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مهارتبنیاد آموزش و 



میباشد کهعام المنفعهبنیاد آموزش و مهارت، یک بنیاد 

پیشرفت امکانات آموزش هدف اصلی آن تالش درراستای 
تمامی افراد درمراحل آن برای وگسترش

.     میباشدمختلف سنی



SBH Group مهارت آموزش و گروه بنیاد 
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۵۵۰۰حدود :  تعداد کارمندان
(مستقلاستاد ۲۵۰۰)نفر 

:  تعداد کارآموزان در سال

نفر۵۰۰۰۰حدود 

شعبه در ۲۵۰:  تعداد شعبات

سرتاسر کشور آلمان ودارای تعداد 

زیادی  نمایندگی در سایر کشورها  

و شعباتی در کشورهای استونی، 

لهستان، چین و ویتنام 

شرکت ۱۶:زیر مجموعه ها

برند در زمینه های ۶پیشرو و 

مختلف آموزشی در آلمان 

سال ۴۰بیش از : تجربه

تجربه تخصصی در امر آموزش، مشاوره، 

سرپرستی و معرفی فرصت ها 
:  تعداد کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزشی ۳۶۳

جهت آموزش عملی مشاغل

:  تعداد دانشجو

نفر۵۰۰۰



رشته های آموزشی
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آموزش کودکان
حمایت کودکان و 

نوجوانان
شغل های 
توانبخشی

مشاغل حرفه ای 
و تکمیلی

پیشرفت شغلی

مدیریت آموزش 
و کارگاه 

کارخانجات
برنامه و پروژه  مناقصه ها

جهت یابی و 
انتخاب شغل

مشاغل تکمیلی

ارزشیابی و تعیین 
صالحیت

زبان تخصصی 
شغلی

مدیریت سالمت 
کارگاهی و 
کارخانجات

آموزش عالی
آموزش بین 

المللی



شعبه در آلمان
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۲۵۰شعبه
بنیاد آموزش و حرفه    

همچنین دارای مدارس و شعب مستقل در 

دمیباشویتنامو لهستان، استونیکشور های 



شرکت های زیرمجموعه بنیاد آموزش و مهارت

با امکانات هتل، سالن سمینار و مجمع  Schmoeckwitz– آکادمی برلین 

www.akademie-schmoeckwitz.de

آموزش شغلی و تکمیلی در رشته شیمی در پارک  شیمی کناپزاک در شهر کلن 
www.rhein-erft-akademie.de

مرکز تکنولوژی و آموزش شغلی پادابرن 

www.tbz.de

مرکز آموزشی پادابرن درزمینه مشاغل توانبخشی

www.btz.de

سال تجربه در امر مشاوره، صالحیت و تجربه معرفی ۴۰با بیش از  Vtt training transfer شرکت

www.vtt-gmbh.de 
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برند های بنیاد آموزش و مهارت

۱۸۶۷آموزش شغلی و تکمیلی در مشاغل بازرگانی در شهر هامبورگ از سال  

www.rackow.de

تاسیس و مدیریت مهد کودک ها

www.kitavis.de 

آموزش مشاغل مرتبط با توانبخشی و مدیرت سالمتی در کل استانهای کشور آلمان

www.recuris.de 

تکنیک های میکرو سیستمی ، سوالر تکنولوژی، اتوماسیون، تکنیک های اندازه گیری و فتوولتائک 

www.dresden-chip-academy.de

دوره آموزشی۳۵۰شهر آلمان و در ۷۰آموزش دیجیتالی درکالسهای مجازی در 

www.eddi-is-online.de
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http://www.recuris.de/
http://www.dresden-chip-academy.de/index.php?id=9&L=0


FHM دانشگاه علوم و حرفه ای

8

تاسیس شده است و بعنوان یک دانشگاه خصوصی در 2000در سال ( ام. اچ. اف)دانشگاه علوم حرفه ای و کاربردی 

دانشجو در هشت پردیس دانشگاهی در هشت شهر 5000شهر بیلیفلد آغاز به کار کرده است و امروزه با حدود بیش از 

. آلمان مشغول به فعالیت میباشند

:رشته های تحصیلی

علوم اجتماعی، سالمت و علوم انسانی•

رسانه و ارتباطات•

مهندسی•

مدیریت کسب و کار•

با همکاری سه / های مشترک دکتری در رشته های متنوعدوره •

انگلیسیدانشگاه انگلیسی و به زبان 

های یکساله پیش مطالعات و آمادگی زبان تخصصی دوره •

برلینآلمانی در شهرهای بیلیفلد، شورین، هانوفر، پولهایم و 

حرفه ای/کاربردی/های کوتاه مدت اجراییدوره •



مدارس بنیاد آموزش مهارت

با ۲۰۱۲ویتنامی با مهد کودک که در سال –مدرسه آلمانی 

پشتیبانی وزارت امور خارجه آلمان در ویتنام تاسیس شده است

www.igs-hcmc.de 

اولین مدرسه خصوصی آموزش شغلی در کشور استونی

www.saksatk.ee

مدرسه آموزش همگانی با مهدکودک بر طبق قوانین آموزش و 

دانش آموز در کشور لهستان۳۵۰استانداردهای بین المللی با بیش از 

www.sis.info.pl
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ارتباط با ما
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Stiftung Bildung & Handwerk
Waldenburger Str. 19

33098 Paderborn

علیرضا مقیدی

Fon:  +98 912 9240 844
Mail: alireza.moghayedi@s-b-h.de  


