
۲۰۲۰ژانويه به روز شده:   

 
  به خانواده پيوست يدرواد درخواستجهت  راهنمابرگه 

  )فرزندان همراهیو ( همسرفر به نزد س برای
  

  :فرماييدتوجه به نکات زير  يدرواد یلطفا هنگام تقاضا
  

 .يدمرتب نمائ يلذ يببه صورت جداگانه در دو دسته و به ترت  يددرخواست رواد یبرا را مدارک مربوطه یاز تمام یدو سر  �
 يزدارند ن A4از  يرغ یکه اصل آنها ابعاد  یمدارک یامر شامل کپ ينا. ارائه گردند A4کاغذ   یبر رو  يستبا یها م یکپ  یتمام �

 .باشد یم
  ارائه گردند. یبا ترجمه به زبان آلمان ياو  یفقط به زبان آلمان يدمدارک با یتمام �
سفارت مورد  یاز سو  ،باشند ترجمه شدهکه در کشور آلمان   )يرهو غ ، اسناد(از جمله شناسنامه ها، وکالتنامه ها يرانیمدارک ا �

  .يستندن يرشنبوده و قابل پذ ييدتا
 يلاز ورود به سفارت ملزم به تکم يشمحترم پ متقاضيانمدارک وجود ندارد، لذا  کپی ياو در ساختمان سفارت امکان چاپ  �

  باشند. میمربوطه  های کپیمدارک و  

  
  :نمائيدمرتب و ارائه  ذيل ترتيبلطفاً در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت، مدارک مربوطه را به 

  

 قانون اقامت آلمان ۵۴مطابق ماده  يهیو تذکر توج مدت بلند يدمدت/رواد بلنداقامت  یدرخواست برا فرم •
 یاضقتوسط مت يدتقاضا با یفرم ها يهکل  قرار دارند. اينجامربوطه در  یفرم ها ين. آخر امضا شود و تکميلخوانا  و کامل بصورت

اطالعات "حذف شود. جدول  يدنبا يندهمنا یمربوط به آدرس و معرف ولجد مهچننيفرم و  پايانی توضيحاتامضا شده باشد. 
  امضا شود. یو توسط متقاض يلتکم با دقت يدبا "مناينده معرفیارتباط و  برقراریجهت  تکميلی

 

 ایعکس گذرنامه  •
 سفيد زمينهماه نباشد،  ۶تر از  قدميی، قطعه يکهر دسته از مدارک  برای، )مرت ميلی ۴۵در  ۳۵( به ابعاد رنگی ياو  سفيدو  سياه

  .يد) را مد نظر قرار دهی(فقط به زبان آملان يحاتو توض جدول منونه عکسراستا لطفاً  ين. در ابيومرتيک، یطوس ياو 

  
 گذرنامه معتبر •

  گذرنامه  ۳و  ۲از صفحات  A4کاغذ   یبر رو  یامضاء به مهراه کپ حاوی
  

 در آلمان همسر شمااقامت  ياو  ی) آلمانPersonalausweis( شناسايیگذرنامه/کارت  •
 باشد) منی نياز(اصل مدرک مورد 

 



۲۰۲۰ژانويه به روز شده:   

ارائه   ،عالوه بر مدارک مذکور ،در روز مصاحبه ،ييدمورد تا يانبه خانواده در ارتباط با پناهجو  يوستکه جهت پ  ييدلطفا توجه فرما
 .باشد یم يازمورد ن يزساکن آملان ن یارتباط با شخص پناهجو ) در BAMFآملان ( يانو پناهجو  ينسازمان مهاجر  یگواه

 
 سند ازدواج •

  ايرانیدر مورد سند ازدواج 
  دسته اول: برای

 تأييد ايران اسالمی مجهوریآا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه  آملانی ی ترمجهرک توسط سفارت که مد شده ييدتأ اصل ترمجه 
  )يافت يدخواه اينجا(اطالعات مربوطه را . شده باشد

  دسته دوم: برای
ارائه  شود. يدهد يزن مهر سفارت ها، کپی رویکه   يدکند. لطفًا توجه داشته باش  یم کفايت )کامل(ترمجه   رکمد معمولی کپیفقط  

