
در آلمانکار 

آلمان
Germany



تی آلمان به عنوان قدرت اول اقتصادی اروپاا و نان 

ترین کشاور قاارس زاهم اماوارس  اورد توراه ا اراد 

از  هم یک.  تخصص برای اشتغال به کار بودس ازت

مان ترین  مایای کار در آلمان دریا ت بااتترین   ا

ی عالوس بار تننولاو . حقوق در کل اروپا خوااد بود

طح پ شر ته و ا نانات  درن آلماان باعاا ارتقاا زا

ن دانش ن روی کار در این کشور شدس ازات  کاه ایا

 تی  وضوع تاث ر بسامایی در رشاد اقتصاادی و نان

.این کشور دارد

ایی رشد نن تی آلمان با ا چ یک از کشوراای اروپ

ردس قابل ق اس ن ست  در واقع ار زااله ی اگ تسات

ای از ناانایع و  شااادل ردیااد در آلمااان شااروع بااه 

  ال ت  ی نمایند  

در آلمانکار 



وروانکارن رویبهاموارسکشوراینروایناز

درارکقوان نوشرایطباادا هدر.داردن از تخصص

.شدخواا مآشناب شترآلمان



شرایط کار در آلمان

Working conditions in Germany

دوازدتواننمیآلماندرکاربهمندعالقهمتقاضیان

روش.نماینداقدامکشورایندرکاربرایروش

همانیااروپااتحادیهکشورهایسایرهماننداول

یویزادومروشوباشدمیشغلیپیشنهادروش

Job Seekerتفرصمندانعالقهبهکهاستآلمان

نعنوابهآلمان.دهدمیکارجستجویبرایماهه۶

این.ودرمیشماربهاروپااقتصادیقطببزرگترین

جایگاهدرداخلیناخالصتولیدلحاظازکشور

اتحادیهگذارانبنیانازوداردقرارجهانچهارم

سیستملطفبهآلمان.استیوروحوزهواروپا

ازییکعنوانبهخودپویایوپیشرفتهآموزشی

ارههمودنیاصنعتیواقتصادیآموزشی،قطبهای

از.دگیرمیقرارمتقاضیانازبسیاریتوجهمورد

درکاربهاشتغالتوانندمیمندانعالقهروهمین

.نماینداقدامآلمانکشور

https://www.jobs.ac.uk/country-profiles/germany/living-in/article/22/working-conditions-in-germany
https://arianaabroad.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/


