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سیستم های حمل و نقل و تدارکات، اساس شهرها و مناطق 
روستایی با عملکرد خوب را تشکیل می دهند. این سیستم ها 
جوامع  ظاهر  و  زندگی  کیفیت  شکل گیری  در  مهمی  نقش 
مشکالت  با  مواجهه  برای  را  فرصت هایی  همچنی�ن  دارند. 
را  منابع  تأمین  امنیت  و  می کنن�د  فراهم  مشاغل  توسعه  و 
تضمین می نماین�د. بن�ابراین، مشاغل بخش جابجایی و تدارکات 
برای روان سازی فرآین�دهای اصلی در کل جامعه بسیار مهم 

هستن�د.

بخش جابجایی و تدارکات چشم انداز شغلی بسیار خوبی دارد 
و بخشی ضروری از زندگی مدرن و یکی از مهمترین صنایع در 
حال رشد است. این بخش فقط شامل حمل و نقل انسان و 
تحویل کاال نیست. جابجایی در آین�ده بسیار ساده تر، سریعتر 
 متن�اسب با خواسته ها خواهد 

ً
و انعطاف پذیرتر و نیز تقریب�ا

بود. وسایل حمل و نقل با یکدیگر و با نی�ازهای ما هماهنگ تر 
خواهند شد، بن�ابراین انعطاف پذیری بیشتری در کار و زندگی 

شخصی ما ایجاد خواهند کرد.

آزمایش  حال  در  اکنون  هم  هوشمند  اصطالح  به  جاده های 
دیجیت�ال«  الیه  »یک  کارشناسان  جاده ها  این  در  هستن�د؛ 
اضافه  جاده ای  شبکه  در  موجود  فیزیکی  زیرساخت های  به 
کند.  تسهیل  را  باال  حجم  با  داده های  روان  تب�ادل  تا  می کنن�د 
دارند.  نظارت  ترافیک  بر  پهپادها  هوشمند،  جاده های  در 
طریق  از  و  کرده  شارژ  را  پهپادها  »هوشمند«  دکل های 
سنسورها، اطالعات و داده های محیط را جمع آوری می کنن�د 
وسایل  در  ناوبری  سیستم   هوشمند  تلفن های  به  سپس  و 
نقلیه ارسال می کنن�د. گام بعدی برای دستی�ابی به سناریوی 
است  اطالعاتی  با  داده ها  این  ترکیب  راه ها«،  »اینترنت 
دکل ها  به  و  شده  جمع آوری  نقلیه  وسایل  خود  توسط  که 
ارسال می شود. سیستم WiFi که با دکل یکپارچه سازی شده 
تردد  افرادی که در حال  ایجاد می کند که تمام  را  این تضمین 

هستن�د آنالین باشند.

و  جابجایی  مدرن  مفاهیم  لجستیک،  و  جابجایی  مدیران 
و  نوآوری  و  کرده  برنامه ریزی  را  لجستیکی  سیستم های 
توسعه  می کنن�د.  ایجاد  را  زمین�ه  این  در  الزم  بهین�ه سازی 
مدل های پایدارتر حمل و نقل و ریزسیستم های حمل و نقل 
خواهد  آین�ده  در  عمده ای  نقش  زیست،  محیط  با  سازگار 
داشت. هدف نهایی، قرار گرفتن در مکان مناسب و در زمان 
مناسب و تا حد ممکن، مصرف کم انرژی خواهد بود . عالوه بر 
این، وسایل نقلیه خودران، انقالبی در جابجایی شهری ایجاد 

خواهند کرد.

پيشگفتار
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سازماندهی  در  معروفی  پیشگامان  آلمانی،  تولیدکنن�دگان 
هستن�د.   زیست  محیط  با  سازگار  مرور  و  عبور  سیستم های 
 )VET 

ً
مهارت در »تحصیل و آموزش فنی  حرفه ای« )اختصارا

و سیستم آموزش تئوری در کنار عمل باعث شده موفقیت 
ساخت   - »آموزش  طرح  شود.  تقویت  آلمان  اقتصادی 
آلمان« دانش و کیفیت الزم را به منظور افزایش ارزشمندی 
آلمان رسم  بی�ن المللی قرار می دهد. کشور  در اختی�ار شرکای 
دیرین�ه ای در این زمین�ه دارد و در خصوص تقاضا محور و عملی 
شهرت  از  خود،  حرفه ای  صالحیت  تایی�د  برنامه های  بودن 
خاص  طور  به  آموزشی  برنامه های  است.  برخوردار  باالیی 
با  بارها  و  بارها  آلمانی  تجربه  این  زیرا  هستن�د  موفقیت آمیز 
نی�ازهای خاص هر مورد بخصوص سازگار شده است. یکپارجه 
روش شناختی  و  اجتماعی  حرفه ای،  شایستگی های  نمودن 
در راس خدماتی است که شرکای آلمانی می توانن�د در اختی�ار 

شما قرار دهند.

iMOVE در سال 2001 به عنوان یک طرح ابتکاری توسط وزارت 
ارتقاء  منظور  به   )BMBF( آلمان  فدرال  تحقیقات  و  آموزش 
در  آموزش  ارائه دهنده  خصوصی  شرکت های  بی�ن  همکاری 
تاسیس  بی�ن المللی  خصوصی  و  دولتی  سازمان های  با  آلمان 
شد. خدمات iMOVE شامل یک پایگاه داده چند زبانه است که 
شامل اطالعاتی در مورد شرکت های ارائه دهنده آموزش در 
تجاری  نمایشگاه های  و  آموزش ها  سمین�ارها،  آلمان،  کشور 
آن  در  که  است   B2B بازار  یک  همچنی�ن  و  کشور  از  خارج  در 
شبکه  اطالع  به  می تواند  خاص  بی�ن المللی  درخواست های 

ارائه دهندگان iMOVE رسانده شود.

در این بروشور هشت داستان موفقیت آمیز از بخش جابجایی 
و  آلمان  کشور  مشترک  تالش  با  که  شده  ارائه  تدارکات  و 
 - »آموزش  طرح  است.  یافته  تحقق  آن  بی�ن المللی  شرکای 
ساخت آلمان« با طیف گسترده ای از برنامه های آموزشی و 
تأکید زیاد بر قابلیت اشتغال، این توانایی را دارد که از طریق 
سیستم های  طراحی  روند  در  فراملی  همکاری  پروژه های 

آموزشی در بسیاری از کشورها با موفقیت مشارکت نماید.

هنوز قانع نشده اید؟ در مثالهای ذیل که در خصوص بهترین 
شیوه های اجراست، نمونه های شبی�ه خود را بی�ابی�د و از آنها 

الهام بگیرید!

 دکتر آندریاس ورنر 
)دانشگاه سائوپائولو، برزیل(

BIBB در iMOVE رئیس بخش
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آموزش فنی حرفه ای خاص صنعت راه آهن برای 
جوانان اماراتی

www.deutschebahn.com

سرمایه گذاری مشترک بی�ن شبکه راه آهن ملی امارات متحده عربی 
Deutsche Bahn AG و

صنعت راه آهن در منطقه خاورمیانه به طور کلی و در امارات 
است.  جدیدی   

ً
کامال صنعت  خاص،  طور  به  عربی  متحده 

سیستم  یک  ایجاد  عربی،  متحده  امارات  آین�ده  چشم انداز 
راه آهن ملی است که مراکز اصلی تجاری و جمعیتی امارات را 

به هم متصل کند.

