
 

 

 ویزای آلمان

 هر  در این مقاله مورد تحلیل علمی قرار میگیرد .  اخذ اقامت آلمانو    مهاجرت به آلماندر خصوص    ویزای آلماناخذ    شرایطو    ویزای آلمان 

اطالعات الزم را کسب  بهتر است در ابتدا در خصوص آنها    مهاجرت به آلمانجهت  دارد که  شرایط مربوط به خود را    ویزای آلماناز انواع    کدام

اطالعات بیشتر جهت  . بنابراین برای    اییدبه درستی رعایت نمقوانین را  تمامی این  برای اینکه بتوانید ویزای آلمان را اخذ نمایید باید    .  کرد

در   تماس حاصل نمایید .با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش    آلمان  کشور  ویزایاقدام صحیح برای اخذ  

 ادامه در این مقاله به نکات ساده و مهم درمورد انواع ویزاهای کشور آلمان می پردازیم :

 :و انواع ویزای های کوتاه مدت   ویزای آلمان

جهت اهداف مختلفی به فرد داده خواهد شد که در زیر به بررسی این ویزا    .ویزای آلمان را می توان به صورت کوتاه مدت نیز اخذ نمود  

 پردازیم :انواع ویزاهای کوتاه مدت می  

 

 (  بدون اجازه ورود به آلمان  ویزای ترانزیت از طریق فرودگاه های بین المللی ) A : نوعویزای  و    ویزای آلمان

 روز اقامت   5آلمان، حداکثر    از طریقویزای ترانزیت برای گذر   B : نوع  ویزای  و آلمان  کشورویزای  

، همچنین به   روز در هر شش ماه پس از اولین ورود  90قامت کوتاه مدت حداکثر  یا ویزای توریستی آلمان : ا   Cنوع ویزای و  ویزای آلمان

یک ویزای توریستی یا ویزای شنگن را نمی توان به اجازه  نکته اینجاست که      عنوان یک ویزای شنگن یا گردشگری شناخته می شود.

 .  اقامت تبدیل کرد

الزم است در مدت شش ماه پس از اولین    علمی . در این خصوصویزای ملی یا ویزا برای اهداف تحقیق  :     D نوع ویزایو    ویزای آلمان

، اجازه دارد تا در    است  ورود خود در آلمان بیش از سه ماه اقامت داشته باشید. هر شخصی که دارای ویزای ملی و اسناد مسافرتی معتبر

 .  رفت و آمد داشته باشدنگن به مدت سه ماه  ه به طور آزادانه در منطقه شهر شش ما 

 

 :  انواع ویزاهای اقامت طوالنی مدت آلمانو   ویزای آلمان

ویزای آلمان را می توان برای اقامت های طوالنی مدت نیز بدست آورد به طوری که فرد از هریک از روش های زیر می تواند به کشور آلمان  

ماه تا یک سال در ابتدا اخذ کرده و سپس این اقامت را در سال های بعد نیز تمدید نماید . که اکثریت    6ورود کند و اقامت این کشور را از  

انواع این ویزاها به شرح زیر    افراد با تمدید این نوع اقامت ها می توانند به اخذ اقامت دائم و یا حتی به تابعیت این کشور دست پیدا نمایند .

 است : 
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 ویزای تحصیلی آلمان : و    ویزای آلمان

 

دانش    .صادر شود  نیز  برای حداکثر دوازده ماه  این ویزا  ، اما ممکن است    صادر می شودمعموال برای مدت سه ماه   D ویزایو    ویزای آلمان

ا زمان  تحصیلی که ت  یکشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا می توانند در آلمان با یک ویزا از    آلمان  کشور  ویزای  متقاضی  آموزان و دانشجویان

ویزای تحصیلی آلمان را    داشته باشند .  مهاجرت به آلمان(  تمدید شود  که می تواند در صورت درخواست  )  ،    معتبر استتحصیل دانشجویان  

