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بلکه کارآموزان، و دانشآموزان فقط نه که است این امروزه واقعیتهای از  یکی
نوع یک واقع در این باشند. یادگیری حال در مادامالعمر بصورت باید نیز مربیان
که کرد نخواهید فراموش دهید، ادامه یادگیری به که صورتی در فقط است. تمرین

است. چگونه بودن،  دانشآموز

مربیان برای باال سطح حرفهای ظرفیتسازی فرآیند یک ")TOT( مربیان "تعلیم
منظور  به است. راهنما استادان و آموزش تسهیلگر مدرسان شرایط، واجد
مربیان  جوانان، یادگیری تجربیات و فرایندها روی بر الهامبخش و واقعی تاثیرگذاری
باید  آموزشی دورههای این بگذرانند. را جامعی آموزشی دورههای هم خودشان باید
هیجانانگیز  برنامههای اجرای زمینه در مربی توانایی کردن روز به یا توسعه برای

و موثر، طراحی شوند.

محتوای  یا جدید محتوای ویژگیهای با مربی آشناسازی فرآیند، این هدف معموال
مورد  شغل عمومی ویژگیهای با رابطه در معموال محتوا این است. شده بازبینی
و  تواناییها به مربوط سواالت پاسخ آموزشها، این محتویات در و است نظر
نحوه  آن، رویههای و گروه یک مدیریت نحوه مربی، نیاز مورد مهارتهای
این،  وجود با میشود. ارائه آموزشی دوره یک طراحی نحوه و تمرین یک انجام
را  مهمی نقش زمینه این در نیز شخصی مهارتهای و ویژگیها خصوصیات،
رویکردهای  به نسبت دورهها این در شرکتکنندگان ایدهآل، حالت در میکنند.  ایفا
به بتوانند شخصی سطح در چگونه که یابند درمی و میکنند کسب آگاهی خودشان

جرقه زدن خالقیت در افراد دیگر کمک کنند.

گذراندن  در تا میسازد قادر را مربیان مربیان"، "تعلیم ویژه سفارشی های دوره
به  کردن، عمل و کردن درک دانستن، مراحل یعنی یادگیری، مختلف مراحل
با  را خود برنامه طرح بتوانند همچنین و کنند کمک کارورزان و کارآموزان
و  کلیدی اقدام یک دهند. تطبیق خود شرکتکنندگان یادگیری مختلف سبکهای
همچنین  و یادگیری برای امن محیط یک ایجاد آموزشی، دورههای این در اصلی
است.  نگرانیهایشان و آنها یادگیری اهداف شرکتکنندگان، همه با ارتباط برقراری
شخصی  پیشرفت به تا کنند کمک افراد به میتوانند آموزشی دورههای این بنابراین،
جدیدی  اهداف همچنین و شوند نفستر به اعتماد با و موفقتر بخشند، سرعت خود

را در زندگی تنظیم کرده و به آنها دست یابند.

جانبه  دو سیستم و )VET( حرفهای تعلیم و آموزش زمینه در آلمان کشور تخصص

 پیشگفتار
مهم اصل پنج از یکی است. کشور این اقتصادی موفقیت تقویتکننده آن، آموزشی
تعلیم  و "آموزش حوزه کارکنان که است امر این از اطمینان حصول سیستم، این
داشته  را تعلیم و آموزش طریق از دانششان انتقال برای الزم شرایط حرفهای"،
به  را الزم ویژگیهای و فنی دانش آلمان"، در یافته توسعه - "تعلیم برنامه باشند.
سنت  آلمان میدهد. ارائه بینالمللی شرکای برای افزوده ارزش افزایش منظور
برنامه  به عملی جهتدهی برای زیادی شهرت از و دارد حوزه این در را دیرینهای
در  مشارکت است. برخوردار برنامهها این کردن محور تقاضا و گواهی صدور های
بارها  آلمان، در ها برنامه این زیرا است، همراه موفقیت با مربیان تعلیم برنامههای
مهارتهای  ادغام میشوند. داده تطبیق خاص مورد هر ویژه نیازهای با بارها و
میتوانند  آلمانی شرکای که است چیزی اولین روششناختی، و اجتماعی حرفهای،

برای شما فراهم کنند.

وزارت  توسط ابتکاری اقدام یک عنوان به iMOVE موسسه ،2001 سال در
ارائهدهندگان  همکاری و مشارکت ارتقاء منظور به و فدرال تحقیقات و آموزش
خصوصی  و عمومی سازمانهای با آلمان خصوصی بخش آموزشی خدمات
چندزبانه  داده پایگاه یک شامل iMOVE موسسه خدمات شد. تاسیس بینالمللی
سمینارها،  آلمان، آموزشی خدمات ارائهدهندگان مورد در اطالعاتی حاوی که است
"تجارت  مدل بازار یک همچنین و کشور از خارج تجاری نمایشگاههای و آموزشها
یک  در میتواند بینالمللی خاص درخواستهای آن در که است ")B2B( تجارت به

منتشر و پخش شود. iMOVE شبکه از ارائهدهندگان خدمات موسسه

مربیان" شرح  "تعلیم راهحلهای با در رابطه موفقیت داستان هشت این بروشور در
محقق  بینالمللی و آلمانی شرکای مشترک تالش با موفقیتها این که است شده داده
برنامههای  از گستردهای طیف با آلمان"، در یافته توسعه – "تعلیم برنامه شدهاند.
که  دارد را پتانسیل این اشتغال، قابلیت موضوع بر قوی تاکید با همچنین و آموزشی
در  را موفقیتآمیزی مشارکت و همکاری بینالمللی، همکاری پروژههای طریق از

خصوص فرآیند طراحی سیستمهای آموزشی در بسیاری از کشورها داشته باشد.

آورده  زیر در که روشها بهترین از نمونههایی به خودتان نشدهاید؟ قانع هنوز
شدهاند، نگاهی بیندازید و الهام بگیرید!

برزیل(  سائوپائولو، )دانشگاه )Dr. Andreas Werner ( ورنر اندریاس دکتر
(Universidade de São Paulo, Brasil(

(BIBB ( در موسسه فدرالی آموزش و تعلیم حرفهای iMOVE  رئیس بخش

خود سرعت بخشند، موفق تر و با اعتماد به نفس تر شوند و همچنین اهداف جدیدی 

( و سیستم دو جانبه 

شده اند، نگاهی بیندازید و الهام بگیرید!

Dr. Andreas Werner( ورنر  اندریاس  دکتر 
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 حمایت مربیان آلمانی از مربیان ماهر صنعتگری هند

مستمر برنامه یک است، آلمان در آموزشی خدمات دهندهارائه یک که bfz مرکز
 اندازیراه هندی صنعتگری ماهر مربیان برای 2015 سال در را سالهسه آموزشی 

مسئولیت که (MSDE) هند کارآفرینی و توسعه وزارت سوی از bfz مرکز کرد.
مداومی هایآموزش تا یافت اموریتم دارد، عهده بر را ایحرفه تعلیم و آموزش 

(،CNC) کامپیوتری عددی کنترل مکاترونیک/ و جوشکاری هایرشته در را 
چنای (،Bangalore) بنگلور در دولتی آموزشی موسسه چهار از مربی 20 به 

(Chennai،) بمبئی و حیدرآباد (Mumbai) بود این اقدام، این از هدف دهد. ارائه
 هایروش از استفاده با بتوانند که شود داده امکان این صنعتگری ماهر مربیان به که 

صورت به هاآن رسانی روز به و درسی هایبرنامه توسعه برای آموزشی مدرن
مربیان این ساختن آشنا بعدی هدف دهند. انجام مستقل بصورت را خود کار مداوم، 

به تا شده تشویق هاشرکت ترتیب این به تا بود جانبه دو آموزش بنیادی اصول با 
 های آموزشی ملحق شوند.برنامه

زمانی شد.می برگزار آلمان در دیگر بخشی و هند در آموزشی دوره این از بخشی
اساس بر هندی کنندگانشرکت شد،می زاربرگ آلمان در آموزشی دوره این که 

 کردندمی بازدید bfz آموزشی راکزم و هاشرکت از شده، ریزیبرنامه قرارهای 
کسب اطالعات و آگاهی آلمان، در محور شرکت آموزش مورد در مستقیم بطور تا

 کنند.

