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makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست
 

 جستجــوي کــار

 
 

وانی همخ اتحصیلی شممان به دنبال کاري بگردید که با مدرك توانید براي مدت شش ماه در آلبا روادید جستجوي کار می

 ایی معتبر.حرفهفنی و یا حداقل دو سال آموزش ست معتبر ا شرط الزم مدرك پایان تحصیالت دانشگاهیداشته باشد. پیش

 دهید.به عنوان نیروي متخصص بتوانید درخواست اقامت هر زمان شغلی پیدا کردید می

 

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

 ه تأیید برسانید. اطالعات بیشتر در این خصوص را از وبسایتي درخواست روادید بپیش از ارائه

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

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

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

 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:روند رسی

 

 

 

 
 
 
 
 

 توجیهی ویدئوي
"روادید درخواست"  

 ویدئوي توجیهی
"تأیید مدارك در آلمان"  

ي توجیهیئووید  
"جستجوي کار"  
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 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 

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

دِ توجه داشته باشید که پیام بندي کنید. لطفاًي که در اینجا آمده، در دو دسته کامل مرتب و ترتیباشده

 ي مدارك جعلی یا مخدوش، همواره رد درخواست روادید شما خواهد بود.ارائه

 

ایی بیومتریکعکس 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 -

 

مدرکی دال بر تسلط به زبان آلمانی 

 که بر فعالیت شغلی شما هماید: لطفاً از طریق یک مدرك زبانی معتبر دانش زبان آلمانی خود را ایی دیدهحرفه فنی و اگر آموزش -

 )B1االصول حداقل مدرك (علی اثبات کنیدمنطبق باشد 

 اگر مدرك زبانی دارید آن را تحویل دهید. اگر تحصیالت دانشگاهی دارید: -



۲۰۲۰روزشده در: دسامبر بھ  
 

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

telcي ، موسسهTestDaF .و دیپلم زبان اتریش 

 

 آلمان درمدرکی دال بر تأیید مدرك پایان تحصیالت 

 در آلمان هکنند تأییدمقام  گواهی: ایی وجود داردی که براي آنها آموزش فنی و حرفهبراي مشاغل تعریف شده یا مشاغل  -

مبنی بر اینکه مدرك دانشگاه  ANABINبانک اطالعاتیِ  پرینت ازهاي دانشگاهی: و آموزش فاقد تعریف رسمی براي مشاغل  -

ي اطالعاتِی نسخهباشید که عنوان مدرك دانشگاهی با  . لطفاً توجه داشتهمورد تأیید استخارجی ارزش همسان دارد و آن دانشگاه 

ANABIN  در  داشته باشد. اگر دانشگاه یا مدرك دانشگاهی مربوطهدقیقًا همخوانیANABIN  گردآوردي نشده باشد، باید

 .کنیداین مرکز را ضمیمه  گواهیارزشیابی کنید. لطفًا )ZABخارجی ( تامور تحصیالمدرك خود را در مرکز خست ن

 

مدرك پایان تحصیالت از ایران 

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

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

 

گواهی تأمین مالی 

 ریزينامهیورو براي مدت زمان اقامت بر 947بانکی به مبلغ خالص ماهیانه  موجودياسم شما دال بر وجود  بهي مدرکی ارائهبا یا  -

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

 .نماییداین مبلغ را به آن واریز  باز نموده و )بلوکه( مسدود داشته و پس از رسیدن به مقصد یک حساب بانکی

ماه اخیر صادر شده باشد. توانایی تأمین  6قانون اقامت. این تعهدنامه باید در  68تا  66موادي یک تعهدنامه براساس بواسطه یا -

 هدف از اقامت که همانا "Arbeitsplatzsucheجستجوي کار/"در تعهدنامه باید  مالی متعهدشونده باید ثابت شده باشد.

 باشد عیناً ذکر شده باشد.می

 ي گواهی یک حساب مسدود در آلمانبا ارائه یا -

 

نامهانگیزه 

 نامه تحویل دهید.ي آلمانی آن را بهمراه اصل انگیزهلطفاً آن را به آلمانی بنویسید و یا ترجمه -

و در آن  در چه جاهایی اقدام خواهید کرد براي اشتغالو اینکه  هاي کاري که مایل به فعالیت در آنها هستیدمشاغل و حوزهلطفاً  -

 .توضیح دهیدمشخصاً  مدت قرار است کجا سکونت داشته باشید را
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 اید، مدارك مربوطه را جهت اثبات ادعاي خود تحویل دهید.با شرکتی در آلمان رایزنی کرده در حال حاضراگر  -

 دالیل عدم نیاز به دانش زبانی را توضیح دهید. ،دانیدینامه به دانش زبانی خود هم اشاره کنید. اگر آلمانی نمدر انگیزه -

 

رزومه 

 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  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 -

 .یدرا پرداخت نما یقمبلغ، لطفاً درصورت امکان مبلغ دق یبا توجه به مشکل عودت مابق -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

صدور  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 ید،رواد


