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 یک زمینھ شغلی جذاب در آلمان -پرستاری از سالمندان 
توانند ھمیشھ شخصاً از افرادی کھ باید بھ طور دائم تحت پرستاری باشند، مانند آنچھ در مورد افراد سالمند صدق ھا در آلمان نمیخانواده

ھای سالمندان کھ مراقبت کنند. برای این منظور خدمات مراقبتی سرپایی وجود دارد کھ از افراد نیازمنِد مراقبت، در خانھ یا خانھ کند،می
ھای سالمندان، پرستاران از افراد سالمند نماید. در خدمات سرپایی و خانھکنند، پرستاری میاین افراد بھ طور دائمی در آنجا زندگی می

 کنند.مراقبت می
شغل پرستاری در آلمان یک حرفھ آموزشی مستقل است. در این رشتھ شغلی مردان و زنان مشغول بھ کار ھستند. یک نیروی متخصص  

سازی افراد سالمند بھ وی سپرده شده را در امر پرستاری سالمندان یا بھ عبارت دیگر یک پرستار، امور مربوط بھ مراقبت، حمایت و فعال
 دھد.کند و انجام میمیریزی برنامھ

شود و افراد سالمند بیشتری نیازمند مراقبت در آلمان نیاز زیادی بھ پرستاران سالمندان وجود دارد چرا کھ جمعیت ھر روز پیرتر می 
 ه است!گردند. بر این اساس، داشتن تحصیالت مربوط بھ پرستاری از سالمندان با موقعیت شغلی امن و فرصت کاری خوب پیوند خوردمی

 تحصیالت مربوط بھ پرستاران رسمی دولتی

باشد. آموزش در زمینھ پرستاری ای و جزء دیگر علمی در یک خانھ سالمندان میآموزش شامل یک جزء شرکت کردن در یک مدرسھ حرفھ
 کشد.سالمندان، سھ سال بھ صورت تمام وقت و چھار سال بھ صورت پاره وقت طول می

 الزامات
ا تمایل بھ تحصیل در زمینھ پرستاری سالمندان دارید، باید برای این شغل از نظر سالمتی مناسب و از دانش زبان آلمانی در صورتی کھ شم

سال تحصیل ابتدایی ھمراه  9سالھ را بھ اتمام رسانده یا  10). عالوه بر آن، شما باید تحصیالت ابتدایی B2کافی برخوردار باشید (سطح 
ای برای پرستاری سالمندان، بھ شما در بررسی اینکھ دارای شرایط الزم ای را گذرانده باشید. مدارس حرفھھحداقل دو سال آموزش حرف

 ھستید کمک خواھند کرد.

 التحصیلی اخذشده در خارج از کشوربھ رسمیت شناختن مدرک فارغ
 نیاز است: التحصیلی اخذشده در خاج از کشور، مدارک زیر موردبرای بھ رسمیت شناختن مدرک فارغ

 التحصیلی عمومیشده بھ عنوان مدرک فارغدرخواست ارزیابی مدارک ارائھ •
شده)؛ این امر برای مدارکی ھای تأیید(نسخھ ھا و ادارات آلماندادگاهمفسر مورد اعتماد \ترجمھ آلمانی مدارک از طریق یک مترجم •

 کھ در اصل بھ زبان انگلیسی یا فرانسھ ھستند مورد نیاز نیست
 کپی پاسپورت یا کارت شناسایی •
 رزومھ فھرستوار •

باشد. این کار در برلین بھ وسیلھ مدیریت یورو می 55التحصیلی رایگان نیست در در حال حاضر ھزینھ آن بھ رسمیت شناختن مدارک فارغ
 گیرد:سنا برای آموزش، جوانان و خانواده صورت می

 مدیریت سنا برای آموزش، جوانان و خانواده
 بھ رسمیت شناختن مدارک مرکز

Bernhard-Weiß-Straße 6 
10178 Berlin 
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 5220 – 90227 (030(تلفن: 

 

