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متزش  اخذ ویزای تحصیلی آلمان به دلیل کیفیت  آ

نه عالی، شیر ساخ  های تحقیقاتی، آمزش  کم هزی

ان و آینده شغلی مناسب همزاره مزرد تزجه عالقمند

و اش ایتن ر. تحصیل در این کشزرمحسزب می گتردد

رای اغلب مردم جهان معتقدند آلمان بهترین مکان ب

بته حال که آلمان. تحصیل و شندگی به شمار می رود

ایط عنزان کشزری برگزیده انتختاب شتد، بایتد شتر

رستی دریاف  ویزای تحصیلی این کشزر را متزرد بر

.دادقرار 

متتتدارو متتتزرد نیتتتاش بتتترای ویتتتزای تحصتتتیلی در 

رای کشزرآلمان چه هستند؟ مدرو شبان مزرد نیاش ب

دوره های تحصیلی آلمان چه نمره می باشد؟ 

ویزای تحصیلی آلمان



لمانآهایدانشگاهدرانگلیسیشبانبهتزانمیآیا

چندتسفارپاسخگزییشمانیهایباشهکرد؟تحصیل

آلمان،تحصیلیویزایدرهمراهانباشد؟میوق 

ماباسزاالتاینبهپاسخبرایدارند؟کاراجاشه

.باشیدهمراه



ن چگونه ویزای تحصیلی آلما
را بگیریم؟

How to get a German student visa?

روز۹۰ازبیشباشندداشتهقصددانشجویاناگر

بهازنیباشندداشتهاقامتآلماندرتحصیلجهت

ویزای.داشتخواهندآلمانتحصیلیویزایاخذ

درواستماههسهدانشجویانبرایشدهصادر

ساالنهصورتبهنظرموردشرایطاحرازصورت

ورکشبهورودازپسدانشجویان.شودمیتمدید

بهتمدبلندویزایدریافتبرایبایستمیآلمان

،مالیتمکنارائه.نمایندمراجعهمنطقهشهرداری

هسالیکاقامتدریافتبرایسکونتمحلاجاره

.باشدمیالزامیتحصیلی

بندیهدستکلیگروهسهبهآلمانتحصیلیویزای

بایدنآلمادرتحصیلادامهبرایمتقاضیان.شودمی

میاشارهادامهدرآنهابهکهویزاهاییازیکیاز

.نماینداقدامشود

https://www.topuniversities.com/student-info/studying-abroad/how-get-german-student-visa


یانایرانکهآلمانکشزردرتحصیلیدورهجستجزیویزای

.داش خزاهندآندریاف برایپایینیشانس

Language Course Visa (Visa for Language Learning

شبانهایدورهدرشرک برایویزا

Student Applicant Visa (Visum Zur Studienbewerbung)

Student Visa (Visum Zu Studienzwecken)

