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makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست
 

 شروع به کار با قرارداد کاري

 
اید گذرانده ياحرفهآموزش فنی و یک دوره یا هستید اید، یعنی داراي مدرك دانشگاهی اگر در جایی معتبر آموزش دیده

روادید شروع به کار بگیرید. روند بررسی روادید درصورتیکه  توانیداید، میکردهاکنون جایی را در آلمان براي کار پیدا و هم

 کارفرماي شما موافقت اولیه اداره امور خارجیان شهر مربوطه را گرفته باشد، تسریع خواهد شد.

 

! 
 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 از 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

 دگی به روادید در این قسمت برایتان به نمایش درخواهد آمد:وند رسیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجیهی ویدئوي  
"روادید درخواست"  

ي توجیهیئووید  
رسیدگی سریع به پرونده "

"متخصصنیروي   
 

 ویدئو توجیهی
 "آلمان مدارك در تأیید"



۲۰۲۰روزشده در: دسامبر بھ  
 

 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 
ه در ایی کي مدارك را لطفاً به ترتیبِ ذکر شدههمهي آلمانی ارائه نمایید. لطفاً تمامی مدارك را به زبان آلمانی یا با ترجمه

ش، ك جعلی یا مخدوي مدارارائه پیامدِ کنید. لطفاً توجه داشته باشید که دسته بنديمرتب و  دسته کاملاینجا آمده، در دو 

 ید شما خواهد بود.رد درخواست روادهمواره 

 

بیومتریک ايعکس گذرنامه 

 ي سفیدزمینهرنگی با پس -

 میلیمتر 45در  35ابعاد:  -

 ماه اخیر 6مربوط به  -

 جدول نمونه عکس را مالحظه کنید! -

 

قانون اقامت 54 مادهطبق  تذکر توجیهیویدکس همراه با چاپ شده درخواست  فرم 

 کنید. شخصاً امضاهر دو نسخه را  -

 

ي معتبرگذرنامه 

 گذرنامه باید امضا شده باشد -

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

 

(قرارداد کاري و غیره) مدرك درخصوص شرایط کاري 

 هایی که در قرارداد کار باید ذکر شده باشند عبارتند از:حداقل -

 زمان شروع به کار و مدت زمان قرارداد 

 درآمد ناخالص 

 ساعات کار هفتگی 

 شرح فعالیت شغلی 
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 حروف مجزاخوانا و با امضاي شرکت و کارفرما و اسامی آنها بصورت  دارنده حقاصل امضاي 

 شماره ثبت تجاري شرکت 

 اطاالعات تماس با کارفرما 

 

شغلی اظهارنامه رابطه 

 آژانس کار فدرال که توسط کارفرما پر شده باشد مربوطهفرم  -

 

یا انگلیسی زبان آلمانی مدرك دانش 

 ي کارفرما مبنی بر اینکه از دانش زبانی الزم برخورداریدتأییدیه -

 شروع کنید. یتتوضیح در این خصوص که اگر دانش زبانی ندارید، به چه صورت قرار است کار خود را با موفق -

 

مدرك پایان تحصیالت از ایران 

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

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

 

آلمان درپایان تحصیالت  مدرك مدرکی دال بر تأیید 

 مقام تأییدکننده در آلمان گواهی: ایی وجود داردحرفهی که براي آنها آموزش فنی و براي مشاغل تعریف شده یا مشاغل  -

مبنی بر اینکه مدرك دانشگاه  ANABINبانک اطالعاتیِ  پرینت ازهاي دانشگاهی: و آموزش تعریف رسمی دفاق مشاغلبراي  -

ي اطالعاتِی با نسخه. لطفاً توجه داشته باشید که عنوان مدرك دانشگاهی استتأیید  موردخارجی ارزش همسان دارد و آن دانشگاه 

ANABIN در  دانشگاهی مربوطه دقیقًا همخوانی داشته باشد. اگر دانشگاه یا مدركANABIN  گردآوردي نشده باشد، باید

 .کنیداین مرکز را ضمیمه  گواهی) ارزشیابی کنید. لطفًا ZABخارجی ( تحصیالتخست مدرك خود را در مرکز امور ن

 

 در دوران سالمندي مناسب مین معیشتتأمین آتیه و تضمدرکی درخصوص 

 تمام شده باشدسالگی  45ي درخواست سن موقع ارائه یورو باشد و45.540زمانی الزم است که درآمد ناخالص ساالنه زیر تنها  -

مدارك مرتبط با  يارائه یقدر صورت وجود از طر یا) در آلمان و Nachversicherung( یلیتکم یمهمدرك ب یقمثالً از طر -

 یخصوص یبازنشستگ یاعمر و  یمهب یاها، امالك و  ییاموال و دارا
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نامهانگیزه 

 

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،نامه را امضا نمایید و درصورت ي اصل زندگیلطفاً نسخه -

 

ایدگواهی مربوط به فعالیت شغلی و مشاغلی که تاکنون داشته 

 

معتبر درمانیي گواهی مربوط به بیمه 

 

ي بررسی پروندههزینه 

 .یدبپرداز یدبا یوروو به 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


