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�پر��تاری
ه ما در حر�ف آ�ی�فده �ش

ه رو�فد اکر در �یک �ف�گ

�ف ل�فد
هماه�فکگ ک�ف�فده �پروژه را�ی

اکدمی  آ

رکت  �ترک �تو�ط �ت�یم ا�یال�تی �ش ی مسش م آموز�ش �تهاحب
ال�ف و  -و��ت�ف �ف

در �فوردرا�ی

�تص  آموزش ز�بان م�ف
(B2 هدف) ل �ف �ش

�تص  آموزش ز�بان م�ف
(B1 هدف) ل �ف �ش

آموزش �به ع�فوان 
کمک �پر��تار

ر�به �فظر�یه و �ت�ب
 �پر��تاری

واهی  آماده �ازی: کگ
ت از �ت�ص�یل دوره  راعف �ف

م�تو�طه (100 واحد)

ش 2  �ب�ف ش 1  �ب�ف

صالح�یت کمک �پر��تاری
آموزش

مدت زمان: 18 ماه

�بت   مرکرف صالح�یت مرا�ت
(KC Pflege)
آماده �ازی

مدت زمان: 12 ماه

ن و  ام �پ�فاه�فداکگ �بر�فامه ای �برای ادعف
ر�تی ه مهاحب راد دارای �ا�ب�ت ا�ف

واهی  آماده �ازی: کگ
ت از �ت�ص�یل دوره  راعف �ف

م�تو�طه (400 واحد)

ال�یا هماه�فکگ ک�ف�فده �پروژه و��ت�ف

ام« ر�ئ�یس »اهم�یت دادن �به ادعف

م�تصد�یان

مراکرف
ر هس�ت�یم ما حاصف ما �برای �ش



�بر�فامه

ارکت �پ�یش �ف�یازهای مسش

دمات  ن در آلمان، ارا�ئه ده�خده �خ ام �پ�خاه�خد�گ راهم آوردن اماکن اد�خ �به م�خظور �خ
�ت�ی�با�خی ه�ی�ئت مد�یره   مد�یر�یت �پروژه، �با �پ�ش

خ
م� رکت BPA، ا�خ�ب ی �ش آموز�ش

، �یک �پروژه �خمو�خه 
خ

ال� -و��ت�خ
خ

درال در �خوردرا�ی� دام �خ ه ای �ازمان ا��ت�خ م�خط�ت
�تما�ی )ص�خدوق  ت و امور ا�ب را �با �ما�یت مالی وزارت ا�یال�تی �ر، �بهدا�ش
�تص  �تما�ی ارو�پا( �تو�عه داد�خد که د��ت�یا�بی �به مهارت های ز�با�خی م�خ ا�ب

ت از �ت�ص�یل در دوره م�تو�طه و آموزش  را�خ واه�ی�خامه �خ ل، ک�ب کگ عخ �ش
 

خ
ق ا�ی� ارغ ال�ت�ص�یالن مو�خ �پر��تاری را اماکن �پذ�یر می �ازد. �تعداد ز�یاد �خ

ن و �واالت م�تعدد از طرف های  رکت ک�خ�خد�گ ورد م�ش�بت �ش �پروژه �خمو�خه، �باز�خ
ام« )CFI( �با�ید  ان داده ا�ت که »اهم�یت دادن �به اد�خ ه م�خد �به ما �خ�ش �ال�ت

 دوره های 
خ

ال� -و��ت�خ
خ

 مد�یر�یت �پروژه �خوردرا�ی�
خ

م� خ ا�خ�ب
ادامه �یا�بد! �ب�خا�برا�ی�

ود ارا�ئه می دهد. �بعدی CFI را در همه ماکن های �خ

روع  �ته �پر��تاری را �ش واه�خد ر�ش ه م�خدان که می �خ  دوره ها �برای همه �ال�ت
خ

ا�ی�
رکت در دوره مورد�خ�یاز �خ�ی�ت.  �بلی �پر��تاری �برای �ش ه �ت ک�خ�خد آزاد ا�ت! �ا�ب�ت
�بت را در �د �پا�ی�ی�خی ارا�ئه می دهد -  �بت« ورود �به مرا�ت »مرکرخ صال��یت مرا�ت

