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 دانشگاهیان و محققان در آلمان 

قانون اقامت ارسال کنند.   21توانند پس از تکمیل تحصیالت و پژوهشگران پس از اتمام کار خود، درخواستی برای بند  دانشجویان می

توانید درخواست  دریابید که برای کدام مجوز اقامت می»اجازه اقامت مناسب برای شغل شما« توانید در صفحه ما با عنوان شما می

 دهید. شما همواره به مدارک زیر نیاز دارید. 

 مهمی برای درخواست خود خواهید یافت: اطالعات . در زیر فرم »درخواست اجازه اقامت«

)اگر می  1زیربخش    21»درخواست بند  و    اشتغال«»    را ذکر کنید»هدف اقامت در جمهوری فدرال آلمان«   •

یا   بیندازید(  راه  را  به تحصیالت شما مربوط   2aزیربخش    21بند  خواهید کسب و کار خود  )اگر شغل شما 

 . «کار شوید(خواهید در یک حرفه آزاد مشغول به )اگر می 5زیربخش  21بند شود( یا می

 . [«»شغل آزاد به عنوان ]لطفاً شغل مورد نظر خود را وارد کنید »شغل مورد نظر« را وارد کنید  •

 ایم.برای درک بهتر، تصویر متن مربوطه در فرم را در انتهای سند درج کرده •

 گذرنامه معتبر کشور خود. 

 عکس بیومتریک اخیر. 

 اثبات عدم وجود دلیلی برای تبعید، ترجیحاً با ارائه گواهی عدم سوء پیشینه پلیس. 

 گواهی بیمه درمانی. 

 طرح کسب و کار به زبان آلمانی.

های خود را توانید هزینه تان( میدر طرح مالی خود، باید روشن کنید که شما )و خانواده توجه:طرح مالی به زبان آلمانی. 

 یورو در سال سود داشته باشید.  18.000تنها بخواهید خرج خود را تأمین کنید، باید حداقل اگر  وشش دهید.پ

 دانلود کنید. را در سایت اتحادیه اروپا  نمونهتوانید یک رزومه کامل به زبان آلمانی. می

های سفارش با درج هزینه را ارسال  اگر از قبل مشتری دارید، لطفاً فرم شود:  فقط برای مشاغل آزاد ]فریلنسرها[ اعمال می

 کنید.

ویژه مشاغل خاص: اثبات اینکه شما از شرایط رسمی مربوط برخوردار هستید. این مدارک زمانی بسیار مهم است که 

 خوداشتغالی شما به مدارک خاصی نیاز دارشته باشد. 

 

 مدارک دیگری نیز درخواست کنند، از جمله: توانندمقامات مهاجرت همچنین می

 اثبات سایر منابع درآمد )مثالً برای هنرمندان و معلمان زبان(  •

 »نامه هدف« )مثالً برای کار بر اساس هزینه(  •

 سایر مراجع برای فریلنسرها  •

 

https://europa.eu/europass/en
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خواهید خوداشتغال شوید یا به جای آن  شوید؟ یا هنوز مطمئن نیستید که می آیا دوست دارید در آلمان بمانید و حتماً خوداشتغال نکته: 

قانون اقامت درخواست دهید. با این حال، شما باید ثابت کنید که در طول   (3) 20بخش برای توانید سپس می شغلی را انتخاب کنید؟

توانید در  اقامت خود به اندازه کافی پول دارید تا بتوانید در آلمان زندگی کنید. هنگامی که مجوز اقامت خود را دریافت کردید، می 

ماه    9گیرند، محققان تنها برای  ماه مجوز می  18ن برای  ریزی کنید. در حالی که دانشگاهیامورد آن فکر کنید و با آرامش برنامه

اندازی کنید. مهم است که درخواستی وکار خود را راه توانید بدون اجازه مقامات مهاجرت کسبگیرند. اما در این مدت می مجوز می

 ر قبالً خوداشتغال باشید. قانون اقامت حداقل دو ماه قبل از انقضای مجوز اقامت خود ارسال کنید، حتی اگ 21بخش را طبق  

 

 

 

ایم. با این حال، به دلیل تغییرات احتمالی در الزامات، ما کامل بودن و صحت  ما این فهرست را با دقت و وجدان کاری تهیه کرده

 کنیم. لطفاً از اداره مهاجرت خود بپرسید که مدارک دیگری نیاز است یا خیر.اطالعات را تضمین نمی
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 اجازه اقامتدرخواست  
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