮕﺮی از ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ او در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا دوره ﮐﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را
ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﺪ .او در ﺷﻬﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻟﺠﯽ
در آن ﻧﯿﺴﺖ .و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،او در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﻣﯿﺮود .اون از ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ
ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺳﻮال
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد ،و اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺮای اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭼﻪ
دروس و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ،او دروس آﻧﻼﯾﻦ  Kironﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﮐﺎﻟﺞ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ ،او ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه
درﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ  ?Was ist Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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) (4ﺑﺎز ﮔﺬراﻧﺪن اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را دوﺑﺎره ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻢ ) (Abiturو ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ
) (Fachabiturآﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Welchen Schulabschluss
?braucht man für ein Studium
) (5ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ راه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر و ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
ﺷﻐﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از
ﮔﺬراﻧﺪن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را در ﻓﺼﻞ ?Was ist der Unterschied zwischen Ausbildung und Studium
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎری ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ای دارﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در از
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ Wo finde ich
.?Beratungsangebote und Projekte
[Stand: [31.07.2017
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دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن )(Gasthörerschaft
ﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دروس را ﮔﻮش دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﮐﻼس ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ،
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ
را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن در آن رﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻫﺎی درﺳﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ
ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن رﺷﺘﻪ و در آن داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن در ﯾﮏ ﮐﻼس در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺶ
زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن اﮐﺜﺮا راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ دوره ﻫﺎی راﯾﮕﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن را در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ  study-in.deﯾﮏ
ﭘﺎﯾﮕﺎه داده از ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری
) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
آری ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﯿﺸﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ،ﺷﻤﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دوره را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻼس
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از دوره داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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آﯾﺎ راه دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن وﺟﻮد دارد؟
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  oneweekexperienceﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ دوره ﯾﮑﻬﻔﺘﻪ ای را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
[Stand: [31.07.2017
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ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (Praktikumﭼﯿﺴﺖ؟
در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻐﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ دوره را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺟﺒﺎری ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻓﺼﻞ "ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟".

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان
ﮐﺎرآﻣﻮزی اﻧﺠﺎم داد؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ای
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
) (Beschäftigungserlaubnisو ﯾﺎ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ) (Arbeitserlaubnisﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﻃﻮل ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺟﺎزه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ
در ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﭼﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی ای ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ دارﯾﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ در آﻟﻤﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺟﺒﺎری
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ )(Einstiegsqualifizierung
ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ "اﺳﺘﺨﺪام/اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻤﻨﻮع" ) (Beschäftigung/Erwerbstätigkeit nicht gestattetدرج
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ " ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺸﺎور ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
[Stand: [31.07.2017
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ﭘﺮوژه  Kironﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ آزاد  Kironﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت  Kironﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻄﺢ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺪارک ﻻزم در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ) (BAföGﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد )اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ(
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آن
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻟﻤﺎن را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺖ  Kironﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آﻟﻤﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوژه :Kiron
راﯾﮕﺎن
آﻧﻼﯾﻦ و
ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
در ﭘﺮوژه  Kironدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  5ﮔﺮاﯾﺶ درﺳﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن
ﻓﺮوم ﻫﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ،
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره
ﻣﺸﺎوره رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از دوره ﻫﺎی  Kironدر داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﯾﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل
واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ دروﺳﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه  Kironﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل:
)Frau A. kommt aus Syrien und hat dort schon drei Semester (1,5 Jahre
Betriebswirtschaft studiert. Eigentlich möchte sie in Deutschland sofort
.weiterstudieren und einen Bachelor-Abschluss machen

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،او اﺑﺘﺪا در ﺳﺎﯾﺖ  anabin.deﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده و ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ اش در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )direkte

 (Hochschulzugangsberechtigungﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

او در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻓﺸﺮده زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﻨﺎر آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اون وﻗﺖ آزاد زﯾﺎدی ﻧﺪارد .او در ﮐﻼس
ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ  Kironدر ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  5ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ اﯾﻦ دوره را ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮد ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن داﻧﺶ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .زﯾﺮا ﮐﻼس ﻫﺎی Kiron
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﻠﮕﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺪ اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮم در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

او ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﺎﯾﺖ  ،hochschulkompass.deداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ را
ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ او
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .او اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در
رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺒﻮل ﺷﺪ .اون ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره از ﺗﺮم اول ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﮕﯿﺮد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ از دروس
رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮد.

در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او ﻫﯿﭻ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او در دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
 Kironﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻣﻮزد ،دروس اوﻟﯿﻪ و اﺻﻮل رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ را
ﻣﯽ آﻣﻮزد .او در اﯾﻦ دوره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ درﺳﯽ ) (Kiron-Buddyدارد ،ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .آن دو ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺪ در ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ﺑﺎﻋﺚ
اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮ اون ﻣﯿﺸﻮد.

