
در المان   یشگریآرا لدونگیسبیاو  

 ی برا  یلمان فرصت مناسبآدر    یشگریآرا  لدونگیسبیاو  دیهست  ییبایمد و ز  یایخالق و عالقه مند به دن  ،یاجتماع  ی فرد  اگر

 .شما استبرای  یدانشگاه یل یبه داشتن مدرک تحص ازیکشور آلمان بدون ن ی زایاخذ وو   یشگریآراهای  مهارت  یریادگی

رشد  به  بوده و با توجه    نییپا  اریدر آن بس  یکاریبا ثبات است، نرخ ب  ی اقتصاد  ی و دارا  شرفته یپ  یآلمان، کشورکشور  

از مشاغل پرطرفدار در    یک ی  زین  یشگریشود.شغل آرا  یم  افتیکار ماهر در آن به وفور    یرویبه ن  ازیکم آن  ن  یتی جمع

دن ا  ایسراسر  با  آلمان  که کشور  عا   کی  جاد یاست  آوسب  یلفرصت  عنوان  برا   طیتمام شرا  یشگریآرا  لدونگیتحت    ی را 

که در    یبا توجه به رزومه ا  توانندی . افراد  م  کرده است  ایشما مه  یو اقامت در آلمان  را برا  مهاجرت به کشور آلمان

 د یتوانیم  المانکشور    لدونگیآوسب  ی قع شما به کمک دوره هادوره ها درخواست دهند.دروا   نی دارند جهت  شرکت در ا  اریاخت

مهاجرت به    یمرتبط برا  یو سابقه کار  یدانشگاه  التیبه تحص  ازیخود و بدون ن  یو حرفه ا  یفن  یبه کمک مهارت ها

 . خواند  دیدر کشور آلمان را خواه  یشگریآرا  لدونگیشرکت در دوره اوسب  یبرا  طی. در ادامه تمام شرادیاقدام کن  کشور آلمان

 در آلمان چگونه است؟   یشگریآرا لدونگیآوسب

آموزش دوگانه و در مدرسه در نظر    کیسه سال  است و به عنوان    یدوره  آموزش  کی  یشگریآرا  لدونگیدوره آوسب 

 .است پلمیدوره د نیا یبرا ازی، که حداقل مدرک مورد نشود یگرفته م

  که است  ییبایو ز یشگریآرا ای ستیآرت کاپیمو، م یشگریمانند آرا  ییدر حرفه ها   یدوره  کارورز کیدوره شامل   نیا

جذب در بازار کار    یراه ها برا  نیاز بهتر  یک یسازد و    یآشنا م  یشگریآرا  حیافراد را با نحوه صح  یبه صورت اصول 

 شود .  یپرداخت م زیدوره به شما حقوق ن نیاست.در طول ان دش آلمان  یحرفه ا 

 ست؟یدر کشور آلمان چ یشگریآرا لدونگیدوره اوسب درشرکت  قیاز طر  مهاجرت یمراحل اقدام برا

و با توجه به    دیو زبان کشور آلمان اشنا باش  نیاست که شما با قوان  نیا  اقدام به مهاجرت  به کشور آلمان   ی قدم برا  نیاول

مربوط به رشته   یلغات تخصص  دیبود و با   دیکشور آلمان در ارتباط خواه  یبا افراد بوم  شگریارا  کیشما به عنوان    نکهیا

 دیبا ی.در قدم بعددیدر برنامه خود قرار ده دیرا با یزبان آلمان یریادگی زیچ راز ه شیپس پ دیمسلط باشزنی را  یشگریآرا

است   رفتهیکه درخواست شما را پذ  ییشما توسط کارفرما  تی.در نهادیردازمدارک خود در کشور آلمان بپ  یبه معادل ساز

 . دی شرکت کنیشگریآرا  لدونگیاوسب دوره در و دیبه کشور آلمان مهاجرت کن دیتوانیم

 است ؟ ریامکان پذ یشگر یمهاجرت با مدرک آرا ایآ

به وجود آمده است.  به کشور آلمان  یماهر بدون داشتن مدرک دانشگاه یفن یروهاین یامکان مهاجرت کار  ۲۰۲۰سال  از

خود در آلمان را    لدونگیبا مدرک معادل آوسب  سهیقابل مقا  یو حرفه ا  یماهر که مدرک فن  یروهاین   دیجد  نیبر اساس قوان

کار در کشور آلمان    ی برا  توانندیخود در کشور خود را دارند، م  ی کار  تهمرتبط با رش  یدارند و حداقل دو سال سابقه کار

 اقدام کنند.