راه آهن  بی�ن شبکه   (JV) ابت�دا، یک سرمایه گذاری مشترک در 
ملی امارات و Deutsche Bahn AG و شرکت هلدینگ DB E&C در 
سال 2013 ایجاد شد. Deutsche Bahn AG از پیشروان صنعت 
مشترک،   سرمایه گذاری  این  است.  آلمان  کشور  در  راه آهن 
این شركت وظیفه  نامیده می شود.   Etihad Rail DB (ERDB)
بهره برداری و نگهداری از یك شبكه ریلی به طول 264 كیلومتر 
را بر عهده دارد كه وظیفه آن حمل و نقل گوگرد از شهرهای 

شاه و حبشان به روویس در منطقه غربی ابوظبی است. 

و  دانش  توسعه   Etihad Rail DB استراتژیک  اهداف  از  یکی 
است.  راه آهن  سیستم  خودکار  عملیات  برای  الزم  تخصص 
به  تصمیم  اقدامات،  سایر  میان  در   Etihad Rail DB بن�ابراین 
اطمین�ان  تا  گرفت  راه آهن  ویژه  حرفه ای  آموزش  یک  اجرای 
حاصل شود که کارکنان شان بهترین صالحیت را در این زمین�ه 
داشته باشند. طراحی و سازماندهی روند اجرای کار به شرکت 

DB E&C آلمان سفارش داده شد.

بخش  شاغلین  ویژه  حرفه ای  فنی  آموزش   - راه آهن  دیپلم 
اماراتی  جوانان  برای  را  پایه  مهارت  یک  که   - است  راه آهن 
در  شغلی  مسیر  به  ورود  برای  قدم  اولین  و  نموده  فراهم 
ERDB است. این برنامه فقط برای اتب�اع امارات متحده عربی 
استراتژیک  ابزاری  عنوان  به  بن�ابراین  و  است  دسترسی  قابل 

برای دستی�ابی به سهمیه کار در امارات عمل می کند.

چالش ها و مشکالت

موسسه  با  توافق  ساختارمند،  مفهوم  یک  طراحی  برای 
آموزش فنی حرفه ای ابوظبی (ADVETI) الزم بود. ADVETI یک 
موسسه آموزش فنی است که از امارت ابوظبی مجوز دارد. 
که  است  حرفه ای  فنی  کارگاه های  شامل   ADVETI خدمات 
تجهیزات فنی برای آموزش در رشته های مکانیک و الکتریک 
و  فنی  امکانات  از  جدا  دارد.  صالحیتی  با  مربی�ان  همچنی�ن  و 

به  آموزش  فرهنگ  زمین�ه  در  زیادی  تجربه   ADVETI مربی�ان، 
اماراتی ها دارد که چالش های اصلی آنها مدیریت زمان و کار 
اجباری است. ADVETI همچنی�ن مسئولیت صدور گواهین�امه 
دوره آموزشی جدید »دیپلم راه آهن« را بر عهده دارد. برنامه، 
امارات  آموزش  وزارت  توسط  مربی�ان  و  آموزشی  مطالب 

متحده عربی تأیی�د می شوند.

ایده  هیچ   
ً
معموال که  بود  جوان  اماراتی های  جذب  دوم  چالش 

روشنی در مورد حمل و نقل ریلی نداشتن�د، تا مهارت های فنی خاص 
راه آهن را جهت تب�دیل شدن به کنترلر قطار، راهبر قطار، تکنسین 

واگن، تکنسین سیستم ها و اپراتور تجهیزات خط کسب کنن�د.

تدوین مفهوم کار و برنامه درسی

دانش آموزان فارغ التحصیل از مدرسه که در سال اول آموزش 
خود  دانش  اثب�ات  برای  هستن�د   (ADVETI Core Year) خود 
جسمی  آمادگی  و  انگلیسی  زبان  مهارت  ریاضیات،  زمین�ه  در 
و روانی باید آزمون هایی را پشت سر بگذرانن�د. در سال اول، 
اصول مکانیک و الکتریک برای کلیه کارآموزان ERDB آموزش 
داده می شود. در پایان سال دوم، کارآموزان یکی از پنج حرفه 
را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنن�د و در سال سوم، آموزش 

عملی خود را برای شغل مربوطه ادامه می دهند.

استانداردها  مفاهیم،   ،ERDB خواسته های  برآوردن  برای 
 Deutsche Bahn AG حرفه ای  فنی  آموزش  تعلیمی  عناصر  و 
آلمان  حرفه ای  فنی  آموزش  پیشرفته  محتوای  همچنی�ن  و 
برای  الکترونیک  »تکنسینی  و  صنعتی«  »مکانیک  شامل 

فناوری عملیاتی« در لیست دروس گنجانی�ده شد.

ویژه  آموزش های  برای  آموزشی  کلی  نمای  سوم،  سال  در 
راه آهن با همکاری نزدیک بی�ن مدیران مربوطه تهیه و توسط 
توصیه هایی  همچنی�ن  گرفت.  قرار  تایی�د  مورد  ایمنی  مدیر 

برای مطالب آموزشی ارائه شد.

این آموزش با آشنایی یک هفته ایی جهت معرفی چشم انداز 
آین�ده، مأموریت و ارزش های شرکت و همچنی�ن اخالق کاری 
آموزشی  ماژول  چند  شامل  بعدی  سال  دو  می شود.  آغاز 
 ،IT ،است، به عنوان نمونه هندسه و مثلثات، مبانی الكتریك
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نقشه کشی فنی، تجهیزات الكتریكی، روش های جوشكاری، 
دمونت�اژ و مونت�اژ قطعات.

ماژول های اضافی آموزشی شامل عملیات راه آهن و آموزش 
است.   ERDB محل های  در  مختلف  مشاغل  برای  عملی 
همچنی�ن چندین مرحله کارآموزی در محیط کار نیز برنامه ریزی 
شده است. عالوه بر این، برنامه بازدید یک هفته ای از سایت 
(آلمان) به عنوان یک مزیت برای امضای قرارداد کار در نظر 
گرفته شد. در این هفته آشنایی مقدماتی، چند مربی آلمانی 

با مربی�ان همراه بودند.

این بود که توصیه هایی   DB E&C از جمله وظایف مشاوران
مفهوم  و  آموزشی  دوره های  مختلف  اسناد  تهیه  مورد  در 
تدریس / مربیگری برای کارآموزان ارائه می دادند. کارشناسان 
آلمانی همچنی�ن در مورد آموزش کارکنانی که قرار بود وظیفه 
می دادند.  مشاوره  بگیرند،  عهده  بر  را  کارآموزان  به  تدریس 
مدیران درگیر در فرآین�د آموزش، آموزش تعلیمی را مستقل از 
برنامه دریافت می کردند؛ بن�ابراین معیاری برای آموزش مربی 

الزم نبود.

استراتژی استخدام

در  آنچه  مانن�د  ساختارمند  حرفه ای  فنی  آموزش  مفهوم 
 ناشناخته 

ً
ERDB انجام می شود در امارات متحده عربی نسبت�ا

 
ً
عمدتا مدرسه  در  تحصیل  اتمام  از  پس  دانش آموزان  است. 
در بخش دولتی  را  یا موقعیتی  بروند  به دانشگاه  مایلند که 
داشته باشند. بن�ابراین تهیه یک برنامه استخدام دقیق برای 
در  جلسه  برگزاری  جمله  از  آزاد،  آموزشی  موقعیت های 
توسط   

ً
معموال تصمیمات  که  آنجا  از  بود.  ضروری  مدرسه 

از  لذا  دانش آموز،  خود  توسط  نه  و  می شود  اتخاذ  خانواده 
اعضای خانواده نیز دعوت شد.