 شودشبکه آنالین، سبب ارتقاء پایداری می

کمک خود هندی همکاران به bfz مرکز آلمانی مربیان آلمان، در اقامت از بعد
 درسی برنامه و کنند استفاده خود شده کسب تازه هایمهارت از بتوانند آنها تا ردندک

پلتفرم کی آموزش، پایداری تضمین منظور به bfz مرکز کنند. طراحی را جدیدی
و آلمانی مربیان بین مداوم ارتباط قطری این به تا کرد اندازیراه را جدید آنالین 

هندی را تسهیل کند.

و هاطرح ارائه برای iMOVE موسسه فراخوان نتیجه در آموزشی دوره این 
هند کارآفرینی و توسعه وزارت نیازهای iMOVE موسسه شد. اندازیراه پیشنهادات 

 هایدستورالعمل با مطابق را مناقصه پیشنهاد این و کرد" "تبدیل مناقصه معیار به را 
خدمات آلمانی دهندگانارائه ساختن مطلع برای iMOVE موسسه کرد. منتشر آلمان

رویداد این داد. ترتیب کارگاه یک بودند، مناقصه این به عالقمند که آموزشی 
به متعاقبا iMOVEموسسه سواالت. به دادن پاسخ برای شد فرصتی همچنین 
کرده ارزیابی را شده ارائه پیشنهادات تا کرد کمک هند کارآفرینی و توسعه وزارت 

عنوان به را bfz مرکز وزارت، این کند. تهیه را پیشنهادات از کوتاه فهرست یک و 
بین قراردادی اساس این بر و کرد انتخاب خود منتخب آموزشی خدمات دهندهارائه
ارائه شامل iMOVE موسسه توسط شده ارائه خدمات این، بر عالوه شد. منعقد آنها 

طریق از محلی، سطح در قراردادی شرکای برای الزم پشتیبانی و مساعدت هرگونه
 شد.در دهلی می iMOVE کارشناسان حاضر در دفتر موسسه 

 ها و پیشنهاداترای مثبت به درخواست ارائه طرح

تحلیل و تجزیه طریق از تا یافت ماموریت (Cologne) کلن دانشگاه کار، پایان در
رابطه در را ارزیابی تحقیقات ،bfz مرکز پروژه این تجربیات از آمده بدست منافع 

اساس بر مطالعه این نتایج دهد. انجام پیشنهادات و هاطرح ارائه درخواست این با 
 کنندهشرکت هایگروه و هاسازمان تمامی از نمایندگانی با شده انجام هایصاحبهم

موسسات مدیران هند، کارآفرینی و توسعه وزارت شامل هندی نمایندگان است.
صنعتگری ماهر مربیان این خود و صنعتگری ماهر مربیان آموزش ویژه آموزشی 

و آموزش وزارت از بودند عبارت شد، مصاحبه آنها با که آلمانی نمایندگان شد.می
مدیران ،iMOVE موسسه ای،حرفه و فنی تعلیم و آموزش فدرالی موسسه تحقیقات، 

مرکز با همراه که آموزشی خدمات ناموفق دهندگانارائه و bfz مرکز مربیان و 
bfz ها و پیشنهادات، پاسخ داده بودند.به درخواست ارائه طرح 

این موفقیت به منجر که عواملی که داشتند اظهار ارزیابی انجام مسئول حققانم
تمام بین ارتباطات بودن مداوم و باز ماهیت از بودند عبارت شدند، آموزشی دوره 

شرکا، با پایدار ارتباط و پایدار کاری روابط آموزشی، دوره این در حاضر رفینط
این و آموزشی محتویات مورد در رسیدن قتواف به برای مشخص و واضح روش 
داشتند. را یکسانی تقریبا دانش سطح کنندگانشرکت همه آموزش، از قبل که حقیقت 

پیشنهادات و هاطرح ارائه درخواست که بود این دیدگاهشان کنندگانشرکت تمام 
همکاری توافقات آغاز برای موثر ابزاری ،iMOVE موسسه سوی از شده طرحم

این موافق که کردند تاکید نیز آلمانی ناموفق متقاضیان حتی است. بوده المللیبین
بر همچنین حاضر طرفین کرد. خواهند شرکت آتی مناقصات در و بودند روند 

به iMOVE زیرا کردند، تاکید iMOVE موسسه هایراهنمایی از پیروی همیتا
 دارد. را موفقیت سمت به پروژه دایته امکان و توانایی عمومی موسسه یک عنوان 
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 کارشناسی آلمانی برای اولین اتومبیل ویتنامی

اولین دارد قصد (Vingroup) وینگروپ نام به ویتنامی صنعتی تولیدی گروه
در ایکرت المللیبین مدارس کند. عرضه بازار به زودی به را ویتنامی خودروی 

مربیان" "تعلیم ویژه سفارشی آموزش دوره یک در را ویتنامی مدرس 18 آلمان، 
و متخصصان ارتقاء به نیاز پاسخگوی بتوانند مدرسان این تا اندداده آموزش 

کارگران بخش تولید باشند که در نتیجه این اقدام تولیدی ایجاد خواهد شد.

در هم موفقی حضور و است ویتنام امالک شرکت ترینبزرگ Vingroup گروه 
هدف است. داشته هتل/رستوران و بهداشتی هایمراقبت فروشی،خرده هایبخش
"وینفست بخش نام به شرکت این تاسیس تازه بخش که است این گروه این فعلی 

(Vinfast") گروه کند. تسخیر را خودرو داخلی بازار بتواند Vingroup قصد
 ترینبزرگ این و کند گذاریسرمایه ریسکی اقدام این در را دالر میلیارد 3.5 دارد 

رئیس معاون (،Le Thi Thuy) تای تی لو بود. خواهد جهان در اتومبیل پروژه
"هدف که: کرد عنوان ،Vingroup گروه آتی هایریزیبرنامه ویژه اجرایی هیات 

توسط که است صرفهبهمقرون حال عین در و باال کیفیت با خودروی یک توسعه ما 
 ها تولید شده باشد".ها و برای ویتنامیویتنامی

 ای دارای یک مرکز آموزش وابستهکارخانه

برآوردهای طبق است. افزایش حال در پیوسته بطور ویتنام، در خودرو فروش
معامالت حجم ،2030 سال تا ویتنام، تجارت و صنعت وزارت توسط شدهانجام

 هایاتومبیل که بخواهیم اگر حال، این با برسد. خودرو میلیون 1.8 به تواندمی ساالنه 
کارگران به دهند، تشکیل را فروش رقم این از بخشی ها،ویتنامی توسط شده ساخته
کارکنان این که خواهدمی Vingroup گروه داشت. خواهیم نیاز شرایط واجد ماهر 

توسط مربیان داخلی آموزش ببینند.

