Zulassungspflichtige Handwerke / Handwerke mit Meisterpflicht
laut Anlage A der Handwerksordnung

 صنایع دستی ملزم به داشتن مدرک/ صنایع دستی ملزم به داشتن مجوز
 مقررات صنایع دستیA استادکاری طبق پیوست
http://www.gesetze-im-internet.de/hwo
( استاد کار عینک سازی و تعیین نمره عینکAugenoptikermeister/in)-1
( استاد کار نانواییBäckermeister/in)-2
( استاد کار قایق سازیBootsbauermeister/in)-3
( استاد کار فواره (آب)سازیBrunnenbauermeister/in )-4
( استادکار قوطی سازیBüchsenmachermeister/in )-5
( استادکار مانیک تجهیزات جراحیChirurgiemechanikermeister/in) -6
( استادکار سقف سازیDachdeckermeister/in)-7
( استادکار ماشین آالت برقیElektromaschinenbauermeister/in)-8
( استادکار برقElektrotechnikermeister/in)-9
( استادکار میخانیک ظریف کاریFeinwerkmechanikermeister/in)-11
( استاد کار قصابیFleischermeister/in)-11
( استادکار آرایش موو سلمانیFriseurmeister/in) 12
( استادکار خوازه سازیGerüstbauermeister/in)-13
( استادکار وسایل شیشه ایGlasapparatebauermeister/in)-14
( استادکار شیشه سازیGlasermeister/in)-15
( استادکار وسائل شنوایی و آکوستیکHörgeräteakustikermeister/in) -16
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( استادکار تکنیک اطالعاتInformationstechnikermeister/in)-17
( استادکار نلدوانی و مرکز گرمیInstallateur- und Heizungsbauermeister/in)-18
( استادکار ساخت ماشین آالت یخKälteanlagenbauermeister/in)-19
( استادکار بادی سازی و موتر سازیKarosserie- und Fahrzeugbauermeister/in)-21
( استادکار حلبی سازیKlempnermeister/in)-21
)( خلیفه قناد (استادکار قنادیKonditormeister/in)-22
( استادکار تخنیک موترKraftfahrzeugtechnikermeister/in)-23
( استادکار ماشین آالت زراعتیLandmaschinenmechanikermeister/in)-24
( استاد کار نقاشیMaler- und Lackierermeister/in)-25
( استادکار معماری و سمنت کاریMaurer- und Betonbauermeister/in)-26
( استادکار ساختماناز فلزاتMetallbauermeister/in)-27
( استادکار بخاری و سیستم تولید هوای گرمOfen- und Luftheizungsbauermeister/in-28
 (استاد کار ارتوپدی و بانداژOrthopädiemechaniker- und Bandagistinmeister/in)-29
 (استادکاربوتدوزی ارتوپدیOrthopädieschuhmachermeister/in)-31
( استادکار کشتی سازیSchiffbauermeister/in )-31
( استادکار سیستم مراقبت دورو هاSchornsteinfegermeister/in)-32
( استادکار ساخت کشتی های باد بانSeilermeister/in)-33
( استادکار سنگتراشی و مجسمه سازیSteinmetz- und Steinbildhauermeister/in)-34
( استادکار سرک سازیStraßenbauermeister/in)-35
( استاد کار گچ کاری هنریStuckateurmeister/in)-36
( استادکار تیرمومیترسازیThermometermachermeister/in)-37
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 (Tischlermeister/in)-38استادکار نجاری
-39
گرما ،سرما و صوت

)(Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierermeister/in

-41
تایر

)(Vulkaniseur- und Reifenmechanikermeister/in

استادکار عایق کاری در برابر

استادکار ولکانیزاسیون و ساخت

 (Zahntechnikermeister/in)-41استادکار دندانسازی
 (Zimmerermeister/in)-42استادکار نجاری تعمیرات
 (Zweiradmechanikermeister/in)-43استاد کار بایسکل سازی
Gewerbe in reglementierten Berufen

پیشه های مربوط به مشاغل قاعده و قانونمند
 ...که در آنها باید فرد عالوه بر دادن امتحانات تخصصی دوره های خاصی
را هم بگذراند .شغل های دارای دپلوم و یا شهادتنامه استادی که در بخش
صنایع دستی نام برده شده اند در اینجا مجددا ً ذکر نمی شوند.
Gaststättenunterrichtung

