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makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست
 

شروع به کار با تأیید ضمنیِ (بخش هایی از) 

 اییفنی و حرفه آموزش

 
 توانید صالحیت الزم رامورد تأیید قرار نگرفته، می به طور کاملاید ایی که دیدهحرفهو  فنیاگر آموزش 

توانید مدرك ي آموزش تکمیلی میدر آلمان کسب و بطور همزمان شروع به کار کنید. پس از پایان دوره

 تأیید رسانیده و سپس درخواست اقامت دهید. هب کاملبه طور تان را ايحرفهو  فنی آموزشی

 

! 
 اید، باید آن راایی خود را در کشور دیگري بجز آلمان گذراندهاگر تحصیالت دانشگاهی و یا آموزش فنی و حرفه

 ي درخواست روادید به تأیید برسانید. اطالعات بیشتر در این خصوص را در وبسایتپیش از ارائه

www.anerkennung-in-deutschland.de  و یا براي مدارك دانشگاهی از

https://anabin.kmk.org/anabin.html .مالحظه نمایید 

یسته ایی نگرلطفاً توجه داشته باشید که در آلمان به برخی از مدارك دانشگاهی خارجی بعنوان آموزش فنی و حرفه

 تان در نظر بگیرید و سپس نسبت به درخواست روادیدتان اقدام کنید.شود.  وقت کافی براي فرآیند تأیید مدركمی

 روند رسیدگی به روادید و تأیید مدارك در این قسمت برایتان به نمایش درخواهد آمد:

 

 
 
 
 
 

 

 

توجیهی ویدئوي  
"روادید ستدرخوا"  

 ویدئوي توجیهی
"تأیید مدارك در آلمان"  

ي توجیهیئووید  
رسیدگی سریع به پرونده "

"نیروي متخصص  
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 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 

ر رك را لطفاً به ترتیبِ ذکي مداهمهي آلمانی ارائه نمایید. لطفاً تمامی مدارك را به زبان آلمانی یا با ترجمه

 یامدِ پ کنید. لطفاً توجه داشته باشید که دسته بنديمرتب و دسته کامل ي که در اینجا آمده، در دو اشده

 ید شما خواهد بود.رد درخواست روادهمواره ك جعلی یا مخدوش، ي مدارارائه

 

ي بیومتریکاعکس گذرنامه 

 ي سفیدزمینهرنگی با پس -

 میلیمتر 45در  35ابعاد:  -

 ماه اخیر 6مربوط به  -

 جدول نمونه عکس را مالحظه کنید! -

 

قانون اقامت 54 مادهطبق  تذکر توجیهیدرخواست ویدکس همراه با  دهشچاپ  فرم 

 امضا کنید. شخصاًهر دو نسخه را  -

 

ي معتبرگذرنامه 

 گذرنامه باید امضا شده باشد -

 A4گذرنامه روي کاغذ  دو نسخه کپی از صفحات دوم و سوم -

 

تأمین مالی مدرك دال بر 

 ي قرارداد کاربا ارائه یا -

 ریزيبرنامهیورو براي مدت زمان اقامت  827انه یمبلغ خالص ماهبه  بانکی وجود موجوديدال بر اسم شما  بهي مدرکی ارائه یا -

این مبلغ را هنگام ورود به آلمان با خود همراه باید روادید شما برچسبی با این مضمون خواهد داشت که شما . تان در آلمانشده

 .نماییدباز نموده و این مبلغ را به آن واریز  مسدود (بلوکه)داشته و پس از رسیدن به مقصد یک حساب بانکی 
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ماه اخیر صادر شده باشد. توانایی تأمین  6قانون اقامت. این تعهدنامه باید در  68تا  66موادي یک تعهدنامه براساس بواسطه یا -

 مالی متعهدشونده باید ثابت شده باشد.

