
 

 

 مهاجرت به آلمان و مقدمه ای بر آن

و همچنین راه  مهاجرت به آلمان مهاجرت به آلمان، مهاجرت به آلمان از طریق تخصص، هزینه 

رین روش مهاجرت به آلمان را ما در این مقاله به صورت کامال های مهاجرت به آلمان و بهت

 مهاجرتی   مقصد   را  آلمان  عزیزان  شما  که  صورتی  در  تا   دهیم   می   قرار  علمی  بررسی  مورد    تخصصی

 راه   بهترین.  نمایید  دریافت  مقاله  این  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد   اولیه  اطالعات  اید،  داده  قرار  خود

اقامت دائم و تابعیت در آلمان چیست؟ بهترین موسسه مهاجرتی آلمان   اخذ   و   آلمان  به  مهاجرت 

کدام موسسه است؟ با توجه به اینکه آلمان در زمره کشورهای مهاجر پذیر است قوانین مهاجرت 

افراد  به این کشور و زندگی در آلمان نیز دارای پیچیدگی های خاص خود است عدم آگاهی 

شود افراد با مشکالت عدیده ای روبه رو شوند ما باعث می  نسبت به قوانین مهاجرت در آلمان 

سعی کردیم در این مقاله قوانین و روشهای مهاجرت به آلمان همچون خود حمایتی آلمان را 

شما  داده   قرار  خود  مهاجرتی  هدف  را  آلمان  که  صورتی   در  یا  دهیم  شرح  عزیزان   برای 

دریافت نمایید. اگر به دنبال موسسه مهاجرت   مقاله  این  طریق  از   جامعی  و  کامل  اطالعات   اید

به آلمان و یا دفتر مهاجرتی آلمان هستید پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید 

حصیل ت  تا به پاسخ درستی برسید. روش های مختلفی جهت مهاجرت به این کشور وجود دارد که

در آلمان و کار در آلمان و مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری و ... جزو این راه ها به شمار 

 آلمان  اقامت   اخذ   و می روند. پیشنهاد نخست ما برای شما عزیزان در خصوص مهاجرت به آلمان

 ارشد  مشاورین   با  توانیدمی   این مقاله و سپس در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر  مطالعه 

اتریش کامالً تخصصی داشته باشید تا اطالعات  MIE موسسه  مشاوره  پور   ملک  حقوقی   موسسه

حقوقی شما ارتقا یابد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانید عبارت )مهاجرت به آلمان 

المان( را در گوگل جستجو نموده و اطالعات بیشتری در  موسسه حقوقی ملک پور  ملک پور یا

 .وبسایتهای ما کسب نمایید و یا فرم ارزیابی مهاجرت به آلمان را پر نمایید تا با شما تماس بگیریم
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 مهاجرت به آلمان و شرایط عمومی آن •

 آلمان از طریق کار مهاجرت به  •

 مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل   •

 مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری  •

 مهاجرت به آلمان از طریق ازدواج •

 مهاجرت به آلمان و اخذ تابعیت از طریق تولد •

 مهاجرت به آلمان از طریق پناهندگی  •

 مهاجرت به آلمان و هزینه های زندگی در آلمان •

 اخذ تابعیت آلمان مهاجرت به آلمان و  •

 مهاجرت به آلمان و سخن پایانی  •

 

 مهاجرت به آلمان و شرایط عمومی آن  

از راهها  به آلمان اطالع  ا  یمهاجرت  به  ابتدا مستلزم آگاه   نیمختلف مهاجرت  از   ی کشور در 

جهان و   یکشور ها   ن یتر  ی از صنعت  یکیآلمان به عنوان    ی کشور است برا  نیا  یعموم  طیشرا

شده که  مجموع   لی تشک  الت یا  ۱۶اروپا شناخته شده است. کشور آلمان از    یقطب صنعت  نی همچن

 ۳۵۷باشد. مساحت کشور آلمان    ی نفر م  ونیل یم  ۸۳در حدود    الت یا  ۱۶  نیساکن در ا  ت یجمع