  .باشد یمن یاصل مدارک در موقع مصاحبه الزام
  

 یم ترکيهسند ازدواج از کشور کند. در مورد   یم يتساده کفا یدو کپ ،دامنارکی املللی بنيسند ازدواج  ياو  آملانیسند ازدواج در مورد 
 يدبا عراقیسند ازدواج درخصوص  باشد. يلآپوست یدارا بايست یم گرجستانیسند ازدواج  د. ه گردارائ Bساده از فرم  یدو کپ يستبا

  ارائه شود. يزاصل سند ن ها، یعالوه بر کپ
  

 وکالت جهت ازدواج •
 بايدو موضوع وکالت (ازدواج با ...)  وکيلحضور نداشته است.  ايرانشخصاً در زمان عقد ازدواج در  زوجنياز  يکیکه   صورتیدر 

  د.ر نام در وکالت نامه ذکر شده باشمشخصاً و با ذک
  دسته اول: برای

 تأييد ايران اسالمی مجهوریآا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه  آملانی ی ترمجهرک توسط سفارت که مد شده تاييداصل ترمجه 
  )يافت يدخواه اينجا(اطالعات مربوطه را  شده باشد

  دسته دوم: برای
ارائه  شود. يدهد يزن مهر سفارت ها، کپی رویکه   يدکند. لطفًا توجه داشته باش  یم کفايت )کامل(ترمجه   رکمد یمعمول یکپ  فقط

  .باشد منی الزامیاصل مدارک در موقع مصاحبه 

 
 ينزوج شناسنامه •

  دسته اول: برای
 تأييد ايران اسالمی مجهوریآا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه  آملانی ی ترمجهرک توسط سفارت که مد شده ييدتأ اصل ترمجه 

  )يافت يدخواه اينجا(اطالعات مربوطه را  شده باشد
  دسته دوم: برای
ارائه  شود. يدهد يزن مهر سفارت ها، کپی رویکه   يدکند. لطفًا توجه داشته باش  یم کفايت )کامل(ترمجه   رکمد یمعمول یکپ  فقط

  .باشد منی الزامیاصل مدارک در موقع مصاحبه 
  
  
  
  



۲۰۲۰ژانويه به روز شده:   

 فوت ی/گواهطالق: حکم پيشيندر صورت داشتن سابقه ازدواج  •
  مهسر سابق: برای
  دسته اول: برای
 تأييد ايران اسالمی مجهوریآا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه  آملانی ی ترمجهرک توسط سفارت که مد شده تأييد ترمجه اصل

  )يافت يدخواه اينجا(اطالعات مربوطه را  شده باشد
  دسته دوم: برای
ارائه  شود. يدهد يزن مهر سفارت ها، کپی رویکه   يدکند. لطفًا توجه داشته باش  یم کفايت )کامل(ترمجه   رکمد یمعمول یکپ  فقط

  .باشد یمن یاصل مدارک در موقع مصاحبه الزام
سفارت  یترمجه از سو  ييدبه تأ يازیشناسنامه، ن ياو  يددر سند ازدواج جد يشنيفوت مهسر پ ی/گواهطالق(در صورت ذکر حکم 

 الزامیشده است،  تاييد يرانا یاسالم یکه توسط وزارت امور خارجه مجهور   یترمجه آملان یمورد، ارائه اصل و کپ ينالبته در ا باشد. یمن
  )باشد می
  

  کند.  یم يتساده کفا یدو کپ ی،آملان طالق رکدر مورد مد
  

 )A1در حد ساده (سطح  یبر معلومات زبان آلمان یمبن گواهی •
•  

 اتريش فرهنگی)، اجنمن DSITران ( یمدارک زبان مؤسسه گوته / مؤسسه زبان آملان يقتنها از طر  آملانیمعلومات زبان اثبات 
)ÖKF ( اتريش آملانی) / مرکز آزمون مدرک زبانÖSDمؤسسه  رياز،) در شTestDaf  و شرکتtelc باشد. یم يرامکان پذ  
  

 می گواهی اينخنواهد کرد. عدم ارائه  يادآوریرا  گواهی اينارائه گردد. سفارت ارائه  بررسیمدت  طیتواند متعاقباً در  می گواهی اين
 تواند منجر به رد درخواست گردد.