رشته بر تمرکز با را ماهه شش برنامه یک مربیان این ،2018 سال ژانویه از 
دوره این اول ماه سه هاآن اند.رسانده پایان به مکاترونیک و صنعتی مکانیک 
 Regenstauf) ) رگنستوف در ایکرت مدارس المللیبین پردیس در را آموزشی 

به شد. برگزار ویتنام در آموزشی برنامه این دوم نیمه گذراندند. باواریا یالتا
بر تمرکز شد،می ارائه آلمان در آموزشی واحدهای که ایدوره طول در خصوص 

و تدریس فرآیند تعلیم فن و شناسیروش بر آموزشی، جلسات ریزیبرنامه و توسعه 
 هایمهارت و دانش وضعیت مورد در قضاوت برای ارزیابی هایسیستم بر همچنین 

بهداشت سالمت، از حفاظت اولیه اصول بود. آتی کارآموزان توسط شده کسب
شامل برنامه این شد. داده شرح نیز زیست محیط از حفاظت و کار در ایمنی و 

برای هم هاییریزیبرنامه شد.می نیز عملی هایزمینه در ایدهنده آگاهی اطالعات 
Festo) ) فستو آموزش مرکز (،Nabburg) نابرگ ایحرفه مدرسه از ازدیدب

رگنسبورگ در BMW خودروی تولید محل و (Esslingen) اسلینجن شهر در 
(Regensburg.انجام شد ) 

شمالی بندری شهر در و دارد هکتار 335 دلمعا مساحتی ،Vinfast تولید ساختمان
برنامه است. شده واقع چین مرز نزدیکی در (Haiphong) هایپونگ نام به یتنامو

 اندازیراه 2019 سال پایان در بنزینی خودروهای اولین تولید خط که است این 
از خودرو، 500,000 ساالنه ،2025 سال تا که است این شرکت این هدف شود.
آموزشی مرکز Vingroup گروه کند. تولید را اتوبوس و برقی خودروهای جمله 
افتتاح 2018 فوریه در ساختمان این است. کرده اندازیراه محل همان در را خود 
آلمان استاندارد با مطابق که آموزشی مطالب از استفاده با هاآموزش آنجا در و شد 

تکمیل برنامه دوم بخش برگزاری محل همچنین مرکز این شود.می ارائه هستند، 
 شده توسط مربیان بود.

همکاری با اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در ویتنام

را کارآموز 200 حدود بعد، به 2018 آگوست از شده، شرایط واجد تازه مربیان 
سال دو آموزش، برای شدهریزیامهبرن زمانمدت اند.داده آموزش مرکز این در 
که جانبه دو آموزشی هایدوره در هاآموزش این که است این هدف و است نیم و 

،Vinfast شرکت شود. برگزار دارد، اختصاص عملی واحدهای به آن درصد 60
 و بردمی کار به را آلمان آموزشی استانداردهای که است ویتنامی شرکت اولین 

 کند.همچنین با اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در ویتنام همکاری می

را محلی تامین زنجیره یک مدت دراز در که است آن دنبال به Vinfast شرکت
شرکت این هدف دهد. آموزش را ویتنامی بالقوه تولیدکنندگان خودش و کرده یجادا

جنوبی آسیای در پیشرو ایحرفه تعلیم و آموزش مراکز از یکی به که است این 
تبدیل شود.

در المللیبین ایحرفه آموزش واحد رئیس (،Gerald Saule) ساول جرالد 
پایان به هنوز آموزشی اقدام این پتانسیل که دارد باور ایکرت، المللیبین مدارس 
پیگیری در را تعهد و عزم از باالیی درجه همچنین ما ویتنامی شرکای است. نرسیده 
 کندمی تشویق را ما آنها تعهد و عزم این و اندداده نشان خود از پروژه این اجرای 

 تواندمی جهت این در احتمالی اقدام یک باشیم. توسعه بعدی مراحل دنبال به تا
به مجاز" صنعتی "سرکارگر عنوان تحت دیگر المللیبین آلمانی مدرک یک ارائه

طرح این قبال ما باشد. مکاترونیک و نعتیص مکانیک رشته هایمکانیک بهترین 
 اجرا ایم،داده توسعه که آموزشی هایبرنامه طریق از دیگر جایی در موفقیت با را 

 ترین رویکرد در اینجا نیز اجرای همان اقدام باشد."ایم و شاید درستکرده
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IKKE

 ددهیممیلعت را اندرسم ران"،ای یوایهو آب یگتسای"ش روژهپ

www.i-k-k-e.com 

 کارگران ماهر در زمینه فناوری تبرید و تهویه
 مطبوع در ایران

 یهازگا رنتشاا هشکا به متعهد یدبا (Kyoto Protocol) توکیو نپیما عضو یهارکشو
 د،نکلمعهنیزمنای در ودخ داتهعتهبدوانتبهکنای رایب رانای ورشکد.ونش ایهانخلگ
 دنچدر هکتاسنای دفهت.داشدواهخازینباسنمایهیایوانتابراهمیرانارگکهب

 یستز محیط با رگازسا و یدجد یهاسیستم زاو کنند تغییر دمبر یهاسیستم هیندآلسا
 هکایروژهپ وبارچچدر هوطربمیوزشآم ایههامرنبر،اضحالحدر ود.شادهفتاس
ریظنو یوزشآم ورطبنینچمهو نتافیهعوست الح در ت،اس رانای ازارب آن دفه

 کی ("،CC IRAN) راناییوایهو آب یگتسای"ش روژهپد.نتسه دنش ادهآم الح در 
 ادجای رایب ایهرفحمیلعتو وزشآمهنیزم در انمآلو راناینیب رکتشم اریکمه
 ت.اس رانای در وعبطمهویهتو دریبت اورینف وصصخ در ددیجیوزشآم ایارهتاخس

 درترفشیپهبیابیتدسفدهابو یرانای ایرکش اریکمهابهنیزم نای در اارهک
 هویهتو دریبت اورینفشخب در دهش دامختاس انیرانای داومممیلعتو وزشآمهنیزم
 دفهت.اس امجان الح در د،دیجیوزشآمو ینفصصخت القتانقریط از و وعبطم
 ابقابطمیوزشآم ایدهواح رایبهامنیواهگهارائ روژه،پنای در دهشالماع دیعب

 رارقو دش دازیانراه 2017 توسآگ 1 در هامرنبنای ت.اس یللمالنیب ایداردهانتاس
 اتقیقحتو وزشآم وزارت طوستهامرنبنای هودجب ود.ش زاررگب السهس دتمهبتاس
 ت.اس دهشنیامت(BMBF) درالف

 ادیصتاق دارایپ اریکمه رایب اازهینشیپ

 ا،ارهنیمسهعوست ی،لحم اندرسمهب داوممو رمتسم وزشآم هارائ لامش روژهپنای
اههامرنبیشایآزم رایاج و یرانای انملعماب راهمهیوزشآم بالطمو یدرسهامرنب

 دافاه اب اتداماق نای همه ود.شیمبختنم ایهترکش در و وزیارآمک ایهاهارگک در 
 ادرق را ارکمهیرانای اتسوسمهکتاس نای اول دفه د.نتسه امجان الح در ددعتم
 یابیتدس تهج در را امگهبامگ ردکروی کی ه،بانج دو متسیسکی وبارچچ در هکمازیس
 نای سپسو ردهک اذخات دریبت اورینفهنیزم در یلغشو ایهرفحشدان و اهیایوانتهب

 فهد با یدیکرور چنین .کنند تنظیم و هداد تغییر دخو یهازنیا با سبمتنا ار تخصص
 ومیرسسنک ایضاع نیب ادیصتقا دارایپ اریکمه رایب الزم روطشو اازهینشیپ ادجای
 نیامت دوره ولط از رتشیبو دشدواهخ رییگیپ ارکمهیرانای اتسوسمو روژهپ
اورینف ادراتص رایبیایهترصف ادجای رگدی فده ت.افیدواهخهادام هامرنبهودجب

کیابیوزشآم وایتحم ردنکوسمهقریط از و یانمآل ایهترکشطوستاهروش و 
 قریط از هلمج از و ارک امجان رایبتسزی طیحماب ارازگسو یطیحمتسزی روش 

