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در حال حاضر کشورر لماواب  ون انورکب شور کشورر 

خارجی پیشرفتن کروپاشی، مقصد  سیاری کز مهاجرکب

ن کست کن تحت اناوشن مختلو  صصود دکر ود  ون کشو

. دکشرر وکرد شر د و کصامت لمااب رک درشافوت  ااشنو

ی تاام شهرهای لمااب کز رفاه و کمکا ات کامل ز ود 

 رخرردکر کست و دومت لماواب جو و حکرموت هوای 

ر رک کدکره صا ر ی  ا شورکش   سویار سوختایرک ن، کشور

 اشد کصلی مردم کشن کشرر لماا ی میز اب . کندمی 

یسوی ومی  یشوتر جاییوت کشون کشورر  ون ز واب ک ال

ن کشو. وکحد پرل کشن کشرر شوررو کسوت. تسل  دکر د

یوا کشرر کز مهم ترشن کشوررهای صونیتی در کول د 

الت کشن کشرر صناشع مهای چرب ماشوین ل. می  اشد

ای سناین، کارخا ن های صوناشع شویای، کارخا ون هو

.کترمبیل، کمکترو یر و کامپیرتر رک دکرد

اقامت در آلمان



 نمهاجرت رکیرش ی ر امنتدکرکدرشااک ر

دشرکریرکهکنکنیمترصینشاا ن اشدهستیدلمااب

 شرکشسریشر نلماابکصامتکخذدکرشد؛روپیش

هالبکز اشدمتقاضیفردکندکرد یازمل وماتو

 اتر یشلشناشی رکی. اشددکشتنکاملیکطالاات

نکشپاشابتاکروپاشیکشررکشندرکصامتیهایروش

. اشیدهارکهما امطلب



شرایط اقامت آلمان

German residency requirements

ا،اروپاتحادیهعضوکشورهایافراداستثناءبه

اتباعیرسااشتاینلیختنوایسلندنروژ،سوئیس،

نیازآلماندرروز۹۰ازبیشاقامتبرایخارجی

ایدبخارجیاتباعازبسیاری.دارنداقامتاجازهبه

آلماناقامتمجوزخودزندگیمحلکشورهایاز

بهودوربرایراشینگنویزاییاکننددرخواسترا

.نماینددریافتروز۹۰مدتبهآلمان

https://www.germany-visa.org/immigration-residence-permit/german-residence-permit/