و  شرکت  مورد  در  اطالعات  بر  عالوه  مطلب،  ارائه  زمان  در 
فرصت های  جمله  از  کارآموزان  مزایای  بر  مختلف،  مشاغل 
به  هفته ای  یک  سفر  و  هیجان انگیز  مشاغل  عالی،  شغلی 

آلمان برای آشنایی با سیستم راه آهن آلمان نیز تمرکز شد.

از  را  خود  آموزشی  برنامه  و  شدند  استخدام  متقاضی  دوازده 
یک  بازدید  دوره،  به  ورود  از  قبل  کردند.  آغاز   2017 سپت�امبر   1
Deut-  هفته ای از مونیخ انجام گرفت و طی آن از امکانات مختلف

sche Bahn AG بازدید شد. آموزش گروه دوم متشکل از 16 شرکت 
کنن�ده که کارآموز زن و مرد بودند، در سپت�امبر 2019 آغاز شد.
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Carl Duisberg Centren )CDC(
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وقتی کارشناسان بخش تدارکات از کشور چین در 
راین-وستفالیای شمالی گردش علمی می کنن�د 

ده متخصص از کشور چین و شهر چونگ کینگ در آموزش های 
 Carl Duisberg Centren (CDC) توسط  شده  ارائه  تکمیلی 
تدارکات،  های  زیرساخت  مورد  در  تا  کردند  شرکت  آلمان  در 
رشد  به  رو  بخش  در  آین�ده  چالش های  و  فعلی  تحوالت 

لجستیک اطالعات کسب کنن�د.

از  لجستیک  اساتی�د  و  معلمان  کنن�دگان  شرکت  اکثر 
در  مدیر  عنوان  به  نفر  سه  و  بودند  مختلف  دانشگاه های 
بیشتر  آموزش  برنامه  می کردند.  کار  تدارکات  شرکت های 
شامل سمین�ار و بازدید از شرکت ها، با تمرکز بر حمل و نقل از 

طریق جاده، راه آهن و آبراه و همچنی�ن تدارکات داخلی بود.

آلمان  کارشناسان  با  گفتگو  به  زیادی  عالقه  شرکت کنن�دگان 
بر  دستمزد  حداقل  تأثیر  مورد  در  مثال  عنوان  به  داشتن�د، 
می کردند.  صحبت  بن�در  کارگران  و  نقل  و  حمل  شرکت های 
تحصیل  ادامه  و  آموزش  سیستم  به  ویژه  طور  به  آنها  توجه 
از  نماین�دگانی  همراه  به  افراد  این  شد.  معطوف  آلمان  در 
را  روش هایی  حرفه ای  فنی  آموزشگاه های  و  دانشگاه ها 
مورد بحث قرار دادند که از طریق آن، آموزش در چین بتواند 

ماهیت عملی تری داشته باشد.

مشاوره در خصوص آموزش و آموزش پیشرفته 
مدیران

مشتریانی که از خدمات مشاوره ای شرکت آلمانی ارائه دهنده 
شرکت ها،  شامل  می کنن�د  استفاده   CDC آموزش  و  تحصیل 
خصوص  در  که  است  دولتی  ادارات  و  دولتی  موسسات 
 CDC می گیرند.  مشاوره  آموزشی  نی�ازهای  و  مداوم  آموزش 
در  را  آموزشی  اسناد  و  نی�از  با  متن�اسب  آموزشی  طرح های 
اختی�ار کارگران و مدیران ماهر قرار می دهد و برنامه های رای 
این  همچنی�ن  می کند.  طراحی  آموزش  و  تحصیل  ادامه  برای 

شرکت و مشتریان آن ایده هایی برای ادامه تحصیل مربی�ان و 
معلمان ارائه می دهند. 

مدیران ،  برای  خود  پیشرفته  آموزشی  برنامه های  در   CDC
و  می دهد  آموزش  مدیریتی  مهارت های  شرکت کنن�دگان  به 
انتخاب  دقت  با  که  آلمان  در  بالقوه  تجاری  شرکای  با  را  آنها 
روند  این  طی  در  شرکت کنن�دگان  می کند.  مرتبط  شده اند 

توسط مربی�ان و اساتی�د CDC پشتیب�انی می شوند.

ارتب�اط مستقیم بی�ن چین و آلمان

برنامه هشت هفته ای بازدید متخصصان تدارکات کشور چین 
راین-وستفالیای  نام  با  آلمان  فدرالی  ایالت  یک  ار  ابت�دا  در 
دویسبورگ،  بن�در  از  گروه  این  شد.  انجام   (NRW) شمالی 
شرکت های  انجمن  و   DB Schenker Rail تدارکات  شرکت 
شرکت کنن�دگان  کردند.  بازدید  آلمان  لجستیک  و  نقل  و  حمل 
مدیریت  نحوه  با  تا  گذراندند  برمن  در  را  هفته  یک  همچنی�ن 

بن�در این شهر آشنا شوند.

شهر  مقامات  با  توانست   Carl Duisberg Centren شرکت 
یک  به  است  قرار  شهر  این  ببن�دد،  قراردادی  کینگ  چونگ 
مکان مهم تدارکات در چین مرکزی تب�دیل شود. چونگ کینگ 
با  مستقیم  طور  به  است،  نفر  میلیون   30 زندگی  محل  که 
گرچه  نیست،  مقایسه  قابل  آلمان  شهرهای  از  یک  هیچ 
مسیرهای  و   NRW انبوه  بزرگراهی  شبکه  با  را  آن  می توان 
پیش  چین  و  آلمان  کرد.  مقایسه  اروپا  در  نقل  و  حمل  مهم 
چونگ  بی�ن  باری  قطار  مستقیم  اتصال  که  می کنن�د  بینی 
است  شده  برقرار   2013 سال  در  که  دویسبورگ  و  کینگ 
کشور  دو  بی�ن  اقتصادی  همکاری  و  یابد  گسترش  آین�ده  در 

بیشتر تقویت شود.

www.carl-duisberg-professional-training.de

تقویت همکاری اقتصادی بی�ن آلمان و چین
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ایجاد مزیت بن�ا به ضرورت
بزرگترین  از  یکی  بی�ن المللی،  تجربه  سال   20 از  بیش  با   bfz
شرکت های ارائه دهنده آموزش در آلمان است. شرکت های 
از  هستن�د،  روبرو  ماهر  نیروی  عظیم  کمبود  با  که  هندی 
مهارت آلمان در ایجاد چارچوب سیستم آموزش تئوری در کنار 
افزایش  و  خود  آموزشی  موسسات  به روزرسانی  برای  عمل، 

سطح مهارت کارکنان خود استفاده کردند.

وقتی قرار است ساختارها و فراین�دها در یک زمان کوتاه در 
 مشخص مورد آزمایش و تست قرار گیرند، 

ً
یک منطقه کامال

خواهد  موفقیت آمیز   
ً
احتماال خوشه ای   رویکرد  از  استفاده 

بود. در صورت موفقیت، یافته ها و تجربی�ات پروژه می تواند 
استفاده  خوشه ها  سایر  به  تخصص  انتقال  و  هدایت  برای 
شود. در حال حاضر بیش از 1000 خوشه صنعتی این چنینی 

در هند وجود دارد.