 ت.اس باسنم ایهاورینفیلمع دادن انشن

 اتالعطازرک"م ("،GBB)لاغشمو میلعت ژهوی هسوس"م لامش روژهپنای ومیرسسنک
 سسهمو"و ("دومحد لیتمسئو با IKKE انازم)س رژیان و وعبطمهویهت د،ریبت اورینف

 رفط در ارکمه ایرکشت.اس ("FIAP e. V) نهاپیشگیر و نهامبتکر شغلی حیاطر

 و ینف اهگش"دان ("،TVTO) ایهرفحو ینف وزشآم انازم"س از دنارتبع ی،رانای
 اهگش"دان و ("IRCEO)یرانای ازوستاخسیدسنهم انازم"س ("،TVU) ایهرفح
 (".SRTTU) ییجار شهید بیرد بیتتر

 یوزشآم ایداردهانتاس القتان تیلابق

و نیاسخنر شکل به ، CC Iranروژهپطوست دهشهارائ یوزشآم اتسلجنیاول
 زاررگب رانهت در 2019 هوریف انایپ در و هسلجسیرئ تاسری هبیایدادهروی

 یرانای ایهانازمس ویس از وزه،حنای هبدنمالقعصصختم 40 ات 20 نیب د.دنش
 ناییلاصزرکمتد.نتداش ورضحسرانفنک ارهچنای از کیره در روژهپنای ارکمه
 در دریبت اورینفشخب در دهش ردهب ارکهب ایداردهانتاس روی ربیوزشآم اتسلج
 در یطیحمتسزی تاسیس روی رب ژهوی دیاکت ود.ب انمآل در ژهویبو ااروپ هادیحات

همچنین و یدتبر یهانهخارکا یژنرایروهبهر ،عمطبو یهتهو و یدتبر سیمهند هزحو
 داده رارق ی"،دگزن رایبیعواق ایهنزیگای"ج امنهبیشایآزم روژهپهارائ روی رب

 درهکتاسیبیرکتیوزشآمهامرنبکید،ش ردهبامن آن از هکیدوم روژهپد.ش
 و راتذاکم در وریحم وعوضم ت.اس نزیگایج ردبم ایهمتسیس از ادهفتاس وردم
 ا،ان و اروپمرا در آلاجلابقیوزشای آمداردهانتد اسنودمس القتی انگونگچ ا،وهگتفگ
ود.ب رانایهب

 انازمسدر را روزه 14 یوزشآم دوره کی یرانای انملعم ،2019 مبرسپتا 24 در 
IKKE رگبسدوی در (Duisburg) یگرد مهم هندگیرتصمیم دنها 24 د.ردنک لیمکت

 ،IKKE د.نتافی ورضح ت،رکش انمه در ایهتفهکیهامرنبکی در ور،شکنای از 
تعلیم وشزموآ کزمر یک نابعنو 2007 الس از هکتاس یاعفترانیغ انازمسکی
 650 از شیب وزشآم ولئسمراضح الح در انازمسنای ت.اس ردهکتیالعف داومم
 یصنعتگر شزموآ یهاهرود همچنین IKKE انازمس ت.اس اقتشمو راهمرارگک
 در وزآمشدان 70 از شیبراضح الح در ه)ک یترکش درون توق همینو توق اممت
 یوزشآم ایههامرنبرگدی زاریرگب انزبیمو ددهیمهارائ را د(دارن ترکشاهآن

 هارائ دریبت اورینفشخب در روشیپ اندگنندکیولت اریکمهاباهآن از یرخبهکتاس
 کمک رایبمظنم ورطهبیوزشآم ایهدوره و رمتسمیوزشآم ایارهنیمس د.ونشیم
 ود.شیم زاررگب انشاننارکک شدان نتداش هگن روز هب در صصختم ایهترکش هب

 درکمو یواهگ دورص ادهنو امنراه زرکمکی واننعهبنینچمه IKKE انازمس
 .کندمی عمل

 د،نتداش ترکش آن در هکیوزشآم هامرنب ولط در ی،رانای اندگننکترکش رایب
 ایداردهانتاس و انمآل در درنمهانارخکیدسنهم وصصخ در یلمعو ریظن ایهدمقم
 رارقهک ای هامنقوافت در هکتاسنای دفهد.ش داده رحش ده،ش ردهب ارکهبیلعف

 درددیجیوزشآمیادمآککیسیاست اساسو هایپد،رسباضامهبدهنآی الس در تاس
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 در را الزم تیالحصهکیانملعمهکتاس نای هامرنب ن،رایابنب ود.ش داده رحش رانای
 وزشآم راهم رانارگکرگدی هبیادمآک نای در د،انردهکبسک روژهپنای وبارچچ
 .کنند تثبیت یقطر ینا به ارهمدآستدبه فقیتمو نتیجه ردو هندد

 بچورچا ردو لمللیابین سطح ردربا ینچند IKKE انازمس ه،تذشگ السدنچیط
وزشآم ت.اسهتداش تارکشم ی،ایاروپ (VET) ایهفرح میلعت و وزشآم ایهروژهپ

 دهشهیهت وعبطمهویهتو دریبت اورینف اندگندههارائ رایبیعامجیوزشآمبالطمو 
 واداردهانتاس ابهطراب در یانرسالعاط رایب دهآم تدسبجایتن از نینچمه ت.اس
 نمجان قریط از ارب دو وننکات IKKE انازمس ت.اس دهش ادهفتاس زینیایاروپ امکاح

AREA هب ی(رارتحپمپو وعبطمهویهت د،ریبت اورینف ارانکانمیپیایاروپ نمج)ان 
 ریاثق تریطنه ایت و برده اسک کما که اروپادیحی در اتارتهات مقابسی مدهانازمس
 هکیایارهک ت.اس هتذاشگااروپ حطس در دریبتنیسنکتهفرحفریعازتب در یمهم
دهمعتارکشمهبرجنم ت،اس دهش امجان یایاروپ ایهروژهپنای از یشخب واننعهب

 ارتهم انازمس اتقابسم و (WorldSkills)یانهج ارتهم انازمس اتقابسم در 
 در را یوزشآم دوره ی،انمآل اندگننکترکش ت.اس دهش(EuroSkills) یایاروپ

 سیهندم مینهزرد طال لامد چند کسب به فقمو نکنوتا و نندارگذمی IKKE انازمس
 و انمآل درالف یملع بطق واننع هب IKKEانازمس ،2016 الس از د.اندهشدریبت

یدتبر سیمهند با تبطمر غلمشا یابر نیجها ترمها نمازسا به بستهاو سمیر کزمر
 ت.اس دهشدیایت وعبطمهویهتو 

 تمااقداویزساشبکه مینهزرد تا شدکومی IKKEنمازسا ،لمللیابین سطح رد
هتفای رشتسگ ودوجم اتاطبارت از ادیزی دادعت د.اشبهتداش تارکشملابقتمیوزشآم
 کزمر" نسرسپاا یا لیما میحا همچنین IKKE انازمس د.اندهش رییگیپ دتشهبو 
 ایقری)آف (Johannesburg) ورگبسانژوه در ("OTTC) آزاد ارتجت وزشآم
زرکن ما ایی بنف حطای را در سردهتسای گهکبط شابان ارتازمن ست و ایی( اسوبنج

 و ر(ص)م هدرینکاس در یربع وملعیادمآک اب اریکمهو تارکشم ایهانمیپ دارد. 
 ت.اس دهشدقعنم ن(ی)چ (Nanjing) نجینگنا هنشگااد

مرکز اطالعات برای فناوری تبرید، تهویه مطبوع و
با مسئولیت محدود IKKE  انرژی – سازمان