رکعک شاا یازمرردشرکش وکصامتمدتطرل ن ستن

،کلیطرر ن.دکردوجردلماابکصامتکجازهکزمختلفی

دهدمیکمکابشاا نکندکردوجردکصامتکجازهسن

. اا یدلماابدرمختل زما یمدت رکی

مرصتکصامتکجازه•

محدودشامرصتکصامتکجازه

(Aufenthaltserlaubnis)لماابدرکرتاهکصامت رکی

میدرشافترککصامتکجازه رعکشنکنهناامی.کست

.ید اشمیلماابدرما دب نمجازسالشرفق  ااشید

لمااب،درکصامت رکیخاصیدمیلدکشتنصررتدر

ن . رددمیکاطا یاا نکتباع نمرصتکصامتکجازه

رکی مرصتکصامتکجازهدرشافتمتقاضیک رمثالانرکب

میفق اشاکنکندمی یابمجرزکشن اشیدمیتحصیل

صامتککجازه. پردکزشدتحصیل نکشررکشندرترک ید

جیخارکتباع یشترکنکستمجرزی رعکومینمرصت

ئایدکما دب رکی ستریمجرزکشن.کنندمیدرشافت

. ااشدمیکشجادلماابدر

انواع اجازه اقامت



دکئمکصامتکجازه•

تکصاممجرز اشدلمااب،کشرردرطرال یکصامت رکی

ن،پروک کشن ن. ااشیددرشافترککشررکشندکئای

لماا یز اب نشامجرزتنظیم

Niederlassungserlaubnis ا.شردمی فتن ی 

ن شاولماابدرترک یدمیدکئمکصامتکجازهدکشتن

ارک نمشغرلشاو ااشیدسفرکشررکشنکزخارج

. ردشد

چند رکیمرصتکصامت ذرک دبکزپسمجرزکشن

تندهسکتحادشنل یکارتدکرکیکنکفرکدی رکیسال

۵حدکصلکن ااشندثا ت اشدکفرکد. رددمیکاطا

وتمامیاوک د ردهکار نمشغرلکشررکشندرسال

.ک د اردهپردکختدومت نرکالزمهایکار

وفرز دکبدکئم،کصامتکجازهدکشتنصررتدر

ک تدک هال. اشندمیشاا نپیرستن نمجازهاسرتاب

کزپسوکنندمیدرشافترکمرصتکصامتکجازه

.ند ااشکخذرکدکئممجرزترک ندمیسال،چند ذشت



اقامت آلمان از طریق کار

هایروشکزشکیکشتغال،وکارطرشقکزلماابکصامت

رفنحشردرک ر.کستکشررکشندرسکر ت رکیدشار

شرتر،سادهابارت نودکرشدکاملمهارتشغل،شا

کزکیششاا رکیترک دمیلماابدرکارهستید،متخصص

کایکشرر،کشنصرک ین. اشدک تخا یهای  شنن

ماابلشغلیهایفرصتشافتن رکیوکستسختایرک ن

 ن.نیدککصدکمکشررکشنکارشا یهایشرکتطرشقکز اشد

الکشغکست؛پذشرکمکابرکهسنکزلماابدرکارکلی،طرر

 خشوکشتغالکارلفرشنی،اارمی، خششردر

.تخصصی

وحرفن یازمندتخصصی خشدرکارولماابکصامت

خش درکشتغال اشد؛میکارمتقاضیفردکافیمهارت

ردمرجردشغلیهایفرصت امطا قکشرر،کشناارمی

 ااشد کارلفرشنیصساتدرکارو رددمیتنظیمکشرر

وهاشهردرشغلکشجاد رکیصریکمکا اتو یازها نترجن

کنکست دشهی. یردک جاملماابمختل مناطق

 یازصریمامیپشترک نوسرماشن نلماابدرکارلفرشنی

.دکرد



هایصساتکزشکیدرکارطرشقکزلماابکصامت

درماب،و هدکشتحرزهالای،تحقیقاتمهندسی،

لمرزشحرزهمکا یر، رق،مهندسیساز،وساخت

ی،کشمرمنهایسیستم صبوتیایرکتفنی،های

کمکابمکاترو یروکمکترو یرمهندسیوپرستاری

. اشدمیپذشر



اقامت آلمان از طریق 
تحصیل

درشافتصصدکندک شجرشا ی رکیمرصتکصامتکجازه

کیرفنحکردبسپریشاکرشدکارشناسیکارشناسی،مدرک

کصامتزمابمدت. رددمیکاطادکر دلماابدررک