. جهت داشتن تحصیل رایگان ، افراد باید در دانشگاههای دولتی    می توان با پذیرش در دانشگاههای خصوصی یا دولتی آلمان بدست آورد

و در این خصوص افراد باید بتوانند هزینه های زندگی خود در کشور آلمان را  رائه دهند  پذیرش گرفته و نیاز است که مدرک زبان آلمانی ا 

 ساعت در هفته بسته به مقطع تحصیلی خود اجازه کار دارند .  30تا    20تامین کنند . ضمن اینکه تمام دانشجویان حدود  

دوره زبان در آلمان برای مدت بیش از سه    گذراندنا که مایل به  تمام شهروندان غیر اتحادیه اروپ الزم به ذکر است که    ویزای آلماندر خصوص  

. این ویزا در    صادر شودنیز  یک سال  تا  حداکثر    ممکن است  این ویزا  ، کهدهند    می  درخواست  مدت در آلمان  یک ویزای بلند،    ماه هستند

 قالب ویزای تحصیلی صادر میشود .

 

  : ویزای اقامت طوالنی مدت آلمان برای محققانو    ویزای آلمان

 

 

،    دانشمندان  تحت عنوان ویزای محققان و دانشمندان . این ویزا به این صورت است که اگردارد    وجود  نیز  ویزای آلمانی از  یک نوع دیگر

، می توانند برای اقامت طوالنی مدت در آلمان    خود هستندکاری  یا مدیرانی که مایل به فعالیت در زمینه    رسامد محققان و کارکنان  

 ندارند .  زبان آلمانی    مدرکاز به  معموال نی  افراد ویزا  این    . برای  درخواست دهند.

 

 ویزای کاری آلمان :و    ویزای آلمان

هر ساله اجازه    آلمان  که قصد کار در آلمان را دارند اعطا می شود .ماهر    افراد متخصص وبرای    آلمان  ویزای اقامت طوالنی مدتو    ویزای آلمان

   به کشور آلمان مهاجرت نمایند .  ها  و تحصیلکرده در برخی از رشته  متخصصان  می دهد بسیاری از  

درخواست کنید تا بتوانید    آلمانکاری  ویزای  دت شش ماه  ، می توانید برای م  اگر تا به حال در آلمان کار نکرده اید  ویزای آلمان  شما متقاضیان

رشته های فنی مهندسی و  تحصیلی عالی در    مدرکباید دارای    یی. برای دریافت چنین ویزا   کار پیدا کنید  ماه در کشور آلمان  6  مدتدر این  

 برخوردار باشید.  را    در آلمان  در طول اقامت  زندگی خودهزینه های  برای    الزم  توان مالی مناسب و  از  و همچنین  یا رشته های علوم پایه باشید

از آن  پس    وپیدا کند  مناسب و ثابت  می تواند یک کار  انجام دهد این است که    می تواند  یک فرد جستجوگر کار در آلمانیکی از کارهایی که  

 .درخواست کند  اقامت در آلمانکارت آبی اتحادیه اروپا یا مجوز    می تواند برای

،    با دریافت یک پیشنهاد شغلی وارد کشور آلمان شوندد  ند و می خواهناتحادیه اروپا نیست  تابعیت  دارای  آلمانکشورکار در  ویزای    انقاضیمت  اگر

تاییدات الزم را  باید از اداره مهاجرت آلمان نیز  ،  شغلی  عالوه بر پیشنهاد    الزم به ذکر است که افراد  .  داشت  ندنیاز خواه  ی آلمانویزا اخذ  به  

 گرفته باشند .



 

 

 

  : ویزای آلمان برای پیوستن به خانواده

 

که در خارج از کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند می   خانواده های ساکن آلمانالزم به ذکر است که    ویزای آلماندر خصوص  

برای  ویزای آلمان  متقاضیان    تحت عنوان ویزای همراه درخواست ویزای آلمان دهند .اعضای خانواده خود در آلمان    به  الحاقتوانند برای  

در آلمان را به سفارت آلمان اثبات    برای زندگی  مناسبو بودجه کافی و    اسکانبرای    مکان مناسب،    مجوز اقامت  باید  خود  خانوادهپیوستن به  

 کنند .

