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 :آلمان 

مهاجر پذیر  جهان پس از آمریکا محسوب میشود  که  های آلمان هم چنان یکی از کشور

 دومین  کشور  اروپا از نظر تعداد ساکنان مسلمان را داراست.

گروه اول اقامت غیر دائم یا  گروه تقسیم نموده است . 2قوانین اقامتی در آلمان ، اقامت را به 

ی،  اقامت غیر دائم دانشگاهی، آموزش زبان آلمان -موقت یا محدود  که شامل اقامت تحصیلی

برای  آموزش حرفه ای  وشغلی، اقامت برای کار، اقامت برای نیروهای متخصص، اقامت جهت 

منجر به اقامت کدام پژوهش وتحقیق، اقامت جهت کار آزاد و اقامت های موقت دیگر  که هیچ 

 دائم نخواهد گردید.

که پنج سال  کامل دارای  دسته ی دوم  اقامت دائم یا همیشگی  به افرادی تعلق می گیرد

و زبان آلمانی را تا را از راه  کار خود تامین نموده  اقامت غیر دائم  بوده، هزینه ی زندگی  خود 

این کشور را به اندازه ای  بداند، کسی که تقاضای دریافت  تابعیت کشور آلمان  را دارد، باید 

آن اعتقاد داشته باشد و حق ندارد  عنوان یک کشور دموکرات آزاد بپذیرد و به اصول و مبانی

فعالیتی انجام دهد که در نهایت  بر ضد نهادهای قانونی یا منافع کشور آلمان تمام شود.  

سوابق  شخص در موارد فوق از نهاد حراست  از قانون اساسی استعالم  می شوند. هر فرد برای 

 .دریافت تابعیت آلمان باید تابعیت قبلی خود را واگذار نماید
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 پیش نیاز های عمومی جهت مهاجرت  به آلمان) اقامت دائم( :

و هرکدام  از این روش ها  اگرچه روش های  گوناگونی  برای مهاجرت به آلمان وجود دارد

الزامات  وشرایط مخصوص به خود دارد اما با این حال  نیازهای  مشترکی  در انواع روش های 

که  بتوانید  به آلمان مهاجرت کنید  الزم است دارای مهاجرت به آلمان وجود دارد. برای این

 شرایط زیر باشید:

 اثبات وجود ثبات مالی

هر روش مهاجرتی نیازمند شرایط مالی مخصوص به خود است که باید از طرف متقاضی  

برآورده شود. با اینحال تقریبا  در تمامی  روش های  مهاجرت  به آلمان الزم است وضعیت 

خود را اثبات  برسانید  تا از طریق دولت آلمان  دریابد آیا در زمان اقامت خود مناسب مالی  

در این کشور قادر به تامین هزینه  های خود هستید  یا خیر. حتی اگر قرار باشد در آلمان 

مشغول به کار شوید) مهاجرت کاری به المان(  باز باید بتوانید ثابت کنید  که تا زمان دریافت 

 مزد، از پس هزینه ای خود بر می آیید.حقوق و دست

 داشتن بیمه سالمت:

بدون داشتن یک بیمه سالمت معتبر قادر به مهاجرت به آلمان از هیچ روش قانونی نیستید،  

چرا که گاهی مشخص نیست  است بهترین راه نیز اخذ بیمه سالمت از یک شرکت بیمه آلمانی

 اید مورد تایید آلمان نیز هست یا خیر.بیمه  سالمتی  که از کشور خود دریافت کرده 
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 :داشتن حداقل آشنایی با زبان آلمانی

آلمان آشنایی با زبان آلمانی یکی از شروط اصلی است.  برای اکثر روش های مهاجرتی به  

 آشنایی با زبان آلمانی به دسته های زیر تقسیم  می گردد:

A1 ,A2آشنایی حداقلی و پایه با زبان آلمانی : 

B1,B2: دارای مهارت باال در زبان آلمانی 

,C2, 1 C  مهارت های پیشرفته و تسلط بر زبان  آلمانی : 