ست کشور آلمان   یکشور آلمان، آلمان  تیدرصد از جمع  ۹۵  یمربع است زبان رسم   لومتریهزار ک

کشور آلمان   یو ادار  ی اسیس  تخت یشنگن است. پا  ه یاروپا و اتحاد  هیعضو اتحاد  یز کشورها ا  یکی

 یی باشد کشور آلمان با کشورها ی م ورو یدر کشور آلمان  جیپول را داست واح ن یبرل یبایشهر ز

است   ی مرز مشترک خاک  یشمال غرب،غرب و  جنوب غرب دارا  س یفرانسه و سوئ   کیچون بلژ

 ختن یو ل  شیچک اتر  یچون لهستان جمهور   ییبا کشور دانمارک هم مرز است و از با کشورها

 باشد.   یم  ی مرز مشترک خاک  یدارا  نیاشتا

 

 



 

 

 مهاجرت به آلمان از طریق کار 

 ده یشناخته شده و ا  ی راه هایکی از متداول ترین  کشور    نیکار در ا  قی مهاجرت به آلمان از طر

 یکشور ها  نیتر  یکشور آلمان جزء صنعت   نکهیباشد. با توجه به ا  یم   یافراد متقاض  یآل برا

بخش به   نیما در ا  .وجود دارد  ز یکشور ن  نیکار در ا  یرویبه ن  ازیبه تبع آن ن  ، باشد  ی جهان م

به آلمان   ی. مهاجرت کار میپرداز  یبه آلمان م  یو مهاجرت کار   شورک  ن یکار در ا  طیشرا  یبررس

 باشد:  ی م  ریکه هر کدام از روشها به شرح ز  افتدیاتفاق م  قیاز دو طر

 JOB OFFER یشغل  شنهادیپ   قیبه آلمان از طر  یمهاجرت کار   

 قیکشور ها از طرهمانند دیگر  به کشور آلمان    ی مهاجرت کار  یروشها  ن یاز متداول تر  یکی  

 یکارفرما م   کیاز طرف    JOB OFFER  یشغل  شنهاد یکشور به واسطه داشتن پ  نیکار ا  یزایاخذ و

رزومه  د یبا یصورت است که فرد متقاض  نیدر کشور آلمان بد یشغل شنهادیاخذ پ ندآیباشد. فر

 ی و، از طرف کارفرما   یو ی رزومه کار د ییو در صورت تا د یماکارفرما ارسال ن یخود را برا  یکار

اروپا پروسه   هیاتحاد  نیآلمان و قوان  ن یبر اساس قوان  ی متقاض  یاز ارسال دعوتنامه برا  ش یپ  دیبا

تواند دعوت   ی در آلمان اروپا کارفرما مکار    یرو یرا  انجام دهد در صورت نبودن ن  یماهه آگه  ۶

 .دیارسال نما  یمتقاض   ی نامه را برا

 JOB SEEKER کار ی جستجو  ی زایو  قیبه آلمان از طر  یمهاجرت کار   

 ی کار باید مدارک    یصورت است که فرد متقاض   نیکار در آلمان بد  یجستجو  یزایاخذ و  ندیفرآ  

 ی د تا پس از بررسبه سفارت کشور آلمان ارائه ده   یپرونده قو  کیخود را در قالب    یلیو تحص 

که فرد   یم یصادر شود. تابرای وی  کار    یجستجو  یزایسفارت و  یاز سو  یمدارک فرد متقاض

مدت   ن یباشد. در ا  ی ماه م  ۶کشور حضور دارد    نیدر ا  رکا   یجستجو  ی زایبه واسطه و  ی متقاض

با همراه  داشتن  بدون  با  د یفرد  و  شود  آلمان  کشور  توانا  د یوارد  اساس  با خود    ی فرد  ییبر 

از روش   کیاخذ هر    ی . برادیمختلف ارتباط برقرار کند تا بتوانند نظر آنها را جلب نما  یها کارفرما

کشور را داشته    نیاکار    یزایاخذ و  هیاول  طیشرا  متقاضی بایدبه کشور آلمان    یمهاجرت کار  یها