امور هوتلداری
)(Krankentransport

انتقال بیماران

) (Inkassogeschäfteامور وصول وجوه نقد
Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln

پرچون فروشی آزاد مواد طبی
) (Herstellung von Arzneimittelnتولیدمواد دارویی
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 مواد، فشنگ و گلوله،تجارت اسلحه

(Handel mit Waffen, Munition, Sprengstoff und Giften)

منفجره و مواد سمی
( تجارت پرندگان کوچک ختنگی و مهره دارانHandel mit Sittichen und Wirbeltieren)
(تولید سالحHerstellung von Waffen)
(حمل و نقل اموالGüterverkehr)
 (حمل و نقل با اتوبوس و مینی بوسOmnibusverkehr)

Gefahrgutfahrer, Gefahrgutbeauftragter

 مامور تحویل مواد خطرناک،دریور مواد خطرناک
Berufskraftfahrer

راننده مسلکی برای الری
)(شغل های نگهبانی (امنیتیBewachungsgewerbe)
 (شرکت حمل و نقل اموالGüterkraftverkehr Güterkraftverkehrs-Unternehmen)
(Waffenhandel)

))فروش سالح
 (کازینوداریSpielhallen)
کافی و

Schank- und Speisewirtschaften(Gaststättenunterrichtung, teilweise auch Konzession)

)رستوران و کافی مشروبات اکهولی( تا بخشی همراه با امتیاز
( گروخانه اموالPfandhäuser)
( لیالم کنندهVersteigerer)
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Finanzanlagenvermittler

معامله کار امورسرمایه گذاری مالی
Versicherungsvermittler und –berater

معامله دار و مشاور بیمه
) (Taxi- und Mietwagenverkehrموسسه کرایه موتر و تاکسی رانی
)(Maklerمعامله داری
) (Baubetreuer/Bauträgerناظر ،مشاور امور تعمیرات
)Erlaubnisbedürftige Gewerbe (§§ 29ff, GewO

پیشه های با ضرورت جواز ( ماده  92قانون GewOو مواد بعدی)
در پیشه های ذیل داشتن جوازهای ضروری است:
برگزارکنندگان نمایشگاه سالن های تفریحی و بازی و شرکتهای مربوطه
)(Schaustellung von Personen

) (Sachverständeپیشه های کارشناسی و تخصصی
) (Pfandleihgewerbeپیشه های مربوط به گرو اموال
) (Bewachungsgewerbeپیشه های نگهبانی (چوکیداری
)(Versteigerergewerbeپیشه های مربوط به حراجی ها و مزایده
(Spielhallen und sonstige Spielunternehmen Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit; Andere Spiele mit

دستگاهها و لوازم و تجهیزات بازی(قمار خانه الکترونیکی) با
پول با امکان برنده شدن مالی (پولی)
) (Bauträgerسرمایه گذار تعمیرتحت ساختمان
)( Privatkrankenanstaltenسازمانها و نهادهای امور صحی خصوصی

)Gewinnmöglichkeit

) (Maklerشخص امور معامالت
) (Versicherungsvermittlerفروشنده خدمات بیمه
) (Anlageberaterمشاور سرمایه گذاری
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) (Versicherungsberaterمشاوران بیمه
) (Baubetreuerناظر تعمیرات (دا باشی(
Kategorien freier Berufe:
Katalogberufe, ähnliche Berufe, Tätigkeitsberufe

گروپ بندی و یا دسته بندی های شغل های آزاد
شغل های آزاد مشابه ،شغل های فعال ازجمله شغل های درج کتالگ مسلکی
هستند که در قانون مالیات بر عواید لیست شده اند ( )EStGیا گرو پ از
مشاغل .مشاغلی که یا گروپی از مشاغل که با عالمت * مشخص شده اند .به
طور تکمیلی در قانون شرکتها و بنگاههای مشارکتی ( )PartGGذکر شده اند.
(منبع انجمن شغل های آزاد در پوهنتون (دانشگاه) فریدریش آلکساندر
نورنبرگ ارالنگن)
Heilberufe:

شغل های مرتبط به معالجه:
) (Ärzteدکتوران طب
) (Fachärzteدکتوران متخصص
) (Zahnärzteدکتوران دندان
) (Tierärzteدتوران وتر نری
) (Dentistenدندانسازها
) (Krankengymnastenفیزیولوژیستها
) (Hebammenقابله های زایشگاه*
) (Heilpraktikerمعالجه کنندگان طب عملی(حکیمی)
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*( ماساژورهای معالجویHeilmasseure)
( متخصصین امورروانشناسیDiplom-Psychologen)
Rechts-, steuer- und wirtschaftsberatende Berufe:

 مالیاتی و اقتصادی،شغل های مشاور حقوقی
(اعضای اتاق های وکالت حقوقیMitglieder der Rechtsanwaltskammern)*
( حسابرسان قسم خوردهvereidigte Buchprüfer)
( حسابداران وکنترولر محاسباتی رسمیWirtschaftsprüfer)
( حسابداران قسم خوردهvereidigte Bücherrevisoren)
( دفتردارانNotare)
( مشاوران مالیاتیSteuerberater)
( مشاورین اقتصادی خورد و کالنBeratende Volks- u. Betriebswirte)
( نمایندگان تام االختیارمالیاتیSteuerbevollmächtigte)
( وکالی حقوقیRechtsanwälte)
( وکالی حق ثبت اختراعPatenanwälte)
Naturwissenschaftliche / technische Berufe:

:شغل مرتبط با علوم طبیعی و فنی
 (مهندسان امور کارتوگرافیVermessungsingenieure)
 (انجینرانIngenieure)
( راهنمای کشتی در مسیرهای باریک و یا بندرگاهLotsen)
*
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کارشناسان شغلی

(Hauptberufliche Sachverständige*)

) (Architektenمهندسان
Sprach- und Informationsvermittelnde Berufe / Kulturberufe:

شغل های مطبوعاتی  ،ترجمانی و کلتوری
)(Journalistenخبرنگاران و نامه نگاران
) (Bildberichterstatterخبر نگاران تصویری
)* (Wissenschaftlerدانشمندان *
) (Dolmetscherمترجمین در امور تقریری
)*) (Übersetzer (und ähnliche Berufeمترجمین اسناد (تحریری) (و شغل های مشابه) *
)* (Lehrerمعلمین*
)* (Erzieherمربیان *
)* (Schriftstellerنویسندگان *
)* (Künstlerهنرمندان *
Ähnliche Berufe und Tätigkeitsberufe

شغل ها و فعالیتهای شغلی مشابه
(منبع :انجمن شغل های ازاد درپوهنتون (دانشگاه) فریدریش آلکساندر ارالتگن
نورنبرگ)
))(Bauschätzer/in (Schadenschätzer/inارزیاب خسارات ساختمانی و بازسازی آنها
) (Visagist/inآرایشگر مسایل فیلمگیری
)(Conférencier, Show- und Quizmaster/in

استادکار تدوین آزمونها ،برگزاری کنفرانسها

و نمایش
) (Fernsehansager/inانانسر تلویزیون
www.netzwerk-iq.de

( اداره کننده پرورشگاهKinderheimbetreiber/in)
)( اسیستانت طبی (تکنشین امور طبیMedizinisch-technische/r Assistent/in (MTA)
( اسیستانت نجات دهنده و ارتوپیستRettungsassistent/in und Orthoptist/in)
( استاد کار حمام و استخرBademeister/in)
( برقکارElektrotechniker/in)
( بازگرداننده و ترمیم کننده آثار باستانیRestaurator/in)
( پرستاران و بهیاران سیارAmbulante/r Krankenpfleger/in)
( پرستارKrankenpfleger/in)
تکنشین ماشین آالت

(Maschinenbautechniker/in)

تکنشین طراحی شبکه

(Netzplantechniker/in)

( تحلیلگر سیستمSystemanalytiker/in)
( تحلیلگر روانشناسیPsychoanalytiker/in)
( ترمینولوژTerminologe/-in)
( ترمیم کارو تنظیم کننده قطب نمای کشتی هاKompasskompensierer/in auf Seeschiffen)
( تخنیکر بلند منزل سازیHochbautechniker/in)
( تکنشین صوتیTontechniker/in)
(( خدمات اطالعات حقوقیJuristischer Informationsdienst)
( دیزاینرWerbetexter/in)
دانشمند

(Wissenschaftler/in

( دوبلور و یا دوبله کنندهSynchronsprecher/in)
( راهنمای کوه و کوهستانهاBergführer/in)
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رهبر ارکستر

(Dirigent/in)

