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ویزای تحصیلی آلمان
اخذ ویزای تحصیلی آلمان به دلیل کیفیت

عالی ،شیر ساخ

های تحقیقاتی ،آمزش

آمتزش

کم هزینه

و آینده شغلی مناسب همزاره مزرد تزجه عالقمندان
تحصیل در این کشزرمحسزب می گتردد .اش ایتن رو
اغلب مردم جهان معتقدند آلمان بهترین مکان برای

تحصیل و شندگی به شمار می رود .حال که آلمان بته
عنزان کشزری برگزیده انتختاب شتد ،بایتد شترایط
دریاف

ویزای تحصیلی این کشزر را متزرد بررستی

قرار داد.
متتتدارو متتتزرد نیتتتاش بتتترای ویتتتزای تحصتتتیلی در
کشزرآلمان چه هستند؟ مدرو شبان مزرد نیاش برای
دوره های تحصیلی آلمان چه نمره می باشد؟

آیا می تزان به شبان انگلیسی در دانشگاه های آلمان
تحصیل کرد؟ باشه های شمانی پاسخگزیی سفارت چند

وق

می باشد؟ همراهان در ویزای تحصیلی آلمان،

اجاشه کار دارند؟ برای پاسخ به این سزاالت با ما
همراه باشید.

چگونه ویزای تحصیلی آلمان
را بگیریم؟
?How to get a German student visa
اگر دانشجویان قصد داشته باشند بیش از  ۹۰روز
جهت تحصیل در آلمان اقامت داشته باشند نیاز به
اخذ ویزای تحصیلی آلمان خواهند داشت .ویزای
صادر شده برای دانشجویان سه ماهه است و در
صورت احراز شرایط مورد نظر به صورت ساالنه
تمدید می شود .دانشجویان پس از ورود به کشور
آلمان می بایست برای دریافت ویزای بلند مدت به
شهرداری منطقه مراجعه نمایند .ارائه تمکن مالی،

اجاره محل سکونت برای دریافت اقامت یک ساله
تحصیلی الزامی می باشد.
ویزای تحصیلی آلمان به سه گروه کلی دسته بندی
می شود .متقاضیان برای ادامه تحصیل در آلمان باید

از یکی از ویزاهایی که به آنها در ادامه اشاره می
شود اقدام نمایند.

Language Course Visa (Visa for Language Learning
ویزا برای شرک

در دوره های شبان

)Student Applicant Visa (Visum Zur Studienbewerbung

ویزای جستجزی دوره تحصیلی در کشزر آلمان که ایرانیان
شانس پایینی برای دریاف

آن خزاهند داش .

)Student Visa (Visum Zu Studienzwecken

معمزل ترین نزع ویزای تحصیلی آلمان که دانشجزیان
ایرانی برای آن اقدام می نمایند.
متقاضیان در صزرت اخذ پذیر

اش دانشگاه های آلمان و

فراهم آوردن مدارکی که به آنها اشاره می شزد ،قادر
خزاهند بزد برای ویزای تحصیلی این کشزر اقدام نمایند .به
دلیل باال بزدن ظرفی

پذیر

و همچنین وجزد دانشگاه ها

و مراکز علمی-تحقیقاتی معتبر ساالنه بیش اش  ۲۰۰هزار

دانشجز اش سراسر جهان اش طریق ویزای تحصیلی وارد این
کشزر می شزند.

مدارک مورد نیاز برای ویزای
تحصیلی آلمان چه هستند؟

اقدام برای دریاف

ویزای تحصیلی آلمان با فراهم

آوردن مدارکی مشخصی امکان پذیر اس  .دانشجزیان
در صزرت انتخاب کشزر آلمان برای ادامه تحصیل و
آشنایی با روند تحصیلی در این کشزر می بایس

برای

اخذ ویزای تحصیلی اقدام نمایند .در ادامه به مهم ترین
مدارو مزرد نیاش برای دریاف
شده اس  .قابل ذکر اس

ویزای دانشجزیی اشاره

شخصی که آلمان را به عنزان

مقصد تحصیلی خزد انتخاب می نماید ،می بایس

شبان

آلمانی را بیامزشد .متقاضیان بین المللی می تزانند در

برخی اش دانشگاه ها به شبان انگلیسی به تحصیل
بپرداشند .در این گزنه مزارد مدرو معتبر شبان انگلیسی
مانند IELTSیا TOEFLمزرد نیاش اس  .اما به صزرت
کلی اگر متقاضیان قصد شندگی و یا کار پس اش تحصیل

در آلمان را داشته باشند ،یادگیری شبان آلمانی کمک
شایانی به آنها خزاهد کرد.