11



 مرکز آموزش و تعلیم درون شرکتی باواریای شرقی 
(ÜBZO( 
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 در "TrainMe" روژهپ هودجب درال،ف اتقیقحت و وزشآم وزارت 
 کندمی مینتا ار (UBZO زرک)م (Pretoria)اوریرتپرهش

www.uebzo.de 

 ای آفریقای جنوبی" برای معلمان مدرسه حرفه4.0 "صنعت

نام به ایپروژه در (ÜBZO) شرقی باواریای شرکتی درون تعلیم و آموزش مرکز
است عبارت پروژه این کامل عنوان که دارد شرکت ("TrainMe) ده تعلیم "مرا 

("TVET) ایحرفه و فنی تعلیم و "آموزش مدرسان پودمانی تعلیم و "آموزش از 
سال ابتدای در برنامه این برق". و مکانیک مهندسی رشته در جنوبی آفریقای 
برنامه این مدت طول شده، انجام هایریزیبرنامه طبق بر و شد شروع 2018

عنوان به آلمان جانبه دو آموزش سیستم از استفاده برنامه، این هدف است. سال سه 
مدارس معلمان مداوم آموزش و تعلیم بیشتر توسعه پیگیری برای مرجع نقطه کی

آموزشی دوره این موفقیت با مدرسان اینکه از بعد است. جنوبی آفریقای ایرفهح
برای آموزانشان دانش سازیآماده برای را بهتری موقعیت و جایگاه کنند، تکمیل را 

-Indus)4.0 ت"صنع هایچالش با یاروییرو برای ویژه به و کار بازار نیازهای 
try 4.0.خواهند داشت ")

دولتی، هایسازمان بین هاستسال که نزدیکی همکاری اساس بر پروژه این 
و آلمان در واقع هایشرکت و (VET) ایحرفه تعلیم و آموزش ویژه موسسات 
فدرال تحقیقات و آموزش وزارت است. شده ایجاد دارد، وجود جنوبی آفریقای 
برنامه نام به خود بودجه تامین برنامه چارچوب در را آموزشی رویکرد این بودجه 

 کند.ای"، تامین میالمللی کردن آموزش و تعلیم حرفه"بین

 نالیآنو رو در رو رییادگی اوبنتم ایهدوره

پیوستن حال در ("ÜBZO) شرقی باواریای شرکتی درون تعلیم و آموزش مرکز"
یک تا است (Stuttgart) اشتوتگارت دانشگاه (درIfE) آموزشی علوم موسسه به 

دهد توسعه ایحرفه مدارس معلمان به ارائه برای را پودمانی آموزشی برنامه 
رو در رو یادگیری متناوب دوره یک طول در آموزشی محتویات کند. اجرا و 
مداوم طور به بتوانند معلمان که است این هدف شد. خواهند داده ارائه آنالین و 

آموزش علم و آموزشی هایتوانایی و موضوعی آموزش زمینه در خود هایتوانایی
اجرای و طراحی برای الزم هایراهنمایی و هامهارت دهند. گسترش را خود 

به بعدا آنها که شد خواهد داده ارائه معلمان این به یادگیری و آموزش هایبرنامه
 های پژوهشی به تامل در مورد آنها خواهند پرداخت.کمک پشتیبانی

آموزشی زیرساخت و تجهیزات زمینه در را خود فنی هایمهارت همچنین هاآن
واحدهای محتوای روی بر پروژه این داد. خواهند ارتقاء جنوبی آفریقای در موجود 

هایمهارت و موضوعی آموزش با مرتبط که دارد تمرکز مداومی آموزش و تعلیم 
مهندسی ایحرفه هایرشته چارچوب در همگی و هستند فنی حرفه به مربوط تجاری 

شوند.مکانیک و برق پوشش داده می

از پس که است این هدف شود،می مربوط پروژه کیفیت تضمین به که آنجا تا 
برنامه این شود. اجرا اولیه آزمایشی برنامه یک واحدها، طراحی و نیازها ناساییش

آنالین تدریس با خودآموزی دوره کی ابتدا شود. اجرا مرحله چهار در است رارق
عملی آموزش شامل که رو در رو آموزش مرحله آن، از بعد و شود می رگزارب

برگزار هادانشگاه در برنامه این که است این بعدی هدف شد. خواهد آغاز است، 
تعلیمات ارائه شامل که رو در رو آموزش از است عبارت نهایی مرحله شود. 

انتقال و آزمایشی اجرای دومین بود. خواهد بیشتر آموزش و سازیشبکه تکمیلی، 
برای الزم اقدامات و نشود واقع ارزیابی مورد مرحله این که زمانی تا پروژه هایین

 بهبود برنامه انجام نشود، رخ نخواهد داد.

ام"ردهکتفادری الحهباتهکیوزشآم نریته"ب

مورد در ، ÜBZOمرکز از (Carina Adam) آدام کارینا نام به پروژه رئیس 
ارائه را توضیحاتی پروژه، یافتن پایان از بعد اقدام این موفقیت تضمین نحوه 

هستیم پروژه آزمایشی اجرای از مرحله اولین درگیر حاضر حال در "ما دهد.می
دارند. شرکت آن در مختلف، دانشکده 21 از شغلی مدارس معلم 21 آن، طی که 

هاآناز نفر 13 و هستند مهندسی صصیتخ حوزه از ها،معلم این از نفر هشت 
این از اصلی مربیان که است این پروژه اصلی ایده هستند. برق مهندسی حوزه از 

در را ما درسی واحدهای مربیان این پروژه، این پایان از پس شوند. انتخاب گروه 
کرد خواهند تدریس مداوم، آموزش ویژه سهموس یک در همچنین و خودشان مدارس 

کرد. خواهد تامین را آن بودجه خودرو صنعت شده، انجام هایریزیبرنامه طبق که 
در هامهارت و صنعتگری توسعه مرکز امکانات از تا داریم اجازه ما زمان، آن تا 

برای شرقی، (Ekurhuleni) اکارهولنی ایحرفه و فنی تعلیم و آموزش دانشکده 
ها و مراحل آموزش رو در رو استفاده کنیم."دوره

برگزاری حال در آموزش، کیفیت مورد در اولیه هاینظرسنجی حاضر حال در 
مدارس معلمان که دهدمی نشان شده دریافت هایپاسخ است. کنندگانشرکت برای 

متفاوت هاپاسخ دارند. رضایت آلمانی مربیان ایحرفه تخصص از شدت به ایرفهح
اشتیاق بسیار دهند،می انجام که کاری به نسبت "مربیان مانند: پاسخی از و هستند 
بهترین "این مانند: پاسخی تا برم"می خانه به خود با هم من را اشتیاق این و دارند 

 گیرند.ام" را در بر میآموزشی بود که تا به حال دریافت کرده
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 ایهرفح ایهاهگشدان و دارسم در رتشیبیلمعزرکمت رایب انمآل در وزشآم  

www.gbb-gruppe.de 

 المللی" برای آموزگاران چینیگری بین"گواهی توانایی مربی
 رشته مکاترونیک

Dortmund) ) دورتموند شهرهای در چین کشور از معلم 54 ،2017 نوامبر از
و مکاترونیک رشته در آموزش هایدوره آلمان، در واقع (Hamm) هام و 

آموزشی دوره این هدف اند.رسانده پایان به را موتوری نقلیه وسایل مکاترونیک 
سیستم بهتر درک همچنین و تدریس هایروش و عملی آموزشی محتوای ارائه 

شرکت آموزشی دوره این در که افرادی تمام بود. آلمان در جانبه دو آموزش 
 آلمان مربی" "توانایی حکم براساس و خود نهایی آزمون گذراندن با بودند، کرده 

Ausbildereignungsverordnung، AEVO(گواهی"-) گریمربی توانایی 
دریافت ("IHK) دورتموند صنایع و بازرگانی "اتاق از را ("iADA) المللیبین

کردند. 

