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#makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست
 

 آزاد /شغلتـالیـفع

 
نیاز  ااقتصادي ی منافعروادید بگیرید، بشرطی که بدین منظور توانید خواهید در آلمان شرکتی تأسیس کنید، میاگر می

الی م تأمینشود و البته  زاییاشتغال، تأسیس شرکت شما باعث وجود داشته باشد و یا خدماتتان ي براي محصولامنطقه

 باشد. تضمین شدهآن 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

توجیهی ویدئوي  
"روادید درخواست"  

 گزارش تجربی
 همه چیز را از من بپرس

 و خانواده کاري پیشرفت"
"در آلمان  
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 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 

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

 یامدِ که پ یدباش. لطفاً توجه داشته یدکن دسته بنديآمده، در دو دسته کامل مرتب و  ینجاکه در ا ياشده

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

 

بیومتریک ايعکس گذرنامه 

 ي سفیدزمینهرنگی با پس -

 میلیمتر 45در  35ابعاد:  -

 ماه اخیر 6مربوط به  -

 جدول نمونه عکس را مالحظه کنید! -

 

قانون اقامت 54 مادهطبق  توجیهیتذکر درخواست 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 -

 

کامل از شرکت ايي نمایهارائه 

 باید حاوي موارد ذیل باشد:ي شرکت نمایه -

 به عبارتی معرفی شرکت نمایه یا 

طرح کسب و کار 

 فعالیت طرحایده و 
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و سرمایه اولیه ي نیازهاي مالیبرنامه 

ها)و اسناد دارایی مربوطه به وام هاينامهي تأمین مالی (به انضمام موافقتبرنامه 

راهبرد بازاریابی 

 فروشدورنماي 

رزومه 

ایجاد شودشود یبینی مکارآموزي که پیش هايفرصتو تعداد  هاي شغلیفرصتتعداد هاي تکمیلی درخصوص داده 

هایی همچون تحقیقات و نوآوري چه اندازه استاین موضوع که تأثیر مثبت طرح شما روي حوزه درصورت امکان: شرح 

 تواند مورد بررسی قرار گیرد.شما می آور از اداره امور خارجیان ایالت برلین براي راهنماییي غیرالزامنمونه -

 

آلمانی و یا انگلیسی زبان همدرکی دال بر آشنایی شما ب 

 ي یک مدرك زبانی معتبر ثابت کنید که براي فعالیت آزاد خود از دانش زبانی الزم برخوردارید.لطفاً با ارائه -

ي ، موسسه)DSITانستیتو گوته یا همان موسسه آموزش زبان آلمانی تهران ( :شونداز این موسسات پذیرفته می مدارك زبان -

telcي ، موسسهTestDaF .و دیپلم زبان اتریش 

 شوند.پذیرفته می IELTSو  TOEFLاز میان مدارك مربوط به آشنایی به زبان انگلیسی تنها  -

 خواهید کسب و کارِ موفقی را بدونر این خصوص که چگونه میاگر دانش زبانی در آلمانی یا انگلیسی ندارید، لطفاً دالیل خود را د -

 تسلط زبانی پیش ببرید، بیان کنید.

 

 از ایرانفارغ التحصیلی مدرك 

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

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

 

 تأمین آتیه و تضمین معیشت مناسب در دوران سالمنديمدرکی درخصوص 

 دتمام شده باشسالگی  45سن  ،ي درخواستزمانی الزم است که موقع ارائهتنها  -

مدارك مرتبط با ي ارائه از طریقصورت وجود  در آلمان و یا در) Nachversicherungاز طریق مدرك بیمه تکمیلی (مثالً  -

 اموال و دارایی ها، امالك و یا بیمه عمر و یا بازنشستگی خصوصی
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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،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 -

 را پرداخت نماید. دقیق لطفاً درصورت امکان مبلغبا توجه به مشکل عودت مابقی مبلغ،  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلب مسئولیت

 ایت دقت ممکن تهیه شدهاین 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

د، اي صدور روادیاست، امکان تضمین و پذیرفتن مسئولیت صحت مطالب وجود ندارد. مطالبه حق صدور روادید بر اساس محتواي این اطالعات نیز وجود ندارد. مبن

 قانون معتبر و جاري اقامت می باشد.

 