 یک حساب مسدود در آلمان وجود ي گواهیارائه با یا -

 

آلمان درمرجع تأییدکننده  گواهی 

تان را که از مرجع تأییدکننده اییحرفهفنی و آموزش  دبرابري محدوارزش به ي مربوط لطفاً گواهی کسري آموزش یا همان نامه -

 اید، ضمیمه نمایید.مربوطه دریافت داشته

ارزش برابر ایی شما داري حرفهفنی و خواهید کار کنید و مدرك آموزش می داراي تعریف رسمیاگر در آلمان در یکی از مشاغل  -

اگر مرجع  مربوطه را ضمیمه کنید. گواهی، ایدکسب نکردهرا  مجوز اشتغال مربوطههاي اخذ شرطاما هنوز تمامی پیش است

این گواهی شرح وضعیت  و تنها یک شرح وضعیت موقت ارسال داشته، داشتهنارسال  گواهی نهایی مربوطه را هنوزتأییدکننده 

 .ارائه نماییدرا  موقت

 اناتیامتحشما الزمند و اینکه چه  شغلی چه اقداماتی براي احراز صالحیتباید حاوي اطالعاتی در این خصوص باشد که  واهیاین گ -

 را باید در آلمان پشت سر بگذارید.

 

شغلی مدراك مربوط به هر یک از اقدامات الزم جهت احراز صالحیت 

 هاي آموزشی)زبان یا دوره دوره(مانند اموري که بیشتر تئوریک هستند  -

 ي دورهدهندهنام از سوي ارائهدعوتنامه/گواهی ثبت 

مثالً رسماً مورد تأیید باشد/ مجوز از  دوره دهندهارائه خوداظهاري)AZAZ  / هاي برنامه در چارچوبحمایت مورد داشته باشد

 Intergration durchاحراز صالحیت/از طریق  تطبیق پذیري با جامعه"ي حمایتی حمایتی دولت همانند برنامه

Qualifizierung"هاي دخیل)، اطالعات درخصوص شرکت 

تشخیص داده شده و نیز اطالعاتی در  هاي اساسیِ ي اطالعات درخصوص نوع و مدت زمانِ اقدام مربوطه با ذکر تفاوتارائه

 خصوص حداقل دانش زبانی الزم

شامل دوره زبان، آماده  بگذرانید بدون حمایت دولتیاز بخش خصوصی، فاقد گواهی و  اییهندهداگر دوره آموزشی را نزد ارائه)

 ست.ي شغلیاقدامات مناسبِ احراز تأییدیهجع مربوطه در این خصوص که از مر ي تأییدیهشود) : ارائهسازي براي امتحان نمی

 هاي آموزشی و کارآموزي)شوند (مانند دورهها ارائه میها و شرکتدر کارگاه اموري که بیشتر عملی هستند و -

  اعالن شرایط اشتغال/"فرمErklärungzumBeschäftigungsverhältnis"  ي تکمیلیِ و برگهپر شده توسط کارفرما

A  اعالن شرایط اشتغال"مربوط به فرم" 
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 ارائه است لشرکت قابدر آن  شغلی مبنی بر اینکه اقدامات مربوط به احراز صالحیت شرکتآوري الزامتأییدیه 

 ده شو اینکه کمبودها و نواقصِ ذکر مبنی بر اینکه شما تحت نظر چه کسی قرار خواهید داشت شرکتي آموزش تکمیلی برنامه

 ، چگونه باید جبران و کسب شوندمراجع گواهیدر 

 تانالزحمهدرصورت فعالیت عملی: اطالعات درخصوص حق همچنین 

 اقدامات احراز صالحیت مبنی  حامیي گیرد: تأییدیهانجام می شرکتدر  به صورت عملی هاي آمادگیاگر بخش اعظم دوره

 آید.ي آمادگی بحساب میاز ارکان دوره در شرکت فاز عملیاینکه بر

 قانون اقامت): 2بند  16dماده( وجود داشته باشد در طول دوره اقدامات احراز صالحیت هم اشتغال زمان اگر هم -

  اعالن شرایط اشتغال/"فرمErklärungzumBeschäftigungsverhältnis" ي تکمیلِی پر شده توسط کارفرما و برگه

A 

 به آن مشغول شوید و نیز  در آیندهایی آن با شغلی که قرار است ایی که ارتباط شغلی/حرفهشرح پست مربوطه بگونه

