
Ausbildung im 
Unternehmen
Berufl iche Perspektiven in Deutschland



Industrie- und Handelskammern (IHKs)
Die IHKs sind Einrichtungen der Wirtschaft. Sie beraten Unter-
nehmen und erfüllen eine Vielzahl an Aufgaben, die ihnen der  
Staat übertragen hat, z. B. in der Beruflichen Bildung:

 
Ausbildungsberuf sie ausbilden können.

 
 

möglichkeiten.

 
und stellen die Prüfungszeugnisse aus.
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Berufliche Bildung

-

Nach der Ausbildung gibt es gute Weiterbildungsmöglichkeiten auf 
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Praxisnah

nach Abschluss der Ausbildung sehr gut.

-
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Spannende Berufe
Derzeit gibt es ca. 330 anerkannte Ausbildungsberufe in Deutsch-

allen Branchen der Wirtschaft. 

-
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Wie läuft eine Ausbildung ab?

dauert eine Ausbildung rund 3 Jahre, es gibt aber auch Berufe mit  
-

den Unternehmen direkt.
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Beratung nutzen

Interessenten für eine Ausbildung können sich bei der IHK beraten 

Chancen bieten. 

-



Praktikums- und Ausbildungsplätze
www.ihk-lehrstellenboerse.de 

Beratung vor Ort
 

http://www.ihk.de/ihk-finder
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Deine Vorteile einer Ausbildung
 praxisnahe Ausbildung
 Ausbildungsvergütung
 langfristige Beschäftigungsperspektiven

Ausbildung –  
eine kluge Investition  
in die Zukunft











مزايای دورۀ آموزشى
آموزش عملى  

كمک مالى برای دورۀ آموزشى  
چشم اندازهای درازمدت برای كار و شغل  

آموزش ـ
سرمايه گذاری هوشمندانه

برای آينده



مرحله: ماه مه  نگارنده: اولريكه فريدريش

پيكتوگرام: تينكشتوک بای گتى ايمج عكسها: اتاق های بازرگانى و صنايع / آرنس + شتاينباخ

حتى اگر شامل قطعات منتخب آن باشد – فقط با موافقت  كل حقوق I06n  نزد ناشر است. چاپ دوباره
كتبى  و صريح ناشر مجاز است.  

ناشر: كانون اتاق های بازرگانى و صنايع آلمان
Breite Str. 29 آدرس پستى: 

فاكس:  0-308 20-030تلفن : 
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محل كار برای دورۀ عملى و دورۀ آموزشى
www.ihk-lehrstellenboerse.de در بازار بورس محل كارآموزی اتاق های بازرگانى و صنايع

همينطور به عنوان آپليكيشن / فقط به زبان آلمانى

رايزنى در محل
شما مى توانيد شريک مخاطب خود در منطقه را

از طريق وبسايت اتاق بازرگانى و صنايع پيدا كنيد:

http://www.ihk.de/ihk-finder
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استفاده از رايزينى
آگاهى خوب نسبت به زبان آلمانى بسيار مهم است. اتاق های بازرگانى و صنايع پيشنهاد های 

گوناگونى برای پشتيبانى عرضه مى كنند. 

 عYقه مندانى كه تمايل به گذراندن يک دوره آموزشى دارند مى توانند از خدمات رايزنى اتاق بازرگانى 
و صنايع استفاده كنند تا نسبت به شغل مناسب وفرصت ها و شانس هايى كه توسط بخش های اقتصادی 

در يک منطقه و ناحيه ارائه مى شوند اطYع يابند.

اطYعاتى كه در خارج از كشور كسب شده اند يا تجربه های قبلى شغلى ممكن است در نظر گرفته شوند.



يک دورۀ آموزشى چگونه پيش مى رود؟
دورۀ آموزشى در 3 تا 4 روز در هفته در يک شركت و در  تا 2 روز در مدرسۀ حرفه ای برگزار مى شود.

دورۀ آموزشى با امتحانى كه توسط ادارۀ اتاق های بازرگانى و صنايع انجام مى شود، به پايان مى 
رسد. يک دورۀ آموزشى معموeً حدود 3 سال طول مى كشد. با اين وجود شغل هايى هم موجودند 

كه دوره آموزش آنها دو يا سه و نيم سال به طول مى انجامد.

كسانى كه عYقه به شروع يک دورۀ آموزشى دارند، بايد درخواست خود را مستقيم به شركت ارسال نمايند.
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شغل های هيجان انگيز
در حال حاضر در حدود 330 آموزش شغلى به رسميت شناخته شده در آلمان موجود هستند. از آن 
در حدود  آموزش شغلى توسط اتاق های بازرگانى و صنايع اداره و سرپرستى مى شوند – و البته 

در كل بخش های صنعتى اقتصاد.

امكانات ديگر آموزشى در حرفه های صنعت كاری، در كشاورزی يا در شغل های آزاد موجودند. 
گذراندن يک دورۀ عملى بهترين راهى است كه مى شود پيمود تا با شغل آينده خود آشنايى پيدا نمود.
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كارهای عملى و تجربى
شركتها محل های تحصيلى فراهم وعرضه مى كنند، بطوريكه شركت كنندگان در آينده جای كار هم 

داشته باشند. از اين رو چشم اندازهای كاری بعد از پايان دورۀ آموزشى خيلى خوب مى باشند. 

به طور مشخص بيكاری در آلمان بين نيروهای تخصصى آموزش ديده نسبت به نيروهای ماهری كه 
تعليم نديده اند خيلى كمتر است. زيرا شركتها عYقه دارند كه درازمدت با آنها همكاری كنند.
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آموزش شغلى
در آلمان در كنار آموزش در دانشكده ها و دانشگاه ها امكانات ديگری هم موجودند: آموزش در 

شركتها. به آن آموزش شركتى يا آموزش دوگانه نيز مى گويند.

در آلمان از هر دو انسان جوان يک نفر فارغ التحصيل يک دورۀ آموزشى مى شود، زيرا همچنين 
آموزشى مزايای زيادی دارد، برای مثال پرداخت كمک های مالى در طى دورۀ آموزشى

بعد از اتمام دورۀ آموزشى امكانات خوبى برای ادامۀ تحصيYت در سطح مراحل باچلر و ماستر 
وجود دارد.
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(IHKs) اتاق های بازرگانى و صنايع
اتاق های بازرگانى و صنايع نهادهايى از اقتصاد مى باشند. آنها ارائه دهندۀ خدمات رايزنى برای 

شركتها هستند و تعداد زيادی از تكاليفى را انجام مى دهند كه مقامات كشور به آنها متحول نموده 
اند، برای مثال در خصوص آموزش شغلى:

اتاق های بازرگانى و صنايع خدماِت رايزنى خود را به شركتها ارائه    
مى دهند تا آنها مطلع شوند كه كدام شغل حرفه ايى را مى 

توانند آموزش دهند.

اتاق های بازرگانى و صنايع با اشخاص در خصوص تمايYت و   
خواست شغلى و گذراندن دوره های آموزشى رايزنى مى كنند. 

اتاق های بازرگانى و صنايع امتحانات نهايى را سازماندهى نموده و   
كارنامه های امتحانات را صادر مى كنند.



ه  رف وزش ح آم
ت ك @A در BCا

ان م آل ى در  غل ای ش دازه ان م  ش چ