 

 ویزای درمانی آلمان : و    ویزای آلمان

وجود دارد تحت عنوان ویزای درمانی و پزشکی  در آلمان هستند    درمان بیماری خودبرای افرادی که به دنبال    ویزای آلمان  دیگری ازنوع    

که کسانی که  است  در حالی  این  .    اقدام کنند  خوددرمان    انجامباید برای مدت بیش از شش ماه برای    ویزای آلمان افراد متقاضی    آلمان . که

کوتاه مدت وارد آلمان    یدرمان  ویزای  می توانند با یکبیماری خود  برای درمان    طول میکشد  کمتر از سه ماه  طول دوره درمان آنها در آلمان

 .  شوند

 ویزای سرمایه گذاری : و    ویزای آلمان

 

تابعیت    افرادی که قصد سرمایه گذاری در آلمان را دارند و می خواهند به دنبال سرمایه گذاری خود به اخذ اقامت وهمچنین برای    ویزای آلمان

 در زیر به چند نمونه از انواع سرمایه گذاری در آلمان اشاره میکنیم :  .آلمان برسند اعطا میشود  

 انواع سرمایه گذاری در آلمان : 

 هزار یورویی در آلمان :  250سرمایه گذاری    _  1  

 .سرمایه گذاری کنند  تر در آلمان  یورو یا بیش  250،000  حداقل  می خواهند با سرمایه ایکه  اعطا شود    افرادیبه    می تواند  آلمانویزای  

 

مدت زمان    برای اخذ اقامت در آلمان میاشند .  یا بیشتر واجد شرایطیی  یورو  250،000سرمایه گذاری تجاری  سرمایه گذاران خارجی پس از  

 .تمدید نمایند  درخواست    بیشتر از این مدت همبرای    دنمیتوان  افراد  اقامت معموال دو یا سه سال است که

 

در این    .  دنآلمان را درخواست کنکشور    مت دائمد اخذ اقان می توانافراد  ،  در آلمان    از سه سال زندگیو پس    آلمانویزای  از دریافت  پس  

 د  خارج شون   آلمانیک بار در سال از  می توانند  افراد    ، اما  نداردوجود  و شرط حضور    دائم در آلمان وجود نداردحضور  هیچ الزامی برای    خصوص

 میلیون یورویی در آلمان :  1سرمایه گذاری    _  2

برای سرمایه گذارانی که قصد دارند با سرمایه یک میلیون یورویی در آلمان سرمایه گذاری کنند اعطا می گردد .    آلمانکشور  ویزای    همچنین

شغل  لت متحده آمریکا می باشد . به این صورت که افراد باید حداقل ده  سرمایه گذاری در ایا ع سرمایه گذاری در آلمان بسیار  شبیه  این نو

را به کار گرفته و استخدام نمایند . سرمایه گذاران از این راه در نهایت می    ده نفرشهروند آلمانیجدید برای شهروندان آلمان ایجاد کنند و یا  

 د .  توانند به اخذ اقامت و تابعیت آلمان برسن

سرمایه مورد  .  افراد توان مالی باالیی را داشته باشند  است که    نوع سرمایه گذاری این  این  انجام شدنو    آلمان ویزای    اخذ  برای  نکتهمهمترین  

  خریدیا  و  شروع یک کسب و کار جدید  ا ارائه یک بیزینس پلن جدید و  بسرمایه گذاری می تواند  و  می باشد    یک میلیون یورو  نیاز در این مورد



 

 

  18و افراد می توانند همسر و فرزندان زیر    ه سرمایه گذاران نیز داده میشود  در این نوع ویزا اجازه بردن همراه ب  .باشد.شرکت ثبت شده  یک  

 ه اخذ اقامت و تابعیت آلمان دست پیدا کنند .سال بتوانند ب  5سال را در این مسیر همراه خود داشته باشند تا پس از  

 