دوره های آموزشی کوتاه مدت و برنامه های مربی

به عنوان بخشی از پروژه SINADE (مخفف تقویت رویکردهای 
که  عمل)  کنار  در  تئوری  آموزش  و  تحصیل  برای  صنعت گرا 
 (BMBF) آلمان  فدرال  تحقیقات  و  آموزش  وزارت  توسط 
تأمین بودجه می شود، ده نماین�ده از هر یک از خوشه ها قرار 
است طی شش هفته اقامت در آلمان آموزش ببینن�د. سپس 
این متخصصان که از شرکت ها، موسسات آموزشی عمومی 
تشکیل  را  اصلی  گروه  باید  هستن�د  خوشه ای  سازمان های  و 
به  و  کند  اجرا  خوشه ها  در  را  جدید  اقدامات  که  می دادند 
خصوص »مراکز دانشکده ای مشترک« (CFC) را ایجاد نماید. 
در  را  خود  کارمندان  می توانن�د  دولتی  و  خصوصی  موسسات 
این مراکز، تحت تحصیل و آموزش مداوم قرار دهند و با دادن 
با  ایده در خصوص تضمین متن�اسب بودن محتوای آموزشی 
الزامات خاص ذینفعان مربوطه، مشارکت داشته باشند. یک 
هدف دیگر، فراین�دها و استانداردهای آزمون مشترک است. 
برای  مربی�ان  برنامه های  و  کوتاه مدت  آموزشی  دوره های 
مدیران خوشه به این دلیل در نظر گرفته شد که  تضمین کند 
مدیریت خوشه در طوالنی مدت با موفقیت آموزش می بین�د.

بخش  و  عمومی  نهادهای  بی�ن  همکاری  نحوه  هند،  در 
خصوصی اغلب با کاستی هایی همراه است. این امر در مورد 
به  می کند.  صدق  نیز  حرفه ای  و  فنی  تحصیالت  و  آموزش 

همین دلیل، هدف اصلی SINADE ایجاد آموزش های مشترک 
و ساختارهای آموزش مداوم و ایجاد شبکه هایی از نماین�دگان 
سازمان های مختلف است تا بتوان منافع و نی�ازهای تمامی 

شرکای مربوطه را به درستی مد نظر قرار داد. 

دوره های آنالین، مکمل آموزش حضوری هستن�د

به دلیل بحران ویروس کرونا، بعید به نظر می رسد که در سال 
انجمن های  حال،  این  با  شود.  آغاز  آلمان  در  آموزش  جاری، 
 SINADE پروژه  در  خوشه ای  سازمان های  و  هندی  شریک 
آموزش  و  تحصیل  موضوع  با  را  آنالین  دوره های  اکنون 
برگزار  کنن�دگان  شرکت  از  بزرگتری  گروه  برای  حرفه ای  فنی 
که  شد  سوال  شرکت کنن�دگان  از  کار،  این  از  قبل  می کنن�د. 
کدام یک از موضوعات برای آنها مناسب است و می خواهند 
چه مواردی برایشان پوشش داده شود. به سرعت مشخص 
شد که پیش نی�ازهای فنی برای آموزش مرتبط از قبل وجود 
 در هند 

ً
داشته و آشنایی با بسترهای یادگیری آنالین که قبال

وجود داشته است، در سطح باالیی قرار دارد.

دوره  شش  اکنون   bfz هندی،  شرکای  درخواست  به  بن�ا 
هر  است.  کرده  ایجاد  دقیقه   90 مدت  به  را  پیشرفته  فنی 
نی�ازهای  ارزیابی  دوره شامل مواردی چون مدیریت کارکنان، 
آموزشی در شرکت ها، نگهداری فنی و فن آوری های انرژی و 
ساختمان در شرکت ها می شود. آموزش آنالین به طور خاص 
 SINADE پروژه  در  آموزش  مشتاق  که  خوشه  مدیران  برای 
ژوئی�ه  اواخر  از  آموزش  روش  این  است.  شده  ایجاد  هستن�د 
سال 2020 اجرا می شود. اگر شرکت کنن�دگان بتوانن�د آموزش 
در  که   - دوره ها  این  برسانن�د،  پایان  به  موفقیت  با  را  آنالین 
عنوان  به  آین�ده  در   - آمدند  وجود  به  ناچاری  روی  از  ابت�دا 

بخشی از پروژه پیشنهاد می شوند.

وجود bfz ثمرات دیگری نیز داشت. در نتیجه فعالیت bfz در 
پروژه SINADE، یک گروه بزرگ فناوری از کشور هند به تازگی 
مطلع  آلمان  در  آموزش  دهنده  ارائه  موسسه  این  وجود  از 

شده و اکنون به دنب�ال همکاری در بخش خودرو است.

www.bfz.de

پشتیب�انی از خوشه های صنعت منطقه ای بخش 
خودرو در هند 
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مراکز آموزش و توسعه
انجمن های کارفرمایان باواریا 

)bfz(
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METOP GmbH
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www.metop.de

برگزاری دوره های همراه با گواهین�امه، مطابق با استانداردهای اتاق 
)IHK( بازرگانی و صنایع آلمان

آموزش تدارکات به کارآموزان چینی
دانشکده  یک  از  تدارکات  رشته  کارآموزان   ،2019 سال  در 
در  را  دوره ای  چین،  جیانگسو  استان  در  پیشرفته  آموزش 
زمین�ه حمل و نقل و تدارکات مطابق با استانداردهای اتاق 
موفق  و  رساندند  پایان  به   (IHK) آلمان  صنایع  و  بازرگانی 
جمهوری  رشد  با  شدند.  زمین�ه  این  در  گواهین�امه  اخذ  به 
بازار  و  نقل  و  حمل  مرکز  بزرگترین  به  کشور  این  چین،  خلق 
با  انطباق  است.  شده  تب�دیل  جهان  در  لجستیک  خدمات 
استانداردهای بی�ن المللی در این زمین�ه نقش مهمی دارد زیرا 

این کشور تالش می کند این موقعیت را حفظ کند.

تدارکات  و  نقل  و  حمل  بخش  گستردگی  کلی،  طور  به  اما 
در  مرتبط  عامل  یک  دارد.  توسعه  برای  جا  هم  هنوز  چین  در 
در  بودن  حرفه ای  میزان  که  است  واقعیت  این  خصوص  این 
غیر  حوزه های  در   

ً
خصوصا لجستیک،  مداوم  و  اولیه  آموزش 

دانشگاهی، همچنان پایی�ن است.

آموزش لجستیک به کارگران ماهری که فاقد 
گواهین�امه دانشگاهی هستن�د

دوره های همراه با اعطای گواهین�امه در بخش حمل و نقل و 
از دانشکده فناوری Chien-Shiung در  تدارکات به نماین�دگی 
Taicang چین برگزار شد که دانشکده، بودجه این اقدامات را 

نیز به طور کامل تأمین می کرد.

در طی دوره زمانی سال های 2017 تا 2019، مدرسین آکادمی 
آموزش حمل و نقل زاکسن-آنهالت (BAV) در مجموع شش 
ماژول را به 17 کارآموز این کالج آموزش دادند. مباحث تحت 
پوشش شامل مدیریت انب�ار و تدارکات توزیع بود. بیش از 90 
اختصاص  عملی  آموزش  به  آموزشی،  ساعت   280 از  ساعت 

داشت.