بااروپاییکشوراایادلبکهاخ راایزالدر

دارایآلماناستند وارهاقتصادیرکود شنالت

ن رویکمهودباکشوراین.ازتازتثنایی وق  ت

زالییآلمانکشور.ازت وارهروان تخصص

دران تخصصبرای نازهیبس ارکاربازاراخ راای

ان ک  نننایع النترون ک کا پ وتر برق ز  نه

وزانداروزاپمشنان تروسوتیآی  میک ش می 

.ازتنمودس راام…وپرزتاران

شدر توالیزالنهم نتوانسته۲۰۱۸زالدرآلمان

ای نپنرخخایربهاین.نمایدتجربهراخوداقتصادی

برمتمرکباعالیآ وزشز ستمیکو٪۴٫۲ب ناری

کارترانتجه مبرایایحر هاای هارتتوز ه

شرکتازت دادیبرایایز  نهکشوراین.ازت

:رملهازکند  ی راام ل تیچنداای



• Adidas

• Beck’s Brewery

• BMW

• Deutsche Bank

• Haribo

• Hugo Boss

• Lidl

• Siemens

• Volkswagen



ایکشوراشهروندانزایروایران انبرایکارشرایط

ن ازبهتورهبابود خواادینساناروپااتحادیهازخارج

شورکاینباتجربهو تخصصن رویبهآلمانکشور

الاشتغبرایشرایطواردو جربا رادپذیرایاموارس

.ازت

تخدامازوشغلیپ شر ترازتایدر همنناتازینی

ربعالوسالمللیب نوآلمانی  تهراایشرکتدر

بهعواقدر.ازتآلمانیزبانیبهکا لتسلطتخصص

راآلمانبهکاری هاررتقصدکهعمیمیاموینان

ایادورسنمودنزپریباابتداشود یتون هدارند

.یندنماکسبراآلمانیزبانبهکا یتسلط ربویه

شرایط کار در آلمان برای 
ایرانیان



ساعت کار در آلمان

وقتتمامووقتپارس شادلبرایآلماندرکارزاعت

۵)هرم تادوشنههازکار ندان  موتا بود خوااد تفاوت

۸وقتتمام شادلبرایکنند  یکار(افتهدرروز

تهافیکیولدرکهازتشدست ریگروزانهکارزاعت

۱۰روزیتاکاراضا ها نانالهتهرزد  یزاعت۴۰به

.داردورودن م(افتهدرزاعت۵۰)روزدرزاعت

توا قیدر  موتا آلماندروقتپارس شادلکارزاعات

 یت  نت رد ینورتکارن رویوکار ر اب نکه

زاعت۵ازتواند یآلماندروقتپارسکارزاعاتشود 

.باشدزاعت۳۰ایافتهتاافتهدر



آشنایی با آلمان

.اشدب یکشوراینپایتختوآلمان همشهراایازبرل ن

اتحادیهدرشهردو  نرم  تو ساحتلحاظازبرل ن

شهراایترینرذابازینیبرل نشهر.باشد یاروپا

شهردو  ناا هورگ.ازتداریزندسشببرایرهان

ی اروپااتحادیهدرشهراشتم نامچن نوآلمانبمرگ

اتتایشانمدسازینیوازتایالتیشهریاا هورگ.باشد

اشدب یثروتمندشهری ون خ شهر.آید یشماربهآلمان

رنبایایالتدرشهراین.ازتبس اریاایراذبهدارایکه

برایرهانشهراایبهترینچهارمرتههدروشدسواقع

.ازتشدسانتخابزندتی

شهرنایودارندزنونتزیادیبس ارایران انکلنشهردر

رایبزندتیوتحص لادا هبرای نازهیبس ارشرایط

شهریکعمدتاکلن.ازتکردس راامخارری هاررین

آلمان همشهراایدیگرازآخنشهر.ازتبودس رانگی

خایربآخنشهر.ازتشدسواقعکلنبخشدرکهباشد ی

بانزبهتوناتونزبانیاایحوزسبهنمدینیوبودن رزی

.شود ینحهت ختلگاای



 رکمواروپا راکمثروتمندترینازینی راننفورت

وخوازتگاس راننفورت.ازتادب اتو رانگ

ادیاقتصشهرترین همواروپا رکمیبانکقرارتاس

زا راننفورتشهرتاریخ لحاظاز.ازتاروپاقارس

خیتاری هماتفاقاتوازتبرخوردارباتییاام ت

