
 

 

 2021 آلمان اقامت  راه ترین راحت – شرایط مهاجرت به آلمان 

ها و انواع روش هایی    به آلمان ، مهاجرت به آلمان از طریق تخصص، هزینه مهاجرت به این کشور و راه  مهاجرت

در این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد. راحت ترین    که می توان به واسطه آن به کشور آلمان مهاجرت کرد را 

به    کدام است؟ مهاجرت به آلمان تحصیلی برای چه سنی امکان پذیر است؟ آیا مهاجرت  راه مهاجرت به آلمان

مهاجرتی به آلمان از روش های    ست؟ ما در مقاله بررسی روش های کشور آلمان از طریق پناهندگی راه درستی ا

این کشور می شود را بررسی خواهیم کرد. با توجه به اینکه آلمان    اقامتی و روش هایی که منجر به اخذ تابعیت در

  دارای پیچیدگی های   کشورهای مهاجر پذیر است قوانین مهاجرت به این کشور و زندگی در آلمان نیز  در زمره 

شود افراد با مشکالت عدیده ای  آلمان باعث می   خاص خود است عدم آگاهی افراد نسبت به قوانین مهاجرت در

این مقاله قوانین و روشهای مهاجرت به آلمان همچون خود حمایتی آلمان را    روبه رو شوند ما سعی کردیم در

داده  مهاجرتی  هدف  را   آلمان   که   صورتی   در   یا  دهیم  شرح   عزیزان    شما  برای قرار  و    خود  اطالعات کامل  اید، 

  حصیل ت   مختلفی جهت مهاجرت به این کشور وجود دارد که   های   روش .  نمایید   دریافت  مقاله   این  طریق   از    جامعی

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

معرفی روش های مهاجرتی در سراسر دنیا، سعی بر افزایش    همواره تالش می کند تا با MIE موسسه مشاوره ای

اطالعات کافی و   اه مهاجرتی نیاز بهزمینه مهاجرت نماید؛ چراکه برای دستیابی به بهترین ر دانش شما عزیزان در 

  به آلمان و بررسی روش های آن با کارشناسان   کامل خواهید داشت. شما می توانید در خصوص روش های مهاجرتی

سواالت    وانید تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان برخوردار شوید. همچنین می ت  MIE موسسه مشاوره ای

 .آپلود کنید  اینجا پرسیده و در  خود را در فایل ویدیویی کوتاه از استاد ملک پور و کارشناسان موسسه

 

  رفی کشور آلمان برای مهاجرتمع

 برای مهاجرت به آلمان از کجا شروع کنم؟ 

 راه های مهاجرت به آلمان 

 مهاجرت به آلمان از طریق کار

 مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل 

 سرمایه گذاری در آلمان و گرفتن اقامت 

   مهاجرت به آلمان با ازدواج
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 مهاجرت به آلمان با تولد فرزند 

   مهاجرت به آلمان از طریق پناهندگی

  مهاجرت به آلمان برای هنرمندان

 نحوه مهاجرت به آلمان 

 زندگی در آلمان و هزینه های زندگی در آن 

 وکیل مهاجرت به آلمان 

 اخذ تابعیت و اقامت در آلمان

 شرایط اقامت در آلمان 

 راحت ترین راه اقامت آلمان 

 پرسش های متداول درمورد مهاجرت به آلمان 

 

  معرفی کشور آلمان برای مهاجرت

اروپا است. این  اتحادیه  یکی از کشورهای اروپایی مرکزی به حساب می آید که یکی از اعضای اصلی و مهم آلمان

نفر است که به لحاظ تراکم جمعیت می توان گفت    میلیون  80کشور به ظاهر کوچک دارای جمعیت در حدود  

  آلمان به واسطه اقتصاد عالی و برخورداری از بازار کار خوب، امروزه به مقصدی  .کشوری شلوغ به حساب می آید 

های گذشته، آلمان را به    ده در این کشور در سالعالی برای مهاجرین تبدیل شده است. سیاست های اعمال ش 

  کرده   تبدیل  …تکنولوژی، ماشین آالت، خودرو سازی، نظامی و    یکی از قدرتمند ترین کشورهای دنیا در زمینه

میلیون نفر   ۸۳ایالت در حدود  ۱۶ایالت تشکیل شده که مجموع جمعیت ساکن در این  ۱۶از   آلمان کشور. است

باشد. مساحت کشو آلمان  می  آلمان،   ۹۵  هزار کیلومتر مربع است زبان رسمی  ۳۵۷ر  از جمعیت کشور  درصد 

اتحادیه اروپا و اتحادیه شنگن است. پایتخت سیاسی و اداری    آلمانی ست کشور آلمان یکی از کشورهای عضو

ورهایی چون  کش  زیبای برلین است واحد پول رایج در کشور آلمان یورو می باشد کشور آلمان با  کشور آلمان شهر

مشترک خاکی است با کشور دانمارک هم مرز    بلژیک فرانسه و سوئیس شمال غرب،غرب و جنوب غرب دارای مرز

جمهوری چک اتریش و لیختن اشتاین دارای مرز مشترک خاکی می باشد.    است و از با کشورهایی چون لهستان

تلقی می شود. آلمان یکی    به آلمان برای بسیاری از افراد، دسترسی به بازار کار و با ثبات این کشور  اجرتمه  دلیل 



 

 

