Berufe

مشاغل

Ingenieure Metallbau und Schweißtechnik

مهندس ساخت و ساز فلز و جوشکاری

Ingenieure Mechatronik und
Automatisierungstechnik

مهندس مکاترونیک و فن آوری اتوماسیون

Ingenieure Elektrotechnik

مهندس برق

Ingenieure technische Forschung und
Entwicklung

مهندس تحقیق و توسعه فنی

Ingenieure Konstruktion und Modellbau

مهندس طراحی و ساخت مدل

Ingenieure Ver- und Entsorgung

مهندس تامین و دفع مواد

IT- Informatiker

مهندس کامپیوتر ای تی

IT-Programmierer

برنامه نویس ای تی

ERP Anwendungsentwickler

مهندس برنامه ریزی و توسعه منابع سازمانی

IT-Produktentwicklung

مهندس توسعه محصول ای تی

Software Programmierer

برنامه نویس نرم افزار

Java Programmierer

برنامه نویس جاوا

Agrarbiologe/-biologin

زیست شناس کشاورزی

Biochemiker/in

بیوشیمیست

Biomathematiker/in

ریاضیدان زیستی

Biologe /in

زیست شناس

Chemiker/in

شیمیدان

Geologe/in

زمین شناس

Geoökologe/-ökologin

ژئو بوم شناس

Geophysiker/in

ژئوفیزیست

Mathematiker/in

زیاضیدان

Molekularbiologe/-biologin

زیست شناس مولکولی

Physiker/in

فیزیکدان

Umweltwissenschaftler/in

محقق محیط زیست

Mineraloge/Mineralogin

معدن شناس

Ärzte-Allgemeinchirurgie

پزشک جراح عمومی

Ärzte-Allgemeinmedizin Hausarzt

پزشک عمومی

Ärzte-Anästhesiologie

متخصص بیهوشی

Ärzte-Anatomie

متخصص آناتومی بدن

Ärzte-Arbeitsmedizin

پزشک محل کار

Ärzte-Augenheilkunde

چشم پزشک

Ärzte-Biochemie

متخصص بیوشیمی

Ärzte-Frauenheilkunde und Geburtshilfe

پزشک زنان و زایمان

Ärzte-Gefäßchirurgie

متخصص جراحی عروق

Ärzte-Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

متخصص مجاری گوش و حلق و بینی

Ärzte-Haut- und Geschlechtskrankheiten

متخصص پوست و بیماری های مقاربتی

Ärzte-Herzchirurgie

متخصص جراحی قلب

Ärzte-Humangenetik

متخصص ژنتیک انسانی

Ärzte-Hygiene und Umweltmedizin

متخصص بهداشت و محیط زیست

Ärzte-Innere Medizin

متخصص داخلی

Ärzte-Kinder- u. Jugendpsychiatrie

روانپزشک کودک و نوجوان

Ärzte-Kinder- und Jugendmedizin

متخصص اطفال و نوجوانان

Ärzte-Kinderchirurgie

متخصص جراحی اطفال

Ärzte-Klinische Pharmakologie

داروشناس بالینی

Ärzte-Laboratoriumsmedizin

متخصص تجهیزات آزمایشگاهی

Ärzte-Mikrobiologie /Virologie

متحصص انگل شناسی

Ärzte-Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

 فک و صورت،متخصص جراحی دهان

Ärzte-Neurochirurgie

جراح مغز و اعصاب

Ärzte-Neurologie

متخصص مغز و اعصاب

Ärzte-Neuropathologie

متخصص نوروپاتولوژی

Ärzte-Nuklearmedizin

پزشک هسته ای

Ärzte-Öffentliches Gesundheitswesen

پزشک بهداشت عمومی

Ärzte-Orthopädie und Unfallchirurgie

متخصص ارتوپد و جراح تروماتولوژی

Ärzte-Pathologie

متخصص آسیب شناسی

Ärzte-Pharmakologie und Toxikologie

متخصص فارماکولوژی و سم شناسی

Ärzte-Physikalische/Rehabilitative Medizin

متخصص جسم و توانبخشی

Ärzte-Physiologie

متخصص فیزیولوژي

Ärzte-Plastische und Ästhetische Chirurgie

متخصص جراحی زیبایی و پالستیک

Ärzte-Psychiatrie und Psychotherapie

روانپزشک و متحصص روان درمانی

Ärzte-Psychosom. Medizin u. Psychotherapie

روانشناس و متخصص جسم و روان

Ärzte-Radiologie

متخصص رادیولوژی

Ärzte-Rechtsmedizin

پزشک قانونی

Ärzte-Strahlentherapie

متخصص پرتوپزشکی

Ärzte-Thoraxchirurgie

جراح قفسه سینه

Ärzte-Transfusionsmedizin

متخصص انتقال خون

Ärzte-Urologie

متخصص اورولوژی

Ärzte-Viszeralchirurgie

جراح امعاء و احشاء