.بودپ وزتهوقوعبهشهرایندرآلمانکشور



کارارازسبهن ازکار بازاربهورودبرای

(ArbeitsgenehmigungیاArbeitserlaubnis)یا

 ال اتیکارتبهن ازامچن ن.ازتاقا تارازس

(Lohnsteuerkarte)ارتماعیا ن تشمارسو

(Sozialversicherungsnummer)اایکارت.باشد ی

.شود ینادرزنونت حلشهرداریتوزط ال اتی

ب مه وزساتتوزطارتماعیخد اتاایشمارس

Lohn)حقوق.شود ینادربازنشستگی / Gehalt)در

ادل شاکثر.ازترهاندر  مانباتترینازینیآلمان

 یشروعزالدر€۰۰۰ ۳۰ازالتحص الن ارغبرای

کلییوربهوقتتمامکاریادانشجویی شادل.شود

حقوق.کنند یدریا تزاعتدریورو۱۵تا۶حدود

برایکسرازقهلی نی (Brutto)ناخالص ورددر  موت

هکانگا ی.شود ی حازههارتماعیا ن تو ال ات

۴۲تا۱۴ب نباشد شدسذکرعددازترباتا رادحقوق

باتیمرقاین.شود یکسر ال اتحقوقبهنسهتدرند

€ ااه۱۲دورسیکیولدرکها رادیبرای قط

.شود یاعمالکنند  یدریا تب شتریا۷۳۱ ۲۵۰

قوانین کار در آلمان چگونه
است؟



میزان درآمد در آلمان

آلماندرکار مایایترین همازینیتردیدبدون

آلمانبود خواادکشورایندر ردیدرآ دزرانه

برایرااروپاکلدر مایاوحقوق  مانباتترین

ارکن رویواقعدر.ازتتر تهنظردرکارن روی

اایکشوردیگردرا راد شابهکاریزاعتباآلمان

تا  مو.نمایند یدریا تب شتریحقوقاروپایی

حداکثرویورو۱۰۰۰ اا انهآلماندرحقوقحداقل

درآ دکلییوربه.بودخواادیورو۱۷۰۰۰حقوق

رحشبهآلمانرایج شادلازبرخیزال انهناخالص

.باشد یذیل





نحوه کاریابی در آلمان

اینخاکدرکها رادیبرایآلماندرکاریابینحوس

حضورآلمانازخارجکها رادیودارندحضورکشور

ارازآلماندرکار تقاض ان.ازت تفاوتدارند

درمانآلن از ورد شادلل ستبهتوانند یکشوری

.باشندهداشتدزترسالمللیبه نکاریابیاایزایت

حضورآلمانکشورداخلکها رادیدیگرزویاز

ررایدازتخداماایآتهییریقازتوانند یدارند

نظر وردشغلکار ر ابهحضوری رار هیاآلمان

رینترایجازینیکلییوربه.آورنددزتبهراخود

نب کاریابیاایزایتآلماندرکاریابیاایروش

یلذشرحبهآنها شهورترینکهبود خوااندالمللی

.باشند ی





دوره های کارآموزی در آلمان

برایعالیراسیکآلماندرکارآ وزیدورسیک

 هتوزحالدرامچن نوازتشغلی رنتتقویت

آلمانزندتیش وسازتوان د ی ردیاای هارت

اتزه  مولیوربهآلماندرکارآ وزی.بهریدلذت

ازت مننااشرکتازبرخی.کشد ییول اس۱۲

ارائهسنشدپرداختاای وق  تبرایتحص لیبورس

.داردزاز انبهبستگیعوا لاین.داند

کارآ وزی رنتهای

•AIESEC-التحص الن ارغودانشجویانبرای

اخ ر

•GoAbroad.com

•GoOverseas

•IAESTE-انرو هندزیعلوم دانشجویانبرای

•iAgora

•The Intern Group

https://www.aiesec.co.uk/
https://www.goabroad.com/intern-abroad/search/germany/internships-abroad-1
https://www.gooverseas.com/internships-abroad/germany
https://iaeste.org/
https://www.iagora.com/work/en/internships/for-english-speakers/germany
https://www.prospects.ac.uk/employer-profiles/the-intern-group-20991


