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د صنعتي تخنیک پروګرام 
د حرفوي پروګرامونو 

د جملې څخه دی او د 
حرفوي زده کړو بری لیک 

ترالسه کولو ته زمینه 
برابروي.

دا پروګـرام د هغـو کسـانو لپـاره ترتیـب شـوی دی څـوک چـې د مثـال پـه توګـه د توکـو تولیـد، د 

اوپراسـیون تضمیـن، څارنـې او ویلډینـګ کارۍ پـه برخـه کې کار کولو سـره لیوالتیا لري. تاسـو به د 

پالنولـو، اسـلوب )ډیزاینولـو(، تولیدلـو او عملیاتـو پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو بـه د پرمخ تللي 

تخنیکـي سیسـټم سمبالښـت زده کړئ.

تاسـو کولـی شـئ چـې د دې پروګـرام څخه د فراغت سمدسـتي وروسـته کار پیل کړئ یـا په حرفوي 

پوهنتـون کـې لـوړې زده کـړې سـر تـه ورسـوئ. همـدا راز تاسـو فرصت لرئ چـې پـه پوهنتون کې 

تحصیـل کولـو لپـاره اضافي کورسـونه هم غـوره کړئ.

څلور بېالبېلې څانګې
د اوپراسیون تضمین او ساتنه

تاسـو به د سـتراتیژکي او سیسـتماتیک څارنې په اړه پوهه ترالسـه کړئ. دا څانګه ستاسـو لپاره 	 

د مثال په توګه د ماشـیني تولید تخنیک کار، د سـرویس مسـتري یا د سـاتنې او پالنې مسـتري 

پـه حیث د کار کولـو زمینه برابروي.

د صنعتي بهیر تخنیک

تاسـو بـه کیمیـاوي او میخانیکـي صنعتـي مراحـل، د کیفیـت تضمیـن، د کنتـرول او عیارولـو 	 

تخنیـک زده کـړئ. دا څانګـه تاسـو تـه د مثـال پـه توګـه د کیمیـاوي صنعـت چـوکاټ کـې د 

صنعتـي رنګمـال، د البراتـوار فنـي کارګر یـا د صنعتي بهیـر چلوونکي په حیـث د کار پیدا کولو 

برابروي. زمینـه 

د تولید او ماشین تخنیک

تاسـو بـه د سـامان، صنعتـي وسـایلو او توکـو څخـه ګټـه پورته کـول زده کـړئ. دا څانګه تاسـو 	 

تـه زمینـه برابـروي چـې د مثـال پـه توګـه د خـرادۍ ماشـین کار، قالـب جوړونکـي، د ماشـین 

چلوونکـي، د ماشـیني تـرکاڼ، د چـاپ چمتـو کوونکي، د تولیـد فني کارګـر، د ارې چلوونکي او 

یـا د ورکشـاپ تـرکاڼ پـه حیث دنـده ترسـره کړئ.

د ویلډنګ تخنیک

تاسـو بـه د ویلډنـګ تخنیـک  او د آهـن چـادر پـه کار اچـول زده کـړئ. دا څانګه ستاسـو لپاره 	 

د بیلګـې پـه توګـه د ویلډنـګ کار پـه حیـث د کار کولو زمینـه برابروي.

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د صنعتـي تخنیـک څخـه ګټـه پورتـه کـول زده کـړئ او د تولیـد پـه پروسـه کـې بـه ونـډه 

اخلـئ. تاسـو بـه فرصـت ولرئ چې د وسـایلو، توکـو او صنعتي پروسـو اداره کول زده کړئ. تاسـو به 
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د بېالبېلـو تولیـدي مراحلـو، د کار تشـکیل، تولیـدي اقتصـاد، د خامـو توکـو او انـرژۍ اسـتعمال، د کیفیت 

تضمیـن او دا چـې د توکـو، میتودونـو او تخنیـک انتخـاب څنګـه ټولنـه او چاپېریـال تـر اغېـزې النـدې 

راوسـتی شـي، پـه اړه پوهـه ترالسـه کړئ.

پـه نومـوړي پروګـرام کـی د کاري چاپیریـال چـارو بانـدې ډیـر تاکیـد کیـږی، ترڅـو پـه کار کـې د ژوبلـې 

مخنیـوی او د روغ صحـت تضمیـن لپـاره الره هـواره شـي.

نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

پـه حرفـوي پروګرامونـو کـې د ثانـوي دورې دا عمومـي مضمونونـه شـامل دي: انګلیسـي، تاریـخ، بدنـي 

روزنـه او روغتیـا، ریاضـي، طبیعـي علوم، دیني علـوم، ټولنیز علوم، او سـوېډني ژبه یا سـوېډني د باندنۍ 

ژبـې پـه حیـث. پـه حرفـوي پروګرامونـو کـې زیاتـره حرفـوي مضمونونـه لوسـتل کېـږي چـې د پروګـرام 

ځانګـړي مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي خـو د هغـو مضمونونـو د جملې څخه چـې وړاندې مو پـه ابتدائیه 

ښـوونځي کـې لوسـتلي وي، یواځـې ځینـې مضمونونـه لوسـتل کېږي.