اتاق بازرگانی و صنایع مگدبورگ تأیی�د کرده است که مفهوم 
دریافت  برای  را  شده  تعیی�ن  کیفی  استانداردهای  آموزش، 
جوان  کارآموزان  می کند.  برآورده  دوره  از  پس  گواهین�امه 
چینی پس از گذراندن آزمون های ماژول، گواهین�امه نهایی را 
از اتاق صنعت و تجارت آلمان در شانگهای دریافت کردند. این 
آموزش سهم مهمی در افزایش دانش تئوری و عملی در زمین�ه 
به  سبز«  »تدارکات  موضوع  داشت.  تدارکات  و  نقل  و  حمل 
عنوان یک جنب�ه پیوند دهنده در تمام ماژول ها گنجانده شد.

دانش فنی و حرفه ای به دست آمده در طی آموزش، موجب 
یابد.  گسترش  چینی  کارآموزان  تخصصی  مهارت های  شد 
همچنی�ن بر جنب�ه هایی مانن�د بهداشت و ایمنی در محل کار 
اتمام  از  تمرکز ویژه ای شد. پس  ایمنی محموله،  و همچنی�ن 
را  عملی  تمرین�ات  بالفاصله  کارآموزان  تئوری،  آموزش  واحد 

برای بکارگیری آموخته های خود شروع کردند. 

پروژه ای با بودجه BMBF که مسیر را باز کرد

اولیه  آموزش  مفاهیم  ارزیابی  و  آزمایشی  اجرای  گسترش، 
و  ماهر  کارگران  آموزش  جهت  پیوسته،  و  عملی  رویکرد  با 
پروژه  این  محدوده  در  و  تدارکات  شغلی  حوزه  در  معلمان 
 METOP مشارکتی، توسط شرکای مستقر در مگدبورگ یعنی
GmbH ،BAV و دانشگاه اتو فون گوریک انجام شد. دانشکده 
و  تحصیل  شریک  چهار  از  یکی  تایکانگ  در  پیشرفته  آموزش 

آموزش فنی و حرفه ای از کشور چین بود.

همکاری با دانشکده فناوری Chien-Shiung حاصل یک پروژه 
LoBiEx - Logistics VET Ex- »مشارکتی بسیار موفق به نام 

فدرال  تحقیقات  و  آموزش  وزارت  توسط  که  است   »port
آلمان (BMBF) تأمین اعتب�ار و از سال 2012 تا 2015 اجرا شد.

این  اجرای  دوره  طی  در  گرفته  صورت  مشارکت  و  پروژه 
لذا  می کند،  امکان پذیر  را  مدت  طوالنی  اعتماد  ایجاد  طرح، 
مانن�د  آموزشی  امکانات  به  دستی�ابی  مسیر  می شود  باعث 
فعالیت های  سایر  و  گواهین�امه  اعطاء  با  همراه  دوره های 

پروژه ای مشترک، باز شود.

در این زمین�ه، سه شریک آلمانی از سال 2017 در تالشند تا یک 
را همانن�د پروژه BMBF توسعه دهند  مفهوم آموزشی دیگر 
که »transPORT« نام دارد. این مفهوم شامل یک برنامه سه 
ساله تحصیل و آموزش فنی حرفه ای در زمین�ه مدیریت بن�در 
است که تا سال 2021 به طور آزمایشی در دانشکده فناوری 

Chien-Shiung انجام خواهد شد.
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آموزش مهندسی هوانوردی در پاکستان

ماهر  کارگران  پیوسته  آموزش  و  تحصیل  بر  هاینز  آکادمی 
مهندسی  ماشین،  مهندسی  زمین�ه  در  فنی  و  صنعتی 
برای  دارد.  تمرکز  ساختمان  و  برق  مهندسی  هوانوردی، 
کشور  از  آموزش  دهنده  ارائه  شرکت  این  امر،  این  از  حمایت 
آلمان كه در سال 1937 تأسیس شد، مدارس فنی و حرفه ای 
در  که  می كند  اداره  اشاره  مورد  تخصص های  در  را  مهندسی 
سطح ایالت معروف هستن�د. همچنی�ن دوره های آموزش اتاق 
صنعت و تجارت ویژه سرکارگران صنعتی را برگزار می کند و نیز 
آموزش های خاصی را به ویژه در زمین�ه صنعت 4.0 ایجاد کرده 
فدرال  هوانوردی  اداره  توسط  همچنی�ن  آکادمی  این  است. 
هواپیمایی  کارکنان  آزمون  و  آموزش  مرکز  عنوان  به  آلمان 
 147 بخش  اروپا)  هوانوردی  ایمنی  (آژانس   EASA با  مطابق 
تایی�د  آموزشی)  سازمان های  نی�ازهای  به  مربوط  (مقررات 
اعتب�ار شده است. در نهایت، آکادمی هاینز آموزش پیشرفته 
و منحصر به فرد مخصوص مدرسان را به مشتریان بی�ن المللی 
شایستگی،  کسب  و  تمرین  اجرای  نظر  از  که  می دهد  ارائه 
سیستم تئوری و عمل در کنار هم، دیجیت�الی شدن و طراحی 
برنامه درسی شامل تمام جنب�ه های آموزش می شود. آکادمی 
هاینز در ارتب�اط با قرارداد دولت چین در مورد آموزش مدرسان 

از سال 2019 عضو شبکه iMOVE شد.

از  خارج  در  اولیه  گام  هوانوردی،  مهندسی  آموزش  نظر  از 
کشور در سال 2017 و در کشور ترکیه برداشته شد که قطب 
بسیار مهمی برای صنعت هوانوردی است. آکادمی هاینز با 
یک مدرسه مهندسی هوانوردی ترکیه ای در استانبول تماس 
برقرار کرد؛ این مدرسه آموزش های الزم جهت اخذ گواهین�امه 
مدرسه  این  می داد.  ارائه  دارد  رسمیت  استان  سطح  در  که  را 
مایل بود مشتریانش بتوانن�د از یک موسسه آموزشی مستقر 
ارزش  ترتیب  این  به  و  کنن�د  دریافت  را   EASA مدارک آلمان  در 

افزوده اضافی برای این افراد ایجاد کند.

گواهین�امه EASA ارزش افزوده واضحی ایجاد می کند.

آکادمی هاینز مطالب معتبر آموزش دیجیت�ال و زبان انگلیسی 
آموزش  و  داد  قرار  مدرسه  دسترس  در  و  کرد  ایجاد  را  خود 
مربی  آموزش  فعالیت  از  بخشی  عنوان  به  را  محلی  مدرسین 
شروع کرد. از آن زمان، این شرکت ارائه دهنده آموزش از کشور 

آلمان، یک یا دو بار در ماه در شش مکان، آزمون های ماژولی را 
به صورت محلی برگزار می کند. 

آکادمی هاینز هم اکنون شریک مشابهی در پاکستان پی�دا کرده 
آنها  اکثریت  که  جمعیت  نفر  میلیون   220 با  کشوری  است، 
 (UAE) بسیار جوان هستن�د. مجاورت با امارات متحده عربی
که مرکز مهمی از نظر هوانوردی است، نقش مهمی در ترغیب 
 EASA جوانان پاکستانی جهت درخواست گواهین�امه اضافی
دارد. فقط با این گواهین�امه می توان در امارات متحده عربی 
مشغول کار شد و بن�ابراین درآمد به مراتب باالتری کسب کرد. 
این شریک پاکستانی بزرگترین دانشکده مهندسی هوانوردی 
کشور است که سه شعبه در الهور، اسالم آباد و کراچی دارد. 
آکادمی هاینز مطالب آموزشی خود را نیز در دسترس شرکای 
پاکستانی خود قرار داده، کارکنان را آموزش می دهد و طبق 
شهر  سه  هر  در  هفته  یک  مدت  به  سال  در  بار  سه  برنامه، 

آزمون برگزار می کند.