ککمدانشجویانبهتوانند یامچن ناادانشگاس

ورسدتذراندن.کنندتضم نراخودکارآ دیتاکند

یتخصصاایکالجیااادانشگاسدرتخصصیاای

بها رادورود س رتوانند ی(اوزه لدونگ)آلمان

لدل بهآلمانکشور.نمایداموارراآلمانکاربازار

کارروین بهاموارستستردسننایعوقدرتمنداقتصاد

ازبرخیل ستحاضرحالدر.داردن از تخصص

ذیلشرحبه۲۰۲۰زالدرآلمانن از ورد شادل

.باشد ی

۲۰۲۰آلمانن از ورد شادلازبرخیل ست

برنا ه   ماران ا مارنرمداندتانتوز ه•

نویسان

یبرقاتصاتت برق النترون ک هندزان•

پرزتاران•



 ناوریتحل لگران ایالعات ناوری شاوران•

ایالعات

 شادل دیریتکارشنازان اقتصاددانان•

حساب دیران  شتری شاوران•

تول ددزت اران•

 روشدزت اران/نمایندتان•

 حصول دیران  روش دیران•

عمران هندزان   ماران•



چه روش هایی برای کار در آلمان وجود 
دارد؟

درکارپیشنهاداخذبرایقانونکلیبصورت

مینظرموردشغلکهاستصورتبدینآلمان،

۳دتمبهاروپااتحادیهکاریابیسایتدربایست

هیچاگرزمان،همیندر.گرددآگهیماه۳تاهفته

ولقبجهتاتحادیه،اینعضوکشور۲۸ازداوطلبی

میکارفرمایانوسازمانهانکرد،اقدامشغلاین

اینخارجازراخودنظرموردنیروهایتوانند

بهایراستدرقانوناین.گیرندخدمتبهاتحادیه،

وپااردرتحصیلحالدریاومقیمافرادگیریکار

.استشدهتدوینکشورها،اینکاریبازارهایدر

رادافبرایشغلکردنپیداکهاستبدیهیفلذا

.بودخواهدسختبسیاراروپااتحادیهازخارج



روش های دیگر

 یانآلمدرتحص لبه شغولکها رادیازتبدیهی

سکرداخذاروپاازراخودتحص لی دارکیاوباشند

وغلشکردنپ داخصوصدرب شتریشانسباشند 

وکالی.داشتخوااندآلماندرکاریاقا تاخذ

نندک یتون هشمابهآریاناپارس هاررتی وزسه

اخذوآلماندرشغلیا تنرهتاقدامقصداترکه

اینبودندشواربهتورهبادارید راآلمانکاریاقا ت

پا ارواتحادیهحاضرحالقوان نبهتورهباوپروزه

دائماقا تاخذ تقاض انرویپ شروشبهترین

اسروکشوراینتحص لیویمایاخذرهتاقدامآلمان 

خذارهتاقدامآنپیدروآلمانکشورخاکبهیا تن

ازپسدانشجویان.باشد یآلمانکشورکاریویمای

بدنهال اس۶ دتبهتوانند یخودتحص التاتمام

یمایوبهراخودتحص لیویمایوتشتهنظر وردکار

.کنندتهدیلکار



بان تقاض اشدس ذکرز انیبازسوتحص لیولدر

 یوشوند یآشناآلمانکشوردر ورودشرایط

شآ وزراایحر ه ورودن ازاایبهتورهباتوانند

زطحدتوانن یا رادشدسذکرز انیبازسدر.به نند

انلیروش۲کلییوربه.داندارتقاراخودزبان

ی ذیلشرحبهکهداردورودآلماندراشتغالبرای

.باشد



job)کارپ شنهاددریا ت offer)آلمانیکار ر ایاناز

اقعودرازت آلمانبهکاری هاررتبرایروشبهترین

کشوربهورودبدوازا رادکاری هاررتروشایندر

 یکسبدرآ دوشدخوااندکاربه شغولآلمان

ااروپاتحادیهدرکارقوان نبهتورهباولی.نمایند

هباروپااتحادیهازخارجکشوراایشهروندان تازفانه

.نماینددریا ت نازهیکاریپ شنهادتوانند یزختی

(job offer)پیشنهاد کار 



ورودآلمانکاربازاردراشتغالبرایکهدیگریروش

