
دوره کارآموزی در شهرداری



درخواست شما
برای درخواست، لطفا مدارک زیر را برای ما بفرستید:

نامه درخواست، که در آن خود را معرفی می کنید  n
رزومه شما به صورت جدول بندی شده  n

رونوشت مدارک، در صورت موجود بودن  n
ارزیابی ها و گواهینامه ها، در صورت موجود بودن  n

گواهی مبنی بر اینکه شما موظف به گذراندن کارآموزی هستید  n
تاییدیه نام نویسی )در مورد دانشجویان(  n

لطفا اطالعات زیر را در درخواست خود قید کنید:

چه زمانی می خواهید در کارآموزی شرکت کنید  n
چه موضوعاتی را می خواهید یاد بگیرید، و  n
در کدام اداره یا مرکز می خواهید کار کنید  n

فهرستی از ادارات و مراکز موجود در شهرداری را می توانید در اینترنت 
 و در وبسایت www.dresden.de/aemter ببینید. 

 در صورت عالقمندی می توانید درخواست خود را به صورت آنالین 
 به ادارات یا مراکز مربوطه یا مستقیما با ایمیل به نشانی 

praktikum@dresden.de بفرستید.

از درخواست شما خوشحال خواهیم شد!



دوره کارآموزی در شهرداری
مرکز ایالت، درسدن یک شهر بزرگ با کیفیت باالی زندگی و گوناگونی 

550 سکنه دارد. بناهای دیدنی سبک باروک و  فرهنگی است که 000
گنجینه های هنری تاثیرگذار، از دانش و پژوهش جاری در این شهر 

حکایت می کنند. چمنزارهای بزرگ، قلعه ها و کارخانه های شراب سازی 
آن، بازدیدکنندگان بیشمار از داخل و خارج کشور را تحت تاثیر قرار می 
دهند. از شما دعوت می کنیم در طراحی یک شهر کارا و با ارزش برای 

زندگی، و جامعه شهری همکاری کنید!

آیا در جستجوی یک دوره کارآموزی هیجان انگیز هستید؟ ما موقعیت های 
کارآموزی زیادی را برای افرادی ارائه می کنیم که مایلند تجارب حرفه ای 

عملی را کسب کنند.

همه کسانی که باید یک دوره کارآموزی اجباری را برای مدرسه، دوره 
آموزشی، آموزش دوباره یا تحصیل در دانشگاه بگذرانند، می توانند برای 
شرکت در دوره ها به ما درخواست بدهند. این امر درباره شرکت کنندگان 

دوره های زبان نیز صادق است. به طور مشابه، درخواست برای یک 
دوره کارآموزی حرفه ای نیز ممکن است.

همچنین افراد دارای گذرنامه خارجی می توانند در یک دوره کارآموزی 
اجباری در شهرداری شرکت کنند و از حضور آنها صمیمانه استقبال می شود. 

نکته مهم: به دلیل ظرفیت محدود، برگزاری دوره های کارآموزی به 
صورت داوطلبانه ممکن نیست. ارائه موقعیت های کارآموزی، در صورت 

موجود بودن و بر اساس یک درخواست کامل انجام می شود.
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Signatur	können	über	ein	Formular	eingereicht	werden.	Darüber	 
hinaus	gibt	es	die	Möglichkeit,	E-Mails	an	die	Landeshauptstadt	 
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