ﭘﺲ از  15ﻣﺎه ،آﻗﺎی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ  ،Kironاو
ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دروﺳﯽ ﮐﻪ در  Kironﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ
درﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ او در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
دوره ﻫﺎی درﺳﯽ در  Kironﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻼس
ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ  Kironﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺼﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ:
در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ واﺣﺪ درﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulzugangsberechtigungدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ،ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی  Kironﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰا ﺑﮑﻨﯿﺪ.
در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از  Kironﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ،وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ  Kironﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖMan kann auf der Webseite .
 .auch testen, ob Kiron das Richtige für einen istاﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی  Kironﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻻزم
اﺳﺖ؟
Man kann auf der Webseite testen, ob Kiron das richtige Angebot für einen
.ist
ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻟﭗ ﺗﺎپ ،ﮐﺎﻣﯿﭙﻮﺗﺮ ﻣﯿﺰی ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ(
ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﭘﺮوژه  Kironﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ آﻧﻼﯾﻦ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ در
 Kironﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده ،و ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد.
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ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن آرام ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ  Kironﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﭘﺮوژه  Kironﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )ﻣﺪرک ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه( اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻼﯾﻦ در  Kironﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
دوره ﻫﺎی درﺳﯽ در  Kironﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻼس
ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه  Kironﯾﮏ ﺳﮑﻮ ﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﻮرم آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ دوره ﻫﺎ "دوره ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ آﻧﻼﯾﻦ و آزاد" ) (Massiv Open Online Coursesﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﯾﮏ دوره را آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .اﮐﺜﺮ
دروس ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮐﺜﺮ دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮدآﻣﻮز ﺑﻮده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﮐﻼس درﺳﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و در ﭼﻨﺪ ﮐﻼس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
.Hier kann man erfahren, ob wie das Online-Studium bei Kiron funktioniert

آﯾﺎ از  Kironو ﯾﺎ ﺑﺮای  Kironﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
از  Kironﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ای ﻧﻤﯿﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﭘﺮوژه  Kironﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ
آﯾﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ در
 Kironاز وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﭘﺮوژه  Kironﯾﮏ دوره آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﮐﻨﺎر ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ
ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر زﻣﺎن
ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از دوره  Kironرا درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد؟
در ﭘﺮوژه  Kironدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  5ﮔﺮاﯾﺶ درﺳﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
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. ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪKiron اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه
?Wie kann man sich auf ein Studium vorbereiten  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ،ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
[Stand: [31.07.2017
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ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ) (Hochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ) (Hochschuleﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد:
داﻧﺸﮕﺎه )از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ(
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی
داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ(
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ:
در ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
در ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ.
در ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺼﯿﻼت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﺮم( .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دارد .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮا ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ روی
ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ) (Universitätﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ) (Kunsthochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätﭼﯿﺴﺖ؟
[Stand: [15.07.2017
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داﻧﺸﮕﺎه ) (Universitätﭼﯿﺴﺖ؟
در داﻧﺸﮕﺎه رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دروس زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﺌﻮری ﻫﺎ و روش ﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺎص از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮای ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮا.

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﻨﮑﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Abiturو ﯾﺎ ﮐﻨﮑﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ )ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ(
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ روی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ.
در داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دو ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻣﺜﻼ اﻗﺘﺼﺎد و ادﺑﯿﺎت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( وﺟﻮد دارد.
در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ دﮐﺘﺮا وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ  zeit.deﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ) (Kunsthochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätﭼﯿﺴﺖ؟
[Stand: [15.07.2017
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داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی )(Fachhochschule
ﭼﯿﺴﺖ؟
اﮐﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم  Fachhochschuleاﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎﺑﺮدی و ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 Universities of Applied Sciencesﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دروس ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ:
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ،
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ )ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ(
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺸﮕﺎه
در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی "ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه
اﻗﺘﺼﺎدی" اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
رﺷﺘﻪ ) Business Administrationﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ( در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﻘﻮق ﺑﺮﻟﯿﻦ،
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن "ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺮ
آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،راه ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ".
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی راﯾﺞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق( ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺪدﮐﺎری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،اﻗﺘﺼﺎد )اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻠﯽ( و ﻃﺮاﺣﯽ )ﻃﺮاﺣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻮد دارد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﻬﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﮐﻼس ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎدان و ﻣﺪرﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﻏﻠﺐ از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﯾﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ،و ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪرک ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﺎرﺑﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ  zeit.deﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
در ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ) (Berufsakademienوﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ آﮐﺎدﻣﯽ ﻫﺎ در
ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﻫﺴﻦ ،ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ-ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن ،ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ،زارﻟﻨﺪ ،زاﮐﺴﻦ و اﺷﻠﺴﻮﯾﮓ-ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮏ آﮐﺎدﻣﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .از ﺳﺎل  ،2004ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﮏ آﮐﺎدﻣﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ
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ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﮐﺘﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschulreifeﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی دروس ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﯿﺘﻮان ﻣﺪرک دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﻧﻤﯿﺘﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد )اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ(.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ) (Universitätﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ) (Kunsthochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
[Stand: [15.07.2017
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داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ) (Kunsthochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزﯾﮕﺮی ،آواز ،رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،اﺳﺘﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮاﺧﺘﻦ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و در آزﻣﻮن آن ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪرک ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  1000داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ وﺟﻮد دارد .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،و ﯾﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ""Suche anpassen
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن ورودی ﻗﺒﻮل
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﮐﺮدن آن ﻫﻨﺮ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻗﺺ و ﯾﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ( اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎن دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ وﺟﻮد دارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ) (Universitätﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätﭼﯿﺴﺖ؟
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داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätenﺑﺎ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernschulenﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺪارس ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻣﯿﺘﻮان در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﺜﻼ در ﮐﻼس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺪرک
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت اراﺋﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد.
در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻣﯿﺘﻮان در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرک
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺎ ﻣﺪارک دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
 .FernUniversität in Hagenﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻫﺎﮔﻦ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺮ واﺣﺪ درﺳﯽ ) (SWSدر اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه  20ﯾﻮرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ درس ﺣﺪاﻗﻞ  2واﺣﺪ دارد و ﯾﮏ ﺗﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اراﺋﻪ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein Fernstudium/Online-Studium

