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#makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست
 

 آلمانیرـهمسپیوست به 

 
 
 

 سال سن داشته 18ي آلمانی ازدواج کرده باشید و همسرتان و همینطور خودتان حداقل با یک تبعهاگر 

 برخوردار باشید.) A1ي آلمانی (توانید روادید بگیرید، اما باید از دانش پایهباشید، می

 

 

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

 انداردهاياستطبق  آزمون استاندارد زبان براثبات کنید. این مدرك زبان باید  رمدرك معتبي یک ید از طریق ارائهبا

 شود:ذیل را شامل می در حال حاضر مدارك زبان کهمنطبق باشد) ALTEانجمن ممیزین زبان اروپا (

 از انستیتو گوته Start Deutsch 1 آزمون ●

 telcي از موسسه Start Deutsch 1 آزمون ●

 دیپلم زبان اتریش Grundstufe Deutsch 1 آزمون ●

 ايمانی در نظر گرفته است. بري زبان آلي مدرك براي دانش پایهقانون استثناهایی در خصوص ضرورت ارائه

 مراجعه کنید. A1راهنماي مربوط به مدرك دانش زباناطالعات بیشتر به برگه 
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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 دسته بنديآمده، در دو دسته کامل مرتب و  ینجاکه در ا ياشده

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

 

ي بیومتریکاعکس گذرنامه 

 ي سفیدزمینهرنگی با پس -

 میلیمتر 45در  35ابعاد:  -

 اخیرماه  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 -

 

همسرتان آلمانی کارت شناسایی )Personalausweis( 

 همسرتان تحویل دهید. آلمانی لطفاً دو نسخه کپی از پشت و روي کارت شناسایی -

 )Meldebescheinigungمحل اقامت ( و گواهی ثبت ي اطالعات گذرنامهتوانید دو نسخه کپی از صفحهبعنوان جایگزین می -

 همسرتان تحویل دهید.
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تانسند ازدواج 

و دو  نشان دهیدهنگام مصاحبه اصل این مدرك را : لطفاً دانمارکیالمللیهاي ازدواج آلمانی، گرجستانی و بینسنددرخصوص  -

 را هم تحویل دهید. نسخه کپی از آن

هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به : ایرانی سندهاي ازدواجدر ارتباط با  -

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

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

دو نسخه کپی تحویل هم  Formül Bلطفاً اصل این مدرك را هنگام مصاحبه نشان دهید و از  درخصوص سندهاي ازدواج ترکیه: -

 دهید.

لطفاً اصل این مدرك را هنگام مصاحبه نشان دهید و دو نسخه کپی از آن را هم تحویل درخصوص سایر سندهاي ازدواج خارجی:  -

 ید. ي آلمانی تحویل دهترجمه ازبر آن، دو نسخه کپی هم دهید. عالوه 

وکالت عقد ازدواج 

 حاضر نبوده باشد.تنها در زمانی الزم است که عقد در خارج از آلمان صورت گرفته باشد و یکی از زوجین در زمان عقد  -

 ذکر شده باشد.اسماً نامه باید اسامی موکل، وکیل و موضوع وکالت (پیوند ازدواج با شخص ...) در وکالت -

ي ترجمه ازهنگام مصاحبه اصل مدرك را نشان دهید و دو نسخه کپی از آن را هم تحویل دهید. عالوه بر آنها، دو نسخه کپی هم  -

 آلمانی تحویل دهید. 

 

ي زوجینشناسنامه 

 هنگام مصاحبه اصل مدرك را نشان دهید و دو نسخه کپی از آن را هم تحویل دهید. -

اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانی که در  در صورت داشتن تابعیت ایرانی براي هرکدام از زوجین، عالوه بر آن،  -

دقت فرمایید که نسخه ي  سفارت آلمان (توسط ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.

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

 

 ازدواج قبلی: سند طالق یا گواهی فوتدرصورت وجود 

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.

 ترجمه شده باشد و مهر تایید سفارت آلمان در دسته ي کپی نیز کپی شود. 
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ي زبان آلمانی (سطح مدرك دانش پایهA1( 

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

 

ي معتبر درمانیمدرك بیمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلب مسئولیت

دقت ممکن تهیه شده 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 نهایت این 

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

 قانون معتبر و جاري اقامت می باشد.