جزیاندانشکهآلمانتحصیلیویزاینزعترینمعمزل

.نمایندمیاقدامآنبرایایرانی

وآلمانهایدانشگاهاشپذیر اخذصزرتدرمتقاضیان

قادرشزد،میاشارهآنهابهکهمدارکیآوردنفراهم

به.ندنمایاقدامکشزراینتحصیلیویزایبرایبزدخزاهند

هاگاهدانشوجزدهمچنینوپذیر ظرفی بزدنباالدلیل

هزار۲۰۰اشبیشساالنهمعتبرتحقیقاتی-علمیمراکزو

نایواردتحصیلیویزایطریقاشجهانسراسراشدانشجز

.شزندمیکشزر



فراهمباآلمانتحصیلیویزایدریاف برایاقدام

اندانشجزی.اس پذیرامکانمشخصیمدارکیآوردن

وتحصیلادامهبرایآلمانکشزرانتخابصزرتدر

برای بایسمیکشزرایندرتحصیلیروندباآشنایی

ینترمهمبهادامهدر.نماینداقدامتحصیلیویزایاخذ

ارهاشدانشجزییویزایدریاف براینیاشمزردمدارو

نزانعبهراآلمانکهشخصیاس ذکرقابل.اس شده

شبانبایس مینماید،میانتخابخزدتحصیلیمقصد

درندتزانمیالمللیبینمتقاضیان.بیامزشدراآلمانی

لتحصیبهانگلیسیشبانبههادانشگاهاشبرخی

لیسیانگشبانمعتبرمدرومزاردگزنهایندر.بپرداشند

صزرتبهاما.اس نیاشمزردTOEFLیاIELTSمانند

حصیلتاشپسکاریاوشندگیقصدمتقاضیاناگرکلی

مککآلمانیشبانیادگیریباشند،داشتهراآلماندر

.کردخزاهدآنهابهشایانی

مدارک مورد نیاز برای ویزای 
تحصیلی آلمان چه هستند؟



ی شرایط سنی ویزای تحصیل 
آلمان چگونه است؟

پذیرشاعطایبرایآلمانکشورهایدانشگاه

رایطش.کنندنمیتعیینرامشخصیسنیشرایط

افتدریبرایتاثیرگذارفاکتورهایازیکیسنی

رایطشراستایدر.باشدمیآلمانتحصیلیویزای

وتحصیلیگپ:شودمیمطرحعنواندوسنی

.سنیمحدودیت



محدودیت سنی

هایدورهبرایشرایطاینسنی،محدودتخصزصدر

نایدراقدامبرایمنطقیسن.شزدمیمطرحکارشناسی

هایسنباافراد.باشدمیسال۲۴الی۲۳تاهادوره

تاچراهکنمایندمتقاعدراویزاآفیسربایس میبیشتر

مینهاش.اندنکردهاقدامتحصیلادامهبرایشمانیباشهاین

ان،آلمدرکارشناسیهایدورهاقدامبرایشمانبهترینرو

.اس شدهتعیینسال۲۲تا۱۸بینسنین

گپ تحصیلی

رایبآلمانتحصیلیویزایدریافتبرایکهمبحثی

میاهمیتحائزدکتریوارشدکارشناسیدانشجویان

فاصلهایمعنبهتحصیلیگپ.استتحصیلیگپباشد،

.استامروزبهتاشدهاخذمدرکآخرینزمانی

خواهندقادرکاریسوابقارائهصورتدردانشجویان

ارخودشانسودهندپوششرازمانیبازهاینتابود

.دهندافزایشویزادریافتبرای



نحوه اقدام برای ویزای تحصیلی 
آلمان به چه ترتیب است؟

ورکشترینموفقازیکیعنوانبهآلمانکشور

نداشتباشینگنحوزهواروپااتحادیهعضوهای

بهآمریکاازپساول،ترازدانشگاه۴۰۹ازبیش