ه ای مع�خاداری ا�ت. �برای هرک�ی که �به د�خ�بال آ�ی�خده �ر�خ

�خهاد صال��یت �به مدت دو �ال و �خ�یم ا�ت. �تاکل�یف �ملی  لک دوره �پ�ی�ش
ا که  ن می دهد. از آ�خ�ب رکت ک�خ�خد�گ ه �پر��تاری �به �ش هم در��تی از �ر�خ اول�یه، �خ

ن دوره CFI دروس  رکت ک�خ�خد�گ ش مهمی از �ر �پر��تاری ا�ت، �ش ار�ت�باطات �ب�خ
ی �برای ام�ت�ان  ت می ک�خ�خد. آمادکگ ه �پر��تاری را در�یا�خ ز�بان م�ت�خا�ب �با �ر�خ

ت از دوره م�تو�طه و آموزش �به ��خوان کمک �پر��تار، اماکن ک�ب  را�خ واهی �خ کگ
ه ای 3 �اله �به ��خوان �پر��تار �پس  �تر در دوره آموزش �ر�خ صال��یت های �ب�ی�ش
راد  ن و ا�خ  �بر�خامه �به �پ�خاه�خد�گ

خ
راهم می ک�خد. از �یک طرف، ا�ی� از دوره CFI را �خ

ه ای در آلمان ارا�ئه می دهد و از طرف  ر�تی �یک رو�یکرد �ر�خ ه مها�ب دارای �ا�ب�ت
ا�بل،  و�خد و در م�ت ول �ش عخ رصت را می دهد �تا م�ش خ �خ

�ب�تی ا�ی� ر، �به مراکرخ مرا�ت د�یکگ
ه را �برای آ�ی�خده �به د�ت آور�خد. �یرخ �رم�خدا�خی �باا�خکگ

ی،  موع 500 وا�د آموز�ش رار کردن: در م�ب هداری کردن �یع�خی ار�ت�باط �بر�ت �خکگ
ت می ک�خ�خد.  �بت در�یا�خ ن �یک دوره ز�با�خی را در را��تای مرا�ت رکت ک�خ�خد�گ �ش

�یر�خد، �بلکه روش ها  ه ای را �یاد می کگ را�یط �ر�خ ن �خه �ت�خها �ش رکت ک�خ�خد�گ ا �ش ا�ی�خ�ب
و�خه ای  ه ای را �خ�یرخ می آموز�خد، که ا�ا�ًا �به کگ خ ار�ت�باطات �ر�خ

�تارهای �ب�خ�یاد�ی� و ر�خ
دن و  �بت ا�ت ا��اس درک �ش ردی که �ت�ت مرا�ت ده ا�خد که �خ طرا�ی �ش

دن ک�خد. ع �ش مورد �پذ�یرش وا�ت

ت از �ت�ص�یل  را�خ واهی �خ �خی که ه�خوز کگ رکت ک�خ�خد�گ در مرکرخ صال��یت، لک�یه �ش
ت از �ت�ص�یل دوره  را�خ واهی �خ رصت را دار�خد که �برای ام�ت�ان کگ خ �خ

�خدار�خد ا�ی�
ت از �ت�ص�یل را در  را�خ واهی �خ لب کگ ن ا�خ ه �پ�خاه�خد�گ ر�پ و�خد. اکگ م�تو�طه آماده �ش

ادر �خ�بود�خد  د�خد �ت رار �ش �بور �به �خ ت کرد�خد، اما زما�خی که م�ب ود در�یا�خ ور �خ ک�ش
ت از �ت�ص�یل �خدار�خد. ما  را�خ واهی ر�می �خ ود �ب�بر�خد. آن ها کگ واهی �با �خ ه�ی�چ کگ
ت از  را�خ واهی �خ ن دروس مازاد ارا�ئه می ده�یم �تا �ب�توا�خ�خد کگ رکت ک�خ�خد�گ  �ش