نصب و استفاده آسان

از  شرکایی  با  پاکستان،  و  ترکیه  بر  عالوه  هاینز  آکادمی 
کشورهای اسپانی�ا، تانزانی�ا، غنا و سایر کشورها نیز همکاری 
زیر  موارد  است.  تجاری  فرصت های  بررسی  حال  در  یا  می کند 
اهمیت بازار خارجی را نشان می دهد. در سال 2019، آکادمی 
 EASA زمین�ه در  را  آزمون  و  آموزشی  هاینز حدود 1000 دوره 
بخش147- برگزار کرد که حدود ٪90 از این موارد در خارج از 

آلمان اجرا شدند.

شده،  داده  شرح  پروژه های  موفقیت  در  کلیدی  عامل  یک 
برای  ویژه  طور  به  که  است  آزمون  آماده سازی  نرم افزار 
این  می شود.  استفاده   147 بخش  به  مربوط  آزمون های 
نرم افزار در داخل تهیه شده، مبتنی بر سیستم ابری بوده و چند 
زبانه است. ایجاد این محصول نتیجه تجربه گسترده ای است 
که از همکاری با مدارس به دست آمده است. این نرم افزار به 
موسسات آموزشی بی�ن المللی کمک می کند تا برنامه آکادمی 
هاینز را در برنامه های خارجی خود ادغام کنن�د که این کار با 
باال  کارآیی  با  آسان«  استفاده  و  »نصب  رویکرد  از  استفاده 
انجام می شود. این قابلیت باعت می شود کاربرپسند بودن و 

رضایت مشتری به حداکثر برسد.

www.heinze-akademie.de

 گواهین�امه ای که بصورت بی�ن المللی به رسمیت شناخته شده 
و فرصت های شغلی را در کل جهان در دسترس قرار می دهد
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آکادمی فناوری، 
اقتصاد و مدیریت 

GBS الیپزیگ
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آموزش معلمان هنرستانی کشور چین

 www.gbsleipzig.de

ادامه تحصیل و آموزش فنی حرفه ای در زمین�ه تدارکات 
در »برنامه 1000 معلم«

معلم«،   1000 »برنامه  از  بخشی  عنوان  به  و   2019 سال  در 
آکادمی  با  را  خود  همکاری  چین  پرورش  و  آموزش  وزارت 
فناوری، اقتصاد و مدیریت الیپزیگ GBS جهت ادامه تحصیل 
آغاز  چین  حرفه ای  فنی  مدارس  در  شاغل  معلمان  آموزش  و 
دانشکده  مدیر  و  مدرس  معلم،   1000 تا  بود  مایل  چین  کرد. 
داشته باشد که هر ساله در طی چند هفته در آلمان آموزش 
بینن�د. iMOVE وظیفه سازماندهی جهت فراخوان شرکت های 
آلمانی ارائه دهنده تحصیل و آموزش فنی حرفه ای را بر عهده 

گرفت.

شروع  را  تدارکات  زمین�ه  در  معلمان  آموزش   GBS آکادمی 
دوره  یک  در  معلم   25  ،2019 سال  دسامبر  تا  نوامبر  از  کرد. 
برای   GBS آکادمی  کردند.  شرکت  هفته ای  چهار  آموزشی 
حرفه ای  فنی  آموزش  و  تحصیل  سیستم  در  شرکت کنن�دگان 
درسی  برنامه  چارچوب  خصوص  در  آموزش هایی  آلمان، 
آموزشگاه های فنی حرفه ای در زمین�ه های پیشرفته یادگیری 
فنی  آموزش  همچنی�ن  داد.  ارائه  آزمون  برگزاری  سیستم  و 
ارائه  و  برنامه ریزی  همچنی�ن  و  تدریس  روش های  حرفه ای، 
مورد  در  تخصصی  دانش  گرفت.  قرار  پوشش  تحت  دروس 
محتوای مشاغل لجستیک مدرن نیز ارائه شد. بخش لجستیک 
بخشی  نیست.  امان  در  اتوماسیون  و  شدن  دیجیت�الی  از  نیز 
از تحول دیجیت�ال به این صورت است که کارگران ماهر بطور 
ویژه با شبکه فراین�دهای لجستیکی روبرو هستن�د که هدف 
آن ایجاد شفافیت بیشتر در زنجیره های تأمین و توزیع است.

شفافیت بیشتر

پی�دا  حضور  چین  مختلف  استان های  از  که  شرکت کنن�دگان 
کرده بودند، در تورهای بازدید از شرکت لجستیک DHL آلمان، 
الیپزیگ  در  آلمان  ملی  کتابخانه  و   BMW کارخانه های  از  یکی 
شرکت کردند. در ارزیابی نهایی آموزش، شرکت کنن�دگان ثابت 
عملی  تجربی�ات  و  کرده  درک  خوبی  به  را  مطالب  که  کردند 
زیادی برای پشتیب�انی از فعالیت آموزشی خود در چین کسب 

کرده اند.

الیپزیگ  مدیریت  و  اقتصاد  فناوری،  آکادمی  از  شعبه  اولین 
آکادمی  تأسیس شد.  در مونیخ  40 سال پیش  از  GBS بیش 

بی�ن المللی  1998، فعالیت های آموزشی  اوایل سال  از   GBS
شهر،  دو  این  در  کرد.  آغاز  چنگدو  و  کینگ  چونگ  در  را  خود 
چینی  موسسات  و  مقامات  همکاری  با  آموزشی  دوره های 
و همچنی�ن شرکت های آلمانی و چینی برگزار شد. از آن زمان، 
آکادمی GBS نه تنها در سایت خود در الیپزیگ بلکه در خارج 
بی�ن المللی  شرکت کنن�دگان  به  محلی،  سطح  در  و  کشور  از 

آموزش می دهد.

آموزش در سایت

را   GBS آکادمی  در  تحصیل  چینی  دانشجویان   ،2001 سال  از 
شروع کردند تا به »تکنسین های دارای گواهین�امه در سطح 
اطالعات  فناوری  یا  برق  مهندسی  متخصص  که  استان« 
تب�دیل  استان«  سطح  در  بازرگانی  »اقتصاددانان  و  هستن�د 
شوند. دانشجویان قبل از آن یک دوره یک ساله زبان آلمانی را 

در GBS در چین گذرانده بودند.

در سال 2003، آکادمی GBS اولین مرکز آموزش فنی حرفه ای 
خود را با تمرکز اصلی بر صنعت خودرو در چین راه اندازی کرد. 
 GBS این مرکز در پردیس دانشگاه شنی�انگ با عنوان »آکادمی
یک  و  آن  دنب�ال  به  شد.  تاسیس   »(SGA) شنی�انگ  دانشگاه 
سال بعد، مرکز دوم در پردیس دانشکده ارتب�اطات لیائونینگ 

در شن یانگ افتت�اح شد. 