بهیتحصیلمقصدترینمحبوبوبهترینعنوان

دانشجوییویزایدریافتمراحل.رودمیشمار

.باشدمیزیرشرحبهآلمان



نامه پذیرش از دانشگاه های 
آلمان

لمانآتحصیلیویزایاخذنیاشهایپیشومزاردمهمتریناش

اخذوتحصیلیمقطعورشتهدانشگاه،انتخاببهتزانمی

یطشرااشبایس میپذیر اخذجه .کرداشارهپذیر 

زردمشماتحصیلیمدرواگر.شزیدمطلعخزدتحصیلی

۴۰)ترمسهیادوحداقلوباشدآلمانهایدانشگاهتایید

بهیدتزانمیباشیدکردهتحصیلدانشگاهدر(درسیواحد

اهدانشگواردکالجدورهگذراندنبدونومستقیمصزرت

.شزید

پریسبهملزمباشیدنداشتهرافزق الذکرشرایطچنانچه

اخذجه متقاضیان.بزدخزاهیدکالجهایدورهکردن

 درخزاسفرمتکمیلبهملزمدانشگاهپذیر فرایند

مداروآخرینترجمهنام،ثب پروسهانجامپذیر ،

خزاهندیمهبومالیتمکنتحصیلی،مداروتاییدیهتحصیلی،

.بزد



یلیتحصویزایبرایدرخزاس باالیحجمبهتزجهبا

بهیلتبدآلمانسفارتوق تعیینحاضرحالدرآلمان

 وقتعیینحاضرحالدر.اس شدهبریشمانپروسه

 سایوبآنالینسامانهطریقاشتنهاآلمانسفارت

بایس میسفارتوق رشروبرای.پذیردمیانجام

مربزطهقسم دروشدهسفارتسای وبوارد

راSubmitگزینهونماییدواردراخزدشخصیاطالعات

.بزنید

ارتسفسزیاشتاییدیهجه ایمیلینامثب اشپس

در.کردخزاهیددریاف پیگیریشمارهحاویآلمان

میارسالشمابرایسفارتجانباشکهدومیایمیل

.شزدمیاعالمشمامصاحبهوق ساع وتاریخشزد

ایمیلدریاف اشروش۷اشپسمتقاضیاناس گفتنی

اینصزرتغیردرکنندتاییدراآنتادارندشماندوم

.شدخزاهدلغزآنهاوق 

تعیین وقت سفارت و 
اندرخواست ویزای تحصیلی آلم



یانمتقاضبرایحاضرحالدرسفارتاس ذکرشایان

هبورودمستقیمپذیر کهدکتراوارشدمقطع

هکاس کردهفراهمراامکانایندارند،رادانشگاه

وق (ماهیکحدود)تریکزتاهشمانمدتطی

.نماینداخذراخزدسفارت



جمع آوری و ارائه مدارک الزم 
جهت اخذ ویزای تحصیلی آلمان

اضیانمتقآلمانسفارتتزسطشدهارائهاطالعاتطبق

دهشذکرمداروسفارتدرحضزرهنگامبایس می

آنهابهتزانمیکهمدارکیجملهاش.نمایندارائهرا

:اشعبارتندنمزداشاره

ویزادرخزاس فرم1.

عکس2.

گذرنامه3.

شدهتاییدتحصیلیمدارو4.

کهسفارتنیاشمزردمدارو5.

https://teheran.diplo.de/


مصاحبه حضوری و مراجعه به 
سفارت آلمان

دهشتعیینشمانرسیدنوقبلمراحلگذراندناشپس

ومدارهمراهبهبایس میمتقاضیسفارت،سزیاش

زدخپروندهآفیسرباومراجعهسفارتبهشدهاعالم

شرودرمتقاضیاناس گفتنی.دهدانجاممصاحبه

بیزمتریکمراحلبایس میسفارتبهمراجعه

.دهندانجامرا(نگاریانگش )