وکردد ستایل هادورهطرل نلماابکشرردردک شجرشاب

 نشاروز۱۲۰مدت ن اشندمیصادردک شجرشابچنینهم

. رد دکار نمشغرلروز۲۴۰مدت نوصت یانصررت

شغلتنشافدمیل ادک شجرشابتحصیلی،مدرککتاامکزپس

دشارماه۱۸ رکیرکخردمرصتمجرزترک ندمیلماابدر

خرددک شجرشاب نرککجازهکشنلماا یمقامات. ااشندتادشد

دکخلدررککردهتحصیلکفرکدخرکهندمیزشرکدهندمی

مید، ااشنپیدکشغلیدک شجرشابک ر.کنندحفظکشرر

کنندککاریکصامتمجرزدرخرکستلبکزپسترک ند



ازهکجدکرکیکنشخصیشالماا یشهرو دشر اکزدوکج

کشندرتادهدمیکجازهکستلماابدردکئمکصامت

کصامتکجازه نهاچنابکما اشید،دکشتنکصامتکشرر

نپذشرفتلماابدر ی هاجنسهایزوج.دکرشدکحتیاج

کجازهدرشافتشرکش وکجدکزدوکجکزپسوشر دمی

. اشندمیکصامت

 اشدکزدوکجطرشقکزلماابکصامتدرشافت رکیکفرکد

کجازه. اشنددکرکرکB1سطحدرلماا یز ابمدرک

میارالکما ردخرکهدمرصتصررت نکفرکدکشنکصامت

،لماابدرز د یسال۳وکزدوکجکزسال۲کزپس

در. رددمیدکئمکصامتدرشافتشرکش وکجدهاسر

یلیتحصشاشغلیکهدکف رکیترک دمیهاسرمدتکشن

. ااشددرشافتمجرز

اقامت آلمان از طریق ازدواج



اقامت آلمان از طریق خرید 
ملک

یشکانرکب نملرخرشدطرشقکزلماابکصامتشرکش 

ترجنمرردهارکره ذکریسرماشنمطاینهایرکهکز

کرصرکروپاشیکشررهایدر ذکریسرماشنمتقاضیاب

 شننهپاشینسطحکجتااای،رفاهسطح ردب اال.دکرد

درلماابکنندهمحدودشرکش وصرک ینوجردادمها،

ک تخابدالشلکزشکیکروپاشیکشررهایساشر ن سبت

میملرارصندر ذکرکبسرماشنسریکزکشررکشن

خرشدقطرشکزترک ندمی ی کشررهاساشرکتباع. اشد

مالزومی.کنند ذکریسرماشنلماابکشرردرملر

خرشدطرشقکزلماابکشررکصامتکخذ دک یدکست

امبصدرملرخرشدکشنکنمار. اشد ایمیسرملر

. رددکرکئنلماابدومتتاشیدمرردتجاریطرحشر

کشندرکصامتکخذهدفلماابدرملرخرشد اک رمذک

هایروشساشرکز اشدکنیدمید بالرککشرر

ما ندهاشیروش. ااشیدکصدکملمااب نمهاجرت

 ناتمامیو یانپردکخت اکنلماابدرکارجستجری

تکصامکخذ نمرفقسالپنجکزپسکشررکشندومت

.شدخرکهیدلماابکشرردکئم



اقامت آلمان از طریق تولد

jusصا ربکصلطبق sanguinis مترمدکردکشرفق

.کستلماا یشهرو دشرلماا یوکمدشنشرکزشده

طرال یمدت نکنکیغرشبنفرز دکب نتنهاکشررکشن

دهدمیشهرو دیحقکنندمیز د یلماابدر

خارجیخردکنمادریوپدرکزفرز دیکنهناامی

لماابشهرو دیصررتیدرتنهاشردمیمترمدهستند

لماابدرسال۸حدکصل رکیکنکندمیدرشافترک

لماابدکئایکصامت امنکجازهشاو اشدکردهز د ی

اشرسشالماابدرکصامتکجازهک ها نکن اشنددکشتن

خارجیکفرکد.شردمیدکدهرککروپاکتحادشنکشررهای

 اشنددکشتندکئممسکنلماابدرسال۸ رکیکن

.هستندلماابکصامتدرشافتمستحق



اقامت از طریق پناهندگی

رشابپناهج رکیکشررپرطرفدکرترشنانرکب نلمااب

کززشادیتیدکدسامیا نروهاینکز.لشدمیحساب ن

 نمهاجرت رکیمختل هایروش د بالمندکباالصن

ابلماکشرردرپناهند یشرکش . اشندمیلمااب