هبتورهبا.باشد یآلمانکاررستجویویمایدارد 

آ رراباخذبارابطهدراروپااتحادیهزختقوان ن

ویمایریقازآلماندرکاربرایعمیماموینانادلب

هکا رادیبهویمااین.نمایند یاقدامکاررستجوی

رامانآلبهورودارازساستندتخصصیاتحص التدارای

.داد ی

 یآلمانز نررابویمایاخذبه و قکها رادی

داشت خوااندراکشورایندراقا تارازس اس۶شوند

در.دشونکاربه شغولبایست یحتماا دتایندرکه

نندکپ دارانظر وردشغل دتایندرا رادکهنورتی

توانند یزال۲ازپسونمایند یدریا تکارتبلو

.نماینداخذراآلماندائماقا ت

job seeker))ویزای جستجوی کار 



برای دریافت ویزای کار آلمان چه 
مدارکی الزم است؟

ستبایمیمتقاضیانویزاییهرگونهدریافتبرای

اززنیآلمانکارویزاینمایند،تهیهرامربوطهمدارک

ارهاشکههمانگونهبود،نخواهدمستثنیقاعدهاین

وجودروش۲آلمانکارویزایدریافتبرایگردید

قوانینوشرایطهاروشاینازیکهرکهدارد

دمورمدارککلیصورتبه.داشتخواهندمتفاوتی

یمذیلشرحبهآلمانکارویزایدریافتبراینیاز

.باشد



دیپلمتحص لی درکحداقل•

ایحر هکارزابقهزال۳ازب ش•

زنزال۴۵حداکثر•

آلمانیB1زبان درکحداقل•

 الیتمنن•

پ ش نهزوعدمتواای•

کا یاعتهارباپازپورت•

لیست مدارک مورد نیاز برای دریافت
ویزای جستجوی کار آلمان



کا یاعتهارباپازپوت•

از  تهرشغلیپ شنهادوکاریقراردادارائه•

آلمانیکار ر ای

 رآراببا رتهطشغلیوتحص لی دارکارائه•

 الیتمنن•

آلمانیکار ر ای شخصاتارائه•

آلماندرزندتیوکار حلآدرسارائه•

پ ش نهزوعدمتواای•

مدارک الزم برای دریافت ویزای 
کار آلمان از طریق جاب آفر



 یمانآلکارویمایاخذبه و قکها رادیازت تفتنی

تپرداخوکشورایندرکارزالزهحدودازپسشوند 

دائماقا تاخذبه و قتوانند یآلمان دولتبه ال ات

 شتربیاتمامبایدآلمانشهروندیاخذبرای.شوندآلمان

:دا دانجامرازیرشرایطاز

•Aufenthaltserlaubnisاقا تارازسیا  تهر

Aufenthaltsberechtigung

آلماندرزندتیزال۸حداقل•

دونبشماوابستگانوشمااز   شتیتضم ن•

ثنائاتازت)ب ناری مایاییاارتماعیر اسازازتفادس

(زال۲۳زیرا رادبرای

B1زطحآلمانیزبانازکا یدانش•

آلمانازازیقانونزوتند•

ندارچ)کن درااراخودزابقشهروندیبایدشما•

(ازتاینبرایازتثنا

ک فریزابقهعدم•

شرایط دریافت اقامت آلمان از 
طریق کار چگونه است؟



تذارتاث ر اکتوراایترین همازآلمانیزبانداشتن

بدینننتهاین.باشد یآلمانکارویمایاخذبرای

ندتوان یآلمانیزبانازداشتنباا رادکه  نازت

درا راد.داندا مایشویمااخذبرایراخودشانس

ن رزنداوامسرتوانند یآلمانکارویمایاخذنورت

کرذبهتزم.باشندداشتهامراسبهخودبارازال۱۸زیر

نمیندق سئلهاینز نررابویمایرازتایدرازت

.کند

رابویمایبرایآلمانزفارتوقتز انیاایبازس

روام ناز.( اس۲۶تا۱۶)باشد ی دتبلندز نر

برایریمیبرنا هباآلمانکشوربهورودبه ندانعالقه

.نماینداقداما راین

انآلمکاررستجویویمایدریا تشرایطازایالعرهت

جویرستویمای:نمای د طال هرا قالهاین(ز نرراب)