Shen-  با همکاری استانداری لیائونینگ و مقامات شهرداری
برای کارآموزان چینی در  را  yang، آکادمی GBS آموزش هایی 
و  دوره ها  داد.  ارائه  مکاترونیک  و  برق  مهندسی  زمین�ه های 
آلمانی  شرکت های  چینی  کارمندان  برای  مدیریت  آموزش 
مانن�د BMW Munich، BASF شانگهای و Würth نیز برگزار شد. 
موسسه  زمان  آن  در  آنچه  و   BMW Munich همکاری  با   GBS
یکی  بود،  حرفه ای  فنی  آموزش  و  تحصیل  برای  برلین  فدرال 
آموزش فنی  و  تحصیل  برای  را  زبان چینی  به  کتابها  اولین  از 
حرفه ای در زمین�ه مکاترونیک تهیه کرد. در ادامه این روند و 
دانشکده  و  سوژو  فنی  دانشکده  چون  شرکایی  همکاری  با 
و  حرفه ای  فنی  آموزش  چونگ کینگ،  صنعت  پلی تکنیک 
فعالیتهای تحصیل پیوسته بر پایه تمرین و گرایش های عملی 

آغاز شد.
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 آموزش تئوری و عملی کارکنان بخش 
تدارکات در اسپانی�ا

FEDA مادرید یک مدرسه آلمانی در خارج از کشور است که توسط 
امور  و  آموزش  وزیران  دائمی  کنفرانس  و  خارجه  امور  اداره 
فرهنگی جمهوری فدرال آلمان معتبر شناخته شده و بخشی از 
شبکه ای است که 140 مدرسه آلمانی را در خارج از کشور شامل 
می شود. از سال FEDA ،1980 مادرید، آموزش جوانان اسپانی�ایی را 
در زمین�ه های تجارت، صنعت، تدارکات و بازرگانی مطابق با اصل 
آلمانی تئوری در کنار عمل بر عهده دارد. این شرکت با اتاق های 
از شرکت های  تعدادی  و  اسپانی�ا)   AHK) آلمان بازرگانی خارجی 
نیز اسپانی�ایی همکاری دارد. آموزش مدارس  آلمانی و  آموزشی 
فنی حرفه ای بر اساس برنامه درسی مربوطه از سوی کنفرانس 
دائمی وزرای آموزش و پرورش و امور فرهنگی آلمان است که 
به زبان آلمانی ارائه می شود. امتحانات متوسطه و نهایی توسط 

AHK اسپانی�ا و با همکاری FEDA مادرید برگزار می شود.

مادرید   FEDA با  بارسلونا  در  آلمان  کنسولگری  طریق  از   Primafrio
تماس برقرار کرد. گروه Primafrio یک شرکت حمل و نقل و تدارکات 
در اسپانی�ا است. این شرکت، ناوگانی شامل 2200 کامیون دارد و 
زمین�ه کاری تخصصی آن، صادرات میوه و سبزیجات از اسپانی�ا به 
تجاری  شرکت  این  مرکزی  دفتر  است.  اروپایی  کشور  از 25  بیش 
خانوادگی در Alhama de Murcia واقع است. آلمان بزرگترین بازار این 
شرکت را با حدود 52 درصد از فروش به خود اختصاص داده است. 
شرایط  واجد  متخصص  کارکنان  آموزش   ،Primafrio برای  رو  این  از 
که به زبان آلمانی تسلط داشته باشند بسیار مهم است تا شرکت 

بتواند ارتب�اط باکیفیت و کارآمدی با مشتریان داشته باشد.

مهارت زبان به کیفیت باال 
جهت ارتب�اط با مشتریان کمک می کند 

از سال 2018 یک آموزش دو ساله برای کارمندان بخش حمل 
این  شد.  داده  پیشنهاد   Primafrio شرکت  تدارکات  و  نقل  و 
مادرید   FEDA با  طرح  این  از  حمایت  برای  اسپانی�ایی  شرکت 
نه  کارآموزان  آلمان،  برخالف  نمونه،  این  در  می کند.  همکاری 
از شرکت بلکه از مدرسه درخواست آموزش می کنن�د، سپس 
می شود.  داده  ارجاع  متن�اسب  های  شرکت  به  درخواست ها 
»تئوری  آموزشی  سیستم  تئوری  بخش  این مدرسه همچنی�ن 
در کنار عمل« را بر عهده دارد. به طور کلی، کارآموزان در طی 
یک دوره دو ساله، به طور متن�اوب شش هفته را در مدرسه و 
حدود نه هفته را در شرکت سپری می کنن�د. یعنی عنصر مبتنی 

بر کار عملی، حدود 65 درصد آموزش را شامل می شود.

کارآموزان به عنوان بخشی از کار عملیاتی، با حضور در شرکت 
آموزش می بینن�د. این کارآموزان به توزیع کنن�دگانی که مسئول 
کشورهای آلمانی زبان هستن�د کمک می کنن�د، به درخواست 
مشتریان رسیدگی می کنن�د و در نهایت لیست مشتریان دائم 
خود را توسعه می دهند. به عنوان بخشی از آموزش فروش، 
اولیه،  مذاکرات  انجام  و  جدید  مشتریان  یافتن  افراددر  این 
و  اجتماعی  توانایی های  طریق  این  از  دارند.  نقش  فعاالنه 

روش شناختی خود را افزایش می دهند.

در ابت�دای کار، آموزش با یک کارآموز بصورت آزمایشی شروع شد 
تا مشخص شود چگونه می توان مفاهیم آموزش تئوری در کنار 
ایجاد  یکپارچه  بصورت  اسپانی�ایی  شرکت  یک  برای  را  عملی  کار 
نمود. پس از اینکه ثابت شد این یکپارچگی بدون مشکل است، از 

سال 2019 هر سال دو کارآموز جدید تحت آموزش قرار گرفتن�د.

پایه ای برای اخذ دو مدرک

در تابستان سال 2020، اولین کارآموز Primafrio - که بهترین 
نفر در آن سال بود- گواهین�امه صالحیت خود را از AHK اسپانی�ا 
و اتاق صنعت و تجارت آلمان (DIHK) دریافت کرد. وی پس از 
تحصیل و آموزش فنی حرفه ای، در حال گذراندن دوره دوگانه 
Lud-  مدیریت بازرگانی و تدارکات در دانشگاه بازرگانی و جامعه

wigshafen است و می تواند مراحل کار عملی را در شرکت خود 
در شهر مورسیا بگذراند.

 ،Primafrio گروه  بازرگانی  مدیر   ،Marina Förch گفته  به 
 ،Primafrio چشم انداز همکاری بیشتر بسیار روشن است. »در
همراه  به  تئوری  شامل  که  را  آلمان  حرفه ای  فنی  آموزش  ما 
می دانیم  موفق  آموزش  مدل  یک  عنوان  به  است  عملی  کار 
که موجب ارتقا استعداد و نوآوری می شود. ما به عنوان یک 
شرکت متعهد به بهبود آموزش و مهارتهای پیش از اشتغال، 
خوشحالیم که با FEDA مادرید همکاری می کنیم تا به جوانان 
را  تدارکات  و  نقل  و  حمل  تخصصی  دوره های  دهیم  فرصت 
بگذرانن�د و به عنوان بخشی از این آموزش، به آنها کمک کنیم تا 
مهارت های پایه و شایستگی های خاص برای آین�ده شغلی آنها 
بازار کار به افزایش کیفیت در بخشهای  یابد. اکنون  توسعه 
مختلف استراتژیک نی�از دارد و VET آلمان به تقویت رقابت در 
بخش ما و بهبود ارتب�اط مستقیم با اعضای آین�ده صنعت حمل 