این کشور را بنیان گذار اتحادیه اروپا هم معرفی کرد. این    از اعضای مهم اتحادیه اروپا است که شاید می توان

دارای اختیارات    ن گفت هر یک از این شانزده ایالتشانزده ایالت است که تا حدود زیادی می توا  کشور زیبا دارای

 .مهاجرت به آلمان صحبت خواهیم کرد منحصر به فرد خود خواهند بود. در ادامه در خصوص روش های

 

 برای مهاجرت به آلمان از کجا شروع کنم؟ 

  خارج شده   از کجا شروع کنم؟ این سوال را کسانی می پرسند که از دو راهی انتخاب کشور مهاجرت به آلمان  برای

دانند که از کدام مسیر و راه خود را به آلمان    اند و اکنون نمی   اند و تنها آلمان را برای مهاجرت انتخاب کرده 

برای پاسخ به سوال از مهاجرت   برسانند.  باید هدفتان را  ابتدا  از کجا شروع کنم، شما  به آلمان    برای مهاجرت 

و پیشرفته ای است ولی    مهاجرت بسیار کشور خاص، بی مانند مشخص کنید. درست است که، کشور آلمان برای  

را نداشته باشید، دچار سردرگمی انتخاب مسیر خواهید    تا زمانی که هدف مشخص نشود و شرایط اقامت در آلمان

  دانشگاه های هزینه   عنوان مطالعه کننده وارد دانشگاه های رایگان آلمانی زبان آلمان و یا  شد. اگر دوست دارید به 

راه های مهاجرت به آلمان به شما پیشنهاد می کنیم.    مناسب انگلیسی زبان آلمان شوید، مسیر تحصیلی را از میان

مدرک زبان    توان به ارائه  اقامت در آلمان راحت تر است. از شرایط اقامت در آلمان می   در این صورت نیز شرایط 

مدرک تحصیلی سال قبل اشاره کرد. البته اگر    مالی و   ، نامه تمکنB2 و یا مدرک زبان آلمانی ۶انگلیسی آیلتس  

راه های   .توانید بخوانید و سطح زبان خود را قبل از وارد شدن به دانشگاه ارتقا دهید   ندارید، می  B2 مدرک آلمانی

  درست است که، پناهندگی نیز به عنوان مسیر  .مهاجرت به آلمان سرمایه گذاری، ازدواج، تولد و کار نیز می باشد 

خطرات زیادی دارد، تاکید صریح ما این است که هیچگاه این مسیر پر از   مهاجرتی شناخته شده است، ولی چون

خواهید از همان  و می   برای سفر خود انتخاب نکنید. حال اگر انتخابتان ویزای جستجوی کار آلمان است  مانع را 

انتخاب مسیر کاری از میان راه های مهاجرت   توانید به ابتدا به کسب درآمد خوب در یک کشور عالی برسید، می

خوبی    حالت کلی، کشور آلمان برای مهاجرت اشخاصی که به دنبال اقامت هستند و رزومه  به آلمان بپردازید. در

 .به جهت تحصیل و یا کار در این کشور دارند، مناسب می باشد 

 

 راه های مهاجرت به آلمان 

کشورهای اروپایی رایگان ارائه    صیل در اکثرتوان برای تحصیل رایگان برگزید. درست است که، تح   را می   آلمان

رایگان است. اگر محصل هستید و دوست دارید تحصیالت و    نمی شود ولی خوشبختانه در کشور آلمان تحصیل 

زبان    تحصیلی رایگان باشد و رایگان ویزای تحصیلی آلمان را برگزینید بایستی مدرک  مطالعه شما در طول دوره 



 

 

ای اگر سن شما و یا شرایط شما به گونه  .حصیل یکی از راه های مهاجرت به آلمان استداشته باشید. ت B2 آلمانی

بروید و از میان راههای مهاجرت به آلمان مسیر کاری را انتخاب نموده    است که دوست دارید برای کار به آلمان 

، مدرک حداقل لیسانس و  سال ۴۰می توانید برای کار و ویزای جستجوی کار این کشور اقدام کنید. سن زیر   اید،

منظور دریافت ویزای جستجوی کار می باشد. عالوه بر مسیر    از شرایط مهاجرت به المان به B1 مدرک زبان آلمانی

های مهاجرت    گذار هستید، می توانید از میان راه   کار و عالوه بر مسیر تحصیل اگر سرمایه   کار و ویزای جستجوی

بزنید. سرمایه گذاری در آلمان از طریق ثبت    به یکی از شهرهای آلمان تیک   به آلمان از این مسیر ورودتان را

این که سرمایه گذاری در لیست راههای مهاجرت به آلمان مسیر پیچیده    شرکت کم هزینه است ولی به خاطر 

م کنید.  تحصیل( اقدا  پیمودن به نسبت دیگر مسیرها دارد، بهتر است از طریق دو مسیر گفته شده )کار و  تری برای

ندارید می توانید قبل از حضور در کالس   B2 مدرک  نیاز است، اگر B2 برای تحصیل رایگان مدرک زبان آلمانی

به ارائه    توان  دهید. عالوه بر مدرک زبان آلمانی از دیگر شرایط مهاجرت به آلمان می   ها سطح زبان خود را ارتقا 

 .یا دیگر کشورها است، اشاره کرد مهاجرت به آلمان و نامه گواهی بانکی که یک نامه بسیار مهم به منظور 

در نظر گرفت. اما با شرایط    آلمان هم مطابق سایر کشورها می توان از طرق مختلف انتخاب مسیر مهاجرت را   برای

ما در این مقاله می کوشیم که به شما دانش الزم برای   .هر شخص توصیه این روش ها ممکن است سازگار نباشد 

م راانتخاب  مهاجرت  گذاری،  سیر  سرمایه  کار،  تحصیل،  از  اعم  مهاجرتی  های  روش  انواع  دهیم.  ازدواج،    ارائه 

مهاجرت به آلمان وجود دارند اما توصیه هر    برای  …پناهندگی ) این روش قابل توصیه نمی باشد(، هنرمندان و  

با بررسی   MIE مشاوره ایمتقاضی ارتباط خواهد داشت. ما در موسسه    یک از این روش ها به شرایط شخص

گزینه  شرایط شما یا  گزینه  بهترین  آلمان،  به  مهاجرتی  روش های  در خصوص  توضیح  برای    عزیزان ضمن  ها 

است که شما مخاطبین عزیز با روش های    مهاجرت را پیشنهاد خواهیم کرد. هدف از ارائه این مقاله علمی این

 .وت روش های مهاجرتی را تشخصی دهید بتوانید تفا مهاجرتی به کشور آلمان آشنا شوید و

 

 مهاجرت به آلمان از طریق کار

به نظر برسد. البته در    به آلمان از طریق کار شاید برای بسیاری از شما مخاطبین عزیز بهترین گزینه  مهاجرت

به   اخذ ویزای کار در کشور آلمان شما ویزای کار باشد؛ اما شرایط فعلی شاید ایده آل ترین روش مهاجرتی از نظر

پردازیم. ویزای کار در کشور آلمان    عنوان اولین روش مهاجرتی دارای شرایط خاصی است که در ادامه به آن می 

شما توسط یک کارفرمای آلمانی مورد تایید قرار گرفته باشید و    دو حالت خواهد داشت. حالت اول این است که 

پیشنهاد رسمی کار به شما،    لمانی تمایل به استخدام شما داشته باشد. در این صورت کارفرما با ارائه آ  کارفرمای 

این روش نیاز به توضیح است که جاب آفر یا پیشنهاد کار به    می تواند به طور قانونی شما را استخدام نماید. در



 

 

که افراد سودجو    ی است. بسیار دیده شده استخرید و فروش نیست و اقدام نسبت به آن غیر قانون  هیچ عنوان قابل

متقاضی کار خواهند داشت که غیر قانونی خواهد بود.    در قبال ارائه پیشنهاد کار، اقدام به دریافت وجه از شخص 

  متخصص می باشد که شناختی نسبت بازار کار   و اخذ ویزای کار آلمان برای افراد مهاجرت کاری   حالت دوم در

شناخت ندارد. در این صورت کشور    آلمان ندارند و طبیعتا هیچ کارفرمایی هم در کشور آلمان نسبت به ایشان

ماه به کشور آلمان مراجعه نماید. این   6می کند که در طی این  ماهه برای شخص متقاضی صادر  6آلمان ویزایی 

آشنا شده و در صورتی که با کارفرما   کار در آلمان  متقاضی کار از نزدیک با شرایط   که شخص  فرصت خوبی است

  از الزامات این روش که به ویزای   ویزای خود را به ویزای کار تبدیل نماید.  به توافق و تفاهم دست یابد، می تواند 

مرتبط با کار و مدرک    جست و جوی کار معروف است می توان به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس، سابقه کار

 .یا معادل انگلیسی آن اشاره نمود B1 زبان آلمانی

 

 مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل 

در دانشگاه   آلمان  کشور  در  تحصیل.  است  آلمان  به  مهاجرت های  روش   از  دیگر  یکی   به آلمان مهاجرت تحصیلی

در دانشگاه های دولتی آلمان نیاز به    ها و موسسات آموزشی دولتی و خصوصی امکان پذیر است. برای تحصیل 

آلمان به زبان رسمی این کشور انجام می پذیرد.  سیستم آموزشی دولتی    مدرک زبان آلمانی است زیرا تحصیل در

لیسانس  برای برای تحصیل در مقطع  به طوری که  متفاوت است  برای  B2 مدرک  مقاطع مختلف سطح زبان   ،

 تحصیل در مقطع دکتری مدرک زبان آلمانی  و برای C1 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مدرک زبان آلمانی

C1   مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل در دانشگاه های خصوصی هم امکان پذیر   .به باال نیاز است  6.5یا آیلتس

کارشناسی مدرک زبان    تحصیل در این دانشگاه ها به زبان انگلیسی خواهد بود. برای تحصیل در مقطع  است اما

برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مدرک زبان6آیلتس   برای تحصیل در مقطع دکتری    6.5آیلتس    ،  و 

تفاوت تحصیل در دانشگاه های دولتی و خصوصی در پرداخت شهریه می باشد  .به باال نیاز خواهد بود   6.5تس  آیل

دانشگاه های خصوصی    که دانشگاه های دولتی هزینه تحصیل تقریبا رایگان است و هزینه تحصیل در  به طوری

هزینه تحصیل در دانشگاه های خصوصی  میانگین می توان    بسته به شهر، دانشگاه و رشته متفاوت است اما به طور 

مقاطع    هزار یورو تخمین زد. در زیر به صورت موردی شرایط تحصیل در   15یورو تا    هزار   10آلمان را در بین  

 .مختلف را توضیح می دهیم

 تحصیل در آلمان در مقطع کارشناسی 



 

 

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

می توانند وارد دانشگاه های آلمان شوند.   B2 یا B1 آلمانی  ساله و معدل مناسب و همچنین مدرک زبان  12دیپلم  

 .ساله می باشد. و همچنین تحصیل افراد در این مقطع رایگان است4مقطع  دوره تحصیل در این

 تحصیل در آلمان در مقطع کارشناسی ارشد

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

ساله    12اد متقاضی با داشتن مدرک کارشناسی و دیپلم  و افر  ساله است2امکان پذیر است. دوره کارشناسی ارشد  

یورو در طول    400دانشگاه های آلمان شوند. هزینه تحصیل در این مقطع بسته به رشته تحصیلی    می توانند وارد

 .باشد  می   6.5یا آیلتس  B2 آلمانی در سطح هر ترم می باشد. مدرک زبانی که افراد متقاضی باید ارائه دهند 

 آلمان در مقطع دکترا تحصیل در 

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

 .ساله دکترای خود را در این کشور بگذرانند   5الی  3دوره  می توانند وارد دانشگاه های آلمان شوند و 

 

 سرمایه گذاری در آلمان و گرفتن اقامت 

به آلمان وجود ندارد    کشور آلمان در حال حاضر به صورت مستقیم روش های سرمایه گذاری برای مهاجرت  در

آلمان همانند برخی از کشورهای اروپایی مثل پرتغال یا   .اما سرمایه گذاری ابعاد مختلفی را در بر خواهد داشت

ایران و   معاهده هایی که در سال ها پیش بینملک اقامت اعطا نمی کند هر چند بر اساس  اسپانیا از طریق خرید 

 اقامت  خرید ملک نمایند اما سبب اعطای   آلمان منعقد شده بود هنوز هم ایرانیان می توانند در این کشور اقدام

اشاره نمود که برای   GmH یا  ت محدود نخواهد شد. در مورد سرمایه گذاری می توان به ثبت شرکت های مسئولی

حساب فعال برای شرکت نیاز خواهید داشت. زمانی که    ثبت آن نیاز به بیزنس پلن مشخص، اساسنامه شرکت و 

  ثابت نمود که شرکت به صورت مستمر فعال بود و هر سال مالیات خود را پرداخت  شرکت به ثبت رسید و فرد

شرکت پرداخت شده است   یت خود را دارد و حقوق و بیمه کارمنداننموده است و فرد ثابت کرد شرکت فعال

که شرکت به ثبت رسید فرد متقاضی می تواند به همراه    سال درخواست اقامت دائم دهد. زمانی  ۵تواند پس از  می 

 بر اساس   سال می باشند وارد کشور آلمان شود. در حال حاضر  ۱۸همسر و فرزندان زیر سن    خانواده خود که شامل

بزرگ وجود ندارد و شاید این مانع بزرگ   قوانین سخت گیرانه اتحادیه اروپا امکان افتتاح حساب بانکی در مقیاس 

شرکت در آلمان باشد و همین موضوع سبب شده است که سرمایه گذاری   ترین مشکل سد راه ایرانیان برای ثبت 



 

 

ثبت شرکت در آلمان    رمایه ای که فرد متقاضیراحت ترین راه مهاجرت به آلمان قرار نگیرد. میزان س   به عنوان

 .یورو می باشد  ۲۵۰۰۰باید در نظر بگیرند مبلغ 

 

   مهاجرت به آلمان با ازدواج

متقاضی می شود از طریق ازدواج    از راه های مهاجرت به کشور آلمان که منجر به اخذ اقامت آلمان برای افراد  یکی

ازدواج و مهاجرت از این طریق باید افراد متقاضی به آن توجه    ص با اتباع این کشور است. نکته ای که در خصو 

ازدواج با اتباع کشورها    است که با توجه به اینکه امروزه به دالیل مختلف افراد متقاضی بسیاری  داشته باشند این

حساسیت ازدواج آنها به صورت صوری می باشند، باعث شده    را، مقصد خود به آن کشور قرار داده اند و معموالً

فارت کشور مقصد به وجود آید. در  برای افراد متقاضی از سوی س  ویزای ازدواج  اعطای  های بسیاری در خصوص 

است که کسی می    قوانین ازدواج در کشور آلمان به واسطه ازدواج با اتباع این کشور، بدین صورت  این خصوص

 .باشد  تواند وارد کشور آلمان شود که واقعاً قصد او از ازدواج جدی

 .کشور آلمان را دارد باید ثابت نماید که در این خصوص جدیت الزم را دارد  در واقع اگر فردی قصد ازدواج با اتباع 

که بین طرفین بوده است را ارائه    برای اثبات دالیل خود افراد متقاضی باید مدارکی همچون عکس ها و فیلم هایی

ینه کیفری خود را ارائه دهد. الزم به ذکر است فردی که  سوء پیش  دهند. در ضمن فرد متقاضی باید و گواهی عدم 

خوبی دارد و در این    است و قرار است همسر آینده متقاضی شود باید ثابت نماید که توانایی مالی  تبع کشور مقصد 

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

  یا اجاره نموده است اسناد مورد نیاز را باید به اداره مهاجرت کشور آلمان   و    ملک را خریداری کردهصورتی که یک  

  فرد   برای    تبعه آلمان موافقت شد   جهت بررسی نهایی ارائه دهد. زمانی که با درخواست متقاضی مبنی بر ازدواج با 

ابت نماید طی مدت سه سال به صورت  شوند. در صورتی که ث  می  صادر   آلمان  مدت  بلند   اقامت   کارت  متقاضی

به واسطه    تواند درخواست اقامت دائم این کشور را نمایند و همچنینزندگی کرده است می   مشترک با همسر خود 

 .آن تابعیت و پاسپورت این کشور را اخذ نماید 

 

 مهاجرت به آلمان با تولد فرزند 

همه کشورها تحت پیروی یکی   .بررسی این روش نیاز است که قوانین کشورها را در این رابطه بررسی نمایید   برای

قوانین خاک و برخی از کشورها از قوانین خون پیروی می کنند.    از این دو روش خواهند بود. برخی از کشورها از 

به فرزندی اعطا می    واقع تابعیت خود را تنها قانون اعطای تابعیت از طریق خون را پذیرفته اند در  کشورهایی که



 

 

کشور آلمان هم از این قانون پیروی می کند که در این   .کنند که از پدر یا مادر دارای تابعیت متولد شده باشد 

متولد شده   از طریق تولد تنها به شخصی می توان نسبت داد که از پدر یا مادری آلمانی  صورت مهاجرت به آلمان 

می کنند که در این صورت تابعیت صرفا به شخصی    شورهایی مانند آمریکا یا کانادا از قانون خاک پیرویباشد. اما ک

  قلمرو این کشورها متولد شده باشد و هیچ ارتباطی به نوع اقامت و یا ملیت   تعلق خواهد گرفت که در خاک یا

 .والدین نخواهد داشت

 

   مهاجرت به آلمان از طریق پناهندگی

توضیح مهم است که    لمان از انواع روش ها را بررسی کردیم. در معرفی روش پناهندگی ذکر اینبه آ  مهاجرت

توصیه نبوده و نخواهد بود. در این بخش از مقاله   هیچگاه قابل MIE روش پناهندگی از سوی موسسه مشاوره ای

ترین    یم کرد. پناهندگی غلط دلیل آگاهی شما عزیزان از خطرات پناهندگی بسنده خواه  مهاجرت به آلمان تنها به

خودش مورد اذیت و شکنجه قرار    روش مهاجرتی است چون اساسا پناهنده به شخصی گفته می شود که در کشور

کیس ها و داستان های غیر واقعی سعی بر انجام این روش برای    گرفته باشد. بسیار دیده شده است که بر اساس 

بسیار وجود    اشتباه بزرگی خواهد بود زیرا احتمال برگشت پرونده   شده است که باید عرض شود   مهاجرت به آلمان

پناهندگی هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت   در خصوص  MIE خواهد داشت. الزم به ذکر است موسسه مشاوره ای

 .آشنایی شما عزیزان با خطرات پناهندگی می باشد  و هدف از نگارش این بخش از مقاله 

 

  ندانمهاجرت به آلمان برای هنرم

هنرمندی برای مدت محدود    افراد هنرمند در دسته بندی ویزاهای مشاغل آزاد به حساب می آید. ویزای  ویزای

ماه شخص متقاضی    3حضور داشته باشد. تنها در مدت    سه ماه صادر می شود و شخص متقاضی در شهر برلین باید 

را اقامت خود  بایست  با  می  درخواست خود  ثبت  برای  دهد.  بانکی، درخواست  افتتاح حساب  زندگی،  محل   ید 

داشته باشد. بعد از انجام این   مشخص نمودن کسب و کار، گرفتن کد مالیاتی و دریافت بیمه را در برنامه خود

سال اقدام نماید. شایان ذکر است تصور می شود به دلیل اینکه ویزای    3مراحل می تواند اقدام به تمدید اقامت تا  

به سختی انجام شود. ویزای هنرمندی در کشورهای   ویزا  ماهه صادر می شود در شرایط فعلی اخذ این  3ابتدایی  

است    به عنوان مثال برای اخذ اقامت هنرمندی در اتریش نیازکانادا هم وجود دارد.    دیگر مانند اتریش، آمریکا و

مرحله در  و  برساند  اثبات  به  را  بودن خود  هنرمند  ابتدا  هنرمند  شغل    که شخص  از  درآمد حاصل  باید  بعدی 

 .هنرمندی خود را اثبات کند 



 

 

 نحوه مهاجرت به آلمان 

  انتخاب کرده اند، به شما می   مان را برای سفراز اشخاصی که در سفارت آلمان حضور دارند، بپرسید که چرا آل  اگر

است. شهروندان و خارجیانی که قبالً به آلمان رفته اند در یک    گویند که این کشور، صنعتی و بسیار پیشرفته

برای مهاجرت پزشکان   باشند. آلمان حتی  مشغول به همکاری با یک کارفرمای عالی با حقوق باال می   محیط عالی

ارائه  C1 صورت است آنان باید مدرک زبان آلمانی  شرایط رفتن به آلمان برای پزشکان بدین  نیز مناسب است.

مطالعه   ، در آلمان مشغول به C1 ارائه داده و سپس برای رسیدن به مدرک B1 مدرک  توانند  دهند. البته آنان می 

آنان دوره امتحانات و کارورزی    سازی شد و   درس مربوط به زبان آلمانی شوند. پس از این که مدارک پزشکان معادل 

  کار و اقامت اقدام کنند. مهاجرت آلمان نه تنها برای پزشکان، نه تنها برای   را پشت سر گذاشتند، می توانند برای 

آینده مطابق با خواسته خود می    محصالن، نه تنها برای کارمندان بلکه برای همه اشخاصی که به دنبال ساخت

آلمان برای اشخاصی که به دنبال اقامت از طریق ثبت ازدواج و    های مهاجرت به   باشند، توصیه می شود. روش 

المان برای محصالنی    عالقه با شهروند آلمانی هستند، به روش ازدواج محدود می شود. راه مهاجرت به   ازدواج از روی 

تواند از    ک بزنند، می های آلمان حضور خود را تی  دانشگاه  که دوست دارند بر سر کالس های رایگان آموزشی در 

دارای رزومه    باشد. راه مهاجرت به المان برای شخصی که شرایط رفتن به آلمان را دارد و  طریق ویزای تحصیلی

سال دارای مدرک دانشگاهی   ۴۰افراد زیر    تواند از طریق ویزای جستجوی کار که به   کاری خوب می باشد، می 

  ا به هدفی که دارید، می رساند. برای آشنایی بیشتر و افزایش آگاهیشما ر  گیرد، باشد. مهاجرت آلمان،تعلق می 

تازه ما را مطالعه نمایید. درباره نحوه   درباره نحوه مهاجرت به آلمان می توانید با فیلتر شکن سایر مقاالت به روز و 

ا تماس بگیرید،  اتریش نیز اطالع دارند که اگر با دفاتر م MIE مهاجرتی  مهاجرت به آلمان کارشناسان موسسه 

 .می توانید از اطالعات مهاجرتی آنان بهره مند شوید  رایگان

 

 زندگی در آلمان و هزینه های زندگی در آن 

ای داشته باشند بحث هزینه    از مواردی که در خصوص مهاجرت به آلمان افراد متقاضی باید به آن توجه ویژه  یکی

کشور است. کشور آلمان یکی از کشورهای تاپ اروپایی است    های زندگی در کنار هزینه مهاجرت به آلمان در این 

نمایند    در خصوص سطح زندگی برخوردار است و افرادی که به این کشور اروپایی مهاجرت می   که از کیفیت باالیی 

هزینه های زندگی در آلمان باید خاطر    از امنیت و رفاه اجتماعی باالیی برخوردار هستند. در خصوص میانگین

سبک زندگی افراد دارد ولی به طور معمول هزینه های زندگی برای   ویم که هزینه های زندگی بستگی به نشان ش 

تعدادی از هزینه هایی    یورو می باشد. در جدول زیر  1000الی    800طول یک ماه در آلمان در حدود    یک نفر در 

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



 

 

 نه های زندگی درآلمان هزی

 هزینه/یورو  اقالم 

 10 غذا در رستوران معمولی 

 8 مک دونالد 

 2.36 لیتر  0.33نوشابه پپسی 

 2.04 لیتر  0.33آب معدنی 

 0.85 لیتر  1شیر 

 1.97 کیلوگرم   1برنج سفید 

 2.26 عدد  12تخم مرغ 

 8.02 کیلوگرم  1پنیر 

 1.88 کیلوگرم  1پرتقال 

 1.66 کیلوگرم  1موز 

 7.14 کیلوگرم   1فیله مرغ 

 2 کیلو متر   1تاکسی 

 224.14 هزینه های انرژی و خاک روبه 

 30.38 باشگاه بدنسازی بزرگسال

 728.08 خوابه مرکز شهر 1اجاره آپارتمان 

 

 



 

 

 وکیل مهاجرت به آلمان 

به آلمان باید با دقت    با افزایش تقاضای مهاجرت به کشور های خارجی چون آلمان، انتخاب وکیل مهاجرت  امروزه 

مهاجرت به آلمان در امر مهاجرت، با وسواس انجام نشود،    و توجه زیادی صورت گیرد. در صورتی که انتخاب وکیل 

ممکن و    ن کشور و اخذ اقامت آلمان، غیردر این زمینه به شما داده نشود؛ مهاجرت به ای  و راهنمایی های الزم 

وکیل مهاجرت به آلمان، می توانید    نشدنی است. در صورت تصمیم به مهاجرت به آلمان و بهره گیری از تجارب

نموده و از تجارب استاد ملک پور و مشاورین مجرب موسسه بهره مند   با مشاورین موسسه ملک پور ارتباط برقرار 

کشور مقصد، اطالع    وکیل مهاجرت به آلمان، باید از تمام قوانین مربوط به مهاجرت به   داشته باشید   شوید. توجه 

راهنمایی نماید تا به هدفشان که اخذ اقامت آلمان می    داشته باشد تا بتواند به بهترین نحو ممکن متقاضیان را

شما    ت می تواند راهنمایموسسه ملک پور با بیش از سال ها تجربه مفید در امر مهاجر .باشد، دست پیدا کنند 

 .عزیزان باشد 

 

 

 اخذ تابعیت و اقامت در آلمان

خاصی است که ما در این    به آلمان و قوانین اخذ اقامت و تابعیت در این کشور دارای شرایط و قواعد   مهاجرت

در خصوص اخذ اقامت دائم در این کشور می پردازیم.    بخش به بررسی هر یک از قوانین پیش روی افراد متقاضی

اقامت    اخذ   فرآیند    آلمان با موسسه مهاجرتی آلمان که معتبر باشد مشورت نمایید.  بهتر است برای مهاجرت به 

مهاجرتی وارد آلمان شده و پس از    د متقاضی باید از یکی از طرقدائم در کشور آلمان بدین صورت است که فر 

رعایت قوانین و شرایط اخذ اقامت در این کشور می تواند درخواست    طی یک پروسه چهار الی پنج ساله در صورت

ورود فرد    معموالً از طریق   خود را به اداره مهاجرت این کشور ارائه دهد. اخذ اقامت دائم در کشور آلمان  اقامت دائم

آلمان یا اینکه ازدواج با اتباع آلمانی اتفاق می افتد. در صورتی که   به بازار کار این کشور، سرمایه گذاری در کشور 

کار این کشور حضور داشته    سال در بازار   ۵الی    ۴  طی   وارد بازار کار آلمان شده باشد و به صورت مستمر   متقاضی

باشد می تواند اقامت دائم این کشور را اخذ نماید. در خصوص    رداخت نمودهباشد و مالیات خود را به صورت مرتب پ

اقتصاد    فرآیند به همین صورت است در صورتی که فرد ثابت نماید سرمایه گذاری وی برای   سرمایه گذاری نیز 

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

 .اخذ نماید 



 

 

صوری نمی باشد و در صورت رعایت    خصوص ازدواج با اتباع این کشور نیز افراد باید ثابت نمایند که ازدواج آنها  در

توانند اقامت دائم این کشور را اخذ نمایند. پروسه اخذ تابعیت در کشور    قوانین پیش روی خود من باب ازدواج می 

سپس با رعایت قواعد اخذ    اضی باید در ابتدا اقامت دائم خود را دریافت نموده وبه این صورت است که متق آلمان

کشور را به اداره مهاجرت آلمان ارائه دهد. برای اخذ تابعیت    تواند درخواست تابعیت اینتابعیت در کشور آلمان می 

آلمان پایبند بوده،    باید ثابت نمایند به صورت مستمر در این کشور حضور داشته به قوانین کشور  کشور آلمان فرد 

معه  آلمان تسلط کامل داشته باشد و به نوعی در جا  مرتکب جرم کیفری نشده باشد، به زبان فرهنگ و تاریخ کشور

 .صورت رعایت این موارد فرد متقاضی واجد شرایط اخذ تابعیت این کشور می باشد   آلمان ادغام شده باشد در 

به آلمان می باشد، تهیه   مقاله مهاجرت به آلمان توسط موسسه حقوقی ملک پور که جز بهترین موسسه مهاجرت

 .ون ذکر منبع شرعاً حرام و غیرقانونی استاین نوشتار بد  و تالیف و تهیه شده است، و هرگونه کپی برداری از

 

 شرایط اقامت در آلمان 

آلمان را تجربه کنند. زیرا اگر   اشخاصی که در سفارت آلمان حضور دارند، می خواهند که مهاجرت قانونی به  همه

ت قانونی  رفتند. مهاجر  اقدام نمایند، هیچگاه به سفارت آلمان نمی  قرار بود از طریق روش غیر قانونی پناهندگی

موضوع دارد که چه    شرایط بسیار سخت و پیچیده ای ندارد و شرایط اقامت در آلمان بستگی به این  به آلمان

مهاجرت به نسبت کشورهایی که در آسیا قرار دارند    روشی را برای اقامت خود انتخاب کرده اید. کشور آلمان برای

شما نیز می    ی نظیر می باشد. کشور آلمان برای مهاجرت راکشورها بسیار کشور قدرتمند و ب   و یا بسیاری دیگر از

شرایط سنی، شرایط تحصیلی و به عبارتی رزومه    توانید انتخاب کنید. تنها کافیست شرایط اقامت در آلمان را با

  برای مهاجرت قانونی به آلمان این است که، محصالنی که شرایط مالی خوبی  اکنون خود مقایسه کنید. خبر خوش 

های این کشور به اشخاص ارائه دهنده    ند، نیز می توانند مهاجرت قانونی به آلمان داشته باشند. زیرا دانشگاهندار

  ۴۰دارای سن زیر   B1 دهند. دولت این کشور به ارائه دهندگان مدرک  ، دروس رایگان ارائه می B2 مدرک زبان

کار کم هستند.    رائه دهنده ویزای جستجویجستجوی کار می دهد. در حال حاضر، تعداد کشورهای ا سال ویزای 

به آلمان را دارید، کشور آلمان برای مهاجرت    آن هم کشوری مانند آلمان. بنابراین اگر شرایط مهاجرت قانونی

 .مناسب است

 

 

 



 

 

 راحت ترین راه اقامت آلمان 

وید که بسیار دلربا  می ش   از اینترنت عکس های مناظر دیدنی آلمان را سرچ می کنید، با عکس هایی روبرو   وقتی 

اند که آلمان برای    اند، به این نتیجه رسیده   فکر کرده   و چشمگیر هستند. قطعاً اشخاصی که بسیار به مهاجرت

انتخاب می   ها و پس از کلی تحقیق این کشور را برای اقامت  آنان پس از دیدن این عکس .مهاجرت مناسب است

راحت ترین راه اقامت آلمان چیست؟ راحت    ان می رسد این است که نمایند. البته اولین موضوعی که به ذهن آن

مهاجرت به آلمان می تواند مسیر تحصیلی و تحصیل رایگان به زبان آلمانی   ترین راه اقامت آلمان از میان راههای 

رین راه  تحصیلی دارید، راحت ت  هزار یورو به زبان انگلیسی باشد. البته اگر گپ  ۱۲الی    ۱۰تحصیل با هزینه    و یا 

جستجوی کار آلمان باشد. ویزای جستجوی کار آلمان با حداقل شرایط    اقامت آلمان برای شما می تواند اخذ ویزای

کنیم، از میان    می   متقاضی اعطا می گردد. ولی اگر دو انتخاب برای مهاجرت به آلمان دارید، توصیه   به شخص 

ترین راه اقامت آلمان است و پس از آن می توانید    راههای مهاجرت به آلمان از طریق مسیر تحصیل که راحت

شما را به    سال  ۵دانید که کار کردن در آلمان و پرداخت مالیات پس از    کنید. آیا می   وارد بازار کار شوید، اقدام 

خواهید شد. حال اگر رایگان تحصیل کردن    شخصی تبدیل می کند که آرزویش را داشتید. یعنی مقیم دائم آلمانی

از  آلمان   را  به  راههای مهاجرت  بایستی مدرک  میان  با مدرک B2 برگزیدید،  توانید  البته می   A2 ارائه دهید. 

نه تنها راحت ترین    ارتقا دهید. مسیر تحصیل B2 کرده و قبل از دوره اصلی سطح زبان خود را در حد   مهاجرت

زان ترین راه مهاجرت نیز می باشد. دریافت  برگزینید، ار راه اقامت آلمان است، بلکه اگر تحصیل به زبان آلمانی را

این باره و    آلمان و ویزای کاری آلمان نیز ارزان است. اگر شرایطش را دارید می توانید در  ویزای جستجوی کار

موسسه مشاوره ای ملک پور اقدام به اخذ ویزای    درباره عبارت آلمان برای مهاجرت، بیشتر تحقیق کرده و از طریق

 .کاری نمایید 

 

 پرسش های متداول درمورد مهاجرت به آلمان 

 مهاجرت به آلمان از چه روش هایی امکان پذیر است؟    

 .کرد  مهاجرت آلمان  به  توان   می  …از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری، ازدواج، هنرمندی و 

 راحت ترین راه مهاجرت به آلمان کدام است؟   

را می توان به ویزای کار در قالب جست و جوی کار معرفی    یکی از روش های متداول برای مهاجرت به آلمان

 .نمود



 

 

 آیا تحصیل در کشور آلمان رایگان است؟    

 .تحصیل در دانشگاه های دولتی آلمان که به زبان آلمانی است، رایگان خواهد بود 

 چگونه می توان ویزای کار آلمان را دریافت نمود؟    

داشت. حالت اول این است که شما توسط یک کارفرمای آلمانی مورد    ویزای کار در کشور آلمان دو حالت خواهد 

نسبت بازار کار    گرفته باشید. حالت دوم ویزای کار آلمان برای افراد متخصص می باشد که شناختی  تایید قرار 

نسبت به ایشان شناخت ندارد. در این صورت کشور    آلمان ندارند و طبیعتا هیچ کارفرمایی هم در کشور آلمان

 .متقاضی صادر می کند  ماهه برای شخص 6آلمان ویزایی 

 

 سخن پایانی

ن را ما  راههای مهاجرت به آلما  مهاجرت به آلمان، بهترین موسسه مهاجرت به آلمان قوانین و شرایط اخذ اقامت و

بررسی علمی قرار دادیم تا در صورتی که شما عزیزان کشور آلمان را    در مقاله فوق به صورت کامالً تخصصی مورد

به آلمان اقدام نمایید.    مهاجرتی خود قرار داده اید با اطالعات حقوقی کامل در خصوص روش های مهاجرت  هدف

کشورهای اروپایی می باشد قوانین مهاجرت به این کشور نیز    با توجه به اینکه کشور آلمان یکی از مهاجرپذیرترین

مهاجرت به آلمان و   کشورها دارای تفاوت هایی است که ما در این مقاله به بررسی بهترین راه  در مقایسه با دیگر 

مهاجرتی پرداختیم. در صورتی که شما عزیزان    روش های اخذ اقامت و مهاجرت به این کشور از طرق مختلف 

 قرار داده اید و نسبت به قوانین مهاجرتی این کشور اطالعات کامل ندارید   لمان را هدف مهاجرتی خودکشور آ

فوق را با دقت مطالعه نمایید و   پیشنهاد می شود برای کسب اطالعات اولیه خود من باب مهاجرت به آلمان مقاله 

ت به آلمان را از طریق بهترین موسسه  نمایید تا راههای مهاجر  عبارات کلیدی”موسسه ملک پور المان” را سرچ 

مشاورین ارشد    توانید بابه دست آورید. همچنین برای نیاز به اطالعات تکمیلی و تخصصی تر می  مهاجرتی آلمان

خصوص هریک از راههای مهاجرت به آلمان همچون    و با تجربه موسسه حقوقی ملک پور ارتباط برقرار نموده و در

که    اطالعات مورد نیاز خود را دریافت نمایید تا بر اساس اطالعات و مشاوره تخصصی  خودحمایتی المان از آنها

 .آلمان بردارید  کسب می کنید قدم های درست و منطقی برای انتخاب بهترین روش مهاجرت به 


