the international education project

We have come to exchange
our knowledge and your ability
with
our ability and your knowledge.
We cooperate with the Austrian Federal
Ministery of Education and operate under
its umbrella.
We cooperate with the Austrian Chamber
of Commerce- International Section.
We cooperate with Vienna University of
Applied Sciences and are in constant
exchange with the University of Salzburg
and the University of Graz.
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LINGUAS Austria/Iran

Representing LINGUAS in Iran

Full Member of ILERA

http:/www.prof-brita-pilshofer.com

Lizenzen, Diplome
Zertification

5020 Salzburg
Österreich

Wir koordinieren
Bildungsangebote auf
internationaler Ebene und
unterstützen aktiv
Bildungseinrichtungen
und Bildungsstrategien

Judengasse 14

Österreichische und
internationale
Bildungsangebote
Firmen, Institute,
Schulen

Pilshofer Brita Mag.phil. – LINGUAS

„Erst grübeln, dann dübeln “

We cooperate with the Iranian Energy
Ministry and Ministry of the Interior for
workshops on emergency management,
Soft Skills and Technology

برگزاری دوره های تخصصی صنعتی در ایران
توسط مدرسان آکادمیک اتریش

Look before you Leap.
Think before you Act.

Die Aus- und Weiterbildung
von Ingenieuren und
Fachkräften
Unsere Kreativ-Akademie Team bietet
Ihnen eine an Ihrem individuellen
Bedarf orientierte Bildungsberatung, die
Sie bei der Gestaltung eines
lebensbegleitenden Lernenprozesses
optimal unterstützt
Im Fokus unserer
Fortbildungensangebote stehen neben
Aufstiegsqualifizierungen für
Berufstätige, auch Weiterbildungskurse
für GENERIC MANAGEMENT.
Flexibilität temporeich, leistungsstark
und strategisch ausgerichtet, sind unser
Erfolgskonzept und die Voraussetzung
dafür, dass wir schnell und kompetent
zeitgemäße Angebote entwickeln und
umsetzen können, die aktuellen
Anforderungen gerecht werden

Professional education, as experience
tells, creates social and professional
chances that is why we from LINGUAS
continually develop attractive courses and
workshops and offer all kinds of platforms
for education.
The main focus of our training are courses
and events that help professionals climb
the career ladder and courses and
modules of GENERIC MANAGEMENT. The
team of our creative Academy offers you
professional advice orientated on your
special demands which supports you best
in a life-long learning process.
With our help and with the help of our
professional training an indispensable
chance for those who want to broaden
their professional horizon and individual
capacity, who plan their social and
professional career, who want to amend
deficits in qualification and/or want to
enlarge their prospects in the workforce,
is created.
The services of our academic team of
highest international experience and
recognition comprises a multiple
range of offers in all fields of
professional training.

Ausbildungskurse, Weiterbildungskurse,
Seminar, Konferenzen, Tagunge
Construction, Management, Marketing,
Equipment, Manufacturing

ما به خانه و مدرسه شما می ائیم
تا
آنچه که ما میدانیم وشما می توانید
را
با آنچه که شما میدانید و ما میتوانیم
تبادل کنیم
بر اساس پروژه بین اللملی پارلمان اروپا برای کشورهای در حال
 دوره های تخصصی،)توسعه تحت عنوان (آموختن مرز نمی شناسد
،  بازیافت، رنگ،  پتروشیمی،برای تربیت تکنسین درصنایع نفت
 اینفرماتیک و غیره توسط مدرسان آکادمیک،  مدیریت،برق و انرژی
.اتریش در ایران برگذار میشود
تجربه وشناخت ما در سطح بین اللمل نشان دهنده این است که آموختن
 تسلط هر فرد را در فرصتهای شغلی و اجتماعی،تکنیکی یک حرفه
.گسترش داده و چشم اندازکاری او را بهبود می بخشد
اهداف مورد نظر در آموزش ها
محدوده خدمات ما شامل آموزشهای پیشرفته برای شرکت ها و صنایع
. است،مختلف برای افراد با سنین و با پایه دانش و تجربه مختلف
ما با ارائه پیشنهادات سریع و به موقع به شاغلین وفارغ التحصیالن
.جوان در جهت ارتقاء صالحیت آنها می کوشیم
ما مهارتهای تخصصی مدیران صنایع را در شرایط حرفه ای مختلف
در سطح کشوراز طریق برگذاری سمینارها و کارگاها ی بومی
.افزایش می دهیم
هدف ما ایجاد و برقراری پلی برای تبادل دانش بر اساس پیوند مراکز
.تحقیق و پژوهش در صنعت است
4  تا2 برقراری دوره های پودمانی وترمی درسطح کشور (به مدت
 که در آینده نیز از،سال) این امکان را برای متقاضیان ایجاد می کند
.پیشنهادت آموزشی و برنامه تحصیلی اتریش استفاده نمایند