و نقل و تدارکات کمک می کند.«

German 
Business School

Formación
Empresarial
Dual Alemana

www.feda-madrid.com
پرسنل متخصص واجد شرایط دارای مهارت زبان آلمانی
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مدرسه آلمانی در خارج از کشور جهت تحصیل 
و آموزش فنی حرفه ای که تئوری و عمل را در 

کنار هم قرار می دهد )FEDA مادرید(
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اتاق بازرگانی و صنایع 
 آلمان - تایلند 

)AHK تایلند(
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www.thailand.ahk.de
یکپارچگی در ساختار تحصیل و آموزش فنی حرفه ای تایلند

استاندارد آلمان برای آموزش در بخش خودرو
تایلند از نظر تولید جهانی خودرو در رتب�ه دوازدهم قرار دارد. 
شرکت های آلمانی مانن�د مرسدس بنز و BMW نیز سالهاست 
برنامه های  اکنون  تایلند  تولید می کنن�د.  تایلند خودرو  در  که 
با  بی�ن المللی  بازارهای  در  بتواند  که  دارد  ای  پروازانه  بلند 
موفقیت رقابت کند. این کشور تالش دارد تا به مرکز فناوری 
تنها  امر  این  اما  شود.  تب�دیل  الکتریکی  خودروهای  و  سبز 
فنی  صالحیت  که  است  دستی�ابی  قابل  کارکنانی  داشتن  با 
مناسبی داشته باشند. با فعالیت گروه های خودرویی آلمانی 
تأسیس  منظور  این  برای  آموزشی  مراکز  تایلند،  در  مستقر 
دارند.  نزدیک  همکاری  تایلند  فنی  دانشکده های  با  که  شد 
به این ترتیب تخصص حرفه ای با کیفیت باال به تایلند منتقل 

می شود. 

 (GTDEE) تایلندی«   - آلمانی  عمل  و  تئوری  تعالی  »آموزش 
تایلند   - آلمان  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  از  آموزشی  برنامه  یک 
(AHK تایلند) است که در آن کارآموزان با تمرکز بر کار عملی، 
هم در شرکت ها کار می کنن�د و هم در دانشکده فنی حضور 
دارند. در این دانشکده به مباحث عملی مربوط به این حرفه 
زبان  مانن�د  عمومی  دروس  همچنی�ن  و  می شود  پرداخته 
تایلندی، انگلیسی و مطالعات اجتماعی نیز تدریس می شود.

از همان ابت�دا، هدف از این برنامه اجرای یک ساختار آموزشی 
پایدار مطابق با مدل آلمانی بود. مطالب آموزشی ارائه شده 
توسط برنامه آموزش عمومی آلمان و چارچوب برنامه درسی، 
 AHK گردید.  سازگار  تایلند  حرفه آموزی  و  آموزش  ساختار  با 
چارچوب  معادل  که  را  تایلند  در  آموزش  محتوای  همجنی�ن 
تشکیل  کار  این  نتیجه  کرد.  مشخص  بود  آلمان  آموزش 
آلمان  آموزش  مقررات  از  که  شد   VET ساله  سه  دوره های 

پیروی می کنن�د و شامل مدارک تایی�د صالحیت آن می باشند.

از سال 2013 به بعد،  AHK تایلند این مفهوم موفق از کشور 
آلمان را برای چند حرفه اجرا کرد. اجرای این برنامه در ابت�دا با 
آلمان (GIZ) و با شرکای  بی�ن المللی  آژانس همکاری  همکاری 
تجاری B. Grimm Group ،BMW Thailand Company Limited و 
Robert Bosch Limited Thailand انجام گرفت و توسط وزارت 
آموزش و پرورش تایلند مورد پشتیب�انی قرار گرفت. از اواخر 
را برای آموزش کارگران  سال AHK ،2018 تایلند خدمات خود 
ماهر و جوان تایلند به عنوان بخشی از همکاری تجاری ارائه 
می دهد و در نتیجه این کار، کیفیت آموزش نیز به طور قابل 

توجهی بهتر شده است.

صدور  تایلند،  آموزی  مهارت  و  آموزش  ساختار  به  توجه  با 
گواهین�امه در ابت�دا فقط با عنوان گروه کیفی »C« امکان پذیر 
بود که آموزش تحصیلی فنی حرفه ای در داخل کشور با اجزای 
سیستم آلمانی بصورت تئوری در کنار عمل است. نتیجه این 
یافته  سازگاری  کشور  این  با  تازگی  به  که  آموزشی  ساختار 
این شد که کارآموزان در سال قبل از فارغ التحصیلی، توانایی 
دستی�ابی به رده کیفی »B«  را دارند - آموزش تئوری در کنار 
کار عملی VET که بصورت محلی بوده و مطابق با مدل آلمانی 
است - و کارآموزان در سال آخر می توانستن�د به رده کیفی 
در  تئوری  حرفه ای  و  تحصیلی  آموزش   - یابن�د  دست   »A«
کنار  عمل آلمان (VET) در خارج از کشور با همکاری مرسدس 
کارآموز   تکنسین های  جاری،  سال  در  همچنی�ن    .BMW و  بنز 
الکترونیک برای امور مهندسی صنعتی در شرکت آبجوسازی 
توانستن�د  بار  اولین  برای  محدود  مسئولیت  با   Pathumthani
با همکاری دانشکده فناوری Don Bosco در بانکوک به رده 

کیفی A دست یابن�د. 

دانشگاه های  و  شرکت ها  از  مختلف  طرق  از  تایلند   AHK
همکار در کل برنامه پشتیب�انی می کند. اساس همکاری شامل 
آموزش  طرح  یک  و  درسی  برنامه های  از  هماهنگ  ترکیبی 
انجام   PAL آزمون های  از  استفاده  با  ارزیابی  است.  عمومی 
مشاغل  برای  امتحانی  سواالت  توسعه  مرکز   PAL می شود. 
این   PAL آزمون های از ویژگی های  آلمان است. یکی  فنی در 
کار  بلکه  می کنن�د  آزمایش  را  تئوری  دانش  تنها  نه  که  است 
کارآموزان  کلیه  می دهند.  قرار  سنجش  مورد  نیز  را  عملی 
گواهی  تا  برسند  خود  شغل  با  مرتبط  کیفی  سطح  به  باید 
باالی  استاندارد  دهنده  نشان  که  کنن�د  کسب  را  تایلند   AHK

آموزش های گذرانده شده است.

این گواهین�امه نشان می دهد که کارآموزان به عنوان کارگران 
پایان  به  موفقیت  با  را  آموزش  باال،  کیفی  سطح  با  و  ماهر 
ماهر  کارگران  این  استخدام  خواهان  شرکت ها  رسانده اند. 
هستن�د. هزین�ه های آموزش مداوم در این شرکت ها در حال 
کاهش است و به سطح باالتری از وفاداری کارمندان دست 
یافته اند. از زمان اجرای موفق GTDEE، موسسه AHK تایلند 

بیش از 860 آزمون صالحیت حرفه ای برگزار کرده است.
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شبکه  ما را که شامل بیش از ۲۰۰ شرکت 
 ارائه دهنده آموزش است و  در ارائه 
 خدمات متن�اسب با نی�از شما به شرح 

ذیل تجربه دارند کاوش کنی�د:

 طراحی برنامه درسی 
 آموزش مربی�ان 

 ابزارهای آموزشی 
 بهبود زیرساخت های آموزشی
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