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makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست
 

 ITروادید کاري براي متخصصین حوزه 

 ي کاريبا سابقه

 
 
 

 معتبر ندارید، البته به شرط آنکه طی هفت سال کار کنید، نیازي به مدركي کامپیوتر اینکه در آلمان بتوانید در حوزهبراي 

و پیشنهاد کاري مشخصی هم با درآمد ناخالص گذشته حداقل بمدت سه سال در این حوزه فعالیت داشته 

 داشته باشید.ورو یا بیشتر ی  51.120يسالیانه

 

 دگی به روادید در این قسمت برایتان به نمایش درخواهد آمد:روند رسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجیهی ویدئوي  
"روادید درخواست"  

توجیهیي ئووید  
رسیدگی سریع به پرونده "

"متخصصنیروي   

 همه چیز را از من بپرس
 و خانواده کاري پیشرفت"

"در آلمان  



۲۰۲۰روزشده در: دسامبر بھ  
 

 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 

ر اینجا د ي کهاترتیبِ ذکر شدهنمایید و به ي آلمانی ارائه لطفاً تمامی مدارك را به زبان آلمانی یا با ترجمه

علی ي مدارك جبندي کنید. لطفاً توجه داشته باشید که پیامدِ ارائهدسته آمده، در دو دسته کامل، مرتب و

 یا مخدوش، همواره رد درخواست روادید شما خواهد بود.

 

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  چاپ شده 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 -

 

رك درخصوص شرایط کاري (قرارداد کاري و غیره)امد: 

 باشد ITي کار باید در حوزه -

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

 زمان شروع به کار و مدت زمان قرارداد 

 درآمد ناخالص 
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 ساعات کار هفتگی 

 شرح فعالیت شغلی 

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

 شماره ثبت تجاري شرکت 

 تماس با کارفرما اطالعات 

 IT: پیشنهاد کاري مشخص در حوزه به عنوان جایگزینو یا 

 

شغلی رابطه اظهارنامه 

 .آژانس کار فدرال که توسط کارفرما پر شده باشد فرم مربوطه -

 زبان آلمانیمدرك دانش 

 تحویل دهید. B1در سطح  حداقل لطفاً مدرك زبانی معتبر -

ي )، موسسهDSITشوند: انستیتو گوته یا همان موسسه آموزش زبان آلمانی تهران (مدارك زبان از این موسسات پذیرفته می -

telcي ، موسسهTestDaF .و دیپلم زبان اتریش 

لطفاً گواهی در این صورت توان از مدرك زبان آلمانی صرف نظر کرد. اگر زبان کاري شما در آنجا آلمانی نیست، در موارد خاص می -

 دانش زبانی شما کافیست را تحویل دهید. کهزبان کاري در آنجا و تأیید این مسأله بر  کارفرما مبنی

 

ي کار در حوزه مدرکی دال بر سابقهIT 

 .ي کار ظرف هفت سال گذشتهسال سابقه حداقل سه  -

 .تان تحویل دهیدهاي شغلیي از مدارك کاري و شرح فعالیتالطفاً ترجمه  -

 مدارکش را ارائه دهید.اید، هم فعالیتی داشته ITلطفاً درصورتیکه خارج از حوزه   -

 

مرتبط مدرکی دال بر دانش تئوري 

 هاهاي آموزشی یا آزمونمثالً شرکت در دوره  -

 

نامهانگیزه 
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رزومه 

ي اً نسخهلطف، فعالیت شغلی وجوداید و درصورت هایی که تاکنون داشتهشرح پیوسته زندگی، همراه با شرح تحصیالت و آموزش -

 امضا کنید. شخصاًهاي مربوطه را هم ترجمه وجود،را امضا نمایید و درصورت  رزومهاصل 

 

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