رص خصضرک  دکرکیکروپاشیکشررهایساشرهاا ند

مهمشنک نترک ند ایرکحتی نمتقاضیابو اشدمی

ر یصا هایروشکز اشدمندکباالصن.کنندپیدکدست

ماابلکشرروکردکاریشاوتررشستیتحصیلی،مثل

یرغدر.دهندکرکئنرکخردپناهند یدرخرکستوشر د

پرخطروصا ر یغیرهایروشکز اشدصررتکشن

کندکردکمکابحامتکشندر.شر دلماابکشرردکرد

سرشعت رکیکنکست هتر.شر ددک لینصا ربشامل

یصررتدر.شرشدمند هرهمهاجرتیهایوکیلکزکمرر

کمکابشده،لماابوکرددشاریکشررهایکزکن

صررتکشندر.کستکشررهااب نشاا ر شت

.کندمی یریتصایمشااپرو ده رکیثا یکشرر

رتمهاجکدکره ن اشدرککیپرو دهشااکست ذکرالزم

. اشدصبرلوکثباتصا لکندهیدکرکئن



هزینه اقامت در آلمان

ات کدشارکز ی لماابکشرردرز د یهایه شنن

 اشدلماابدرکصامتجهتکصدکمکزپیشکنکستمهم

 ااکم اشد ایکرزکبکشرریلمااب. اردترجنلب ن

ررکشوکستشدهوکصعکروپاصلبدرکشنکن نترجن

همایهکشرر امقاشسندرو اشدمیصنیتی سیار

اابلمدرز د یهایه شننکن فتترکبمیلب،ترکز

. اشدمیمناسب

سبرا مستقیمکرتباطشخصهرز د یه شننمسلااً

مقدکرشرهان رکیترکب ایودکردویز د ی

 نرکهاه شننترکبمیکماکرد،انرکبرکشکساب

شخاصکمیا اینصررت ن.کرد یابمیا اینصررت

میدوسلدورفشهرکنلماابشهرترشن رکبدر

حامیدر.کنندمیپردکختشررو۲،۵۰۰ماهیا ن اشد،

د، اشمیالشپ شرکنلماابشهرترشنکرزکبدرکن

شررو۱،۹۰۰مبلغماهدرمیا اینصررت نکشخاص

.کنندمیه شنن



کستسرکمی۲۰۲۰سالدرلماابکصامترکهترشنرکحت

 ارکدکف.هستندلب د بالا ش هارطنابکز سیاریکن

روشکزهرشرطرشقکزترک ندمیخردشرکش  نترجن

 یندر. ااشنددرشافترکلماابکصامتشدهذکرهای

رکشرکشنکصامتدرشافت رکیکنمتفاوتیهایروش

درشافتروشترشنه شننکموترشنرکحتدکردوجرد

کشتندوش کدرشافت رکیهم االشیشا سکنلماابکصامت

. اشدمیکاریوتحصیلیطرقکز اشد

راحت ترین روش دریافت اقامت 
آلمان



مزایا و معایب اقامت آلمان

ستیبایابتداهستیدآلماناقامتاخذبهمایلاگر

.یدنمایطیآنراسپسوبدانیدراآنقانونیروال

ازخالیآلماندرزندگیمعایبومزایادانستن

خواهدکمکمهاجرتامردرشمابهونیستلطف

معایبومزایاازبرخیمعرفیبهادامهدر.کرد

.پرداختخواهیمآلماناقامتدریافت



تحصیل•

ردد میکرکئنرکشااب صررتلماابکشرردرتحصیالت

مرجردشرکش کحرکز اترک ندمیکماللی یندک شجرشابو

کصدکملماابهایدک شااهدرتحصیل رکیترک ندمی

خردپرشاوپیشرفتنلمرزشیسیستم نترجن ا. ااشند

کدکمندصصکن اشدمیمتقاضیا ی رکیمناسبیمقصد

کز.اشند می رترهایدک شااهو االترمقاطعدرتحصیل

شارهک کتنکشن نترکبمیلماابکشررهایم شتدشار

کستصررت دشنلماابکشررلمرزشیسیستمکنکرد

درتحصیلسال۱کزپسکندهدمیکجازهدک شجر نکن

کرخرداالصنمرردرشتنودهدرشتنتغییرخردرشتن

.دهدتحصیلکدکمنوکندک تخاب

مزایای دریافت اقامت آلمان



کار•

خردپرشاوپیشرفتنلمرزشیسیستم نترجن المااب

مرردتکسد یاصنیتیوکصتصادیصطبهایکزشکیکن