شرایط سنی ویزای تحصیلی
آلمان چگونه است؟
دانشگاه های کشور آلمان برای اعطای پذیرش
شرایط سنی مشخصی را تعیین نمی کنند .شرایط
سنی یکی از فاکتورهای تاثیرگذار برای دریافت
ویزای تحصیلی آلمان می باشد .در راستای شرایط
سنی دو عنوان مطرح می شود :گپ تحصیلی و
محدودیت سنی.

محدودیت سنی
در خصزص محدودت سنی ،این شرایط برای دوره های
کارشناسی مطرح می شزد .سن منطقی برای اقدام در این
دوره ها تا  ۲۳الی  ۲۴سال می باشد .افراد با سن های
بیشتر می بایس

آفیسر ویزا را متقاعد نمایند که چرا تا

این باشه شمانی برای ادامه تحصیل اقدام نکرده اند .اش همین
رو بهترین شمان برای اقدام دوره های کارشناسی در آلمان،
سنین بین  ۱۸تا  ۲۲سال تعیین شده اس .

گپ تحصیلی
مبحثی که برای دریافت ویزای تحصیلی آلمان برای
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حائز اهمیت می
باشد ،گپ تحصیلی است .گپ تحصیلی به معنای فاصله
زمانی آخرین مدرک اخذ شده تا به امروز است.
دانشجویان در صورت ارائه سوابق کاری قادر خواهند
بود تا این بازه زمانی را پوشش دهند و شانس خود را
برای دریافت ویزا افزایش دهند.

نحوه اقدام برای ویزای تحصیلی
آلمان به چه ترتیب است؟
کشور آلمان به عنوان یکی از موفق ترین کشور
های عضو اتحادیه اروپا و حوزه شینگن با داشتن
بیش از  ۴۰۹دانشگاه تراز اول ،پس از آمریکا به
عنوان بهترین و محبوب ترین مقصد تحصیلی به
شمار می رود .مراحل دریافت ویزای دانشجویی
آلمان به شرح زیر می باشد.

نامه پذیرش از دانشگاه های
آلمان

اش مهمترین مزارد و پیش نیاشهای اخذ ویزای تحصیلی آلمان
می تزان به انتخاب دانشگاه ،رشته و مقطع تحصیلی و اخذ
پذیر

اشاره کرد .جه

اخذ پذیر

می بایس

اش شرایط

تحصیلی خزد مطلع شزید .اگر مدرو تحصیلی شما مزرد
تایید دانشگاه های آلمان باشد و حداقل دو یا سه ترم (۴۰
واحد درسی) در دانشگاه تحصیل کرده باشید می تزانید به

صزرت مستقیم و بدون گذراندن دوره کالج وارد دانشگاه
شزید.
چنانچه شرایط فزقالذکر را نداشته باشید ملزم به سپری
کردن دوره های کالج خزاهید بزد .متقاضیان جه
فرایند پذیر

اخذ

دانشگاه ملزم به تکمیل فرم درخزاس

پذیر  ،انجام پروسه ثب

نام ،ترجمه آخرین مدارو

تحصیلی ،تاییدیه مدارو تحصیلی ،تمکن مالی و بیمه خزاهند
بزد.

تعیین وقت سفارت و
درخواست ویزای تحصیلی آلمان

با تزجه به حجم باالی درخزاس

برای ویزای تحصیلی

آلمان در حال حاضر تعیین وق

سفارت آلمان تبدیل به

پروسه شمان بری شده اس  .در حال حاضر تعیین وق
سفارت آلمان تنها اش طریق سامانه آنالین وب سای
انجام می پذیرد .برای رشرو وق
وارد وب سای

سفارت می بایس

سفارت شده و در قسم

مربزطه

اطالعات شخصی خزد را وارد نمایید و گزینه Submitرا
بزنید.
پس اش ثب

نام ایمیلی جه

تاییدیه اش سزی سفارت

آلمان حاوی شماره پیگیری دریاف

خزاهید کرد .در

ایمیل دومی که اش جانب سفارت برای شما ارسال می
شزد تاریخ و ساع
گفتنی اس

وق

مصاحبه شما اعالم می شزد.

متقاضیان پس اش  ۷روش اش دریاف

ایمیل

دوم شمان دارند تا آن را تایید کنند در غیر اینصزرت
وق

آنها لغز خزاهد شد.

شایان ذکر اس

سفارت در حال حاضر برای متقاضیان

مقطع ارشد و دکترا که پذیر

مستقیم ورود به

دانشگاه را دارند ،این امکان را فراهم کرده اس

که

طی مدت شمان کزتاه تری (حدود یک ماه) وق
سفارت خزد را اخذ نمایند.

