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#makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست

 

 
 

 

 

 

نوبت گرفته باشید و  )Standesamt(خود در یکی از ادارات ثبت احوال آلمانازدواج  براي پیونداگر 

یا اجازه اقامت  آلمان اجازه اقامت دائم، ICT، کارت اروپا بلوکارت مجوز اقامت،شریک زندگیِ خارجی شما 

و همینطور خودتان توانید روادید دریافت کنید. همسر آینده شما ، میرا داشته باشددائم اتحادیه اروپا 

شما مکان زندگی  ) برخوردار باشید.A1ي آلمانی (باید از دانش پایه او شم سال سن داشته 18حداقل باید 

 .تان باید تضمین شده باشدتأمین مخارج زندگیبرخوردار بوده و  فضاي کافی از دبای
 

! 
) برخوردار باشید. دانش آلمانی خود را باید از A1ي زبان آلمانی (شرط اعطاي روادید آنست که حتماً از دانش پایهپیش

 انجمن استانداردهايق طباثبات کنید. این مدرك زبان باید بر آزمون استاندارد زبان  رمدرك معتبي یک طریق ارائه

 شود:و در حال حاضر مدارك زبان ذیل را شامل میباشد منطبق ) ALTEممیزین زبان اروپا (

 از انستیتو گوته Start Deutsch 1 آزمون ●

 telcي از موسسه Start Deutsch 1 آزمون ●

 دیپلم زبان اتریش Grundstufe Deutsch 1 آزمون ●

اطالعات  ايي زبان آلمانی در نظر گرفته است. بري مدرك براي دانش پایهقانون استثناهایی در خصوص ضرورت ارائه

 .مراجعه کنید A1بیشتر به برگه راهنماي مربوط به مدرك دانش زبان

 

 روادید بمنظور پیوند ازدواج

 ي غیرآلمانی در آلمانیک تبعه با
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 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 

 
ذکر  یبِمدارك را لطفاً به ترت ي. همهییدارائه نما یآلمان يبا ترجمه اآلمانی یمدارك را به زبان  یلطفاً تمام

 یامدِ که پ ید. لطفاً توجه داشته باشیدکن بنديدستهآمده، در دو دسته کامل مرتب و  ینجاکه در ا ياشده

 شما خواهد بود. یدمخدوش، همواره رد درخواست رواد اجعلی یمدارك  يارائه

 

ایی بیومتریکعکس گذرنامه 

 ي سفیدزمینهرنگی با پس -

 میلیمتر 45در  35ابعاد:  -

 ماه اخیر 6مربوط به  -

 جدول نمونه عکس را مالحظه کنید! -

 

قانون اقامت 54 مادهطبق  یهیهمراه با تذکر توج یدکسفرم چاپ شده درخواست و 

 .یددو نسخه را شخصاً امضا کن هر -

 

معتبر يگذرنامه 

 امضا شده باشد یدبا گذرنامه -

 A4کاغذ  ياز صفحات دوم و سوم گذرنامه رو ینسخه کپ دو -

 

اقامت نامزدتان مدرك 

 را تحویل دهید. اقامت نامزدتان مدركدو نسخه کپی از  -
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 ازدواج عقدبراي  وقت گرفتنثبت نام و 

ی که ایي تأییدیهشده و یا نامه تعیینشما ازدواج که براي عقد  وقتیآلمان درخصوص  ي اداره ثبت احوال درتأییدیهلطفاً  -

 تحویل دهید.هاي عقد فراهم است را شرطنشان دهد پیش

 یدهرس یانمثبت به پا يیجهاز قبل با نت یدبا بالمانع بودن ازدواجگواهی  ارائهاز  یتمعاف روندلطفاً توجه داشته باشید که  -

 باشد.

 

ي خودتانشناسنامه 

هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانی که در سفارت آلمان (توسط  -

دقت فرمایید که نسخه ي کپی مطابق دسته ي  ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.

 کپی نیز کپی شود.ترجمه شده باشد و مهر تایید سفارت آلمان در دسته ي 

 

ي نامزدتانشناسنامه 

هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به در صورتی که نامزدتان ایرانی میباشد،  -

د دقت فرمایی آلمانی که در سفارت آلمان (توسط ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.

 که نسخه ي کپی مطابق دسته ي ترجمه شده باشد و مهر تایید سفارت آلمان در دسته ي کپی نیز کپی شود.

 

ي زبان آلمانی (سطح مدرك دانش پایهA1( 

 مراجعه کنید. A1به برگه راهنماي مربوط به مدرك دانش زبانی  -

 

 درصورت وجود ازدواج قبلی: سند طالق یا گواهی فوت 

هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانی که در سفارت آلمان (توسط  -

دقت فرمایید که نسخه ي کپی مطابق دسته ي  ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.

 کپی نیز کپی شود.ترجمه شده باشد و مهر تایید سفارت آلمان در دسته ي 
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 زندگی مخارجتأمین مالی  دال برمدرك 

ماه اخیر صادر  6این تعهدنامه باید در قانون اقامت. 68تا  66دمطابق موا به عنوان مثال از طریق تعهدنامه (دعوت نامه رسمی) -

 است "ازدواج عقد"باید هدف از اقامت که همانا  این تعهدنامهدر ت شده باشد. اثباشده باشد. توانایی مالی متعهدشونده باید 

 مشخصاً ذکر شده باشد.

با همسر شما تماس خواهد اداره امور خارجیان در آلمان درآمد نامزدتان نیز اثبات گردد. در این راستا امر می تواند از طریق  این -

 گرفت.

 

 فضاي کافی براي زندگی مشترك صدر خصومدرك 

 قرارداد اجارهي مثالً از طریق ارائه -

 

ي معتبر درمانیمدرکی دال بر بیمه 

 

پرونده ي بررسیهزینه 

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

 د.یمبلغ را پرداخت نمایهمین  امکان دقیقاًلطفاً درصورت با توجه به مشکل عودت مابقی وجه پرداختی،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلب مسئولیت

ایت دقت ممکن تهیه شده این اطالعات تنها جنبه اطالع رسانی اولیه داشته و از این رو ادعایی مبنی بر کامل و جامع بودن آن وجود ندارد. اگرچه این مطلب با نه

وجود ندارد. مبناي صدور روادید،  است، امکان تضمین و پذیرفتن مسئولیت صحت مطالب وجود ندارد. مطالبه حق صدور روادید بر اساس محتواي این اطالعات نیز

 قانون معتبر و جاري اقامت می باشد.