نهایکز. یردمیصرکرمتقاضیابکز سیاریترجن

رکلماابکشررکار، رکیترک ندمیمندکباالصن

هایروشکزترک ندمیمتقاضیاب.کنندک تخاب

رکدخرشرکش وکردهکصدکملماابکشرر رکیمختل 

ابک تخاللترشنمهمکزشکیروهاینکز.کنندمهیا

کشنمناسبکاریشرکش ترکبمیرکلماابکشرر

ررسی  رکیترک ندمیمتقاضیاب.کرد یابکشرر

ن کشررکشندرکارحقرصیصرک ینوکاریهایروش

لرشا اپارسمهاجرتیمرسسنساشتوبصفحن

. فرماشندمطامینومرکجین



کشرریمرصییت•

کشنمکا یمرصییتلماابکشررم کشایکزدشارشکی

شررککنمیناست دشن کتنکشن. اشدمیکشرر

مینشیناوکروپاکتحادشنکشررهایکصلیج ولمااب

کشرروش کیکخذصررتدرکفرکدروهاینکز. اشد

کننددوروشینانکشررهایساشر نترک ندمیلمااب

میهاکشررساشردرشغلیهایفرصت نترجن اشا

.کردکصدکمکاروش کی رکیترک ند



ز اب•

 ابزکنند؛میصحبتک الیسیجدشد سلکشنکن ا

.کستلماا یکولدرجندرکاری،هایمحلککثرکرتباطی

 نمحدودشتمحلی،کیحرفنکارکناب رکیلماا یز اب

محدودشتمرجبز ابکشنحالکشن ا.لشد ایشاار

حسطدرلماا یمتخصصفردهایمهارتکرکئنترک اشی

کل نلماا یمتخصصابهایمهارت.شردمیجها ی

مکابکک الیسیز ابکاترمهارتکماکند؛میکارجهاب

یصررتدرکفرکد.دهدمیکاهشرککماللی ینمشارکت

رشدکاهشمرجب یر د،فرکرکلماا یز اب ترک ندکن

.شردمیل هاشغلی

معایب دریافت اقامت آلمان



خشرفرهنگ•

هر  می کنند،رسا یخدماتمردم نکنکسا ی

کنفت کشن  ر ن اشدو یستندصایایو رمخرب

 د سیارلماابکشرردررسا یخدماتسروشس

دکردابلماکشررکنمیاشبی  رگ ترشنکزشکی.کست

.کستکشررکشنسرد سیارهرکی

محدودزماب•

محدود سیارخرشد رکیزماب تابلماابکشرردر

کز۷تا۹سااتکزهفتنطرلدرمغازه هازشرک.کست

.یدهستکردبحالدر ی شاازمابکشندرکنهستند

شررکدر.هستندتیطیلمغازه هاتاام ی شکشنبن ها

شتر یومیکستپاشین سیارز د یه شننلمااب

.نیدکمامیاتصرف اشدمی لورشددست نکنحقرصی

شررکدرصطار اکردبسفرکن دک یدرککشنهاچنین

.کستهرکپیااکز رکب ترلمااب



لمااب،کشرر نورودهایروش امتناسبکلیصررت ن

صرصیخ نصرک ینطبقو اشدمیمتفاوتتادشدشرکش 

شدتاد رکیکفرکد. یردمیصررتکصدکماتکمرکشن رکی

وش کیشاو ذکریسرماشن نمنجرکنخردهایکصامت

:کنندرااشترکشرطچندشن اشدشردمیلماابکار

میکار نمشغرلکنزما یمدتدرمامیاتپردکخت•

 اشند

لماابکشررخاکدرسالکزماه۶کز یشحضرر•

 ذکریسرماشنزمابدر ردبسردلور•

لماا یز ابدک ش•

لماابکشرردرکیفریسرک قادم•

روش های تمدید اقامت آلمان



مردمکز سیاریکنکستکشرریلماابکشنکن نترجن ا

رکهندخمی،هستندلبدرتحصیلوکار،ز د ی نماشل

.لور دت دسرکلماابتا ییتترک ندمیچار نکن دک ند

 رکرهایو رروکرکتیرهایروشنکزمالرکشرریلمااب

ررکموزکرتحتی،طبیییطرر ن نا رکشن،کستصرم 

شهرو دیصا ربکنکندمیکاالملماابفدرکلخارجن

.کستپیچیدهکامالً

شهرو دیکخذ رکیالزمصالحیتکشنکنکثبات رکی