ههمرابهگذرنامهمدارو،ارائهومصاحبهانجاماشپس

.شددخزاهدادهمتقاضیبهپیگیریکدحاویایبرگه

عی وضونتیجهاشاطالعبرایبایس میمتقاضیان

سفارتجانباشایمیلمنتظرخزدتحصیلیویزای

.بمانندآلمان



ر ویزای تحصیلی آلمان از طریق سای
کشورها به چه صورت است؟

ارتسفوقتمدتطوالنیزمانیهایبازهواسطهبه

ازبسیاریتحصیلی،ویزایدریافتبرایآلمان

رهایکشوازسفارتوقتاخذدنبالبهدانشجویان

ازیکیحاضرحالدرروشاین.باشندمیهمسایه

یمسفارتوقتدرتسریعهایروشترینمعمول

.باشد

رینتمعمولعنوانبهترکیهوارمنستانکشورهای

تحصیلیویزایدریافتبرایاطرافکشورهای

اقامتاستبذکرالزم.روندمیشماربهآلمان

درتسریعبراینظرموردکشوردرماه۶باالی

روهمیناز.باشدمیالزامیآلمانسفارتوقت

ایوزبانهایدورهبرایبایستمیدانشجویان

ازپسوشوندنظرموردکشورهایواردتحصیلی

.نمایندسفارتتسلیمراخوددرخواستآن



مزلمع:ارمنستانطریقاشآلمانتحصیلیویزای•

کشزردرشبانهایدورهدرشرک رو ترین

ردشبانهایدورههایهزینه.باشدمیارمنستان

یمصرفهبهمقرونومعقزلبسیارکشزراین

.باشد

شزرکدر:ترکیهکشزراشآلمانتحصیلیویزای•

هایدورهدرحضزررو ترینمعمزلترکیه

میزرکشایناشیکسالهاقام کسبودانشگاهی

.باشد



ویزای همراه دانشجویی 
آلمان به چه صورت است؟

تحصیلی،ویزایجملهاشمهاجرتیهایپروسهدر

شناختههمراهعنزانبهسال۱۸شیرفرشندانوهمسر

تزانندنمیمجرددانشجزیانروهمیناش.شزندمی

طهواسبهوالدینبایدونماینداقدامخزدوالدینبرای

.نماینداقدامآلمانکشزربرایخزدشرایط

ابتدااشهمراهانمناسب،مالیتمکنارائهصزرتدر

میداراراآلمانکشزردراصلیفردهمراهیحق

انگینمیصزرتبهنیاشمزردمالیتمکنمیزان.باشند

غیردر.اس گشتهتعیینیزروهزار۱۸تا۱۶بین

میماه۶الی۳شمانیفاصلهباهمراهانصزرتاین

.نماینداقدامویزادریاف برایتزانند

بهکارمجزشدریاف برایدانشجزفردهمسر

پروپزالوفرمایدمیمراجعهسکزن محلشهرداری

گیرندهتصمیمارگانشهرداری.دهدمیارائهراخزد

صزرتدرفرشندان.باشدمیهمراهکارمیزانبرای

انرایگصزرتبهبزدخزاهندقادرآلمانیشباندانش

.بپرداشندتحصیلبهآلمانمدارسدر



ویزای تحصیلی آلمان بدون مدرک
زبان امکان پذیر است؟

 دریافامکانقزانینبهتزجهباوکلیصزرتبه

یرپذامکانشبانمدروبدونآلمانتحصیلیویزای

ویزاآلمان،تحصیلیویزایهایرو اشیکی.باشدمی

تهنکاین.باشدمیکشزرایندرشبانهایدورهبرای

برایکهبزدخزاهندقادرافرادکهمعناس بدین

رارکشزاینبهورودمجزشآلمانیشبانسطحتکمیل

.نماینددریاف 

 دریافبرایایرانیدانشجزیانشانسحاضرحالدر

بهزجهتبا.شزدمیگرفتهنظردرپایینبسیارویزا

سفارت،وق شمانیهایباشهوآلماندول قزانین

ه،گرواینبهآریاناپارسمزسسهمشاورینتزصیه

دریاف برایاقدامآناشپسوشبانمدروتکمیل

.باشدمیآلمانتحصیلیویزای



هبمراجعهبراینیاشمزردمداروتکمیلصزرتدرافراد

هایینههز.باشندمیسفارتوق تعیینبهملزمسفارت