 اب طبرتم ایراردادهق دقع ولئسم (Henan) اننه انتاس رورشپو وزشآم وزارت 
 ایهگانشعاینصو یانازرگبقاات هب را هطوربمتواسدرخ هک ودبیوزشآم اتداماق

 اب را ینیچ رفط ت،اس عواق ایهگانشرهش در هکنیچ در iMOVE رتدف داد. هارائ
 ومیلعت ژهوی هسوس"م طوستتایهن در دامقانای آورد. مه ردگ انمآل یوزشآم ایرکش

 ژهوی قا"ات ("،IHK)دونمدورت عاینصو یانازرگبقا"ات اب راهمه ("GBB)غلمشا
 د.شرااج ام"ه ایهرفح وزشآمزرک"مو د"ونمدورت ارتجتو ریگتعنص

 اهداف مختلف

 و مدارس از مدرسانی از بودند عبارت آموزشی، دوره این در کنندگانشرکت
دوره این که بود معنا این به مختلف آموزشی موسسات وجود ای.حرفه هایدانشگاه

 کردن برآورده منظور به GBB موسسه بود. مختلفی نیازهای پاسخگوی آموزشی 
بود داده ترتیب آموزشی اقدامات تکمیل برای را تمهیداتی دانشگاه، مدرسان یازهاین

اقداماتی شامل تمهیدات این بود. ایحرفه تعلیم و آموزش بر آنها اصلی تمرکز که 
سه سمینار یک برگزاری و اربردیک علوم هایدانشگاه به گروهی سفر قبیل از 

 آموزش این بود. تمرین" و مسئله حل بر تمرکز با فناوری "آموزش زمینه در روزه 
شد.همچنین شامل انجام بازدیدهای بیشتر از موسسات آموزشی می

از هامهمان بود. کرده دهیسازمان نیز را تفریحی برنامه یک GBB موسسه 
 اوبرهاوزن در گاز مخزن و دورتموند (Borussia) بروسیای فوتبال باشگاه 

(Oberhausen.دیدن کردند و یک سفر گروهی دیگر را هم رفتند )
 هم چینی زبان به شفاهی، مترجم یک توسط و شد انجام آلمانی زبان به آموزش این 

کتبی بخش شوندگانآزمون شد. گزاربر زبان دو هر به نهایی آزمون شد. رجمهت
 شفاهی مترجم خدمات از مجددا شفاهی آزمون در و کردند تکمیل چینی زبان به را 

استفاده شد.

 ارائه با آلمان و چین همکاری که است این هدف آموزشی، فعالیت این تکمیل از پس 
 سفر با هنان، آموزش وزارت از نمایندگانی یابد. ادامه آلمان در بیشتر هایآموزش

است این برنامه کردند. تاکید هدف این بر آموزشی، دوره این طی در آلمان به خود
 در آموزشی اقدامات بر عالوه شانگهای، المللیبین صنعت و بازرگانی اتاق که 

آلمان، اقداماتی را در این زمینه در چین نیز به اجرا درآورد.

تدریس بردند. لذت چینی عالقمند و انگیزه با معلمان با کار از مربیان و مدرسان 
 داشتند تمایل مهمانان این و بود ارزشمند انانمیهم برای ویژه به خود، نوبه به عملی، 

 که دوره یادگیری در آلمان، بیش از دوازده هفته به طول انجامد.

یک دیدگاه جدید

رشته ایحرفه دانشکده در تحقیقات و آموزش دفتر مدیر (،Xue Jiao) ژیانو ژو 
آموزش موفقیت داد: ارائه را اشتاقی پر پاسخ هانظرسنجی در هنان، برق و مکانیک 

با بود. فراتر من انتظارات حد از آموزشی، نتایج لحاظ به آلمان، در مداوم تعلیم و 
عملی تدریس هایروش و جانبه دو آموزشی سیستم کارآموز، به معلم از نقشم تغییر 

هایافق که داد را امکان این من به آموزش این کردم. تجربه جدید، دیدگاه یک از را 
ایحرفه تعلیم و آموزش سیستم در موجود آموزشی هایایده و دهم گسترش را خود 
آن دنبال به و امبازگشته چین به من حاضر حال در کنم. درک ترعمیق را آلمان 
هایدوره برای یادگیری هایزمینه ام،داشته آلمان در که تجربیاتی براساس تا هستم 

صنعت حوزه در موجود نیازهای با را بیاتتجر این و دهم توسعه را خود آموزشی 
 در که تدریس هایروش از من اینکه، دوم نکته دهم. تطبیق استانمان در خودرو 

 توسعه بر را بیشتری تاکید و کرد خواهم استفاده گرفتیم، یاد آموزشی هایدوره
 من اینکه، هم سوم نکته و داشت. خواهم زانآمودانش اصلی واستعدادهای هاواناییت

ام را با همکارانم به اشتراک خواهم گذاشت."چیزهایی که آموخته

همکاری باید "ما افزود: (Wang Xiaokan) ژیائوکان وانگ نام به وی همکار 
زمینه در ترفعاالنه و بیشتر باید هاشرکت دهیم. افزایش را هاشرکت و مدارس بین 

 باالی سطح تاثیرتحت بسیار من باشند. داشته مشارکت ایحرفه مدارس در آموزش 
 های آلمانی قرار گرفتم."مسئولیت اجتماعی شرکت
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 موسسه ویژه تعلیم و مشاغل 
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Hessischer Fußball-Verband 
 )فدراسیون فوتبال هسیان(
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( سفر کردند تاHesseمتحده آمریکا به ایالت هسه )گروهی از مربیان از ایاالت
 ( دریافت کنندDFBرا از فدراسیون فوتبال آلمان ) C-Licence مدرک 

www.hfv-online.de 

 های آلمانی برای مربیان فوتبال آمریکاگواهی

 با ابتدا فوتبال شود، رسانده مناسب دمای به بازیکنان خسته هایاستخوان اینکه برای
چند آن از پس شود.می شروع کردن گرم برای متداول تمرینات و ثبات هایتمرین
 ایجاد برای کوچک هایگروه در بازیکنان پایان، در میشود. انجام دادن پاس تمرین 
 ضربه زدن از قبل و حمله( خط سوم )یک تهاجمی سوم یک در زنی گل هایفرصت

 دهند.های کوتاه میبه سمت دروازه، به هم پاس

 اوفنباخ کیکرز فوتبال باشگاه توسط مارس ماه در که آموزشی جلسه این ماشاچیانت
(Kickers Offenbach) گروهی و همیشگی عالقمند طرفداران شد، برگزار

که ایهفته دو دوره یک طول در بودند. آمریکا از فوتبال مربی 22 از متشکل 
کسب آگاهی و دانش اندام تناسب و هاتاکتیک تکنیک، درباره بازدیدکنندگان آن در 

آلمان فوتبال فدراسیون "C-Licence" مدرک دریافت به موفق نهایت در کردند، 
 مقدماتی سازمانی و تاکتیکی هایمهارت بودن دارا دهنده نشان مدرک این شدند. 