 تقاضانامھ
عملی در یک خانھ سالمندان برای شروع تحصیل در زمینھ پرستاری سالمندان، شما در ابتدا نیازمند یک موقعیت تحصیلی برای آموزش 

ھای سالمندان قرارگرفتھ در نزدیکی محل زندگی، در رابطھ با داشتن موقعیت تحصیلی مناسب بھ نظر ھستید. بنابراین پرسیدن از خانھ
 دھد.کند اطالع میای کھ با آن ھمکاری میرسد. خانھ سالمندان بھ شما درباره مدرسھ حرفھمی
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 ھزینھ آموزشیکمک
ھزینھ مناسبی را داشتھ باشند. ارقامزیر برای راھنمایی توانند درخواست کمکتواند بسیار متفاوت باشد. محصالن میزینھ آموزشی میھکمک

یورو و در سومین سال آموزشی  1.011,30یورو، در دومین سال آموزشی  946,29شما مفید ھستند: محصالن در اولین سال آموزشی 
 کنند.یورو دریافت می 1.116,01

 تحصیل و آموزش مجدد
 التحصیل شده اید و بھ شغل پرستاری متمایل ھستید، یک بازآموزی برای شما بھای جدای از پرستاری فارغدر صورتی کھ شما در رشتھ

تحصیل اعطا ھای مالی آموزشی برای تأمین ھزینھ طور ویژه جالب خواھد بود. آژانس اشتغال و کاریابی فدرال تحت شرایط خاصی کمک
 کند.می

 التحصیلی اخذشده در خارج از کشور در رشتھ پرستاریبھ رسمیت شناختن یک مدرک فارغ
توانید آن را از طریق اداره بھداشت التحصیلی اخذشده در خارج در رشتھ پرستاری ھستید، میدر صورتی کھ شما دارای یک مدرک فارغ
التحصیلی در رشتھ پرستاری و بھ دست آوردن مجوز رسمی برای ت شناختھ شدن مدرک فارغو امور اجتماعی تأیید نمایید. برای بھ رسمی

) بھ صورت الزامی مورد نیاز است. اطالعات بیشتر را در نشانی B2پرداختن بھ شغل پرستاری در آلمان، دانش زبان المانی کافی (حداقل 
 chance.de-deine-www.altenpflege.زیر بیابید 

 آموزش مربوط بھ پرستاران سالمندان مجاز
ماھھ در اماکن مورد مجاز در برلین انجام شود. تحصیل  18تواند ابتدا از طریق گذراندن یک دوره آموزشی ورود بھ حرفھ پرستاری می

توان در یک آمیز دوره آموزشی پرستاری، میالتحصیلی بھ رسمیت شناختھ شده ممکن است. در صورت اتمام موفقیتبدون مدرک فارغ
 التحصیل شد.مدت پرستاری سالمندان فارغدوره کوتاه

 شغل
نماید. ھا و امکانات تخصصی شدن و رشد را نیز فراھم میھای شغلی امن، بسیاری فرصتموقعیتشغل پرستاری سالمندان، عالوه بر ارائھ 

 www.pflegebildungslandkarte.de.تر را در نشانی زیر بیابید اطالعات دقیق

 

 پیوندھا و اطالعات بیشتر
 :اختھ شدن مدارکفرم مخصوص بھ رسمیت شن

12T abschluesse/formular_zeugnisanerkennung.pdf-http://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulische 

 12T dolmetscher.de/suche.jsp-http://www.gerichtsفھرست مترجمان:

 مرور اجمالی موسسات و خدمات پرستاری در برلین:
lotse.de/(S(k1or4nnwosj01e10mbyev5qj))/presentation/pl_startseite.aspxhttp://www.pflege 

 http://www.altenpflegeausbildung.net/ausbildung/umschulung.html اطالعات مربوط بھ بازآموزی:

 deutschland.de-in-www.anerkennungاطالعات مربوط بھ روال بھ رسمیت شناختھ شدن: 
-Anerkennung-Altenpflege/Flyer-http://www.arbeitgestaltengmbh.de/assets/Downloads/Publikationen

Pflegeberufe.pdf 
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