ادلمعاصلیفردبرایآلمانتحصیلیویزایدرخزاس 

 درخزاسهزینهبایس میمتقاضیان.اس یزرو۸۰

همصاحبروشدرنقدصزرتبهراآلمانتحصیلیویزای

.نمایندپرداخ 

ابلقاعتباریکارتیاوچکهرگزنهکهاس ذکرقابل

نامهببایس میمبلغاینانتقالحزاله.نیس قبزل

اس نیگفتباشد،متقاضیکشزردرآلمانکنسزلگری

هداشتتزجه.بگذردحزالهایناشماهدواشبیشنباید

.نیس استردادقابلویزااینهزینهکهباشید

هزینه های درخواست ویزای 
تحصیلی آلمان چقدر است؟



تمامیارائهصزرتدرسفارتپاسخگزییشمانمدت

.شزدمیشدهتخمینهفته۶تا۴بینسفارتبهمدارو

مانشمدارو،ارائهومصاحبهانجاماشپساس بذکرالشم

 ثابهمزارهتحصیلیویزایوضعی بهپاسخگزیی

وزدانشجپروندهاساسبرمزاردبرخیدرحتینیس ،

یدگیرسشمان…ومصاحبهتحصیلی،سابقهمانندمزاردی

.رسدمیهفتهسهاشکمتربهویابدمیکاهشپروندهبه

ویزای تحصیلی آلمان چقدر 
طول می کشد؟



رایبآلمانکشزردردانشگاهیقبلمقاطعدرتحصیل

وجزدپذیر شانسواس پذیرامکانمتقاضیانتمامی

ثراکدرتحصیلکهاس ایناهمی حائزنکتهامادارد

نکتهنمهمتری.باشدمیآلمانیشبانبهکشزراینمدارس

عدمدلیلبهکهاس اینآلمانتحصیلیویزایاخذ

یزاونزعایندریاف درکمیشانسآلمانیشبانمهارت

.داش خزاهید

انشببهکارشناسیمقطعدرآلمانهایدانشگاهاکثر

ایندرپذیر نیاشهایپیشاشوهستندرایگانآلمانی

اخذاس گفتنی.اس آلمانیشبانمدروداشتنمقطع

کترادوارشدکارشناسیمقطعدرآلمانتحصیلیویزای

نشبابهبیشترآمزششیهایدورهبزدندارادلیلبه

.داردباالتریشانسانگلیسی

ان شانس درخواست ویزای تحصیلی آلم
به چه صورت است؟۲۰۲۰در سال 



ویزایدریاف برایمهمبسیارنکاتدیگراش

فردمالیتمکنوگرد بهتزانمیآلمانتحصیلی

یکههزینبایس میدانشجزیان.کرداشارهمتقاضی

حسابدرراآلماندرتحصیلهمراهبهشندگیسال

هببایدهزینهمیزاناین.دهندارائهسفارتبهخزد

آمدهاصلیفردحسابدرمعقزلومنطقیصزرت

ساباحتبامالیتمکنمیزاناس بذکرالشم.باشد

.گرددمیمحاسبهآشادیزرونرخ



نتیجه گیری

ایدهنهگزیعنوانبهآلمانکشورانتخاببهتوجهبا

کشوراینبهورودبرایتحصیل،ادامهبرایآل

آلمانتحصیلیویزایدریافتبهموظفدانشجویان

ورتصدرشده،عنوانمطالببهتوجهبا.باشندمی

ویزادریافتروندمراحلپیمودنومدارکارائه

.شدنائلخواستهاینبهتوانمی

باآلمانکشوربرایتحصیلیویزایشرایط

انشدبدونتواننمیواستهمراههاییپیچیدگی

ویزایهایپیچیدگیاز.نموداقدامکاراینبرای

شرایطهککرداشارهنکتهاینبهتوانمیتحصیلی

فاوتمتتحصیلیمقاطعباسفارتوقتدرخواست

ارشدکارشناسیدانشجویانمثالطوربه.باشدمی

همراهبهکاملمدارکارائهصورتدردکتراو

سفارتوقتماه۱زیرتوانندمیزبانمدرک

.نماینددریافت



ادهآمروشاشمختلفیساعاتدرآریاناپارسمشاورین

.اشندبمیعزیزدوستانشمابهمشاورهوپاسخگزیی

رسآریاناپامشاورینرایگانمشاورهاشمندیبهرهبا

دخزاهیانتخابخزدمهاجرتبرایرامقصدبهترین
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