 ۳داشتن حداقل    نیو همچن   سانسیل  یلیشامل: داشتن حداقل مدرک تحص   طیشرا  نیباشد که ا



 

 

تسلط   نیمناسب و همچن  یسن  طیاز شرا  یبرخوردار  تحصیلی،سال سابقه کار مرتبط با مدرک  

  باشد.   یم  یسیانگل  ای  ی به زبان آلمان

 
 مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل 

مهاجرت به آلمان از طریق اخذ ویزای تحصیلی در این کشور جزء یکی از متداول ترین راه های 

آلمان یکی از کشورهای ایده آل برای ادامه تحصیل مهاجرت به این کشور به حساب می آید.  

خدمات علمی و آموزشی بسیار برخورداری از  رایگان،    آموزشی نظام  است به دالیل مختلفی چون  

ایده آل اقامت پس دو زبان انگلیسی و آلمانی، شرایط    برای افراد متقاضی بهکان تحصیل  عالی، ام

از تحصیل در آلمان و همچنین شرایط کاری مناسب در این کشور که باعث شده افراد متقاضی 

 بسیاری این کشور را هدف مهاجرتی خود قرار داده اند.

 تحصیل در آلمان در مقطع کارشناسی  •

کارشناسی در آلمان به زبان آلمانی برای افراد متقاضی امکان پذیر و متقاضیان   تحصیل در مقطع

می   B2یا   B1ساله و معدل مناسب و همچنین مدرک زبان آلمانی    12با داشتن مدرک دیپلم  

ساله می باشد. و همچنین 4توانند وارد دانشگاه های آلمان شوند. دوره تحصیل در این مقطع  

 قطع رایگان است. تحصیل افراد در این م

 تحصیل در آلمان در مقطع کارشناسی ارشد  •



 

 

به دو زبان انگلیسی و آلمانی اغلب رشته ها  مقطع کارشناسی ارشد در آلمان در  دوره تحصیل در  

ساله است و افراد متقاضی با داشتن 2برای افراد متقاضی امکان پذیر است. دوره کارشناسی ارشد  

ساله می توانند وارد دانشگاه های آلمان شوند. هزینه تحصیل در   12مدرک کارشناسی و دیپلم  

یورو در طول هر ترم می باشد. مدرک زبانی که افراد   400این مقطع بسته به رشته تحصیلی  

 می باشد.    6.5یا آیلتس    B2ضی باید ارائه دهند آلمانی در سطح متقا

 تحصیل در آلمان در مقطع دکترا •

می باشد. و افراد با ارائه  استاد راهنما  از سوی  تأیید  در ابتدا مستلزم اخذ  در مقطع دکترا  تحصیل  

دکترای خود را ساله  5الی  3روزمه علمی قوی می توانند وارد دانشگاه های آلمان شوند و دوره 

 در این کشور بگذرانند.

 

 مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری 

کشور است. به رشد   ن یدر ا  یگذار  ه یمطمئن و متداول مهاجرت به آلمان سرما  ی از راهها  یکی

گذاران را به عنوان مقصد   هیاز سرما  یاریکشور بس  نیموجود در ا  تیکشور آلمان امن   یاقتصاد

ثبت   قیدر آلمان از طر ی گذار ه ی. سرماندینما ی انتخاب م یگذارهیجهت انجام سرما  ی مهاجرت

 دیبا  ی صورت است که  فرد متقاض  ن یثبت شرکت در آلمان بد  ندیشود. فرا  ی م  نجام شرکت ا

به فرد   ی ق بازرگاناز طرف اتا   دییکشور ارائه دهد تا  نیا  ی خود را به اتاق بازرگان  یطرح تجار 

رساند شرکت با   یدر آلمان به ثبت م  ی شرکت در کشور آلمان داده شود. فرد متقاض  جادیاجازه ا

کند.   ییاتباع کشور آلمان اشتغال زا  یشرکت را به ثبت رساند  برا  دیاست و با  دمحدو  تیمسئول

 ورو ی  ۲۵۰۰۰مبلغ    رندی در نظر بگ  دیثبت شرکت در آلمان با  ی که فرد متقاض  یا  هیسرما  زانیم