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد دارد.
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻫﺎﮔﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮان دﮐﺘﺮا ﮔﺮﻓﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ) (Universitätﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ) (Kunsthochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
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ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ ،و در
اﻣﺘﺤﺎن آن ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﯾﺪ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )Hochschulabschluss،
 (Studienabschlussﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻫﻨﻮز ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺪرک دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) (Bachelorاﺳﺖ .در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺪرک
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪرک آزﻣﻮن دوﻟﺘﯽ ) (Staatsexamenاﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ،ﻣﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﻪ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ
اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻧﯿﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺎپ-آن در ﻣﻮرد ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا ﻫﯿﭻ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪMehr Informationen zur Promotion findet man auf Deutsch und .
.Englisch auf der Webseite Research in Germany
راه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ
وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

Abbildung: Wege zum akademischen Abschluss, Infoillustration von Riesenspatz
für Hop-on, ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﺻﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد:
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری  -آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارم ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﻦ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک
) (Anerkennungﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻮاب ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﮕﺎه ) (Universitätﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ) (Kunsthochschuleﭼﯿﺴﺖ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ) (Fernuniversitätﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺻﻄﻼح "ﺗﻤﺎم وﻗﺖ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ روی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز  8ﺳﺎﻋﺖ در داﻧﺸﮕﺎه و در ﮐﻼس ﻫﺴﺘﯿﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻼس ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد و دوره و ﻧﻮع )ﮐﻼس ،ﺳﻤﯿﻨﺎر( آن دوره را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (Studienordnungو آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ) (Prüfungsordnungﻧﺎم دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه روﺳﺘﻮک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺷﺮح ﻫﺮ ﮐﻼس ،ﻣﯿﺰان وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮐﻼس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ
زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای دوره ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻼس و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﻼس ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺮوژه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و
آﻣﺎده ﮐﺮدن اراﺋﻪ ﺑﺮای ﺳﻤﯿﻨﺎر .زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎی ﻫﺮ درس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ
واﺣﺪ درﺳﯽ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ  Leistungspunkteو ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن  Credits/ECTSﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن" ،زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ"
) (Regelstudienzeitﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ  3ﺳﺎل ) 6ﺗﺮم( و ﺑﺮای
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﺳﺎل ) 4ﺗﺮم( اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ،در اﺑﺘﺪای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی دو ﺗﺮم )ﯾﮏ ﺳﺎل( ،ﭼﻬﺎر ﺗﺮم )دو ﺳﺎل( ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ را
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻏﻠﺐ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻪ درﺳﯽ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوره ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎره وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein Studium in Teilzeit
ﻧﮑﺘﻪ:
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ،BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ § BAföG 15ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Kann ich finanzielle Hilfe für ein Studium in Vollzeit
?bekommen

در ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺮ دو ﻧﻮع داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
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دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺗﺮم؛ .(Semestergebühren
اﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  8000رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻟﯿﺴﺘﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺎﯾﻪ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ( و
دوره ﻫﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  138رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ
در آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶ از  7000رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ وﺟﻮد دارد .در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺳﺎﯾﺖ Hochschulkompass
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎیآﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
)ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( و دوره ﻫﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  892رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
داﻧﺸﮕﺎه وﺿﻊ ﻣﯿﺸﻮد .ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ :ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
) (Hochschulzugangsberechtigungو داﻧﺶ زﺑﺎن.

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ )ﻫﻨﻮز( ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎم  Kironوﺟﻮد دارد .ﭘﺮوژه  Kironدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوره
ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ Was ist
 ?Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
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آری .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟﯽ :ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ  BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Kann ich finanzielle Hilfe für ein Studium in Vollzeit
?bekommen

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ دارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
) (Aufenthaltserlaubnisﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
دارد.
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی  (Integrationsgesetz) 2016ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  60ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ § 60a AufenthGﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ) (Duldungدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
.?Was ist ein duales Studium

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
وﺟﻮد دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  BAföGاﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ )(BAföG
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .در
ﯾﮏ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی ) (Schüler-BAföGدر ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،اﮐﺜﺮا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺤﺖ  BAföGدر دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  735ﯾﻮرو در ﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وام را در ﻗﺴﻂ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ وام ﺑﻬﺮه ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ وام و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  10ﻫﺰار ﯾﻮرو را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی از اﯾﻦ وام را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .اﮔﺮ در ﻣﻮﻋﺪ
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ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را دﯾﺮﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وام ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮدی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ:
درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ/ﺷﺮﯾﮏ
ﺳﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ وام  BAföGدر ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  30ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ § BAföG 10ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وام  BAföGو ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ وام را از اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
) (Studentenwerkدر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام  BAföGﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری
ﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ (SGBII 27§) 2
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ  studis-onlineﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ) (Aufenthaltsgestattungدارﯾﺪ؟
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری ) (BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال § BAföG 8ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Wenn Sie 15 Monate in Deutschland leben, kann der Beginn eines Studiums
(Immatrikulation) Einfluss auf die finanzielle Unterstützung haben, die Sie aktuell
bekommen - auch wenn Sie kein BAföG bekommen können (BAföG-Falle - Seite
 .47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از 15
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف . (BAföG 8

آﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد :در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد را
آورده اﯾﻢMehr Informationen zum Thema Finanzierung findet man zum Beispiel auf .
 .Arbeiterkind.de oder in einem Flyer der Studentenwerkeاﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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 1ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  e-fellows.netﻣﯿﺘﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺣﺪودا ﻫﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ از
ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص را ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  DAADﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  e-fellowsدارد.

وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ KfW
ﻣﻮﺳﺴﻪ  KfWﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪAlle .
.Informationen finden man auf der Webseite der KfW auf Deutsch/) und Englisch
اﻣﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﯿﺖ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای )ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 2وام آﻣﻮزﺷﯽ )(Bildungskredit
وام آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ وام ﺧﺎص ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را
ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ وام را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وام آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGو ﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن  BAföGدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ وام را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻬﺮه آن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺳﺎﯾﺖ  Bundesverwaltungsamtsﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
Aber: Der Aufenthaltsstatus hat Einfluss auf die Möglichkeit, einen Bildungskredit
.zu bekommen. Alle Informationen zu den Voraussetzungen findet man hier
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﯾﻨﮑﻪ آن ﻓﺮد ﭼﻪ ﻣﺪت در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آﯾﺎ ﺧﻮدش و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺶ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ وام ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪﺗﺎن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ﺑﻬﺮه زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

 3ﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد در ﻣﻮرد
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
ﻣﯿﺰان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) (Studentenwerkﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪMehr Informationen finden .
?Sie unter Was ist ein duales Studium? und Was ist ein Studium in Teilzeit
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اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری  -آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
[Stand: [15.07.2017
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ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺤﺼﯿﻼت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﺗﺮم در ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد:
 1ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 2ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ
 3ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.

ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ :ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
) (Hochschulzugangsberechtigungو داﻧﺶ زﺑﺎن.

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ )ﻫﻨﻮز( ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﭘﺎره وﻗﺖ را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎم  Kironوﺟﻮد دارد .ﭘﺮوژه  Kironدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوره
ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ Was ist
 ?Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره
وﻗﺖ دارد.

ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
 2ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم
وﻗﺖ ،در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن" ،زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ" ) (Regelstudienzeitﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ  3ﺳﺎل ) 6ﺗﺮم( و ﺑﺮای دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﺳﺎل )4
ﺗﺮم( اﺳﺖ.

79

(Hop-on | Akademische Bildung in Deutschland | Hamburg Open Online University (HOOU

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﮐﻼس ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد و دوره و ﻧﻮع )ﮐﻼس ،ﺳﻤﯿﻨﺎر( آن دوره را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (Studienordnungو آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ) (Prüfungsordnungﻧﺎم دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه روﺳﺘﻮک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﯾﮏ ﺗﺮم ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺮﻣﯿﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  ،BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ § BAföG 15ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Kann ich finanzielle Hilfe für ein Studium in Teilzeit
?bekommen

 2ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی از آﻧﭽﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ را در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
اﯾﻦ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ را ﻣﻮﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪا ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎ )ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ را
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎره وﻗﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ  138رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎره وﻗﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن رﺷﺘﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻠﯽ در
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ دارﻣﺸﺘﺎت اﺳﺖ.
در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassرﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ.
ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را دارد.
در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺎره وﻗﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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 3ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ :ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
) (Berufsbegleitendes Studiumﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮐﺎرﻣﺤﻮر )(berufsintegrierendes Studium
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎره وﻗﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮادﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت در دو ﺷﮑﻞ وﺟﻮد دارد:
 1ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
 2ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﻣﺤﻮر

 1ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی Neubrandenburg
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ  2اﻟﯽ  4ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻗﯽ وﻗﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ
در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری در ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﮐﺜﺮا دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ .ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ و دوره ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در ﻫﺮ
رﺷﺘﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
?Was ist ein Fernstudium/Online-Studium

 2ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﻣﺤﻮر
"ﮐﺎرﻣﺤﻮر" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮐﺎرﻣﺤﻮر ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ) (duales Studiumﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﺎره
وﻗﺖ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر اﺳﺖ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﮐﺜﺮا دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ .ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ،رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی Bingen
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ  61رﺷﺘﻪ را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﺤﻮر و در
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
زﺑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ در ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺺ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ،ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و درﺳﯽ اﻏﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری
ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ .?Was ist ein duales Studium
ﺗﻮﺟﻪ:
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه
اﺷﺘﻐﺎل ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  ?Wie finde ich Arbeitدر ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-
آن.
ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ  BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Kann ich finanzielle Hilfe für ein Studium in Teilzeit bekommen

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ دارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
) (Aufenthaltserlaubnisﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
دارد.
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی  (Integrationsgesetz) 2016ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  60ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ § 60a AufenthGﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ) (Duldungدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
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اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
.?Was ist ein duales Studium

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 BAföGاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .در
ﯾﮏ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی ) (Schüler-BAföGدر ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،اﮐﺜﺮا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺘﯽ دارﯾﺪ ،ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وام
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از وام  BAföGﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ
) (Bundesausbildungsförderungsgesetzاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده و
ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮدی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ:
درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ/ﺷﺮﯾﮏ
ﺳﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وام  BAföGو ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ وام را از اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
) (Studentenwerkدر داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ
در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﻣﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وام  BAföGﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
دارﻣﺸﺘﺎت ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وام  BAföGﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وام  BAföGﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ § BAföG 15ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
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وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام  BAföGﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری
ﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ (SGBII 27§) 2
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ) (Aufenthaltsgestattungدارﯾﺪ؟
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری ) (BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال § BAföG 8ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  Schüler-BAföGﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
)ﺷﺮاﯾﻂ  ،BAföGﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از 15
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف . (BAföG 8

آﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ KfW
ﻣﻮﺳﺴﻪ  KfWﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در
ﺳﺎﯾﺖ  KfWﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﯿﺖ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای )ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وام آﻣﻮزﺷﯽ )(Bildungskredit
وام آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ وام ﺧﺎص ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را
ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ وام را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وام آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGو ﯾﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن  BAföGدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ وام را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻬﺮه آن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺳﺎﯾﺖ  Bundesverwaltungsamtsﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﯾﮏ  Bildungskreditﺑﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ وام ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ.
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اﻣﺎ :وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ وام را در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﯾﻨﮑﻪ آن ﻓﺮد ﭼﻪ ﻣﺪت در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آﯾﺎ ﺧﻮدش و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺶ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ وام ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﻧﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪﺗﺎن ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎ ﺑﻬﺮه زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  e-fellows.netﻣﯿﺘﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  DAADﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  e-fellowsدارد.

ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم )ﻫﺎرﺗﺰ (4
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع ) 2ﻫﺎرﺗﺰ  (4ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Duldung
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع ) 2ﻫﺎرﺗﺰ  (4درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را در ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) (Studentenwerkﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ را از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری  -آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
[Stand: [15.07.2017
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ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ) (duales Studiumﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک اراﺋﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در آن دروس ﻋﻤﻠﯽ را در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و دروس
ﺗﺌﻮری را در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارداد دارﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داﺷﺖ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آن ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد در دروس داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺌﻮری
ﺧﻮد را در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ و درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،آن ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط را در آن ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  azubiyoاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  BR Aplhaﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎن ﺧﻮد در ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ :ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
) (Hochschulzugangsberechtigungو داﻧﺶ زﺑﺎن.

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ )ﻫﻨﻮز( ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
دوﮔﺎﻧﻪ را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎم  Kironوﺟﻮد دارد .ﭘﺮوژه  Kironدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوره
ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ Was ist
 ?Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه دوﮔﺎﻧﻪ
راﻧﻠﻨﺪ ﻓﺎﻟﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
 1ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
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 2ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر

 1ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
"ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻫﻢ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
را ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ و ﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ در آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﻫﻢ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ( ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ )و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ  (Fachschuleﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﺣﺪودا  400رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد .زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
دوره ﻫﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ را در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  ausbildung plusﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل:
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﻘﻮق در ﺑﺮﻟﯿﻦ دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز آن ﯾﮏ ﻗﺮار ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎری ای ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪﯾﺮ آن
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺪرﻫﺎﯾﻦ.

 2ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
"ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﯿﻦ دو ﺗﺮم و ﯾﺎ در ﺗﺮم ﻋﻤﻠﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ در ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ "ﺑﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ" ) (mit vertiefter Praxisﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود.
در ﺑﺴﯿﺎر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ در دوره ای ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺷﻤﺎ دارد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرآﻣﻮزی ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪرک
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
 Weihenstephan-Triesdorfاﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  300رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ دو رﺷﺘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ را در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  ausbildung plusﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم داد .ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻤﺎﯾﻞ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ .اﮐﺜﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ )داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی(.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﺮﮐﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
در ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﮐﺜﺮا ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﺪ و ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر را در ﻓﺼﻞ  ?Wie finde ich Arbeitدر ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ دارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
) (Aufenthaltserlaubnisﺑﮕﯿﺮم؟
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی  (Integrationsgesetz) 2016ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  60ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ § 60a AufenthGﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ) (Duldungدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  BAföGاﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .در
ﯾﮏ وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزی ) (Schüler-BAföGدر ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،اﮐﺜﺮا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی را در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮدی ﻫﺮ ﺷﺨﺺ و
ﺑﺨﺼﻮص درآﻣﺪ او
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺶ از  450ﯾﻮرو در ﻣﺎه درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ وام اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎر آزاد و ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد .در ﺳﺎﯾﺖ  bafoeg-rechnerﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ،از ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ را ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 2
)§ (SGBII 27ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ راه
ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ KfW
ﻣﻮﺳﺴﻪ  KfWﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در
ﺳﺎﯾﺖ  KfWﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﯿﺖ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای )ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وام آﻣﻮزﺷﯽ )(Bildungskredit
ﯾﮏ  Bildungskreditﺷﺎﻣﻞ دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﭘﺎره وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﮐﺜﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  e-fellows.netﻣﯿﺘﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  DAADﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  e-fellowsدارد.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ را از داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری  -آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
[Stand: [15.07.2017
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ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری  -آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری را ﻣﯿﺘﻮان ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،زﯾﺮا داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ را ﺑﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻼس ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺟﺬاب و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ  oncampusﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ) (Ad-Blockerدارﯾﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی آن ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ  Oncampusﯾﮏ ﮐﻼس آﺷﻨﺎﯾﯽﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﮐﻼس آﺷﻨﺎﯾﯽ ) (Schnupperkursﮐﻼﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دوره و
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
در وﺑﻼگ  ،oncampusدو داﻧﺸﺠﻮ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺰارش ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع دوره و داﻧﺸﮕﺎه
دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
 .FernUniversität in Hagenﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Was ist eine
?Fernuniversität
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎر از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﯽ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻫﻤﯿﺸﻪ دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ را داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  200رﺷﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری )در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﯿﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در  19رﺷﺘﻪ زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ،در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ
آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ :ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
) (Hochschulzugangsberechtigungو داﻧﺶ زﺑﺎن.
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اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ )ﻫﻨﻮز( ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎم  Kironوﺟﻮد دارد .ﭘﺮوژه  Kironدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوره
ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ Was ist
 ?Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
 1ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
 2ﭘﺎره وﻗﺖ

 1ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  17رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
 36رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ،رﺷﺘﻪ
اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی  Jadeﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭘﺎره وﻗﺖ در اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Kann ich finanzielle Hilfe für ein Fernstudium bekommen

 1ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﭘﺎره وﻗﺖ
اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻏﻠﺐ دوره ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺧﻮد را
دوره ﻫﺎی "ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر" ) (berufsbegleitendﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را
در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ،راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺎره وﻗﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ?Was ist ein Studium in Teilzeit
ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی اﺻﻠﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭘﺎره وﻗﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن آن و در اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Kann ich finanzielle Hilfe für ein
?Fernstudium bekommen
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ﻧﮑﺘﻪ:
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ دوره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع از آن ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
وﻟﯽ :ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ  BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ،
ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Kann ich finanzielle Hilfe für ein
?Fernstudium bekommen

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ دارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
) (Aufenthaltserlaubnisﺑﮕﯿﺮم؟
ﺧﯿﺮ.
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی  (Integrationsgesetz) 2016ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  60ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ § 60a AufenthGﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ) (Duldungدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ای اﺳﺖ ﮐﻪ دوره ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ .?Was ist ein duales Studium

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری دارد.