 A1,A2برای روش های معمول مهاجرت به آلمان الزم است آزمون زبان بدهید و حداقل نمره 

دریافت کنید. اگر هم قصد دارید اقامت دائم آلمان بگیرید نیاز است سطح زبان آلمانی خود را 

 برسانید. C2یا C1به 

 اخذ ویزای آلمان

برای برخی کشورها ازجمله ایران، نیاز است  که قبل از ورود به خاک آلمان ویزای آلمان  

 )ویزای شینگن(

داشته باشید. کشورهای اروپایی حوزه ی شینگن و ساکنان برخی از کشورهای دیگر مانند 

آلمان ندارند و پس از ورود به این کشور می  آمریکا وکاناداو.. نیازی به اخذ ویزا برای ورود به

 توانند درخواست اجازه ی اقامت بدهند.
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 :انواع روش های مهاجرت به آلمان 

 اقامت آلمان از طریق ازدواج

واج با اتباع یک کشور، همواره یکی از روش های اخذ اقامت و تابعیت  آن کشور و از شرایط ازد

ین ازدواج در آلمان ، شرایط مهاجرت به آلمان  از طریق است. طبق قوان مهاجرت به آلمان 

ازدواج این است که اگر  شما به عنوان یک  خارجی با شخصی  که تابعیت کشور  آلمان را دارد 

و به عبارت  دیگر  یک آلمانی است ازدواج نمایید، میتوانید به اقامت کشور آلمان و پس از آن 

 د.به تابعیت  این کشور دست پیدا کنی

 :ویزای کار آلمان

کشور هایی که عضو اتحادیه ی اروپا هستند ، تقریبا قوانین کار مشترکی را دارا میباشند ، به 

این  ترتیب  که شما برای کار در اروپا نیازمند داشتن یک پیشنهاد شغلی هستید ،  در همین 

درج گردد و اگر  راستا بایستی  اگهی جذب نیروی  کار به مدت سه ماه  در کشور آلمان

در   شخصی  متقاضی شغل مطرح شده  در آگهی نبود، مجددا این اگهی به مدت سه ماه دیگر

 د گردید.اتحادیه ی اروپا تکرار خواه

حال اگر شخصی در کشور آلمان و اتحادیه ی اروپا متقاضی شغل مورد نظر  نباشد  نوبت به 

ن به نظر میرسد. را ه دیگری که شما را افراد خارجی میرسد  که در واقع تقریبا غیر ممک

سریعتر به اخد ویزای کار در آلمان نزدیک میکند ، روشی است که فرصت شش ماهه ای را به 

 شما اعطا میکند  که جهت جستجوی کار در آلمان  وارد این کشور خواهید شد.
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 هاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذای:م

مهاجرت به المان محسوب میشود . راه های سرمایه گذاری  سرمایه گذاری  یکی از روش های 

در هر کشوری متفاوت است  ومعموال افراد جهت استفاده از مزایای اقامت و یا شروع یک 

 تجارت  استفاده می نمایند.

 روش های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری عبارت اند از:

 تاسیس شرکت مدنی 

 تاسیس شرکت های شخصی 

  شرکت با مسئولیت محدودتاسیس 

 تاسیس شرکت سهامی 

 تاسیس شعبه 

 دفتر نمایندگی 

 شعبه مستقل 

 شعبه وابسته 

 ویزای تحصیلی آلمان:

برای اخذ ویزای تحصیلی آلمان ، ویزا های متفاوتی وجود دارد و به تبع آن مدارک متفاوتی   

د. نوع ویزای تحصیلی بستگی به نیز برای گرفتن ویزای تحصیلی آلمان  مورد نیازخواهد بو

وضعیت  اپلیکیشن شما در دانشگاه مورد نظر  در آلمان  دارد. در صورت دریافت تاییدیه  ثبت 

نام  و پذیرش تحصیلی  از دانشگاه مورد نظر  میتوانید برای دریافت ویزای تحصیلی اقدام 

 .کنید