فرد ثابت نمود  که شرکت  به صورت مستمر فعال   د یکه شرکت به بحث برس  یباشد. زمان  یم

خود را دارد   تیکه فرد ثابت شرکت فعال  یرا پرداخت نموده است زمان  خود   ات ی بود و هر سال مال

ب و  است م کارمندان شرک  مهیپرداخت شده و حقوق  پرداخت شده  از    توانندیت  سال    ۵پس 

تواند به همراه   یم  ی فرد متقاض  دیکه شرکت به بحث برس  یدرخواست اقامت دائم دهد. زمان

 باشند وارد کشور آلمان شود.  یسال م   ۱۸سن   ریز  نخانواده خود که شامل همسر و فرزندا



 

 

 

 مهاجرت به آلمان از طریق ازدواج

 میشود  متقاضی   افراد  برای   آلمان   اقامت   اخذ   به  منجر   که   آلمان   کشور   به  مهاجرت   های   راه  از   یکی

 طریق  این از مهاجرت و ازدواج خصوص در که ای نکته. است کشور این اتباع با ازدواج طریق از

 مختلف  دالیل   به  امروزه  اینکه  به   توجه   با  که   است  این   باشند  داشته  توجه   آن  به   متقاضی   افراد  باید

 معموالً   و  اند  داده  قرار  کشور   آن  به   خود  را  مقصد   کشورهای   اتباع  با  ازدواج  بسیاری  متقاضی  افراد

 اعطای   خصوص   در  بسیاری   های  حساسیت   شده  باعث  باشند،  می   صوری  صورت   به  آنها  ازدواج

 خصوص  این  در.  آید  وجود  به  مقصد  کشور  سفارت   سوی  از  متقاضی  افراد  برای  ازدواج  ویزای

 واقعاً  که   شوند  آلمان   کشور  وارد   کشور  این  اتباع  با  ازدواج  واسطه   به   آلمان  کشور  در  ازدواج  قوانین

 نماید  ثابت  باید  دارد را  آلمان  کشور  اتباع  با  ازدواج  قصد  فردی  اگر  واقع در.  باشد  جدی  آنها  قصد

 همچون   مدارکی  باید  متقاضی  افراد  خود  دالیل  اثبات  برای.  دارد  را  الزم  جدیت   خصوص  این  در  که

 و  باید  متقاضی   فرد  ضمن  در.  دهند  ارائه  را  است   بوده  طرفین  بین  که  هایی  فیلم  و  ها   عکس

 مقصد کشور تبع که فردی است ذکر به الزم.  دهد ارائه را خود کیفری  پیشینه سوء عدم گواهی

 دارد  خوبی  مالی  توانایی  که  نماید  ثابت  باید  شود  متقاضی   آینده  همسر   عنوان  به  است  قرار  و  است

 فیش  بانکی  حساب   پرینت  شامل   باید  کیفر   مدارک  باشد  موضوع   این  بر  دال  که   خصوص   این  در  و

 مورد   اسناد  است   نموده  اجاره   یا   و    کرده   خریداری  را   ملک   یک  که   صورتی  در   همچنین   و   حقوقی 

 درخواست  با   که   زمانی.  دهد  ارائه  نهایی  بررسی  جهت   آلمان   کشور   مهاجرت  اداره  به   باید   را  نیاز

 مدت   بلند  اقامت   کارت  متقاضی  فرد   برای   شد   موافقت   آلمان  تبعه   با  ازدواج  بر   مبنی  متقاضی

 سال  سه   مدت   طی  نماید   ثابت   که   صورتی   در  شد   کشور   این  وارد   که   ترفند  شوند  می   صادر   آلمان 

 را  کشور  این  دائم  اقامت  درخواست  توانندمی  است  کرده  زندگی  خود  همسر   با   مشترک  صورت

 .نماید   اخذ   را کشور  این  پاسپورت  و  تابعیت   آن   واسطه  به    همچنین  و  نمایند

 

 مهاجرت به آلمان و اخذ تابعیت از طریق تولد •

 



 

 