 سطح از ترپایین و متوسط سطوح در بزرگساالن و کودکان به دادن تعلیم برای زمال
 ای است.غیرحرفه

 و یالع جایتن بسک اینعم هب انمآل در داومم وزشآم دنذرانگ
تاسکیهدرج

"soccer" انگلیسی واژه از "Football" انگلیسی واژه جای به آمریکا )در فوتبال 
هاستسال شود( متمایز امریکایی بالفوت از فوتبال ترتیب، این به تا شودمی استفاده 

 عالقه مورد یکسان طور به و یافته دست کشور این در رشدی به رو محبوبیت به که 
 و کنندمی اداره را متعددی هایتیم هادانشگاه و هادبیرستان است. دختران و سرانپ
سطح به بسته حال، این با دارند. وجود نیز بسیاری خصوصی فوتبال هایاشگاهب

در متدوال شهریه برابر چند کنند،می پرداخت والدین که هاییشهریه کودکان، بازی 
هم والدین است. متغیر $5,000 تا $2,500 بین سالیانه اشتراک نرخ است. آلمان 

 دارند. را باال کیفیت با آموزشی خدمات دریافت توقع خود پرداختی پول ازای در 
 آلمان در مربیان آیا که است موضوع این بررسی کیفیت، این تضمین برای راه کی

اند و آیا یک مدرک و گواهی آلمانی دارند یا خیر.دیده آموزش

است، آلمان در مستقر که ProSoc سازمان با همراه هسیان فوتبال فدراسیون 
 ارائه حوزه این در را مرتبط آموزشی دوره یک که است کشور این در مرکز اولین 

به ،ProSoc سازمان است. آمریکایی مربیان آموزش آن، هدف مستقیما که دهدمی
 فوتبال رشته برای تحصیلی بورسیه متحده،ایاالت هایدانشکده در آلمانی نوجوانان 

و آمریکا نظامی پرسنل فرزندان برای که فراوانی فوتبال هایتیم با و دهدمی
 همکاری هستند، اروپا در آمریکا هایپایگاه در حاضر نظامی غیر کارکنان فرزندان 

 کند.می

در باشگاه توسعه و آموزش ویژه کمیته رئیس (،Frank Illing) ایلینگ فرانک
و آلمان کشور در باشگاه سه سوی "از که: کرد عنوان هسیان، فوتبال فدراسیون 

 ارسال ما برای انگلیسی زبان به سواالتی متحده،ایاالت سوی از مستقیما همچنین 
شود".می جووپرس ، C-Licence مدرک کسب خصوص در آنها در که شودمی

در دارند، را خوبی بسیار شهرت جهان اسرسر در ما 'آلمانی' مدارک که آنجا "از 
 اولین خود، نوع در که کنیم برگزار را آموزشی دوره این که گرفتیم تصمیم نهایت 

 ها بود. ما از نتیجه کار بسیار راضی هستیم."نمونه از این آموزش

 عملی یشنما و یینها نموزآ

لیگ فوتبال هایباشگاه و هادانشکده عالی، مدارس از دوره، این در کنندگانشرکت
 هاآن از کدام هر که گذراندند را شده ارائه آموزشی واحد 120 هاآن بودند. برتر 

آموزش محتوای است. عملی آموزش درصد 50 و تئوری آموزش درصد 50 املش
و (Kickers Offenbach) اوفنباخ یکرزک باشگاه از بازدید طریق از شده، داده 

نمایشی گروه یک مشاهده با و (Eintracht Frankfurt) فرانکفورت اینتراخت 
 نشان عملی صورت به عملکرد، مختلف سطوح در ،TSG Wieseck باشگاه از 

داده شد.

یک و کرده شرکت شفاهی آزمون یک در بایستمی مربیان نهایی، آزمون برای 
 شرکت نمایشی درس یک در بایستمی همچنین هاآن دادند.می ارائه سمینار مقاله 

 از بخشی بایستمی که بود آموزشی جلسه یک ایجاد شامل کالس این کردند.می
شد.آن برگزار می

که است این هدف اکنون کنندگان،شرکت اولین این العادهفوق هایواکنش از پس 
برگزار ساالنه بصورت و منظم طور به و آینده در را مشابه آموزشی دوره یک 

هایدوره این در شرکت به مجاز صورتی در فقط مربیان آلمان، مقررات طبق کنیم. 
حال، این با باشند. آلمان فوتبال هایاشگاهب از یکی عضو که هستند آموزشی 

مستقر هایباشگاه طریق از را نیازپیش این توانندمی راحتی به آمریکایی شهروندان 
دارد قصد فدراسیون این دلیل، همین به کنند. برآورده آمریکا نظامی هایپایگاه در 
 آمریکایی کند. شهروندان آمریکایی مربیان محدود به مداوم را آموزش ابتدا این در 

و مدرک این خصوص در را سواالتی ،B-Licence مدرک دریافت به القمندع
برای متحدهایاالت در پیشرفته آموزشی هایدوره برگزاری امکان مورد در همچنین 
هر حداقل باید مدرک این اند.کرده مطرح کنند،می کسب که مدرکی اعتبار تضمین 

 سه سال یکبار، به روز شود. 
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 قرب اهروگین رانارگک رایبیوزشآم ایهیایوانتو رمن ایهارتهم  
www.kraftwerksschule.de 

 گری هستندای که واجد شرایط مربیمهندسین ترکیه

)Essen ن ِسِا برق وگاهنیر آکادمی ،2017 و 2016 سال در )KWS(،) 38 
دوره دو در را (Samsun) سمسان برق نیروگاه از جوان تکنسین و هندسم

بخاری و گازی هایتوربین از برداریبهره زمینه در ترکیه در پودمانی آموزشی 
برنامه یک اجرای به منجر موفق، آموزشی اقدام اولین این داد. آموزش کارخانه این 

 تجربه با مهندس ده آن طی و شد برگزار آموزش دوم دوره موازات به که شد مکمل 
گریمربی شرایط واجد تا کردند شرکت مربیان" "تعلیم سمینار یک در ایترکیه

شوند. 

تاسیس 1957 سال در برق نیروگاه اپراتورهای توسط ن ِسِا برق نیروگاه آکادمی 
 ،2018 سال در فقط است. آلمان انرژی بخش برای آموزش اصلی مرکز و شد 

 برق نیروگاه آکادمی کردند. تکمیل را آموزشی دوره 310 کننده،شرکت 2,718
 اعضای آن عالوه بر تقریبا تمام است که دهی شدهن به شکل یک انجمن سازمان ِسِا

 بایر ،BASF قبیل از آلمانی معتبر هایشرکت شامل برق، صنعت هایشرکت
(Bayer،) بنز – دایملر (Daimler-Benz،) واگنفولکس (Volkswagen) و 

 شود.( نیز میSiemensزیمنس )

یارشفسیوزشآم ایهدوره رایباهیابارزی

توسط را 2016 سال آموزشی برنامه تا یافت ماموریت ن ِسِا برق نیروگاه آکادمی 
نیروگاه مالکیت زمان آن در که "OMW" شرکت نام به اتریش گاز و نفت شرکت 
 استعداد بررسی و تحلیل با پروژه این کند. برگزار داشت، اختیار در را ترکیه 

منظور به شد. آغاز نگهداری و تعمیر بخش و عملیات بخش کارکنان از نفر 38
دقیق، ایشیوه به هدف گروه واقعی نیازهای با آموزشی هایبرنامه کردن همسو 

 تخصصی، دانش فنی، تخصص به توجه با کننده،شرکت کارکنان تک تک اطالعات 
سپس شد. آوریجمع فناوری، ضعیتو آخرین از آنها آگاهی و مدیریتی هایهارتم

به هادوره این شد. برگزار هاتکنسین برای ایهفته شش پودمانی آموزش دوره دو 
 زبان به که ن ِسِا برق نیروگاه آکادمی آموزشی مطالب از استفاده با و ایترکیه زبان 

 انگلیسی بودند، برگزار شد.

برق و مواد علم شیمی، هیدرو هایرشته اولیه فنی اصول بررسی با برنامه این
 بررسی به دقیق بطور آن در که آموزشی دوره نهایی بخش از قبل سپس، شد. آغاز 

در مفصلی اطالعات بود، شده پرداخته الاشک رفع و روزمره عملیاتی ضعیتو
 ارائه همچنین و ارزیابی انجام محل شد. ارائه بخار ژنراتورهای و هاتوربین مورد 

 ها، نیروگاه برق ترکیه بود.آموزش

چهار دوره، این در شد. برگزار مهندس ده برای نیز مربیان" "تعلیم ویژه دوره کی
 هایمهارت بیشتر توسعه بر اول درجه در تمرکزشان که داشت وجود درسی واحد 

 عبارت شدند، واقع تمرین مورد که هاییجنبه بود. مهم آموزشی هایتوانایی و رمن
اصول سازی،بصری هایتکنیک و سخنرانی بیان، قدرت و ارتباطات از ودندب

خیلی دوره، این ادامه در خاص. تعالیم سازیآماده و شناسیروش و آموزشی اولیه 
نهایت در کردند. تولید را عملی و نظری آموزشی واحدهای کنندگانشرکت زود 
در که کارهایی جمله از و پرداختند آموزشی تمرینات انجام به عملی بصورت آنها 
 شبکه برقراری فرصت و آموزشی اهداف اجرای و ایجاد دادند، انجام خصوص این 

 ارتباطی با مربیان دیگر بود.