 به کشور  آلمان مهاجرت کنند. یشگریبا مدرک آرا توانندیشود وافراد م یم زین شگرانیشامل آرا دیجد نیقوان نیا

کار مخصوص   یزایبه استناد قانون و  دیبا  انیو متقاض  دیآ  ی به حساب م  یدر کشور آلمان جزو مشاغل مهارت  یشگریآرا

 کشور کنند. نیاقدام به مهاجرت به ا یمهارت یروهاین

 ست؟ ی چ یشگریآرا قیاز طر مهاجرت به آلمان یدو روش اقدام برا

حداقل    نید و همچنداشته باش  یشگریآرا یساعت در رشته    1200معادل   یو حرفه ا  یمدرک فنمتقاضیان  که    یصورت  در

توجه   .کار ماهر اقدام کنند  یرو ین  ی  لهیگرفتن اقامت به وس  یتوانند برا  یمرتبط بهره مند باشند م  یکار  یسال سابقه    2

اقدام   زایو  افتیدر  یکند و سپس برا  یرا ترجمه و معادل ساز  هشد  یمدارک جمع آور  دیروش فرد با  نیکه در ا  دیداشته باش



  لدونگ یآوسب  یدوره ها  ی  له یبه وس  ستیبا  یمدرک نبوده و فرد م  یامکان معادل ساز  گریصورت د  نیا  ریغ  در.  دینما

 .اقدام کند یشگریآرا

که در رابطه با تخصص و مهارت   یدر صورت  یافراد متقاض  یشگریآرا قیاز طر  مهاجرت به کشور آلمان   یبرا  در واقع 

کار اقدام کنند. بعد از    یرویمهاجرت به عنوان ن  یبا ارسال مدارک خود برا  توانندینداشته باشند م  یخود مدرک دانشگاه

کشور آلمان   لدونگیآوسب  یآموزش   یدر دوره ها  دینباشد با  دییاو رفتن به کشور آلمان اگر مدارک فرد مورد ت  زایو  افتیدر

 باشدی م  یو عمل  یدوره سه ساله که شامل مباحث تئور  کیو پس از گذراندن     ابدیاست حضور    یو حرفه ا  یره فندو  کیکه  

بر گذراندن    یمبن  ییگذرانده شده ، به کمک مدرک ها  یشگریدوره آرا  یدر صورت کسب نمره حد نصاب برا   انیو در پا

اقامت کشور   نگونهیو ا   گرددی مشغول به کار م  شود و در کشور آلمان   یوارد بازار کار م  کشور آلمان     یشگریدوره آرا

 خواهد کرد. افتیدر زیآلمان را ن

 

 آلمان شرکت کنند؟ یشگر یآرا لدونگیتوانند در دوره آوسب یم یچه کسان

ارتباط با   یبه همراه اعتماد به نفس باال در برقرار  زهیو انگ   تیهستند و از خالق  پلمیحداقل مدرک د  یکه دارا  یافراد همه  

که با    ییاز آنجا  نیهمچن.دوره شرکت کنند  نیدر ا  توانندیهستند م  یمدرک زبان آلمان  یافراد برخور دار هستند  و دارا

 . دیبلد باش یرا به خوب یسیزبان انگل دیبا دیسر و کار دار یالملل نیب گرانیباز

به روز   شانیلباس ها  دیبا  شگرانیارا.به آن توجه شود    دیاست که با  یمهم  یفاکتور ها  گریاز د  یو خوش پوش  یلیاستا  خوش

 و آراسته باشد . 