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ،اﮔﺮ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
 BAföGدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮدی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ:
درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ درآﻣﺪ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ/ﺷﺮﯾﮏ
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ﺳﻦ
در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮرﯾﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات آن در § BAföG 3آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ
را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ) (Aufenthaltsgestattungدارﯾﺪ؟
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری ) (BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال § BAföG 8ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ  Schüler-BAföGﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
)ﺷﺮاﯾﻂ  ،BAföGﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از 15
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف . (BAföG 8

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﭘﺎره وﻗﺖ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
در اﯾﻦ دوره ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام  BAföGﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری
ﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ (SGBII 27§) 2
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﭘﺎره وﻗﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
دوره زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را در
ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) (Studentenwerkﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﭘﺎره وﻗﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارﻧﺪ؟
وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ KfW
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ﻣﻮﺳﺴﻪ  KfWﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن وام ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در
ﺳﺎﯾﺖ  KfWﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﯿﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ آن داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻠﯿﺖ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای )ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وام آﻣﻮزﺷﯽ )(Bildungskredit
وام آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ وام ﺧﺎص ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ وام را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وام آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ  BAföGو ﯾﺎ ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن  BAföGدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦ وام را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻬﺮه آن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﺳﺎﯾﺖ  Bundesverwaltungsamtsﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ :وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ وام ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ وام را در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﯾﻨﮑﻪ آن ﻓﺮد ﭼﻪ ﻣﺪت در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آﯾﺎ ﺧﻮدش و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻨﺶ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﯾﮏ  Bildungskreditﺑﻪ دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﭘﺎره وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد.

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  e-fellows.netﻣﯿﺘﻮان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  DAADﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  e-fellowsدارد.
وزارت آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ) (Bundesministerium für Bildung und Forschungﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارد.
ﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم )ﻫﺎرﺗﺰ (4
در دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﭘﺎره وﻗﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع ) 2ﻫﺎرﺗﺰ  (4ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر و ﺷﺮوع ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
را در ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) (Studentenwerkﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ را از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
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ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎره وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
[Stand: [15.07.2017
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ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارم ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﻦ در
آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک
) (Anerkennungﭼﯿﺴﺖ؟
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ )ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ( ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ) (reglementierte Berufeﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﮐﻪ از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدﻟﯽ
در آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻣﻌﺎدل ﺷﻮد .اﺻﻄﻼح رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر "ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ ارزی" )(Gleichwertigkeitsprüfung
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ) (nicht-reglementierte Berufﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ،زﺑﺎن و اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﯿﭻ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک )ﻫﻢ ارزﺳﺎزی( وﺟﻮد
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،آن ﺷﺮﮐﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﯽ  IQﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Anerkennung in Deutschlandاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪﻣﺪارک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت زﯾﺎدی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( ) (Hochschulabschlussو ﻣﺪارک ﮐﺎری
)ﮐﺎرداﻧﯽ( ) (Berufsabschlussﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن داده اﯾﻢ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﺘﺒﺎﻧﯽ  IQﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ
آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ )ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل(
در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن
اﺳﺖ.
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در ﺳﺎﯾﺖ  Anerkennung in Deutschlandﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  IQﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دری ،ﭘﺸﺘﻮ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
 1آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( در آﻟﻤﺎن در ﮔﺮوه "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه" ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
 2آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( در آﻟﻤﺎن در ﮔﺮوه "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه" ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.

 1داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ی ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
 1ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده anabin
 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
 3ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ )Zentralstelle für
(ausländisches Bildungswesen
 1ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده anabin
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  anabinﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Hochschulabschlüsseﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ  anabinرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ:
ا( ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط )،(bedingt vergleichbar
ﻣﻌﺎدل ) (entsprichtو ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ). (gleichwertig
رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ Bachelor
را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ  anabinﯾﮏ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ب( ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،وﻟﯽ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ:
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ا( ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﺒﺎﻧﯽ  IQﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و آن در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺪارک
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک اﺻﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در دﻓﺘﺮﭼﻪ آﻟﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
 3ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ )Zentralstelle für
(ausländisches Bildungswesen
Auf der Webseite der ZAB stehen alle Informationen für den Antrag auf Deutsch
.und Englisch
Man kann auch direkt das Land auswählen, dann bekommt man Informationen
.über die notwendigen Dokumente
In diesem Infoblatt vom Förderprogramm IQ können Sie sehen, welche
 .Ergebnisse nach einer Zeugnisbewertung möglich sindاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  IQو ﯾﺎ از دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
) (ZABﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 2داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد:
 1ﻣﺸﺎوره در ﻗﺴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک
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 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
 3ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط
 1ﻣﺸﺎوره در ﻗﺴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای/ﮐﻮ )(Förderprogramm IQ
اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ,
آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ )ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل(
در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن
اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Anerkennung in Deutschlandﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  IQﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دری ،ﭘﺸﺘﻮ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
 2ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و آن در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ
وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ
رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک اﺻﻠﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در دﻓﺘﺮﭼﻪ آﻟﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
 3ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در زﻣﯿﻨﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه )ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،روان درﻣﺎﻧﯽ و
ﺣﻘﻮق( را در ﺳﺎﯾﺖ  Anerkennung in Deutschlandﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  IQﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﭼﻪ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﺧﻮد روﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺣﺪاﻗﻞ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره
ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎور راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
ﻣﺪارﮐﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  IQﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از
ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺪارﮐﻢ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻢ؟
آری .وﻟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد؟ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﺧﻮد روﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (ZABو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻧﯿﺰ دارای ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و/ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ  ZABو ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺪارک را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪرک ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک
ﺗﻮﺳﻂ  ZABﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و/ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ  ZABو ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ  ZABﺑﺎ اداره ﮐﺎر
درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر" در اﯾﻦ اداره ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
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آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ از اداره ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره
اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر
ﮐﺮدن دارﯾﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ")Beschäftigung nicht
 (gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪWenn Sie aus einem „sicheren Herkunftsland“ kommen und eine .
Aufenthaltsgestattung oder Duldung haben, gibt es zusätzliche gesetzliche
 .Regelnدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آی ﮐﯿﻮ ) (Förderprogramm IQﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﻧﺪﻫﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮاﺻﻞ ﮐﺮدن و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎر و
ﺷﻐﻞ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﺑﺎدن ورﺗﻤﺒﺮگ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2016ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دری ،ﭘﺸﺘﻮ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  Anerkennung in Deutschlandﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
[Stand: [31.07.2017
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