 یآت یوزشآم اتداماق رایبیایههیوصت

اساسی و پایه عنوان به مداوم آموزش اقدام از نهایت در ن ِسِا برق نیروگاه کادمیآ
 واجد تازه مربیان برای آتی آموزشی اقدامات خصوص در هاییتوصیه تدوین برای 

از بودند عبارت شد، مطرح جا این در که موضوعاتی کرد. استفاده شده، رایطش
 جدید، کارکنان آموزش برای راه نقشه یک طراحی مناسب، آموزشی مطالب توسعه 

 آموزش کنندههماهنگ عنوان به جدید پست یک معرفی و تقویتی هایکالس یجادا
 ریزی و اجرای اقدامات مربوط به تعلیم و آموزش مداوم در آینده.برای برنامه
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 آکادمی نیروگاه برق اسن -
Kraftwerksschule Essen e. V. (KWS( 
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 انجمن تولیدکنندگان و تاجران وسایل نقلیه 
(Saarland ( موتوری سارلند

20



 

 

  
 

 

 
 

  

  

 

  
 

 

 
 

  
 

  
  

  
   

  

   

 

  
  

  
  

   
 

 هبانج دو یوزشآم متسیس درک و ینف وزشآم

www.trainingszentrum-saar.de www.kfz-saar.de 

 هایشرکت بهترین مربیان رشته مکاترونیک اندونزی در دوره
 آموزش مداوم در سارلند

ارائه امکان تا است کرده اندازی راه را ویژه برنامه یک اندونزی ملی دولت
برای ویژه به را، المللیبین مدرک یک کسب برای مداوم هایآموزش و تعلیمات 

بخشی عنوان به کنندگانشرکت ،2019 سال در کند. فراهم استعداد، با کارشناسان 
آموزش دریافت برای کشور از خارج به معلم هزار "اعزام عنوان تحت ایبرنامه از 

 در شدند. اعزام آلمان در سارلند ایالت و فرانسه استرالیا، ژاپن، به پیشرفته"، علمی 
هایبرنامه سارلند، موتوری نقلیه وسایل تاجران و تولیدکنندگان انجمن سارلند، یالتا

 اندونزی، مکاترونیک رشته مربیان بهترین از نفر 16 برای را اختصاصی آموزشی 
فراهم کردند.

 سیستم با و نقلیه وسایل جدید فناوری با مربیان شدن آشنا مداوم، آموزش بعدی هدف 
 خاص بطور خصوص، این در شده ارائه آموزشی واحدهای بود. مدرن یابینقص

 زندگی بر حاکم کنونی عمومی شرایط با راستا هم همچنین و محور اشتغال احدهاییو
 روزمره در اندونزی بودند.

زیدونان یلغش ایازهینربزرکمت

در واقع انجمن این آموزشی مرکز در و ایهفته سه دوره یک طی هاآموزش این 
برای دائمی محل یک مرکز این شد. ارائه (،Saarbrücken) ساربروکن شهر 
 است. ماهر و استادکار صنعتگران و کارآموزان تعلیم ویژه آموزشی هایدوره ارائه 

 راننده، کمک جدید های سیستم برق، رشته اولیه اصول بر برنامه این فنی مرکزت
طول در بود. دنده جعبه یا گیربکس مختلف هایمکانیسم و ترمز و شاسی هایسیستم

کار برگه یک خود، دانش دادن نشان برای تا بودند ملزم کنندگانشرکت برنامه، این 
 آموزشی سیستم مورد در هاآن به دهند. ارائه و کرده طراحی مستقل صورت به را 

دو جانبه آلمان نیز آموزش داده شد.

 این شد. برقرار ارتباط اندونزی دولت با ،gwSaar المللیبین شبکه طریق از 
 کند.می تبلیغ جهان سراسر در تصادیاق مکان یک عنوان به را سارلند ایالت بکه،ش
قراردادهای هستند. آینده در خود همکاری ادامه دنبال به سارلند ایالت و ندونزیا

هستند. ریزیبرنامه دست در نوین، هایفناوری زمینه در خصوص به همکاری، 
 زمینه این در آتی هایتالش دیگر اساس و پایه موفق، مداوم آموزش برنامه این 

است.

 انجمن در توسعه و آموزش دپارتمان رئیس (،Dirk Scheidt) شیدت دیرک 
برنامه طراحی زمان در سارلند، موتوری نقلیه وسایل تاجران و ولیدکنندگانت

 هدف، گروه خاص نیازهای با عمومی شرایط و محتوا دادن تطبیق به آموزشی، 

برنامه، شروع از قبل "ما که: کرد عنوان شیدت آقای داد.می ایویژه همیتا
کسب کنندگانشرکت هایتوانایی و مهارتی سطح مورد در را دقیقی اطالعات 

همچنین "ما کنیم". ارائه آنها به را حمایت و چالش از مناسبی ترکیب بتوانیم تا کردیم 
 در آنها برای ایویژه تقاضای حاضر حال در که فنی هایحلراه از گرفتن پیشی با 
 کسب جهت کنندگانشرکت این هایمهارت افزایش دنبال به دارد، وجود ندونزیا

 قابلیت اشتغال هستیم."

دهش زیریهامرنب ایهروژهپرگدی

 ژاپن و هلند در قبال که اندونزی ("Innovation Day) نوآوری "روز سومین 
 میان در شد. برگزار نیز ساربروکن دانشگاه در 2019 الس در بود، شده رگزارب
 دنبال به که داشتند حضور علمی قطب راکزم و کارآفرینان آسیایی، ازدیدکنندگانب

نمایش محصوالت نوآورانه خود و شناسایی شرکای خاص در زمینه توسعه بودند.

 شرکای با که سالهاست سارلند، موتوری نقلیه وسایل تاجران و تولیدکنندگان انجمن 
 و (Namibia) نامیبیا از ایحرفه مدارس معلمان دارد. همکاری المللیبین

وسایل تاجران و تولیدکنندگان انجمن در گذشته در جنوبی،کره از آموزانیدانش
 نیز سارلند ایالت مربیان اند.کرده دریافت را هاییآموزش سارلند، موتوری نقلیه 
و مراکش در ای"حرفه تعلیم و "آموزش حوزه مدرسان برای را آموزشی هاییدوره
 دست در چین، و جنوبیکره با خاص هایپروژه دیگر انجام اند.کرده برگزار چین 

 ریزی است.برنامه
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 در زمینه فزایش دهیدا خود را پذیریرقابت
گذاری کنیدسرمایه خود نیروی کار

دهنده خدماتارائه 200 شبکه ما را که بیش از 
 آموزشی آلمانی در آن حضور دارند، کشف کنید. 

 دهندگان خدمات، تجربه ارائه خدماتاین ارائه

مان

آل ر
د یافته توسعه – تعلیم

درال ف و تحقیقات و زش آم

 *اقدام ابتکاری انجام شده توسط 
 وزارت آموزش و تحقیقات فدرال

 

 سفارشی در این حوزه ها را دارند:

 درسیطراحی برنامه 
 تعلیم مربیان 
 ابزار آموزشی 

 بهبود زیرساخت آموزشی

www.imove-germany.de 
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