  افراد   برای   فرزند   تولد  طریق   از   تواند  کشورها   دیگر   همانند   آلمان   به   مهاجرت   های   راه  از   یکی

 واسطه   به   دارند   تمایل  و   نمایند  خود   فرزند   تولد   متقاضی   افراد  که   زمانی .  باشد  پذیر   امکان   متقاضی 

 باشند   داشته   توجه  باید  نمایند  دریافت  را  خود  تابعیت   و   دائم  اقامت  کشور  آن  در   خود  فرزند  تولد

 تابعیت  اعطای   خصوص   در.  است  داده  قرار  اصلی  چه  اساس  را  اقامت  و  تابعیت  اعطای   کشور  آن  که

 خون   اصل :  ۲ خاک  اصل :  ۱.دارد  وجود   اصل  دو   فرزند  تولد   واسطه  به

 تابعیت   شود  متولد   کشور  یک   خاک   در   زوجینی   از  فرد   که   زمانی   است  آمده  خاک   اصل   تعریف  در   

 برای   دائم  واسطه   به  و   شود   می  احتساب   کشور  آن   خاک   در   تولد   اساس  بر  شده   متولد   فرزند   برای

 نمایند  دریافت  را  خود   اقامت  توانند  می   نیز  آن   والدین  فرزند

 اعطای  را  خون  اصل  که  کشور  یک  در   زوجین  فرزندی   که  زمانی  است  آمده  خون  اصل  تعریف  در  

 به   آن  والدین  از  شده  متولد   فرزند   آن  اقامت  تابعیت  شود  متولد  است  داده  قرار  اقامت   و  تابعیت

 . شود  می  منتقل   وی

 به    اقامت   و   تابعیت  اعطای   خصوص   در  آلمان   کشور   قوانین   شده  ذکر  تاریخ  است   ذکر  به   الزم   

 . است  خون  اصل  اساس  بر  تولد   واسطه

 

 مهاجرت به آلمان از طریق پناهندگی 

در ابتدا   پناهندگی در آلمان است. مهاجرت از طریق  یکی دیگر از روش های مهاجرت به آلمان، 

موجود در این مسیر مهاجرتی و مؤسسه حقوقی ملک پور به دلیل خطرات  باید متذکر شویم که  

، هیچ گونه مشاوره و خدماتی در زمینه پناهندگی ارائه ریسک های موجود برای افراد متقاضی

افراد پناهنده آمده، پناهنده به کنوانسیون ژنو    براساس تعریفی که درنمی دهد.   در خصوص 

و با خطر مرگ کشور خود احساس نا امنی و خطر می کنند  که در خاک    گفته می شود   اشخاصی

و از دادن اموال خود روبرو هستند و بدین خاطر به کشورهای دیگر برای کسب اقامت و حمایت 

در سر تا سر دنیا به خصوص افراد بسیاری  امروزه    های بین المللی مراجعه و مهاجرت می نمایند.

ق پناهندگی می نمایند و در این رابطه معموال بسیاری اقدام به مهاجرت از طریدر کشور آلمان 

از آنها با ارائه دالیل و مدارک جعلی و دروغین خواستار اخذ اقامت دائم این کشور هستند که 



 

 

این امر باعث شده ذهنیت منفی در مورد افراد متقاضی پناهندگی بوجود آید و معموال پس از 

این روش به هر بهانه   به اینکهتوجه    باآنها رد می شود.  تایید دروغین بودن دالیل آنها درخواست  

دا به همراه خواهد  زیادی  نیست و ریسک  قبول  پیشنهاد می شود در صورت داشتن قابل  رد 

 .  شرایط الزم جهت مهاجرت از طرق قانونی اقدام نمایید

 

 آلمان مهاجرت به آلمان و هزینه های زندگی در  

تقاضی باید به آن توجه ویژه ای داشته میکی از مواردی که در خصوص مهاجرت به آلمان افراد 

کشور آلمان یکی از کشورهای تاپ اروپایی در این کشور است.     باشند بحث هزینه های زندگی

برخوردار است و افرادی که به این کشور زندگی  است که از کیفیت باالیی در خصوص سطح  

مهاج خصوص اروپایی  در  هستند.  برخوردار  باالیی  اجتماعی  رفاه  و  امنیت  از  نمایند  می  رت 

