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با همکاری:

بله        تایید

مرکز تایید

مرکز مشاوره در رابطه با تایید 
مدارک

مشاوره در رابطه با حرفه 
آموزی

پاره ای \ خیر

fotolia.©

تنظیمات شبکه کشوری توسط:

مرکز مشاوره در رابطه با تایید مدارک

آیا شما مایل به کار در کشور آلمان هستید؟
آیا شما در کشور خود حرفه ای آموخته اید؟
آیا تحصیالت )حرفه( شما در اینجا مورد تایید قرار خواهد 
گرفت؟

ما به شما در 3 مرحله کمک خواهیم کرد:
مشاوره در رابطه با تاییدیه 
مشاوره در رابطه با حرفه آموزی 
پروژه های مربوط به حرفه آموزی 

www.hessen.netzwerk-iq.de

 تایید مدارک شغلی خارجی در ایالت هسن ـ 
رسیدن به هدف در 3 مرحله

سایر خدمات این سازمان
ما همچنین به شرکت ها، ادارات کار و دفاتر کارگزینی خدمات مشاوره 

ارائه می دهیم. 

نحوه تماس:
 )IQ Landesnetzwerk شبکه کشوری ایالت هسن ـ مرکز تنظیم IQ

 )Hessen انستیتو ویژه دوره های شغلی، بازار کار 

Institut für berufliche Bildung, Arbeits� (و سیاست مدنی 
markt� und Sozialpolitik )INBAS GmbH((

Herrnstraße 53 خیابان و پالک
Offenbach 63065 شهر و کد پستی

تلفن: 69/27224-0 (0) 49+
iq�hessen@inbas.com :پست الکترونیکی

www.hessen.netzwerk�iq.de
www.netzwerk�iq.de

 ما این سئوال را تشریح می کنیم:
آیا شما باید مدارک شغلی خود را در آلمان مورد ارزیابی و تایید 

قرار دهید؟

تایید رسمی 
بعضی اوقات الزم است که قبل از هر چیز مدارک شغلی خارجی 

 در کشور آلمان مورد تایید قرار بگیرند.
این مرحله تایید رسمی نام دارد. این وابسته به نوع شغل و مدرک 

 تحصیلی بوده و برای هر داوطلب به شکل متفاوتی است. 
مهم نیست که شما چه مدرک تحصیلی اخذ کرده اید، ما راه 

درست را به شما نشان می دهیم.

بالفاصله مشغول کار شوید

 در راه رسیدن به تاییدیه
 ما راه درست را به شما نشان می دهیم.

 هدف ما به شرح زیر است:
ما به شما کمک می کنیم  تا در حرفه  خود در آلمان به کار 

بپردازید.

ما به سئواالت شما پاسخ می دهیم:

مدارک شغلی خارجی با کدام حرفه در آلمان مطابقت می کند؟
اخذ تاییدیه چگونه است؟

مدارک مورد نیاز کدام هستند؟
مدارک شغلی شما توسط کدام سازمان تایید می گردند؟

هزینه تایید مدارک چقدر است؟

 ما شما را همراهی کرده و به شما مشاوره می دهیم 
ما به شما یاری خواهیم داد تا مدارک شغلی شما در آلمان 

ارزیابی و تایید گردند.
در صورت تایید مدرک شغلی، شما می توانید 

خود را آماده به کار معرفی کرده و اقدامات 
الزم را به عمل آورید. 



دفتر تاییدکننده

ما شخصا شما را پشتیبانی خواهیم کرد.پروژه های مربوط به حرفه آموزی حرفه آموزی راه گشا خواهد بودمشاوره مربوط به حرفه آموزی

 مرحله تایید نیاز به زمان کافی دارد: 
 مراحل مشاوره 3 گانه ما بسیار مهم هستند.

بدین وسیله شما شانس بیشتری خواهید داشت تا بتوانید در شغل 
خود به کار مشغول شوید. ما به شما کمک کرده و خدمات 

مشاوره ای و حرفه آموزی ارائه می دهیم.

 آیا شما مایل به تایید مدارک شغلی خود در آلمان هستید؟
 ما به شما کمک می کنیم تا به هدف خود برسید.

با ما تماس بگیرید.

تمامی اطالعات و نحوه تماس را با مراجعه به سایت اینترنتی ما 
دریافت خواهید کرد:

 به این سایت خوش آمدید 
www.hessen.netzwerk-iq.de

پروژه های مربوط به حرفه مشاوره مربوط به حرفه آموزی
آموزی

تاییدیه

به شما برای شغل جدید تبریک می گوئیمبله 

مشاوره مربوط به حرفه آموزی

ما به شما برای رسیدن به پاسخ این سوال یاری می دهیم:
شما به چه نوع آموزشی نیاز دارید تا حرفه شما به طور کامل 

تایید گردد؟

در برخی موارد مدارک شغلی و حرفه آموزی از خارج با مشابه 
خود در آلمان تفاوت دارند. بنابراین شما باید کمی بیشتر بیاموزید. 
شما باید به آموخته های خود بیافزایید و خود را آماده کنید. ما به 

شما کمک می کنیم تا مدارک شغلی تان در آلمان تایید گردند.

ما به شما نشان خواهیم داد:

به کدام دوره آموزشی نیاز دارید.  
  به چه نحو و کجا دوره را انجام خواهید داد، یعنی همان 

 قسمتی که برای تایید مدارک شما الزم خواهد بود.
به طور مثال آموزش زبان آلمانی

نحوه پرداخت هزینه ها از طریق دفتر کارگزینی یا اداره کار.  
چراکه هر دوره آموزشی هزینه خواهد داشت.   

  ما به سوال های شما در رابطه با هزینه های شخصی تان 
در حین انجام دوره آموزشی پاسخ خواهیم داد.

کالس های آموزشی

 ما به شما در موارد زیر یاری می دهیم ...
 ... ارائه کالس های آموزشی ویژه

... بهبود شانس و امکانات شما در شغل و حرفه خود.

ما امکانات آموزشی مختلف را در اختیار شما قرار می دهیم. از 
این طریق مدرک شغلی خارجی شما تایید خواهد شد. به طور مثال 
در رابطه با شغل پرستار سالمندان. ضمنا ما به اشخاص با مدرک 

تحصیلی از خارج برای یافتن شفل متناسب یا بهتر مشاوره می دهیم.

ما شما را پشتیبانی می کنیم. به صورت منحصر به فرد.
  ما به شما یاری می دهیم تا مدارک شغلی شما در آلمان به 

صورت رسمی تایید گردند.
کالس های آموزشی ما رایگان هستند.  

  در کالس های آموزشی ما نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه ای 
جهت انجام آزمون نیست. 

   حتی در برخی موارد هزینه های شخصی شما در حین دوره 
آموزشی نیز تقبل می شوند.

پشتیبانی شخصی به شما اطمینان خاطر می دهد.

ما به سئواالت شما در رابطه با تایید مدارک پاسخ خواهیم داد.

 ما می توانیم از بتدای کار به شما مشاوره دهیم.
حتی در صورتی که تا کنون خودتان اقداماتی به عمل آورده اید ، می 

توانید به ما مراجعه کنید. شما هر زمان از پشتیبانی ما بهره مند خواهید 
 شد. همچنین پشتیبانی مالی.

ما شما را شخصا در تک تک مراحل همراهی خواهیم کرد.