( راهنمای سفرهای اطالعاتیInformationsfahrtbegleiter/in)
(Psychologe/-in und)
(Psychotherapeut/in, auch Kinder- und)

(روانشناس و کارشناس روان معالجوی کودکان وJugendlichenpsychotherapie)
نوجوانان
( ریاضیدان بیمه و امور اقتصادیVersicherungs- und Wirtschaftsmathematiker/in)
( سرپرست ساخت و سازBauleiter/in)
( سخنران مراسم سوگواریTrauerredner/in)
( سنگتراشSteinmetz/in)
( شعبده بازMagier/in (Zauberkünstler/in)
( شخص موظف رسیدگی به ورشکستگی شرکتهاInsolvenzverwalter/in)
( عکاس فنیFotograf/in)
( طراح عکاسیFotodesigner/in)
( طراح صنعتیIndustriedesigner/in)
( طراح نشان و آرمGrafiker/in)
)( طراح مد (مشاور مدModeschöpfer/in (beratende/r)
(طراح آشپزخانه های بزرگPlaner/in von Großküchen)
( طراح معما و جدولRätselhersteller/in)
( طراح فضای داخلیRaumgestalter/in)
( طراح پارچهTextilentwerfer/in)
( طراح و دیزاینرDesigner/in)
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) (Filmhersteller/inفیلمساز
) (Kameramann/-frauفیلمبردار
) (Hebammeقابله زایشگاه
)(Bildhauer/inمجسمه ساز
) (Kartograf/inکارتوگراف
) (Kfz-Sachverständige/rکارشناس وسائل نقلیه
) (Kunstsachverständige/rکارشناس امور هنری
) (Layouter/inکارشناس ترتیب کننده اوراق (لی آوت)
)(Lexikograf/in

کارشناس تدوین واژه نامه و فرهنگ لغات

) (Logopäde/-inکارشناس فیزیوتراپی
) (Prozessagent/inکارشناس مراحل کار
)(Schiffseichaufnehmer/inکارشناس نشتی کشتی
)(Sachverständige/rکارشناس و یا ارزیابی کننده
)(Blutgruppengutachter/inکارشناس تشخیص گروه خون
)(Beschäftgungs- und Ausdruckstherapeut/inکارشناس گفتاردرمانی و درمانگر اشتغال
)(Baustatiker/inکارشناس استاتیک سازه
)(Erzprobennehmer/in

کارشناس نمونه برداری و امتحان کننده ترکیب سنگ معدن

) (Fleischbeschauer/inکارشناس تشخیص وضع گوشت
) (Havariesachverständige/rکارشناس خسارات ناشی از سوانح و حوادث
)(Güterbesichtiger/in oder Güterkontrolleur/in

کنترل کننده اموال و اجناس

) (Rundfunksprecher/inگوینده و یا نطاق رادیو
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( گزارشگرامور اختراع و حق تصنیفPatentberichterstatter/in)
)( مشاور کامپیوتر (فن آوری اطالعاتEDV-Berater/in)
( مخترعErfinder/in)
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Reisegewerbetreibende

پیشه وری سیار
(منبع :اتاق بازرگانی کارلسروهه)
در پیشه وری سیار داشتن جواز از طریق کارت پیشه وری سیار الزامی
است .در مورد مقررات پیشه وری سیار مراجعه شود به:
)§§ 55 ff. der Gewerbeordnung (GewO

Begriff des Reisegewerbes
عبارت (معنی) پیشه وری سیار
پیشه ور سیار کسی است که به هدف کسب و کار بدون سفارش قبلی خارج از محل
کسب خود و یا بدون داشتن محل کسب:
ا -کاال به فروش میرساند ( ارائه کاال از محل به محل و دریافت سفارش کاال) و یا خرید
کاال و یا ارائه خدمات و یا گرفتن سفارش خدمات ) (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 GewOو یا
ب-مستقالنه نمایشهای سرگرم کننده بعنوان نمایش گر و شبیه آن
ارائه میدهد.

)(§ 55 Abs. 1 Nr. 2 GewO

تفاوت پیشه وری سیار و ثابت در این است که خریدار به پیشه ور مراجعه نمیکند بلکه
پیشه ور بدون قرار قبلی به خریداران احتمالی مراجعه میکند.

در پیشه وری سیار داشتن کارت پیشه وری سیار الزامی است.
(Reisegewerbekarte).
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