میانگین هزینه های زندگی در آلمان باید خاطر نشان شویم که هزینه های زندگی بستگی به 

در سبک زندگی افرد دارد ولی به طور معمول هزینه های زندگی برای یک نفر در طول یک ماه  

افراد   1000الی    800در حدود  آلمان   از هزینه هایی که  تعدادی  زیر  باشد. در جدول  یورو می 

 متقاضی در این کشور دارند را خدمت شما عزیزان شرح دادیم: 

 

 رستوران ها )یورو(

 میانگین  حداکثر قیمت حداقل قیمت موضوع بررسی 

 10 14 8 وعده غذایی در رستوران ارزان قیمت

غذا در مک دونالد و یا رستوران  

 مشابه
99/6 50/8 8 

 71/2 20/3 2 کاپوچینو 

لیتری( 0.33کوکا و پپسی )بطری   30/1 3 29/3 

لیتری(  0.33آب )بطری   1 80/2 92/1 

 بازار و احتیاجات روزانه )یورو( 

 میانگین  حداکثر قیمت حداقل قیمت موضوع بررسی 

لیتر(  1شیر )  62/0 1 72/0 



 

 

گرم(  500نان شیرینی )  94/0 2 44/1 

کیلوگرم(  1برنج )  20/1 79/2 08/2 

عدد(   12تخم مرغ )  43/1 60/2 83/1 

کیلوگرم( 1سینه مرغ )  5 99/9 83/7 

کیلوگرم(  1گوشت گاو )  80/8 15 50/10 

کیلوگرم( 1سیب )  99/1 99/2 29/2 

کیلوگرم( 1موز )  19/1 2 52/1 

کیلوگرم(  1پرتقال )  33/1 99/2 93/1 

کیلوگرم( 1سیب زمینی )  80/0 2 14/1 

کیلوگرم(  1گوجه فرنگی )  99/0 70/1 26/1 

لیتری(  1.5آب )بطری   20/0 80/0 39/0 

 حمل و نقل )یورو( 

 میانگین  حداکثر قیمت حداقل قیمت موضوع بررسی 

 70/2 3 30/2 بلیط یک طرفه حمل و نقل عمومی

کیلومتر( 1تاکسی )  70/1 50/2 2 

لیتر( 1بنزین )  30/1 55/1 42/1 

 

 آلمان مهاجرت به آلمان و اخذ تابعیت  

است   یو قواعد خاص  طیشرادارای  کشور    نیدر ا  ت یاخذ اقامت و تابع  نیمهاجرت به آلمان و قوان

در خصوص اخذ اقامت   یمتقاض پیش روی افراد    نیقوانهر یک از    یبخش به بررس  نیکه ما در ا

فرد صورت است که    ن یاخذ اقامت دائم در کشور آلمان بد  ندیآ. فرمیپرداز  یکشور م   ن یدائم در ا

پنج   یپروسه چهار ال  کی  یشده و پس از ط  ن وارد آلما  ی از طرق  مهاجرت  یکیاز    دیبامتقاضی  

درخواست اقامت دائم    دتوان  ی کشور م  ن یاخذ اقامت در ا  طیو شرا  نیقوان  ت یساله  در صورت رعا

 ق یکشور ارائه دهد. اخذ اقامت دائم در کشور آلمان معموالً از طر  نیخود را به اداره مهاجرت ا

 یبا اتباع آلمانازدواج    نکهیا  ا ی  آلماندر کشور    یگذار  ه یکشور، سرما  ن یبازار کار ابه  فرد  ورود  

 ۴  ی به صورت مستمر  طه باشد و  آلمان شدبازار کار  وارد    یکه متقاض   ی افتد. در صورت  یاتفاق م

مرتب خود را به صورت    ات یحضور داشته باشد و مالدر بازار کار این کشور  سال کشور    ۵  یال



 

 

 زین  ی گذار  هی. در خصوص سرمادیکشور را اخذ نما  نیاقامت دائم امی تواند  د  نموده باشپرداخت  

آیند به همین صورت است در صورتی که فرد ثابت نماید سرمایه گذاری وی برای اقتصاد آلمان فر

مثمرثمر بوده و وی مالیات خود را به صورت مرتب پرداخت نموده باشد می تواند اقامت دائم این 

اج  که ازدوثابت نمایند    دیافراد با  زیکشور ن  نیدر خصوص ازدواج با اتباع اکشور را اخذ نماید.  