  بيش از يک سال نگذشته باشد. آننسخه کپی ارائه شود. و از تاريخ صدور  ۲اين مدرک می بايست در 
  وجود دارد. آملانیمعلومات زبان  گواهی ی ارائهبه  يازامکان صرف نظر از ن ،آملان ساکنمهسر  یاقامت يتبه وضع بسته

  داده شود. يلبه سفارت حتو  پس از مصاحبه روز ۱۴ظرف مدت  بايدزبان  گواهی
  

 )Fristwahrende Anzeige( سه ماهاداره اقامت در مدت  یپناهندگ یقبول اعالم گواهی •
  .دهيد حتويلاز آن  یمدرک يدوجود داشته باشد، با قبولیاعالم  یقانون اقامت، آگه ۲، بند ۲۹براساس پاراگراف  اگر
  

  )به همراه مدارک ارائه گردد در روز مصاحبه(معتبر در آلمان  یمسافرت درمانی يمهب گواهی •
روز  ۹۰/۱۸۰ ی(دارا یمسافرت یدرمان يمهب ياآملان) و  یدرمان يمهبر اعتبار پس از ورود به آملان (به عنوان مثال کارت ب یمبن گواهی

  ارائه گردد. ینسخه کپ يکهر دسته مدرک  یبرا ).يورو ۳۰۰۰۰حمدوده اعتبار: شنگن؛ سقف پوشش: حداقل اعتبار؛ ورود مکرر؛ 
  

 
  
  
 



۲۰۲۰ژانويه به روز شده:   

  :نمائيدارائه  نيزرا  ذيلکند، لطفاً عالوه بر مدارک فوق، مدارک   می همراهیشما را  نيزکه فرزندتان   صورتیدر 
  

  باشد. می الزامیکه حضور فرزند در هنگام مصاحبه   فرماييدلطفا توجه 
  

 قانون اقامت آلمان ۵۴مطابق ماده  يهیبلند مدت و تذکر توج يد/روادمدتاقامت بلند  برایفرم درخواست  •
فرم امضا  يستبا یدر آملان اقامت دارند، م يناز والد يکیچنانچه  امضا شود. پدر و مادر و توسط  يلو خوانا تکم کاملبصورت  

فرم  ينآخر  ارائه گردد. ينوالد یفرزند با امضا یتقاضا یکه فرم ها  ی) را در دو نسخه ارسال منوده، به صورتیشده (اصل خودکار 
  قرار دارند. اينجامربوطه در  یها
 

 ایعکس گذرنامه  •
راستا  ين. در ايومرتيکب ی،طوس ياو  يدسف ينهماه نباشد، زم ۶تر از  ميیمرت)، قد يلیم ۴۵در  ۳۵به ابعاد ( یرنگ ياو  يدو سف سياه
  .يد) را مد نظر قرار دهی(فقط به زبان آملان يحاتو توض جدول منونه عکسلطفاً 

  
 گذرنامه معتبر •

  گذرنامه  ۳و  ۲از صفحات  A4کاغذ   یبر رو  یبه مهراه کپ سال به باال) ۱۲افراد  یبرا (امضاء حاوی
  

 که در آلمان حضور دارد  همسر شمااقامت  ياو  ی) آلمانPersonalausweis( شناسايیکارت  •
 باشد) منی نياز(اصل مدرک مورد 

 
 فرزندتان شناسنامه •

  دسته اول: برای
 تأييد ايران اسالمی مجهوریآا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه  آملانی ی ترمجهرک توسط سفارت که مد شده ييدتأ ترمجه اصل 

  )يافت يدخواه جااين(اطالعات مربوطه را  شده باشد
  دسته دوم: برای
ارائه  شود. يدهد يزن مهر سفارت ها، کپی رویکه   يدکند. لطفًا توجه داشته باش  یم کفايت )کامل(ترمجه   رکمد یمعمول یکپ  فقط