Abbildung: Entscheidung Studium, Infoillustration von Riesenspatz für Hop-on, ist
lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  400ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺑﯿﺶ از  19000رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد
دارد.
ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻦ
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ) (Ausbildungدر آﻟﻤﺎن ﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
) (duale Ausbildungدر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟> <0در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش
ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن><p/
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻣﯿﺘﻮان در دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻫﻨﻮز ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺪرک دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ) (Bachelorاﺳﺖ .در ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺪرک
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪرک آزﻣﻮن دوﻟﺘﯽ ) (Staatsexamenاﺳﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮان آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ) (Masterاﺳﺖ.
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از ﺑﯿﻦ  19000رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺣﺪود  10000رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،و  9000رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از  Zeit-Onlineداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ دارد .در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش و
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره
را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﻮال را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت وﺟﻮد دارﻧﺪ.
 4ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 1ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ آن رﺷﺘﻪ
 2ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻓﺮدی
 3اﻧﺘﻈﺎرات از آن رﺷﺘﻪ
 4اﻫﺪاف ﺷﻐﻠﯽ

 1ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮد؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ؟
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟ از اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﻣﯿﺒﺮم؟
در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم؟
در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﮐﺎر ﻣﯿﺸﻮم ﮐﻪ زﻣﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﻢ؟
ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮم؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم داده ام؟
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آزﻣﻮن ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 Hochschulkompassو ﯾﺎ  studifinder.deاز اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮردراﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 2ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ای دارم؟
در ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻢ )ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ(؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم؟
در ﮐﺪام رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و دروس ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام؟
ﭼﻪ ﻣﺪارک و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﯾﯽ دارم؟
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری دارم؟
اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آزﻣﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Borakelداﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺧﻮدم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﯾﮏ اﯾﺪه
اوﻟﯿﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا
در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮآورده
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ
از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن در ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  oneweekexperienceﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ دوره
ﯾﮑﻬﻔﺘﻪ ای را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی "داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻬﻤﺎن" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻬﻤﺎن
) (Gasthörerschaftﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﻤﮏ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ آﻧﻼﯾﻦ ) (Online-Studienwahl-Assistentenاﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ای
ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ:
راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺴﺘﺪام ،رﺷﺘﻪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده ﻫﺎ
راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
راﻫﻨﻤﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮﻟﯿﻦ ،در ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪ ﻫﺎ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص آﺷﻨﺎ
ﺷﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﮐﺴﯽ را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در
 whatchado.comﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎری ﺧﻮد را
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﺣﻮزه ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻓﻨﺎوری داده ﻫﺎ> .<1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
و ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ<p/>.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ﮐﺎر داﺋﻤﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻟﻤﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ اداره ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اداره ﮐﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
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ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﮐﺎردان )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارد( ،ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ( و ﺣﺮﻓﻪ ای )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارد( .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اداره ﻓﺪرال ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﺎردان و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﺟﻮاب ﺳﺎده ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در آﻟﻤﺎن در ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
زﯾﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺮق آﻟﻤﺎن و ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ،و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  (Berufsentwicklungsnavigator (BENﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺷﻐﻞ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ";wieder
 ;"einsteigenﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﻐﻞ )ﻣﺜﻼ ﻣﺘﺮﺟﻢ  (Dolmetscherو ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺪاد در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ:
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﺎری ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،آﻣﺎر
ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ  39درﺻﺪ و در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ  36درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻧﺼﺮاف ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﺪاف ﮐﺎری و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﭼﻪ اﻫﺪاف و ﮐﺎری ای دارم و ﭼﺮا؟
ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﮐﺎری ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؟
ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﭼﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ و ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارم؟
ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮ دوره ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد و ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی
آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺪرد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ ،وﻟﯽ
از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آزﻣﻮن ﺳﺎﯾﺖ  PrevDropﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و راه ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد اﯾﺪه
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﻓﺼﻞ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره ای در اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( ﻧﺪارﯾﺪ؟
در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ادارات ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ  Berufsinformationszentrumدارﻧﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎری
) (Bewerbungenﺧﻮد را آﻧﺠﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﻓﺪرال ﮐﺎر ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدرس وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Bibliotheksportalﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 22.11.2017
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ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در آﻟﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
اﺳﺖ:
ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت )ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت(
اﻗﺎﻣﺖ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ )ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ(
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ )ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(
ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﻣﺪرﺳﻪ ای و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
دارد ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را
ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.

