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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

 درخواست ویزای خوداشتغالی در آلمان در سفارت یا کنسولگری آلمان در کشور مبدأ 

خود به سفارت یا کنسولگری آلمان در کشور خود ارائه کنید. بنابراین مهم است که تمام مدارک  مدارک زیر را برای ویزایشخصاً 

باید اصل مدارک را ارائه دهید و از    مهم:را برای مالقات شخصی به همراه داشته باشید تا الزم نباشد مجدداً وقت مالقات بگیرید.  

 ن، شما باید مدارک خود را با ترجمه رسمی به آلمانی ارائه دهید. هر کدام دو نسخه به همراه داشته باشید! عالوه بر ای

 اعتبار گذرنامه باید حداقل سه ماه بیشتر از اعتبار ویزا باشد. توجه: گذرنامه با امضای دستی بعالوه دو عدد فتوکپی. 

مهمی برای اطالعات  زیر  دو فرم درخواست ویزای ملی به زبان آلمانی یا انگلیسی، کامالً تکمیل شده و امضاء شده. در  

 درخواست خود خواهید یافت: 

 فرم درخواست الکترونیکی اقامت طوالنی مدت»یا    «درخواست ویزای ملی»فرم    PDFتوانید از نسخه  شما می •

-  VIDEX»    وزارت خارجه فدرال را تکمیل و سپس چاپ کنید. سایت سفارت آلمان را چک کنید تا از رویه

فرم درخواست الکترونیکی برای برخی از مراکز دیپلماتیک آلمان در خارج از کشور اجباری  آن مطلع شوید.  

 . بیابید وزارت خارجهتوانید آدرس اینترنتی سفارت آلمان در کشور خود را از سایت است. می

 . «»اشتغال  را ذکر کنید»هدف اقامت در جمهوری فدرال آلمان«  •

مورد نظر برای    »خوداشتغالی به عنوان ]لطفاً حرفه  «  را ذکر کنید  «، شغل مورد نظر»در صورت وجود •

خواهید کسب و کار خود را راه بیندازید( یا  )اگر می 1 زیربخش 21خوداشتغالی را وارد کنید[ و من برای بند 

 .«دهمدرخواست می خواهید به صورت آزاد مشغول به کار شوید( )اگر می 5زیربخش  21بند 

و  »تاریخ ورود مورد نظر شما«    از« »در   « »مدت اقامت مورد نظر در آلمان را ذکر کنیدهمچنین در زیر   •

 .»اقامت دائم برنامه ریزی شده« »تا« برای 

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

 یکسان اخیر با پس زمینه سفید.  سه عکس گذرنامه بیومتریک

دهید )فقط در صورتی الزم است که شهروند کشور مبدأ اجازه اقامت معتبر شما برای کشوری که در آن درخواست می

 محل درخواست نباشید(. 

 روز از تاریخ ورود باشد. 180اعتبار بیمه درمانی باید حداقل توجه: مدارک پوشش بیمه درمانی در آلمان. 

 دانلود کنید.  را در سایت اتحادیه اروپا نمونهتوانید یک امل به زبان آلمانی. میرزومه ک

های شغلی، گواهی مدارک تکمیلی، گواهی مهارت زبان  گواهی مدارک تحصیلی: مدارک تحصیلی و دانشگاهی، معرف 

  این مدارک زمانی بسیار مهم است که خوداشتغالی شما به مدارک خاصی نیاز داشته باشد. توجه:  خارجی با ترجمه آلمانی.  

 ها به مدارک خاصی نیاز دارند. ما دریابید که کدام حرفه  واژه نامه مشاغلتوانید در شما می

 ه زبان آلمانی.طرح کسب و کار ب

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.  18.000اگر تنها بخواهید خرج خود را تأمین کنید، باید حداقل  پوشش دهید.

 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
https://europa.eu/europass/en
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یورو دارایی دارید تا بتوانید   195000سال الزامی است: شما باید ثابت کنید که حداقل  45این مورد فقط برای افراد باالی 

 های زیر اثبات کنید: توانید این امر را به روشمستمری کافی برای مدت زمان پس از ترک کار داشته باشید. می

 بیمه مستمری یا بیمه عمر خصوصی، •

 دارایی خود،  •

 مطالبات مزایای بازنشستگی/مستمری یا •

 های تجاری دارایی •

جمهوری دومینیکن، اندونزی، ایران، ژاپن،   نیست این را ثابت کنید:اگر اهل یکی از کشورهای زیر هستید، الزم  

 فیلیپین، سریالنکا، ترکیه یا ایاالت متحده آمریکا.

 این مورد تنها در صورتی ضروری است که بخواهید با افراد دیگر شرکتی راه اندازی کنید.  توجه: لیست سهامداران. 

 توانید به ارز محلی خود پرداخت کنید.می -یورو   75هزینه ویزا 

 

 

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.اطالعات را تضمین نمی

 وب سایت سفارت یا کنسولگری آلمان را بررسی کنید تا ببینید به مدارک اضافی نیاز است یا خیر.
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 درخواست ویزای ملی 
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