میصبر ارهو اردهشرکتلزمربدر اشددکرشدرکلمااب

سرکل۳۳شاملتستکشن. ااشیدکسبرکلزمربکشن

یز د مررددرکی  شننچندسرکالتکشنمحترکی.کست

یز د محلهاچنینوکشررکشنصرک ینلمااب،جامینو

.کستشاا

 اشدشااوک جامدمیطرل نسااتشرلزمربکشن

رک ید تتادهیدپاسخدرستی نرکسرکل۱۷تیدکدحدکصل

.شرشدمرفقلزمربکشندر

را چگونه می توان پاسپورت آلمان
دریافت کرد؟



صیحقر رکهینامنشرلزمربکشندرصبرمیصررتدر

 رکی.دهیدکرکئن اشدکن یردمیتیلقشاا ن

مر رطهایدورهدرترک یدمیلزمربکشندرلماد ی

.کنیدشرکتلزمربکشن ن

زشرهایمحدودشتکزشکی ردبدکرکصررتدر•

:شدخرکهیدمیافلزمربکشنک جامکزشاا

ابکمکسنکهرمتشاو یااری اترک ی،دمیل ن•

. اشید دکشتنرکلزمربکشندرشرکت

درشرکت ن یازدکر دسال۱۶زشرسنکنکفرکدی•

. دکر درکلزمربکشن

الرمشاوحقرقسیاست،هایرشتنکزشکیدر•

ید اشکردهتحصیللماابهایدک شااهدرکجتااای

ترشنکرزشاندج ولماابکشررپاسپررت•

مینین دش کتنکشن. اشدمید یاهایپاسپررت

نکشپاسپررتکخذصررتدرکفرکدکن اشدمی

وش ک دوبکشرر۱۷۶حدود نترک ندمیکشرر

.کنندپیدکورود



د یز دکئمکصامتانرکب نلماابدرفق شااکنهناامی

.کرشد درکلبصالحیتلماابشهرو دانرکب ن،کنیدمی

دکنمیکشجادشااوضییتدررکهاشیمحدودشتکمرکشن

 ناابلمدکئمساکنابکز سیاریکنکستدمیلهاین نو

شاا نماابلتا ییتدکشتن.هستندتا ییتدرشافتد بال

. دکر دشهرو دکبغیرکندهدمیرکلزکدشهاشیوحق

شاا،کستلماابکساسیصا ربمطا قکنحقرصی راالوه

لبدر ی لماا یشهرو دهرکنهمرکوظاشفیووظاش 

کحترکم،جامیندرکدغامشاملکشن.دکشتخرکهید،دکرشد

.تکسلمااب ظامیخدماتحتیوصرک ینکلینکزکطااتو

شرکشطیا کن اشدمیپیشرفتنوثروتاندکشرریلمااب

اری یک رخوکارکمکابرکشااب،تحصیلکمکابجالنکز

ورکردمکز سیاریو االکمنیتیورفاهیکمکا اتپاشین،

ررکشکشن نمهاجرت رکیرکزشادیکفرکددشار کات

.کستکردهمنداالصن

منظور از تابعیت آلمان 
چیست



ویتتا یکندکر د سیاریتااشلکفرکدکز سیاری

ررکشکشندرو ااشندکخذرکلماابکشررپاسپررت

رکهکزرکشرکشندرتا ییت نرسیدب.کنندز د ی

 ن رشتارکشندرکنکستپذشرکمکاب سیاریهای

.شد د ررسیکاملصررت

ز د یکصلیشرکش کزشکیلماابتا ییتکسب رکی

فرکدک رکیکن اشدمیمشخصمدت نکشررکشندر

 اشد،میتفاوتمختل 
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 نوش ککشنکخذ اترک ندمیکشررکشندرکارک جام

جستجری نماه۶مدت نو اردهسفرکشررکشن

یل،تحص. پردکز دکشررکشندرخرد ظرمرردشغل

هایرکهدشارکزپناهند یوکزدوکج ذکری،سرماشن

کخذکمکاب. اشدمیکشررکشنکشررکصامتکخذ

 افرقهایروشکزشرهردرلماابدکئمکصامت

ت فترکبمی.کستپذشرکمکابالزمشرکش کسب

۵رکشرکشندکئمکصامتکخذشرکش ترشنمهمکزشکی

 ابزمهارتکسبومدکومومستار طررز د یسال

کشندر ظرمرردفردکصامتزمابمدتدرلماا ی

۸کصلحدکزپس اشندمیصادرکفرکدو اشدمیکشرر

. ااشنددرشافترککشررکشنپاسپررتسال