جمع آوری و ارائه مدارک الزم
جهت اخذ ویزای تحصیلی آلمان

طبق اطالعات ارائه شده تزسط سفارت آلمان متقاضیان
می بایس

هنگام حضزر در سفارت مدارو ذکر شده

را ارائه نمایند .اش جمله مدارکی که می تزان به آنها

اشاره نمزد عبارتند اش:
.1

فرم درخزاس

.2

عکس

.3

گذرنامه

.4

مدارو تحصیلی تایید شده

.5

مدارو مزرد نیاش سفارت که

ویزا

مصاحبه حضوری و مراجعه به
سفارت آلمان

پس اش گذراندن مراحل قبل و رسیدن شمان تعیین شده
اش سزی سفارت ،متقاضی می بایس

به همراه مدارو

اعالم شده به سفارت مراجعه و با آفیسر پرونده خزد

مصاحبه انجام دهد .گفتنی اس

متقاضیان در روش

مراجعه به سفارت می بایس

مراحل بیزمتریک

(انگش

نگاری) را انجام دهند.

پس اش انجام مصاحبه و ارائه مدارو ،گذرنامه به همراه
برگه ای حاوی کد پیگیری به متقاضی داده خزاهد شد.
متقاضیان می بایس

برای اطالع اش نتیجه و وضعی

ویزای تحصیلی خزد منتظر ایمیل اش جانب سفارت
آلمان بمانند.

ویزای تحصیلی آلمان از طریق سایر
کشورها به چه صورت است؟
به واسطه بازه های زمانی طوالنی مدت وقت سفارت
آلمان برای دریافت ویزای تحصیلی ،بسیاری از
دانشجویان به دنبال اخذ وقت سفارت از کشورهای
همسایه می باشند .این روش در حال حاضر یکی از
معمول ترین روش های تسریع در وقت سفارت می
باشد.
کشورهای ارمنستان و ترکیه به عنوان معمول ترین
کشورهای اطراف برای دریافت ویزای تحصیلی

آلمان به شمار می روند .الزم بذکر است اقامت
باالی  ۶ماه در کشور مورد نظر برای تسریع در
وقت سفارت آلمان الزامی می باشد .از همین رو
دانشجویان می بایست برای دوره های زبان و یا

تحصیلی وارد کشورهای مورد نظر شوند و پس از
آن درخواست خود را تسلیم سفارت نمایند.

•

ویزای تحصیلی آلمان اش طریق ارمنستان :معمزل
ترین رو

شرک

در دوره های شبان در کشزر

ارمنستان می باشد .هزینه های دوره های شبان در
این کشزر بسیار معقزل و مقرون به صرفه می
باشد.
•

ویزای تحصیلی آلمان اش کشزر ترکیه :در کشزر
ترکیه معمزل ترین رو
دانشگاهی و کسب اقام
باشد.

حضزر در دوره های
یکساله اش این کشزر می

ویزای همراه دانشجویی
آلمان به چه صورت است؟
در پروسه های مهاجرتی اش جمله ویزای تحصیلی،
همسر و فرشندان شیر  ۱۸سال به عنزان همراه شناخته
می شزند .اش همین رو دانشجزیان مجرد نمی تزانند
برای والدین خزد اقدام نمایند و باید والدین به واسطه
شرایط خزد برای کشزر آلمان اقدام نمایند.
در صزرت ارائه تمکن مالی مناسب ،همراهان اش ابتدا
حق همراهی فرد اصلی در کشزر آلمان را دارا می

باشند .میزان تمکن مالی مزرد نیاش به صزرت میانگین
بین  ۱۶تا  ۱۸هزار یزرو تعیین گشته اس  .در غیر
این صزرت همراهان با فاصله شمانی  ۳الی  ۶ماه می
تزانند برای دریاف

ویزا اقدام نمایند.

همسر فرد دانشجز برای دریاف
شهرداری محل سکزن

مجزش کار به

مراجعه می فرماید و پروپزال

خزد را ارائه می دهد .شهرداری ارگان تصمیم گیرنده
برای میزان کار همراه می باشد .فرشندان در صزرت
دانش شبان آلمانی قادر خزاهند بزد به صزرت رایگان
در مدارس آلمان به تحصیل بپرداشند.

ویزای تحصیلی آلمان بدون مدرک
زبان امکان پذیر است؟

به صزرت کلی و با تزجه به قزانین امکان دریاف
ویزای تحصیلی آلمان بدون مدرو شبان امکان پذیر
می باشد .یکی اش رو

های ویزای تحصیلی آلمان ،ویزا

برای دوره های شبان در این کشزر می باشد .این نکته
که افراد قادر خزاهند بزد که برای

بدین معناس

تکمیل سطح شبان آلمانی مجزش ورود به این کشزر را
دریاف

نمایند.