و در صورت رعایت قوانین پیش روی خودمن باب ازدواج می توانند اقامت باشد    ی نم   ی آنها صور

 دائم این کشور را اخذ نمایند.

در ابتدا اقامت دائم خود   دیبا  ی صورت است که متقاض  نیدر کشور آلمان به ا  تیپروسه اخذ تابع  

 تیدرخواست تابع  تواندیدر کشور آلمان م  تیقواعد اخذ تابع  با رعایت نموده و سپس    افت یرا در

 ند یاثابت نم   دیکشور آلمان فرد با  تیاخذ تابع  یبرا  .کشور را به اداره مهاجرت آلمان ارائه دهد  نیا

بوده مرتکب جرم   بند یکشور آلمان پا  نیکشور حضور داشته به قوان  ن یبه صورت مستمر در ا

در   یکشور آلمان تسلط کامل داشته باشد و به نوع  خ یهنگ و تاربه زبان فر  ، نشده باشد  یفریک

 تیاخذ تابع  طیواجد شرا  یموارد  فرد متقاض   ن یا  تیجامعه آلمان  ادغام شده باشد در صورت رعا

پور تهیه و تالیف و  مقاله مهاجرت به آلمان توسط موسسه حقوقی ملک  باشد.   ین کشور میا

برداری از این نوشتار بدون ذکر منبع شرعاً حرام و غیرقانونی تهیه شده است، و هرگونه کپی  

 .است

 

 مهاجرت به آلمان و سخن پایانی   

 ی مهاجرت  یاز روشها  ک یکشور به واسطه هر    نی اخذ اقامت ا  طیو شرا  نیقوان،  مهاجرت به آلمان

 یدر صورتتا    میقرار داد  یعلم   یبررسمورد    یبه صورت کامالً تخصص  در مقاله فوق  در آلمان را ما

کامل در حقوقی  با اطالعات    اید خود قرار داده    ی کشور آلمان را هدف مهاجرت  زانیکه شما عز

.  با توجه دییکشور اقدام نما نیمهاجرت به ا  یراخود ب  ی رو ش ی پ یاز روش ها کیخصوص هر

 نیمهاجرت به ا  نیباشد قوان  ی م  ییاروپا  یکشورها  نیرتریاز مهاجرپذ  ی ک یکشور آلمان    نکهیبه ا

هر   ی مقاله به بررس  نیاست که ما در ا  یی تفاوت ها  ی کشورها دارا  گریبا د  سه یدر مقا  ز یکشور ن

 ی. در صورتمیپرداخت  ی ن کشور از طرق مختلف مهاجرتیاخذ اقامت و مهاجرت به ا  ی از راه ها  کی



 

 

 ی مهاجرت  نیو نسبت به قوان  دیخود قرار داده ا  یکشور آلمان را هدف مهاجرت   زانیکه شما عز

ندار  نیا کامل  اطالعات  اولبرای  شود    ی م   شنهاد یپ  دیکشور  اطالعات  باب   ه ی کسب  من  خود 

و   یلیبه اطالعات تکم   ازیدر ن  پس س   د،ییمهاجرت به آلمان مقاله فوق را با دقت مطالعه نما

ارتباط برقرار ملک پور    یموسسه حقوقارشد و با تجربه    نیبا مشاور  دیتوانیتر م  یتخصص

 افتیخود را در  ازیمهاجرت به آلمان از آنها اطالعات مورد ن  یاز راه ها  کی نموده و در خصوص هر

 یدرست و منطق  یقدم ها کسب می کنید  که    ی تا بر اساس اطالعات و مشاوره تخصص   دیینما

 . دیمهاجرت کشور آلمان بردار  یبرا

 