 در کشور آلمان :  لدونگیو گذراندن دوره اوسب یشگریآرا یرشته  یبرا ازیمدارک مورد ن

 داشتن پاسپورت  اریدر اخت ۱

   رستانینمرات دوره دب زیو  ر پلمی. ارائه حداقل مدرک د2

نامه به    نیدر ا  دیشود) فرد با  یشود و به نام کاور لتر شناخته م  یدرخواست محسوب م  ینامه که به نوع   کی. نوشتن  3

 ( دهد.  حیتوض یشگریدوره ارا نیو علت  شرکت و ثبت نام در ا زهیدر مورد هدف ،انگ  یصورت کل

 اجرتمه یفرد متقاض یسالمت برا  ی. دارا بودن گواه4

 شود( یفرم شناخته م شنیک یفرم با نام اپل نیمورد نظر )ا ی. کامل کردن فرم درخواست شرکت در  دوره 5

   یداشتن مدارک زبان آلمان اری. در اخت6

   یشگریآرا یمرتبط با رشته  یو حرفه ا  یفن یمدرک ها یتمام ی. ارائه 7

 یترجمه شده خود به زبان آلمان ی. رزومه 8

 ارگان مربوطه در آلمان   ی لهیمدارک به وس  یابیحاصله از ارز ی جهی. نت9

 . قرارداد استخدام 10

 ؟ چگونه استی شگر یآرا لدونگیحقوق افراد پس از اتمام دوره آوسب

  ی تی،  و مسئول  التیمثال تجربه، آموزش و تحص  یدارد، برا  یبستگ تفاوتی  به عوامل م   شگریآرا  کیبه عنوان    حقوق افراد

حرفه معموال کارفرما    نیکننده است. در ا  نییتع   زین  دیکنیم  تیکه در آن فعال  یمنطقه ا   یوحت  دیریگ  یکه در سالن بر عهده م



تا    1700  نیمتوسط حقوق شما ب  نیانگ یکند. به صورت م  یم  نییو تع  رهبا کارکنان خود مذاک  ی درآمد را به صورت انفراد

 خواهد بود:  ریبه شکل ز نیانگیبه صورت م  یشگریآرا لدونگیدر ماه خواهد بود. حقوق آوسب وروی 2200

 وروی 550سال اول:     حقوق •

 وروی 649سال دوم:      حقوق •

 وروی 743سال سوم:    حقوق •

 د؟یدر کشور آلمان مشغول شو شگریبه عنوان ارامیتوانید  مراکزیدر چه 

کاراموز  پس دوره  گذراندن  گر  دیتوانیم  یاز  عنوان   ف  ستیآرت  کاپیمور،میبه  صنعت  تلو  لمیدر  شوها    ون،فشن یزیو 

هتل ها مشغول به کار   یشیآرا  یبخش ها  یشگریآرا  یتخصص  ی، سالن ها  یقی،تئاتر و موس   غاتی،تبلییوی دی،محصوالت و

کشور وجود    ن یکه در ا  یشگریآرا  یدر سالن ها  ایو    دیشسالن مخصوص  به خود را داشته با  دیتوانیشما م  نی.همچدیشو

 .دیمو زنان و مردان و... مشغول به کار شو یکوتاه ،می،گر کاپیم رینظ ییدارد در حوزه ها

 شغل وجود دارد.  نیا یبرا  یاریبس یتقاضا ییبایصنعت مد و ز یتوجه به گستردگ با

 د؟یاموز یم در کشور آلمان  یشگریآرا لدونگیکه پس از گذراندن دوره آوسب ییمهارت ها

 مختلف   یها کیرنگ مو با تکن مانجا 

 مختلف کوتاه کردن مو  یها کیتکن 

  انیمالقات با مشتر قرار یبرا یزیکردن و برنامه ر هماهنگ

 محصوالت مختلف  شناخت

 یانها به مشتر یاز دست ها ،مو و ناخن هامعرف مراقبت

 و حالت دادن به مو و ...(  یشی)مدل مو،محصوالت  آراانیبه مشتر مشاوره

 دادن به موها حالت

 اخذ نمود؟ را   کشور آلمانتوان اقامت دائم  یم یشگریارا  لدونگیاوسب دوره قیاز طر ایآ

استخدام شدن در کشور آلمان     ،   یانیدر آزمون پا  یکسب نمره قبول  ،خود    یپس از گذراندن دوره سه ساله آموزش  بله؛شما

به مدت    ستی بایم  ی.در واقع فرد متقاضدییگرفتن اقامت دائم کشور آلمان اقدام نما  یبرا   دیتوانیخود م   یو گرفتن اقامت کار

 مشغول بوده باشد و سپس اقدام به گرفتن اقامت دائم کند. ارو ک یبه زندگ سال در کشور آلمان  ۴

 


