
 

  

   IQ بايرن  در ايالتشبکه کامپيوتری 
  چگونگی تائيد و به رسميت شناختن و صالحيت مدارک تحصيلی و مراکز مشاوره

يد؟ آيا دارای مدرک آموزش حرفه ای و يا مدرک دانشگاهی هستيد؟ مدارک تحصيلی شما ميتوانند در کشور تحصيل کردآيا شما در خارج از آلمان 
  باشيم.  ما ميخواهيم در اينجا پاسخگوی پرسشهای شماند. آلمان مورد تائيد قرار بگير

   تائيد و به رسميت شناختن مدارک تحصيلی  به چه معناست؟
ست. تائيد مدارک شما ، نوعی ارزشيابی تحصيلی ضروری امعموال به رسميت شناخته شدن مدرک  ،در کشور آلمان برای تعيين شغل واجد شرايط

  ،برخی از مشاغلکسب کمک کند. برای يتواند به شما برای يافتن شغل متناسب با رشته و مدرک تحصيلی شما مدارک شما محسوب می شود که م
  تائيديه و رسمی بودن  مدارک تحصيلی شما ضروريست، وگرنه شما اجازه نداريد که در اين رشته ها مشغول به کار شويد.

 مراکزمدارک تحصيلی ا با يک شغل مقايسه می کنند. برای احراز صالحيت  مدارک تحصيلی شما ر ،در اينجاتحصيلی احراز صالحيت برای 
  مختلفی مسئول هستند.

  تصميم گيری با شما -مشاوره با ما 
 است. ما وقت زيادی تائيديه مدارک شما معموال برای  .را به شما می دهيم با توجه به مدرک تحصيلی شغلی مناسب ا اطالعات الزم جهت کسبم

. اگر شما داوطلبانه می باشند زبان فارسی و انگليسی، مجانی وه مورد حمايت خود قرار ميدهيم. اين مشاوره ها ب ،در اين دورانا رامينوانيم شم
   اين مشاوره شما را همراهی کند، به ما اطالع دهيد. ميخواهيد که مترجمی در

  اشکال مشاوره
  مشاوره، اطالعات و حمايت

  در زمان مشاوره ما در مورد موضوعات زير با شما گفتگو می کنيم:
 چه امکاناتی برای تائيد مدارک شما در آلمان موجود است؟ 

 مسئول اينکار هستند؟ احراز صالحيت تحصيلی چيست و کدام مراکز 

 شما چه مدارکی بايد داشته باشيد و اگر نقص مدرک داشته باشيد، چکار ميتوانيد بکنيد؟ 

 تائيديه مدارک تحصيلی چقدر است و آيا ميتوان برای اينکار کمک مالی دريافت کرد؟ هزينه 

 ند؟وقت تائيد نشو شما چکار ميتوانيد بکنيد، اگرمدارک شما در اسرع 

 چگونه ميتوانيد دوره های آموزشی را پيدا کنيد و برای امتحان الزم خود را آماده کنيد؟ 

 به مشکلی برخورديد، شما را همراهی ميکنيم. ماشدر پروسه احراز ضالحيت تحصيلی، اگر  

 مراکز مشاوره ما در ايالت بايرن برای کمک به شما
 Nürnberg (Oberfranken, Mittelfranken,Unterfranken) 

 Augsburg (Schwaben, Oberbayern außer München, Oberpfalz) 

 München(Stadt und Großraum München) 

 Passau (Niederbayern)  

 مراکز مشاوره ما در ايالتهای ديگر را ميتوانيد در اينجا پيدا کنيد:
  
 

  
  
 
 
 
  
  
 

 
 

 


