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برنامه تجارت و اداره یک برنامه
حرفه ای است که منتهی به دریافت
دیپلم حرفه ای می شود.

این دوره برنامه مناسبی برای کسانی است که عالقمند به کار در زمینه های تجاری؛ اداره؛ بازار و
ارتباطات هستند.
شام می توانید مستقیام بعد از امتام تحصیالت رشوع به کار کنید و یا اینکه در یک مدرسه عالی حرفه
ای ادامه تحصیل دهید .شام همچنین برای ادامه تحصیل در مدارس عالی می توانید دوره های فوق
العاده نیز انتخاب کنید و بخوانید.

دو شاخه مختلف
خدمات اداری
• شام در باره اداره کردن؛ مدیریت و سازمان در رشکتها و ادارات دولتی آموزش می بینید .شام همچنین
در باره پیامنکاری و خدمات آموزش می بینید .این شاخه امکان کار کردن بطور مثال بعنوان دستیار
امور مالی؛ مسئول آی تی IT-administratör؛ دستیار امور بازار؛ دستیار امور کارکنان؛ دستیار امور
حسابرسی و کار در امور خدمات مشرتی و پذیرش را میرس می کند.
جتارت و خدمات
•شام در باره تجارت خرده فروشی و عمده فروشی آموزش می بینید .شام همچنین در باره تجارت از
طریق اینرتنت؛ مدیریت و رشکت داری و پیامنکاری؛ خدمات و ارتباطات آموزش می بینید .این شاخه
امکان کار کردن بطور مثال بعنوان مسئول ارتباطی بوتیک؛ فروشنده بوتیک؛ فروشنده رشکت؛ خرده
فروش؛ مسئول خرید؛ بازار یاب و کار در زمینه لجستیک و خدمات مشرتی را میرس می کند.
مطالبی را که در این برنامه یاد می گیرید
شام در باره خرید؛ فروش؛ گردش اجناس؛ لجستیک؛ بازاریابی؛ فراورده ها؛ اصناف و رشد تجاری آموزش
می بینید .شام کار اداری و سازمانی را در رشکتها و ادارات دولتی و پیگیری وضعیت مالی؛ ارتباط؛
خدمات مشرتی؛ کنفرانس و کار پذیرش را یاد می گیرید.
در این برنامه تحصیلی مبنظور جلوگیری از صدمات کاری و برخورداری از یک سالمتی خوب تاکید خاصی
روی مسائل مربوط به محیط کار می شود.
برنامه به این صورت تنظیم شده است

در برنامه های تحصیل حرفه ای مواد درسی مشرتک دبیرستانی عبارتند از :انگلیسی؛ تاریخ؛ ورزش و بهداشت؛
ریاضیات؛ علوم طبیعی؛ تعلیامت دینی؛ تعلیامت اجتامعی؛ سوئدی و یا سوئدی بعنوان زبان دوم .در برنامه های
حرفه ای چندین ماده درسی حرفه ای؛ که مواد درسی ویژه  Karaktärämnenنامیده می شوند را می خوانید و
تاکید کمرتی روی مواد درسی که شام در دوره های پیش از دبیرستان خوانده اید خواهد بود.
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برنامه تجارت و اداره کردن
مواد درسی ویژه مشرتک برای برنامه ها عبارتند از :پیامنکاری؛ فروشندگی و خدمات مشرتی؛ تجارت؛
اطالعات و ارتباطات.
شام این امکان را خواهید داشت که برنامه تحصیلی را بصورت تخصصی تر و وسیعرت بخوانید؛ که عمیق
تر شدن در برنامه تحصیلی  Programfördjupningخوانده می شود .از مدرسه خود بپرسید که کدام
مواد درسی را در این زمینه ارائه می کند.
شام همچنین حق دارید یک برنامه تحصیلی انفرادی انتخاب کنید و خودتان موضوعات درسی را که
می خواهید بخوانید را انتخاب کنید .در مورد این دوره های آموزشی از مدرسه خود بپرسید.
شکل کار
در این برنامه شام توانایی خود را در برخورد با مردم و برقراری ارتباط با متاسهای تجاری و همکاران را
تقویت می کنید .شام جستجو؛ تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطالعات؛ پذیرفنت مسئولیت و معقول عمل
کردن را یاد می گیرید.
شام اغلب بصورت پروژه ای کار می کنید و توانایی خود را در فعال بودن و انجام دادن تقویت می کنید.
شام خود را آماده ادامه یادگیری در زندگی کاری می کنید.
کار حتقیقاتی
در پایان برنامه تجارت و اداره کردن بایستی یک کار تحقیقاتی در زمینه شغلی که انتخاب کرده اید
انجام دهید .شام بایستی با کار تحقیقاتی خود نشان دهید که معلومات الزم جهت رشوع بکار در زمینه
تحصیلی خود را کسب کرده اید.
آموزش در محل کار
آموزش بخشهایی از دوره تحصیلی؛ به مدت حداقل  ۱۵هفته در یک و یا چند محل کار صورت
می گیرد و آموزش در محل کار نامیده می شود ( .)APLاین دوره بخش مهمی از دوره تحصیلی می باشد و
می توان آنرا در سایر کشورها و خارج از سوئد نیز گذراند .از تجربه و متاسهایی که بدست می آورید
می توانید موقع جستجوی کار استفاده کنید.
حتصیل توام با کارآموزی
در چهارچوب این برنامه امکان انتخاب تحصیل دوره دبیرستان توام با کارآموزی وجود دارد .به این
معنی که شام هامن معلومات را کسب می کنید ولی حداقل نیمی از دوران تحصیل خود را در یک و
یا چند محل کار می گذرانید.
توجه داشته باشید
اگر می خواهید که حائز رشایط ورود به مدارس عالی باشید مهم است که تحصیالت خود را برنامه
ریزی کنید .در چهار چوب برنامه تحصیل انفرادی؛ اگر مدرسه ارائه کند؛ در قسمت عمیق تر شدن در
برنامه تحصیلی می توانید دوره هایی را انتخاب کنید که برای کسب رشایط عمومی تحصیل در مدارس
عالی الزم است .این دوره ها شامل یک دوره زبان سوئدی و یا سوئدی بعنوان زبان دوم و یک دوره
انگلیسی می باشند .در صورتی که مایل به ادامه تحصیل می باشید توصیه می شود با یک مشاور کار
و تحصیل صحبت کنید.
شام همچنین در چهارچوب برنامه تحصیلی انفرادی حق دارید یک دوره دیگر؛ ورزش و بهداشت و یک
دوره زیبایی شناسی را نیز انتخاب کنید.