 تان در آن پست ذکر شده باشد.الزحمهحق

 کار ماهر با ذکر حقوقبراي اشتغال در آینده بعنوان نیروي  پیشنهاد روشن و مشخص شغلی 

 قانون اقامت) 3بند  16dمادهکمبود کارعملی ( صورت ررسمی دتعریف  فاقد در شغلیو پست مربوطه صالحیت شغلی درصورت  -

کمبود داردهایی در محیط عملی ها و تواناییها، دانشمهارتفرد دقیقاً در چه مبنی بر اینکه  مسئول براي تأیید دگواهی نها 

  اعالن شرایط اشتغال/"فرمErklärungzumBeschäftigungsverhältnis" ي پر شده توسط کارفرما و برگه

 رسمیتعریف فاقد در ارتباط با فرم اعالن شرایط اشتغال براي پیشنهاد شغلی مشخص در شغلی  Aتکمیلیِ 

  دو سال رفع شوندحداکثر مبنی بر اینکه نواقص و کمبودهاي تشخیص داده شده ظرف مدت تعهد کارفرما 

  سطح دانش زبانی الزم چقدر باید باشد.تأییدیه کارفرما مبنی براینکه 

 قانون اقامت): 2بند  16dماده( امتحاناتبراي گذراندن  -

 نام در امتحاني ثبتتأییدیه 

  وظایفشرح  ي موافقت با استخدام،اقامت دهید: لطفاً نامه ي انجام فعالیت شغلی درخواستبعد از امتحان برا قرار استاگر 

 پر شده توسط کارفرما را تحویل دهید. "اعالن شرایط اشتغال"خود و فرم  پست شغلی

 

 

 

 

 



۲۰۲۰روزشده در: دسامبر بھ  
 

دانش زبانی مدرك 

حداقل (از دانش زبانی الزم ، شغلی طرح احراز صالحیتدوره و شرکت در ي یک مدرك زبانی معتبر ثابت کنید که براي لطفاً با ارائه -

A2 (.برخوردارید 

ي ، موسسه)DSITانستیتو گوته یا همان موسسه آموزش زبان آلمانی تهران ( :شونداز این موسسات پذیرفته می مدارك زبان -

telcي ، موسسهTestDaF .و دیپلم زبان اتریش 

 

 ایران درتحصیالت پایان مدرك 

 از مدرك تحصیلی خود و ریزنمرات را به فارسی ارائه دهید. کپی هنگام مصاحبه لطفاً مدرك اصلی را نشان دهید و دو نسخه -

 .تحویل دهیدي آلمانی مدرك تحصیلی و ریزنمرات را هم دو نسخه کپی از ترجمه همچنین -

 

نامهانگیزه 

 

بشکل جدول رزومه 

 فعالیت شغلی وجوداید و درصورت که تاکنون داشته هاییو آموزش شرح پیوسته زندگی، همراه با شرح تحصیالت -

 امضا کنید. شخصاًهاي مربوطه را هم ترجمه وجود،را امضا نمایید و درصورت  رزومهي اصل لطفاً نسخه -

 

ایدو مشاغلی که تاکنون داشته گواهی مربوط به فعالیت شغلی 

 

معتبر درمانیي گواهی مربوط به بیمه 

 

ي بررسی پروندههزینه 

 باید بپردازید.و به یورو یورو بوده که بصورت نقد  75ي بررسی پرونده شما هزینه -

 .را پرداخت نماید دقیق لطفاً درصورت امکان مبلغبا توجه به مشکل عودت مابقی مبلغ،  -

 
 یتمسئول سلب

ده ش یهدقت ممکن ته یتمطلب با نها ینبر کامل و جامع بودن آن وجود ندارد. اگرچه ا یمبن ییرو ادعا ینداشته و از ا یهاول یاطالعات تنها جنبه اطالع رسان این
 ید،صدور رواد يوجود ندارد. مبنا یزاطالعات ن ینا يبر اساس محتوا یدصحت مطالب وجود ندارد. مطالبه حق صدور رواد یتمسئول یرفتنو پذ یناست، امکان تضم

 باشد. یاقامت م يقانون معتبر و جار


