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زمان برگزاری دوره آموزشی و نحوه ثبت نام  
کت دراین دورە آموز�ش با ثبت نام از طریق ادارە کار یا ادارە امور  ن وآهن آالت  13.2 تا 2017.8.16.  �ش دورە آموز�ش ماش�ی

اجتمایع امکان پذیر یم باشد.

این دوره آموزشی برای چه کسانی مناسب است؟ 
مهاجری�ن که سنشان باالی 17 سال است، اجازە اقامت گرفته اند	 

 و ساکن هلسینیک هستند 
کسا�ن که از پیش مهارت ها�ی دراین زمینه دارند ویا به این	 

 رشته عالقمند هستند. 
یط	  کت در این دورە آموز�ش پیش �ش برای �ش

 در ارتباط با سطح زبان وجود ندارد

محتویات دوره آموزشی
ن  3- 6 ماە طول یم کشد. دروس ارائه شدە به دورە آموز�ش ب�ی

 منظور کسب مدرک تحصییل نیستند، ویل مهارتهای کسب شدە
 در این دورە آموز�ش را یم توان به عنوان بخ�ش از مدرک تحصییل 

قبول کرد. این دورە آموز�ش مهارت زبان فنالندی را باال بردە،
کت کنندگان را برای  مهارتهای ف�ن و حرفه ای را تقویت کردە و �ش
 ادامه  تحصیل یا اشتغال آمادە یم کند. پس از گذراندن این دورە

کت کنندگان مدرک مهار�ت دادە یم شود.   آموز�ش به �ش

دروس حرفه ای
شناخت شیوە های کار    	. 

د و در کارگاە  	  دانشجو در کالس ،دروس تئوری را فرا یم گ�ی
د.  ن آالت را فرایم گ�ی ، مهارتهای عمیل و کار با ماش�ی

ن آالت و ابزار کار  	.  مراقبت ،نگهداری و شناخت ساختارماش�ی
ر� 	  د چگونه وضعیت دستگاهها را ن�ب دانشجو در کارگاە یاد یم گ�ی

کند و با ساختار داخیل و قسمتهای مختلف دستگاهها یم شود
کارت ایم�ن کار 	. 
آشنا شدن با جوشکاری ونحوە درست انجام آن 	. 

ود ، نحوە صحیح و د ،با الک�ت  انجام درست جوشکاری را فرایم گ�ی
گ

دانشجو چگونیک  	
ان جریان برق مناسب برای انجام کار آشنا یم شود ن ن م�ی  نقطه مناسب برای جوشکاری و همچن�ی

دروس زبان فنالندی   
 	 A1.3  1تا 2  ماە آموزش زبان فنالندی عمویم برای دو سطح  0 یا
ی حرفه	  ی زبان تخصیص مربوط به رشته، همزمان با یادگ�ی 1تا 4 ماە یادگ�ی

امکانات موجود درادامه 
 برای کار(، امکان ادامه تحصیل دراین رشته )کمک زبا�ن برای کسا�ن که فنالندی زبان مادریشان نیست(، اشتغال 

گ
کارآموزی )آماد�

و استخدام، تحصیالت تکمییل زبان
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داشتن تجربه ومهارت کاری راهی آسان برای کاریابی

دوره آموزشی ماشین وآهن آالت 
Kone- ja metallipaja

Farsi



 	A1.3 در ماه نخست دروس زبان عمومی در سطح 0 یا
دروس حرفه ای + زبان تخصصی 	 
کارآموزی + کمک زبانی برای کسانی که فنالندی زبان مادریشان نیست 	 

١. دوره زبان و مهارت فنی )3 ماه( 

2. دوره زبان و مهارت فنی )3 ماه( 

دروس حرفه ای + زبان تخصصی 

کارآموزی + کمک زبانی برای کسانی که فنالندی زبان مادریشان

در صورتی که دانشجویان دوره اول شاغل شده اند و یا مشغول به یادگیری دروس 	 
به طورحرفەای گردیدەاند ، می توان دانشجوان جدیدی بە دورە آموزشی فرستاد 

یک ماه دروس زبان عمومی در سطح توانایی دانشجو 