  .باشد منی الزامیاصل مدارک در موقع مصاحبه 
  

  

 ) مدارک ارائه گردددر روز مصاحبه به همراه معتبر در آلمان ( مسافرتی درمانی بيمه گواهی •
روز  ۹۰/۱۸۰ ی(دارا مسافرتی درمانی بيمه ياآملان) و  درمانی بيمهبر اعتبار پس از ورود به آملان (به عنوان مثال کارت  مبنی گواهی

  ارائه گردد. کپینسخه   يکهر دسته مدرک  برای ).يورو ۳۰۰۰۰اعتبار؛ ورود مکرر؛ حمدوده اعتبار: شنگن؛ سقف پوشش: حداقل 
  

 :پيشيناز ازدواج  فرزندیدر صورت طالق و قصد همراه بردن  •
 کند  نمیکه کشور را ترک   والديناز  يکی محضریسند  حکم دادگاه و

بر خروج  یماند، مبن یم يرانشود و در ا یمادر کودک که از کشور خارج من ياو موافقت پدر  حضانت قطعیحق  يدمدرک با ينا در

  باشد. يدهذکر گرد یبه روشن در آلمانکودک   اقامت دائمو 



۲۰۲۰ژانويه به روز شده:   

  ".منامي  یدر آملان موافقت م /پدربا خروج از کشور و اقامت دائم فرزندم به مهراه مادر ينجانببه عنوان مثال "ا
  

  دسته اول: برای
 تأييد ايران اسالمی مجهوریآا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه  آملانی ی ترمجهرک توسط سفارت که مد شده ييدتأ اصل ترمجه 

  )يافت يدخواه اينجا(اطالعات مربوطه را  شده باشد
  دسته دوم: برای
شود. نه اصل  يدهد يزن مهر سفارت ها، کپی رویکه   يدکند. لطفاً توجه داشته باش  یم کفايت )کامل(ترمجه   رکمد یمعمول یکپ  فقط

  .يدده يلحتو  نيستيدشان را جمبور  مدارک و نه اصل ترمجه
 

 يزانبه مهان م يقاً االمکان دق یبه صورت نقد و حت يستبا یدر زمان ارائه درخواست پرداخت گردد. مبلغ مربوطه م يستبا یم يدرواد ينههز 
 شود. یمن يرفتهپذ يدصورت درخواست رواد ينا ريشده پرداخت گردد؛ در غ ينيتع

 

  :پايانو در 
  

مشا را به مهراه خواهد داشت و بدون استثنا از  يدرد درخواست رواد مهواره شده یدستکار  ياو  جعلیارائه مدارک که   يدتوجه داشته باش لطفاً 
به  يددرخواست رواد يلدر تکم یثالث صاشخاکه   یدر صورت حتیخواهد شد.  یحقوق يگريیحاکم در آملان پ نيسفارت در چارچوب قوان یسو 

 ضميمهمدارک  حمتوایو اصالت  يزو ن کننده، مسئول صحت اطالعات ارائه شده مشا به عنوان درخواست شخص، کمک کرده باشندمشا  
  .باشيد میدرخواست 

  
وجود  نيز بيشرتیبه زمان  نيازبرد. البته ممکن است  میماه زمان  ۶تا  ۴از زمان ارائه درخواست معموال  رواديدبه درخواست  رسيدگی فرآيندکل 

  .کنيد خودداریخود  رواديددرخواست  وضعيت پيگريیاول، لطفاً از  ی وحلهدر  بنابراينداشته باشد. 
  

سفارت مشاهد  اينرتنتی ی صفحهدر  رقمی(بارکد) شش  رهگريیبا وارد کردن مشاره  توانيد میکه به آا پاسخ مثبت داده شده را   هايی درخواست
 .رسيدموضوع به اطالعتان خواهد  اينبا مشا متاس گرفته شود. درصورت رد درخواست هم باز  تلفنی. ممکن هم هست که مناييد

 
 