در حال حاضر شانس دانشجزیان ایرانی برای دریاف
ویزا بسیار پایین در نظر گرفته می شزد .با تزجه به
قزانین دول

آلمان و باشه های شمانی وق

سفارت،

تزصیه مشاورین مزسسه آریاناپارس به این گروه،
تکمیل مدرو شبان و پس اش آن اقدام برای دریاف
ویزای تحصیلی آلمان می باشد.

هزینه های درخواست ویزای
تحصیلی آلمان چقدر است؟

افراد در صزرت تکمیل مدارو مزرد نیاش برای مراجعه به
سفارت ملزم به تعیین وق
درخزاس

سفارت می باشند .هزینه های

ویزای تحصیلی آلمان برای فرد اصلی معادل

 ۸۰یزرو اس  .متقاضیان می بایس

هزینه درخزاس

ویزای تحصیلی آلمان را به صزرت نقد در روش مصاحبه
پرداخ

نمایند.

قابل ذکر اس

که هرگزنه چک و یا کارت اعتباری قابل

قبزل نیس  .حزاله انتقال این مبلغ می بایس

به نام

کنسزلگری آلمان در کشزر متقاضی باشد ،گفتنی اس
نباید بیش اش دو ماه اش این حزاله بگذرد .تزجه داشته
باشید که هزینه این ویزا قابل استرداد نیس .

ویزای تحصیلی آلمان چقدر
طول می کشد؟

مدت شمان پاسخگزیی سفارت در صزرت ارائه تمامی
مدارو به سفارت بین  ۴تا  ۶هفته تخمین شده می شزد.
الشم بذکر اس

پس اش انجام مصاحبه و ارائه مدارو ،شمان

پاسخگزیی به وضعی

ویزای تحصیلی همزاره ثاب

نیس  ،حتی در برخی مزارد بر اساس پرونده دانشجز و
مزاردی مانند سابقه تحصیلی ،مصاحبه و … شمان رسیدگی
به پرونده کاهش می یابد و به کمتر اش سه هفته می رسد.

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

تحصیل در مقاطع قبل دانشگاهی در کشزر آلمان برای
تمامی متقاضیان امکان پذیر اس
دارد اما نکته حائز اهمی

و شانس پذیر

این اس

وجزد

که تحصیل در اکثر

مدارس این کشزر به شبان آلمانی می باشد .مهمترین نکته
اخذ ویزای تحصیلی آلمان این اس

که به دلیل عدم

مهارت شبان آلمانی شانس کمی در دریاف

این نزع ویزا

خزاهید داش .
اکثر دانشگاه های آلمان در مقطع کارشناسی به شبان
آلمانی رایگان هستند و اش پیش نیاشهای پذیر
مقطع داشتن مدرو شبان آلمانی اس  .گفتنی اس

در این
اخذ

ویزای تحصیلی آلمان در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
به دلیل دارا بزدن دوره های آمزششی بیشتر به شبان
انگلیسی شانس باالتری دارد.

اش دیگر نکات بسیار مهم برای دریاف
تحصیلی آلمان می تزان به گرد

ویزای

و تمکن مالی فرد

متقاضی اشاره کرد .دانشجزیان می بایس

هزینه یک

سال شندگی به همراه تحصیل در آلمان را در حساب
خزد به سفارت ارائه دهند .این میزان هزینه باید به
صزرت منطقی و معقزل در حساب فرد اصلی آمده
باشد .الشم بذکر اس

میزان تمکن مالی با احتساب

نرخ یزرو آشاد محاسبه می گردد.

نتیجه گیری
با توجه به انتخاب کشور آلمان به عنوان گزینه ایده
آل برای ادامه تحصیل ،برای ورود به این کشور
دانشجویان موظف به دریافت ویزای تحصیلی آلمان
می باشند .با توجه به مطالب عنوان شده ،در صورت
ارائه مدارک و پیمودن مراحل روند دریافت ویزا
می توان به این خواسته نائل شد.
شرایط ویزای تحصیلی برای کشور آلمان با
پیچیدگی هایی همراه است و نمی توان بدون دانش
برای این کار اقدام نمود .از پیچیدگی های ویزای

تحصیلی می توان به این نکته اشاره کرد که شرایط
درخواست وقت سفارت با مقاطع تحصیلی متفاوت
می باشد .به طور مثال دانشجویان کارشناسی ارشد
و دکترا در صورت ارائه مدارک کامل به همراه

مدرک زبان می توانند زیر  ۱ماه وقت سفارت
دریافت نمایند.

مشاورین آریاناپارس در ساعات مختلفی اش روش آماده
پاسخگزیی و مشاوره به شما دوستان عزیز می باشند.

با بهره مندی اش مشاوره رایگان مشاورین آریاناپارس
بهترین مقصد را برای مهاجرت خزد انتخاب خزاهید
نمزد .نظرات خزد را با ما به اشتراو بگذارید.