د پروګـرام ځانګـړي مضمونونـه پـه دا ډول دي: د صنعتـي تخنیک پروسـې، په صنعت کې د انسـان کردار، 

د تولیداتـو پوهه او تولیداتي وسـایل.

تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چـې د خپلـې خوښـې پروګرام کـې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ. دا پړاو د 

پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو په نوم یادېږي. د مربوطه ښـوونځي سـره اړیکه ونیسـئ چې د اختصاصي 

مضمونونـو لپـاره کوم مضمونونـه وړاندې کوي.

تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لرئ چې له دې الرې د خپلې خوښـې مضمون لوسـتلی شـئ. د ښـوونځي 

څخـه پوښـتنه وکړئ چـې کوم کورسـونه لري.

عملي کړنالرې

ستاسـو د زده کـړې پـه مراحلـو کـې بـه داسـې دنـدې شـاملې وي چې تاسـو بـه ورته پـه مسـتقل ډول او 

یـا د نـورو محصلینـو سـره پـه ګـډه د حـل الره پیـدا کـوئ. تاسـو بـه خپـل د نوښـت او خالقیـت ظرفیـت 

الپسـې پیاوړی کړئ او دا چې د بېالبېلو شـرکتونو کې اوږه په اوږه کار څرنګه ترسـره کېږي او د شـخصي 

شـرکت پرانیسـتلو امکاناتـو  پـه اړه بـه پوهـه ترالسـه کـړئ. تاسـو بـه د کار پـالن نیولـو، پلي کولو، اسـناد 

تنظیمولـو او د کاري مراحلـو پرمختـګ پـه برخـه کې تمریـن وکړئ.

د ثانوي دورې پایلیک

تاسـو بـه د صنعتـي تخنیـک پروګـرام په پاې کی په خپله خوښـه شـوي حرفـوي څانګه کـې د ثانوي دورې 

پایلیـک لیکـئ. چـې پـه دې توګـه بـه د دې ثابتولـو فرصت ولرئ چې آیا تاسـو ټـول هغه مهارتونه ترالسـه 

کـړي دي چـې پـه خپلـه غوره شـوي حرفه کې پـه کار بوختېدو کـې به ورته ضـرورت ولرئ.

د کار په ځای کې عملي زده کړه

د دې پروګـرام یـو څـه برخـې د کار یـو واقعـي ځـای کـې پـه عملـي بڼـه ترسـره کېـږي چـې مـوده به یې 

لـږ تـر لـږه ۱۵ اونـۍ وي او دا دوره د کار پـه ځـای کـې د عملـي زده کـړې )APL( پـه نـوم یادېـږي. دا د 

نومـوړي پروګـرام یـوه اړینـه برخـه ده. تاسـو بـه د عملـي زده کـړې پـه بهیـر کې تجربـه او د خلکو سـره 

اړیکـې پیـدا کـړئ چـې د کار پسـې ګرځېـدو پـه وخـت کې بـه تـرې ګټه پورتـه کړئ.

تربیوي زده کړه

کـه چیـرې ښـوونځی ستاسـو پـه پروګرام کـې تربیوي زده کـړې وړاندې کوي نو تاسـو کولی شـئ چې ګټه 

تـرې پورتـه کـړئ . دا پـه دې مانـا ده چـې تاسـو بـه هماغـه پوهه ترالسـه کوئ خـو د خپلې روزنـې لږ تر 

لـږه نیمـه برخـه بـه پـه یو یـا د کار په ګـڼ شـمېر ځایونو کې ترسـره کوئ.



د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو شـرایط پـوره کولـو هـوډ لـرئ نـو اړینـه ده چـې مخکـې لـه مخکـې 

د خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پـالن ونیسـئ. پـه داسـې حالـت کـې بایـد د سـوېډني ژبـې یـا سـوېډني د 

باندنـۍ ژبـې پـه حیـث پـه مضمونونـو کـې دوه اضافـي کورسـونه او پـه انګلیسـي ژبـه کـې یـو اضافي 

کـورس ولولـئ. تاسـې تـل حـق لـرئ چـې د اختیـاري مضمونونـو څخـه ګټـه پورتـه کـړئ او  دا امکانات 

هـم شـتون لـري چـې د موقـع څخـه په اسـتفادې سـره د پروګـرام مـوده الپسـې اوږده کړئ. کـه چیرې 

تاسـو غـواړئ چـې خپلـو زده کـړو ته دوام ورکړئ نو د زده کړو او مسـلکي الرښـود مسـئول سـره خپلې 

اړیکـي ټینګـې کړئ.

تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنـري کورسـونو د جملـې څخـه یـو کـورس د 

اختیـاري مضمـون پـه توګـه هـم خـوښ کړئ.
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