ﻣﻮارد ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺣﺪودا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش )ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ( و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ
) (Bildungsberatungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )ﺑﺎﻻی  27ﺳﺎل( و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن )ﭘﺎﯾﯿﻦ  27ﺳﺎل( ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ Hop-on Buch
.Berufliche Bildung

ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮال دارﻧﺪ.
ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد:
 1ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
 2ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 1ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﺎوره ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم )ﻫﺎرﺗﺰ  (4و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع اول
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ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﮑﺎری
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  Tachelesﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ
از ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ،در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
 2ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) (Studentenwerkدارﻧﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﺎری )Amt für
 (Ausbildungsförderungزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ) (BAföGرا ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻣﻮزش ﮐﺎری" .
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺟﺪای از ﻣﻮﺿﻮع درﯾﺎﻓﺖ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ )Garantiefonds
(Hochschule
اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺎوران اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داﻧﺶ زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ:
ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺮای ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ای اراﺋﻪ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﮐﻼس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ دوره C1
ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
دوره آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع ﭘﺎراﮔﺮاف  23 ،22ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﺮاف  25ﺑﻨﺪ  1و  2ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده.
زﻣﺎن ورود ﺑﻪ آﻟﻤﺎن :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  2ﺳﺎل ﻗﺒﻞ) ،و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮑﺴﺎل از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ(
ﺳﻦ :ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ از  31ﺳﺎل
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ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻨﺪوق
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،روﺳﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره در ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Make it German
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،در ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﯾﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ Make it Germanﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ.

اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن
ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد:
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ
اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﻗﺎﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن )ﻣﻘﺮرات ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ،اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﻮﻗﺖ(.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ
ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ )ﻣﺪرک ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺶ زﺑﺎن( را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮد
وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮﻋﮑﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ(
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺨﺎﺻﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺷﺘﻪ
ﭘﺎﺳﺦ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎدن وورﺗﻤﺒﺮگ
در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﻨﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎدن وورﺗﻤﺒﺮگ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ  Ansprechpersonenﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﯾﺮن
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Studieren in Bayernاﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮال ﻫﺎی آﻧﺎن را
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮﻟﯿﻦ
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در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Studieren in BBاﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ و
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره آﻣﻮزش و ﺟﻮاﻧﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽ دی اف ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎی در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ >; ;<Studieren in BB<;/0;<0اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﻨﺮ ﯾﮏ ﺑﺮوﺷﻮر در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
><0آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺮﻣﻦ
.Auf bremen.de finden Sie Informationen zum Studium auf Deutsch
ﮐﺎرﮔﺮوه ) HEREورود ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن( در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻣﻦ و ﺑﻨﺪر
ﺑﺮﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﮔﻬﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻫﺴﻦ
در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﻨﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﺴﻦ را ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Study in Hessenاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Flüchtlinge an Hochschulenدر ﻫﺴﻦ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ
و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ.
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  Webseite Hessische Hochschulenﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮال
ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ-ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن
Auf der Webseite Studieren mit Meerwert findet man allgemeine Informationen
.zum Studium in Mecklenburg-Vorpommern auf Deutsch und Englisch
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه روﺳﺘﻮک اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺰﻣﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه
ﮔﺮاﯾﻔﺴﻮﻟﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ
در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻮردراﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ
در ﺳﺎﯾﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮردراﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد دارد.
از ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ﺳﺎل  2017ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺮوﺷﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺸﺎوره در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮردراﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ
وﺟﻮد دارد " "Der Weg an die Hochschuleاﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

راﯾﻨﻼﻧﺪ-ﻓﺎﻟﺘﺰ
در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ " "Weg zum Studiumﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

زارﻟﻨﺪ
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺎﻟﺖ زارﻟﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Willkommen im Saarlandاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه زارﻟﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

زاﮐﺴﻦ
در ﺳﺎﯾﺖ  sachsen.deاﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﻧﺠﺎ ﺳﻮاﻻت و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ و
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ وﺟﻮد دارد.

زاﮐﺴﻦ-آﻧﻬﺎﻟﺖ
در ﺳﺎﯾﺖ  Wirklich weiterkommenﻟﯿﺴﺘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺖ زاﮐﺴﻦ آﻧﻬﺎﻟﺖ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﮔﺪﺑﻮرگ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺎرﺗﺰ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

اﺷﻠﺴﻮﯾﮓ-ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺎﻟﺖ اﺷﻠﺴﻮﯾﮓ ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﺮدی ،روﺳﯽ و
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ
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در ﺳﺎﯾﺖ  Campus Thüringenﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ  Internationalsاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Thüringen hilftاﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی وﺟﻮد دارد.

ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن ) (DAADﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دو ﻧﻮع ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد:
 :Welcomeدر اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ دوره ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
 :Integraاﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  DAADﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی  Welcomeو  Integraرا در ﺷﻬﺮﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاده اﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
را ﻣﯿﺘﻮان در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﭘﺮوژه  Welcomeو ﯾﺎ  Integraﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﺠﻮی آن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ در
دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
Auf der Webseite der Hochschulrektorenkonferenz findet man Informationen zu
den Angeboten der einzelnen Hochschulen (auch unabhängig vom DAAD) - auf
Deutsch unter Links zu Hochschulprojekten und auf Englisch unter Refugee
.Projects in German Higher Education
در ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ دﻓﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (International Officeو ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  DAADﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽو اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان در ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
Kiron
ﭘﺮوژه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ آزاد  Kironﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف  Kironاﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﭘﺮوژه  Kironﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اراﺋﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ
ﺳﻄﺢ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻻزم وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ) (BAföGﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد )اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ(
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آن
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ  ?Was ist Kironﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ IQ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ) IQاﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ( ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
دارﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ اﻏﻠﺐ
ﺑﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  IQﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی " "Hochschulabschlussو ﯾﺎ " "Hochschulabsolventرا
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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