آلمانکار

ویزای کار آلمان چه مزایا و 
معایبی دارد؟

https://arianaabroad.com/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/


ومانآلایدانشگاسدرتحص لبودنرایگانبهتورهبا

ذاخبرایشدیدیرقابت راکم این نازباایرتهه

اخذبرایالمللیب ندانشجویان.داردورودپذیرش

 ین منشنلبهترینبه دارکارائهبه لممپذیرش

هبتوان یآلماندرتحص ل مایایدیگراز.باشند

 سیانگلزبانبهدورسانتخاببرای منناای حدودیت

  ایببمرتترینازینیعنوانبهننتهاین.کرداشارس

.شود یقلمدادآلماندرتحص ل

انتخاب های محدود و رقابت شدید



بهترین مشاغل برای کار در آلمان
کدامند؟

اتکهاستدادهانجامراتحقیقاتیPrognosشرکت

راآلماندرکارگرمیلیون۳حدودکمبود۲۰۳۰سال

بهریفونیازحاضرحالدرکشور.شودمیبینیپیش

بهپایه،علومهایرشته(STEM)التحصیالنفارغ

صانمتخصبیشتر.داردمهندسینودانشمندانویژه

شرکتها،بانکدرریاضیدانانواطالعاتفناوری

هبکمکبرایبزرگهایشرکتدیگروبیمههای

.هستندنیازموردامنیتوافزارنرم

دندانپمشنیوپمشنی-۱

راهی نازکاربازارایحر هدندانپمشنانوپمشنان

  مولنورتبه.داشتخوااندآلمانکشوردر

امار۸۰حدوددرقشراینزاتنهدرآ د  انگ ن

.شود یتر تهنظردرزالدریورو



حقوقرشته-۲

€آلماندرکاربرایوک لیکزاتنهحقوق

.ازت۰۱۳ ۷۴

نن تی هندزی-۳

بهکهازت هندزیازایشاخهننایع هندزی

 یکاراازاز انوااشرکتکاراییایجاد نظور

ارتهاطدرخد اتو حصولباتواند یاین.کند

زالدریوروییامار۷۰درآ د  انگ نیوربه.باشد

.شود یزدستخم نننایع هندزانبرای

 هندزی-۴

متماازعمو یدانششا ل هندزیازتاندارددرره

باید هندزان.ازتایحر هاایرنههوااشاخه

انندتو یکوچکخطااایکهچراباشنددق قبس ار

ایبرزاتنهحقوق.شوند نجربمرگپ ا داایبه

.ازت۸۵۰ ۶۹€ هندزیاایدورس



رایانهعلوموریاض ات-۵

باریاض دانان.داردارزشام شهریاضیعلم

 یبله قادارند  حازهاتبهن ازکهااییپ چ دتی

کهداند یارائهرااایی ر ولواا دلآنها.کنند

.کنند یحلرابرانگ مچالشودشوار شنالت

€زاتنهدزتممدوحقوقبخشایندرکارکنان

.کنند یدریا ترا۲۴۱ ۶۸

یه  یعلوم-۶

تزاخدر ردمبهشنازیزیستوش می  میک 

زایرگکشویه  یدن ایقوان نشناختدق ق  واد

علمزهاینز انیولدر.کنند یکمک ورودات

ا زندتیدررا ارهاندربارس همورالبااییا ته

آلماندرکاربرایا رادحقوق  مان.اندزاخته

.ازتزالدریورو۹۵۴ ۶۶حدود



اقتصادوکاروکسب-۷

یآوررمعوشرکتیک دیریتبرایدانشداشتن

 یستشنو و ق تب نتفاوتباعاآنازتراتژی

چهوعمو یچهاا زاز انوااشرکتامه.شود

واول هانولکهدارندا رادیبهن ازخصونی 

ورتنبه.دانند یرااقتصادوکاروکسبپ چ دس

دریورو۶۵۴۰۴ا رادازدزتهاینحقوق  مانکلی

.ازتزالار

  ماری-۸

برایااحر هزایرو هندز نکناردر  ماران

 یتا  نراکاروزندتین ازاایکه ضاییزاخت

دودح  ماریکبرایزاتنهحقوق.کنند یکارکند 

.ازتیورو۸۲۲ ۵۵



روانشنازی-۹

 یآ وزشراا رادیآناایشاخهوروانشنازی

تزال به ربوط سائلتوان م یآنهاباکهداد

داروآنها.دا مقرار صلوحلوبحا وردراروانی

 یادا هخودکاربهآرا یبهوکنند یتجویمرا

وقحقو.داندرا  هتحویلرازالمتریا رادتاداند

 یزالاردر€۲۰۴ ۵۵حدودن مآنهادزتممد

.باشد

ز  نعلم-۱۰

هبزالاردارند راشنازیز  ن درککهکسانی

.ت رند یحقوقیورو۷۱۳ ۵۳حدود  مولنورت

اایحر هبا رتهط شادلحر ه ۱۰اینبرعالوس

اربرخوردآلماندرکاربرایباتییدرآ داایازذیل

.استند



۹۷۴ ۵۲€:ارتماعیوز ازیعلوم

۰۰۰ ۵۰€:تدریس

۰۲۲ ۴۷€:انسانیعلومو لسفه

۴۶۸۳۶: رانگیوتاریخیعلوم

۰۷۵ ۴۶€:یراحی

۱۱۶ ۴۵€:پرورشوآ وزش



نتیجه گیری 

نجمینپواروپااولاقتصادعنوانبهآلمانتردیدبدون

ایبرالیایدهبسیارمقصدجهانقدرتمنداقتصاد

ربعالوه.بودخواهدتوجهقابلدرآمدکسبواشغال

باالترینازآلمانالعادهفوقاقتصادیشرایط

اجتماعیورفاهیامکاناتوزندگیاستانداردهای

.باشدمیبرخوردارمناسببسیار

وقوقحمیزانباالترینآلمانکارنیرویدیگرسویاز

درزندگیتجربهکند،میدریافترااروپادرمزایای

کسبوهاشاخصباالترینبااولترازکشوری

دمقصبهراآلماناروپاکلدردرآمدمیزانباالترین

ودهنمتبدیلجهانسرتاسرازکارمتقاضیاناصلی

یچهمطلبایندرگردیدهذکرمواردبهتوجهبا.است

ذبجزمینهدرآلمانکهنداردوجودتعجبیجایگونه

دخوبهرانخستمقاماروپاکلدرمتخصصنیروی

.استدادهاختصاص



ن ت اووزارت جوزاایدارندستنهاآریاناپارسبرند

وری ناوتحق قاتعلوم وزارتوارتماعیر اسوکار

ایهپوک لچندینکارت ریبهباکهازتایراندر

شرایط درخشانبس ارزوابقباایراندادتسترییک

قاض ان تبرایراخ الآزودتیوایم نانبسترایجاد

.ازتآوردس راامراکشورازخارجبه هاررت