خ
�به ا�ی�

�بران ک�خ�خد. ود را �ب �ت�ص�یل دوره م�تو�طه �خ

آموزش کمک �پر��تاری
ن می �توا�خ�خد  رکت ک�خ�خد�گ �بت«، �ش ور در »مرکرخ صال��یت مرا�ت �پس از �صخ

ی 18  و�خد. �الوه �بر دوره آموز�ش ود را ادامه ده�خد �تا کمک �پر��تار �ش آموزش �خ
وم  ل و در صورت لرخ عخ �تص �ش �خان دروس ز�بان م�خ ن هم�پ رکت ک�خ�خد�گ ماهه، �ش

واه�خد کرد. ت �خ دروس دوره م�تو�طه را �خ�یرخ در�یا�خ

ام«  �یت آم�یرخ در �بر�خامه صال��یت »اهم�یت دادن �به اد�خ �ت رکت مو�خ  �با �ش
ارغ ال�ت�ص�یالن �برای دوره  )KC Pflege و آموزش کمک �پر��تار(، صال��یت �خ
ود و آن ها می �توا�خ�خد دوره را  صصی �پر��تاری ا�راز می �ش 3 �اله آموزش �ت�خ

روع ک�خ�خد. اصله �پس از آن �ش �بال�خ

وب در دوره آموزش  صصی را می �توان �با ک�ب �یک �خمره �خها��یی �خ آموزش �ت�خ
کمک �پر��تار �یک �ال کو�تاه کرد. 

ه  �یری �یک �ر�خ ه �به �یادکگ �الوه �بر م�تما�یل �بودن �به �وزه �الم�تی و �ال�ت
 A2 ل �یان ا�خ�تظار می رود �ط� ز�بان �دا�ت اصخ �تما�ی، از م�ت�ت م��ئول�یت �پذ�یر و ا�ب

واهد مر�بوطه الزم �خ�ی�ت، اما در  �خد. �ش �ته �با�ش رط ورود دا�ش را �به ��خوان �یک �ش
و�خد. ود �بودن �با�ید ارا�ئه �ش صورت مو�ب

ال �یا آژا�خس �ر�یا�بی �به  �تعخ ه از مرکرخ ا�ش  �بود�ب
خ

م�ی� ت و �ت�ئ �ت ارکت، موا�خ �برای م�ش
اصله )�به  خ �توص�یه می ک�خ�یم �بال�خ

امی ا�ت، �ب�خا�برا�ی� ی الرخ همراه �یک مدرک آموز�ش
�ی�خه های  رخ �یر�ید �تا در مورد کگ ص مر�بوطه �تماس �بکگ �خ وا�ت( �با �ش موازات در�خ

ود، �با�ید  امت �خ ع�یت ا�ت ه �به وصخ ، �با �تو�ب خ
و ک�خ�ید. �الوه �بر ا�ی� �تکگ �خ ردی کگ ه �خ �بود�ب

ت ک�خ�ید. وز در�یا�خ ر�تی م�ب امات مها�ب از م�ت

رو�فد اکر
(KC Pflege)  بت� مرکرف صالح�یت مرا�ت

ن  رکت ک�خ�خد�گ �بت«، �ش �با مع�یار ا�راز صال��یت 12 ماهه »مرکرخ صال��یت مرا�ت
ی الزم را �به د�ت می آور�خد.  ا�ی��تکگ ا�ب�تدا در �تمام زم�ی�خه های مر�بوط �به آموزش �ش

�خه ای  دا�گ ا�بل رزرو �ب امل وا�دهای �ت آن ها �ش

ه��ت�خد:
ل عخ �تص �ش   دروس ز�بان م�خ

  دروس �خظر�یه �پر��تاری
ت از �ت�ص�یل در دوره م�تو�طه را�خ واهی �خ دما�تی �برای کگ   دروس م�ت

   )�بعد از الکس 9(
دمات �ر�پا��یی �ب�تی و �یا �خ خ �تاکل�یف �ملی در مراکرخ مرا�ت

  اول�ی�


