
 

 

 آن  بر ای مقدمه و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

  راه   و   آلمان  اقامت  راه   ترین  راحت در مورد    مهم  نکات  ، کشور آلمان  اقامت   شرایط   ،  آلمان  اقامت  راه   ترین   راحت

از چه راه هایی میتوانیم راحت  .  می دهیم  قرار   علمی   تحلیل  و  بررسی  مورد  مقاله  این  در را      آلمان   تابعیت   اخذ   های

  این   درترین راه اقامت آلمان را تعیین کنیم؟ چگونه میتوانیم به راحت ترین راه اقامت آلمان دست پیدا کنیم؟  

  بتوانید آلمان، آشنا کنیم تا    اقامت   اخذ   برای   مهاجرت  های  روش   تمامی  بارا    عزیزان  شما  تا   کرده ایم   سعی   مقاله 

در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی تر    همچنین  و   نید ک  پیدا  خود  شرایط   به  توجه  با  را  آلمان  اقامت   راه  ترین  راحت

تماس بگیرید و از   پور  ملک  حقوقی   موسسه  در  ما  کارشناسان مشاوران و ، باآلمان  اقامت  راه   ترین   راحتدر مورد  

 .ببرید  بهرهمشاوره رایگان 

 :  پردازیم  آن ها می  بررسی  به  که  استاقدام  قابل زیر  های روش  از آلمانکشور  اقامت  ،کلی صورت  به

 آن  بر ای مقدمه و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 آن  عمومی شرایط و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 کار طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

  تحصیل طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 گذاری  سرمایه طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 ازدواج  طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 تولد   طریق از  تابعیت اخذ و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 پناهندگی  طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 موفق  فوق افراد و هنرمندان برای آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 آلمان   در زندگی های هزینه و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 آلمان   تابعیت اخذ و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 پایانی  سخن و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 



 

 

 

 آن  عمومی شرایط و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

داشته    ورود  کشور   این  به  ابتدا   در  شما  که  است  صورت  این  به  آن  عمومی  شرایط   و  آلمان  اقامت  راه  ترین  راحت

  کشور.  آورید   دست  به  را  آلمان کشور   اقامت  روش های موجود،  از  یکی  طریق  از  ،خود  شرایط   به  توجه  با  و  باشید 

  تقاضایدر بین مهاجران،    پایین،  بیکاری  نرخ  جهان و داشتنبودن در بین کشور های    صنعتی امروزه به دلیل    آلمان

  آلمان   مهاجرت به  راه های.  کنند   می انتخاب  و اکثر مهاجران این کشور را به عنوان کشور مقصد    دارد  زیادی  بسیار

خدمت شما    اآنه  از  کدام   هر   مورد   در   که   باشد   می   تولد ،    پناهندگی  ازدواج،   گذاری،  سرمایه  کار،  تحصیل،  شامل

 . داد خواهیم  توضیح

 

 

 

 کار طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 . است راه هاو مطمئن ترین    بهترین از  یکی کار،  ویزای   طریق از آلمان  اقامت  راه ترین راحت

  نیروی   به  ،رضحاآلمان در حال    کشور   . دارد  کاری نیاز   متخصص   نیروی  به  که  صنعتیکشوری است    آلمان  زیرا

کشور آلمان برخوردار  از شرایط بسیار خوبی در    ها  رشته  این  و  است  نیازمند   مهندسی  فنی  زمینه های  در  متخصص



 

 

  و   کامپیوتر   مهندس   برق،   مهندس   مکانیک،   مهندس   به   توان   می رشته های مورد تقاضای کشور آلمان  .    هستند 

  پایین   مقایسه با دیگر کشورهای جهان،در  در کشور آلمان    بیکاری   نرخ .کرد  اشاره   IT  اطالعات   فناوری   مهندس 

  2018  سال  در   ، آلمان  بیکاری  نرخ  نمودار  درمیتوانید    که   باشد   می  درصد   3.4  و آن حدود  دارد  قرار   سطح  ترین

 .کنید  مشاهدهرا 

 

 

 است پذیر امکان  صورت دو   به  و اخذ آن  آلمان کاری   ویزای

 jobofferاز طریق داشتن پیشنهاد شغلی و  •

 job seekerاز طریق ویزای جست و جوی کار و  •

 شغلی  پیشنهاد داشتن طریق از آلمان کاری   ویزای اخذ 

  .داشته باشد  شغلی پیشنهاد یک  این است که شخص از کشور آلمان از طرف کارفرمایی، مستلزم ویزا این دریافت

  میتواند   این کشور  کاری   ویزایاخذ    برای   و   کند می    مراجعه  آلمان  سفارت  به،  شغلی  دعوتنامه   با   شخص متقاضی

  .نماید  اقدام

 کار   جستجوی ویزای طریق از  آلمان کاری   ویزای اخذ 

  حداقل تحصیلی    مدرک و افراد در صورت داشتن شرایط الزم مانند    است  پذیر  امکان  ایرانیان   برای این نوع ویزا  

سال، میتوانند برای ویزای جست    40و سن زیر    تحصیلی   رشته   با  مرتبط   کاری   سابقه  ، آلمانی  زبان   مدرک   ،لیسانس

  در  ماه  شش  مدت   وارد آلمان شوند و به   که   دهد   می   را امکان   این   کار متقاضیان  به و جوی کاری اقدام نمایند که  

اقدام    کشور  این  کاری   ویزای  و   آلمان  کشور  اقامتاخذ    برای   پس از یافتن شغل مورد نظر  و  باشند   کار   جستجوی

شما با اخذ ویزای جست و جوی کاری، تا زمانی که کار مورد نظر را پیدا نکردید و  باید توجه داشته باشید .  کنند 



 

 

  ویزای   دریافت   بالفاصله با  اما.  ندارید با خود به کشور آلمان همراه ببرید ویزای کاری آلمان را دریافت نکردید، اجازه  

درخواست دهید.    می شود،  سال  18  زیر   فرزندان  و   همسربرای ورود همراهان خود را که شامل    توانید   می   کاری، 

  مالیات  کردن پرداخت  و کردن کارحداقل سه سال   با  شما،  اقامت کشور آلمان  افتیدر   ی برا  که  الزم به ذکر است 

   . دهید  درخواستبرای این موضوع   توانید   می  ،خود

  تحصیل طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

  کشور  به  مهاجرت  های  روش   پرطرفدارترین مهمترین و    از   یکی  نیز  تحصیل  طریق  ازآلمان    اقامت  راه   ترین  راحت

و    قیم  باید   اقدام نمایند،   کشور  این   در  تحصیل   برای   دارند ه هستند و قصد  سال  18  زیر   ی کهافراد .  است  آلمان

  .باشند  داشته آلمانی زبان  دانش همچنین

 تقسیم می شود  نوع  دو به  آلمان  های دانشگاه

 

 خصوصی دانشگاه های  دولتی دانشگاه های 

هزار یورو    14تا    10حدود    سال  در  ها  آن   ی   شهریه است  یورو  هزار زیر آن ها در سال ی شهریه

 است. 

می  آلمانی  زبان  به  ها  دانشگاه  این  در  تحصیل 

 باشد

انگلیسی هم وجود    زبان   به   ها   دانشگاه  این   در  تحصیل 

 دارد. 

 

  مقطع توجه به این نکته ضروری است که در  .  کشید   خواهد   طول  ترم  8  تا 6  مدت تحصیل حدود  لیسانس  مقطع

 .الزامی است لیسانس مقطع  نمرات ریز  و  ساله  دوازده دیپلم مدرک  ارائه  لیسانس فوق

 

  ، ی اروپاییکشورها  در   تحصیل  که با  د باشن  داشته  توجه  مورد  اینبه    باید می    اروپایی  کشورهای   تحصیل   متقاضیان

  اقامت اخذ    برایاست.شما    اتموقو اقامت تحصیلی یک اقامت    آورید   دست  به   را   کشور  آن  دائم   اقامت   توانید   نمی

 .دهید   درخواست دائم   اقامت برای  کنید و پیدا کار پس از تحصیل، در محیط  بایست می  دائم،

 

 



 

 

 گذاری  سرمایه طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

  مختلف   طرق   از که    باشد   می  ها  روش   ترین   تقاضاپر  از  یکی   گذاری   سرمایه   طریق   از  آلمان   اقامت   راه   ترین   راحت

 .است پذیر امکان

 کار  و کسب اندازی راه  طریق از  آلمان اقامت اخذ و  گذاری سرمایه .1

 ملک خرید طریق از  آلمان اقامت اخذ و  گذاری سرمایه .2

 شرکت ثبت طریق از  آلمان اقامت اخذ و  گذاری سرمایه .3

 کارآفرینی  طریق از  آلمان اقامت اخذ و  گذاری سرمایه .4

  

  با   ،اقدامی  هرگونه  از  قبل  بایست  می  که د  نمی باش   یجزئیات در جدول باال، دارای    شده   ذکر  راههای  از  کدام  هر

  کارشناسان  باهمچنین می توانید  .  کنید   بررسی  راآلمان  کشور   در  گذاری   سرمایه  قوانین  تا  کنید   مشورت  کارشناسان

  راه ترین راحتبهترین و و     گذاری سرمایه  های زمینه  در را  شما تا تماس بگیرید  پور ملک  حقوقی موسسه در ما

 .گذاری راهنمایی کنند  سرمایه  طریق  از  آلمان اقامت

 

 ازدواج  طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

سن    که  افرادی   همچنین.سال منع قانونی ندارند   18و افراد باالی    است  سال  18  آلمان  در   ازدواج   برای  سن  حداقل

کشور آلمان غیر    در   همسری  دو .  کنند   ازدواج   توانند   می  خود  والدین  اجازه   با  ،هستند   سال  18  تا  16  حدود   آنها

  برگه   باید   ،است  کرده  ازدواج   قبال  که  شخصی،  ازدواج مجدد  یبرا  و.  شود  نمی  شناخته  رسمیت  به  قانونی است و

ه تبعه آلمان را دارد ازدواج  . اگر شخصی غیر آلمانی با فردی ک ارائه دهد   را  سابقش  همسر  فوت   گواهی   یا  و  شطالق

در صورتی که    و  دارد   مالی  تمکن  ،خود   همسر  ساپورتبرای    که   کند   ثابت  شهروند آلمانی می باید   شخص   کند 

تواند برای اخذ پاسپورت درخواست کند   می  سالپس از سه ال قانونی بوده،اثبات کنند ازدواج صوری نیست و کام 

 . داشت  خواهد در آلمان را نیز  تحصیل  و  کار اجازه همچنین وی 

  داشته  دادگستری  تائید  مهر  و شده  رسمی ترجمه باید  ، یشخص خارج کیدر ازدواج با   نیاز مورد مدارک اسناد و 

  .د نباش 

 

 



 

 

 تولد   طریق از  تابعیت اخذ و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

 .  می گیرد قرار  بررسی  مورداین بخش  در   تولد   طریق ازآلمان  اقامت  راه ترین راحت

 می باشد  صورت دو   به تولد  طریق  از ی مختلفکشورها اقامت دریافت 

 خون  طریق از اقامت اخذ خاک  طریق از اقامت اخذ

نوع   این    خاک   در  ، شده   متولد  تازه   فرزند در 

  بیاید،   دنیا  به  پذیرفته   را  خاک  اصل  که  یکشور

 و   کانادا  کشورهایمی کند.    کسب  را  کشور  اقامت

 . کنند می تبعیت خاک سیستم از آمریکا

  آنها   از  یکی  یا  و  مادر  و   پدردر این نوع می باید  

  ، آید  پیش  حالت  ایندر صورتی که  .  دنباش  آلمانی

  دست   به  را  آلمان  اقامت  شده   متولد  تازه   فرزند

 . شود می شناخته  آلمان شهروند و می آورد

 

  از   تابعیت  دریافت    و  تعلق نمی گردد  تابعیت  یا  اقامت  ، شده  متولد   تازه  فرزند   ووالدین    به   فرزند،  تولد   با  در آلمان

 . شود می  داده انتقال  فرزند  به  والدین

  کشور   این  خاک  در  سال  هشت   حداقل  اینکه  یا  و  باشند   داشته  را  آلمان  کشور   دائم  اقامتاو    والدین  کهفرزندی  

  .میتواند تابعیت را اخذ کند  باشند  کرده زندگی

کشور آلمان دو تابعیتی نمی باشد و این موضوع را نمی پذیرد، یعنی اگر شخصی که تابعیت کشور دیگری را دارد،  

. فقط در یک  کند   انتخاب  را  یکی   تابعیت آلمان،  و  قبلی  تابعیت  بین  باید قصد دریافت تابعیت آلمان را داشته باشد،  

 .باشد  اروپا اتحادیه  کشورهای شهروندان   ازاو  والدین  از یکی  صورت دو تابعیتی بودن را می پذیرد که 

 

 پناهندگی  طریق از آلمان اقامت راه  ترین  راحت

  هیچ   بهاما  .  باشد   می  این کشور  به  مهاجرت  یکی از روش های  پناهندگی  طریق  از  آلمان  اقامت  راه  ترین  راحت

  پناهندگی   زمینه   در   خدماتی از قبیل مشاوره،   گونه  هیچ  دهیم و   نمی   پیشنهاد  را   روش   این  از   اقامت  دریافت   ما  عنوان

توجه  .  است  شده   عزیزان در این مقاله آورده  شما  و  رسانی  اطالع آگاهی و    جهت  صرفا  مطالب   این  و  ارائه نمی دهیم 

.موسسه حقوقی ملک پور روش پناهندگی را به هیچ    دارد  بر   در  را  زیادی  بسیار  خطرات  پناهندگی  داشته باشید که

وبه همین    شود  می  شناخته  سرباریک    عنوان  بهدر کشور مقصد    همیشهوجه توصیه نمی کند، زیرا شخص پناهنده  

  مقصد   کشور   وارد و کلک      دروغ  هزاران   با  پناهنده  مواقع   از   بسیاری  در .  نیست  انسانیهیچ    شآن   در   روش   این   دلیل

   . شود می



 

 

خود را داشته باشد،خطر مرگ وی را تهدید    کشور  به  بازگشت قصد    که  است  شخصی  پناهنده   ژنو  کنوانسیون   در

می کند و جان یا مال او به خطر می افتد و به دالیل مذهبی سیاسی، ملیت و یا دین، ترس از آزار و اذیت و  

 شکنجه دارد. 

  جهت  قانونی   های   راه   دیگر  و   شرایط   از  کنند،   می   رتمهاج  به  اقدام  پناهندگی  طریق  از   که  افراد   از  بسیاری   تعداد

  در  که   را زیر  لینک  پناهندگی جهت  اقدام هرگونه  از  قبل که  است این  ما پیشنهاد. ندارند  آگاهی  آلمان  اقامت اخذ 

   دهید  افزایش زمینه این  در  را خود  اطالعات و  فرمایید  مطالعه  است پناهندگی  خطرات با  رابطه

 

 موفق  فوق افراد و هنرمندان برای آلمان اقامت راه  ترین  راحت

در این قسمت بررسی میگردد و می باید متذکر    موفق    فوق   افراد   و   هنرمندان   برای  آلمان   اقامت   راه   ترین   راحت

  طور   بهاست.  مختلف   کشورهای  به   مهاجرت  اههایر  از  یکی  موفق  افراد  و  ورزشکاران  و  هنرمندان   مهاجرتشویم  

  عکاسان،     نویسندگان،  ،  هنرمندان  که  است  ویژه   شرایط   با  اشخاصی  برای  روش در بعضی از کشور ها این    کلی

  و   این روش  از زندگیشان معیشت کنند  تاباث باید  افرادو  .  شامل می شود در را مترجمان، ای، حرفه هایورزشکار

  ایجاد   کار  وابستگانشان،  و   خود   برای   ،   ورود   از   بعد که    دارند   را   این مهارت  و   باشد   می  دارند،  که  مهارتی   وسیله   به

و متقاضیان نمی توانند از روش ذکر شده اقامت کشور آلمان را    ندارد  وجود  از این روش   اقامت  ،آلمان  در.  کنند 

 دریافت کنند.

 

 آلمان   در زندگی های هزینه و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

اطالعات مفیدی خدمت شما ارائه می دهد تا شما   آلمان  در   زندگی   های   هزینه  و  آلمان  اقامت   راه  ترین  راحت

  ،بستگی زندگی  های  هزینه .  می سازد  مطلع   ،آلمانکشور  در  اقامت   مدتدر  ،کشور  این  زندگی  های   هزینه  از عزیزان را  

  ماهیانه   هر شخص   برای   زندگی  های   هزینه  متوسط   طور  به  ،کرد  عنوان   توان   می   که   دارد   اشخاص   زندگی  سبک  به

تحصیلی و    مدت  در   اجازه دارید   باشید،  داشته   کشور آلمان را  دانشجویی   اقامت  شما  اگر   .است  یورو   800  حدود

  10  کنند،  می  تحصیل  کارشناسی  مقطع  در  کهافرادی  .باشید   داشته  درآمد   کسب  و   کنید   کار  دوران دانشجویی

 ند. دار  قانونی   کار   اجازه  ساعت  20  هستند، در هفته دانشجو    لیسانس  فوق   مقطع   اشخاصی که در   و در هفته    ساعت

 :نماییم  می  اشاره آلمان در  مخارج از برخی  به  زیر  جدول  در

 



 

 

 ها  قیمت موارد 

 یورو  0.71 ( لیتر 1) شیر

 یورو  2.10 ( کیلوگرم 1) برنج 

 یورو  2.21 ( کیلوگرم 1) سیب

 یورو  2.00 ( عادی  تعرفه) کیلومتر 1 تاکسی

 یورو  706.71 شهر مرکز در( خوابه 1) آپارتمان

 یورو  530.77 مرکز  از خارج( خواب اتاق 1) آپارتمان

 یورو  10.50 صندلی  1 سینما، 

 یورو  1.85 (12) مرغ تخم

 

 .است شده داده  نشان  آماری مدل از  استفاده با ها  هزینه توزیع  زیر نمودار در

 

 

 آلمان   تابعیت اخذ و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

  روش   ششاز هر    شد،  ارائه  که  توضیحاتی   طبقبررسی شد وآلمان     تابعیت  اخذ   و  آلمان  اقامت  راه  ترین  راحت

  روش   این   از  بعضی   آن   در پی   می گردد و   کوتاه مدت و یا بلند مدت این کشور   اقامت   دریافت   به   منجر   مهاجرتی که 

  تابعیت   و  دائم  اقامت  به  که  باشد   می  تحصیل  طریق  از  ،هااین راه    از  یکی .  شود  می  تابعیت  بهنیزختم    مهاجرتی  های

تغییر یابد تا بتوان درخواست تابعیت آلمان را   یکار  ویزای  مثل  ،مهاجرتی  طرق  از  یکی  به  باید   شود و  نمیمنجر  

  کند   دریافت  در آلمان  کارفرما  از ،  شغلی  پیشنهاد  یک بتواند    باید   متقاضی   شد   ذکر  که  همانطور   کاری  روش   در .داد



 

 

  تا   سه   طول   در   خود   مالیات  و   بیمه   کردن   پرداخت   با  ، هسال  سه  اقامت  از   تاپس  دریافت کند   را  کشور این    دائم   اقامت

 . نماید  پاسپورت درخواست  تواند  می  سال، 5

این    از  متقاضیان   و   شود   می پاسپورت منجر  و   دائم  اقامت  به   که است    مهاجرتی   های روش   از   گذاری   سرمایه   روش 

  روش .  کنند   دریافت   را  آلمان  پاسپورت   توانند ب  شغلی های    فرصت   آوردن   فراهم همچنین    و   ملک   خرید   و   طریق

  سال  سه از  بعد  و  ومتقاضیان می توانند  شده منجر   دائم اقامت  به  که   است دیگری روش  آلمانی  تبعه  یک با ازدواج 

آلمان    که   است  تولد   دیگر،   روش .  پاسپورت کنند   درخواست  تواند   می   مشترک،   زندگی را    خون  سیستممعموال 

از طریق   مهاجرت  برای   آخرین روش .  را قبول می کند   خاکسیستم    خاص   شرایط در    وپذیرفته   آلمان که    به 

و پیشنهاد می شود برای دریافت اقامت از روش های    شود  نمی   توصیه  بودن   خطر  پر  دلیل   به  می باشد،  پناهندگی

 قانونی اقدام گردد. 

 

 پایانی  سخن و آلمان اقامت راه  ترین  راحت

این    به   مهاجرتبرای    اقدام  از  قبلمی شود    داده  پیشنهاد  شما  به   ،   پایانی  سخن  و  آلمان  اقامت   راه  ترین  راحت

 تماس،  آلمان  اقامت  راه  ترین   راحتدر مورد    پور  ملک  حقوقی  موسسه  مشاوران  با  ،  آن  اقامتدریافت    وکشور  

  اطالعات  آلمان اقامت  راه  ترین  راحت  در باب    و  شوید  آشناآلمان کشور  به  اقامتی  شرایط  تمام  با تا  فرمایید  حاصل

  روش های   از   آلمان   اقامتو    آلمان  اقامت   راه   ترین   راحت  موضوع    به   خالصه   صورت  به   مقاله  این  در .  کنید   کسب

  پور   ملک   حقوقی   موسسه   کارشناسان  با   توانید   می   شما.  پرداختیم...    و   تحصیل   و  گذاری  سرمایه   کار،   مانند   مختلف

خود را    اطالعات...    و  دانمارک  ، انگلستان  کانادا،   هلند،اتریش،  مانند ه  ی مختلف کشورها  درباره  تا   باشید   تماس   در

  اقامت   دریافت  به   ین زمانسریعتردر    تا  بگذاریم    شما  روی  پیش  را  مناسبی  راهکارهایمی توانیم    ما.  کامل کنید 

 .برسید  آلمان


