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 دانشجویان و داوطلبان دکترا در آلمان 

توانند در طول تحصیل و یا در دوره دکتری، مشغول به کار شوند، البته فقط به صورت نیمه  دانشجویان و داوطلبان دکتری نیز می

، درخواستی را به اداره مهاجرت ارائه کنید و اداره مهاجرت در مورد این درخواست ( قانون اقامت6) 21بند  وقت. شما باید طبق  

 شود.  تصمیم گیری خواهد کرد. مدارک زیر باید به اداره مهاجرت ارائه

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

  6زیربخش  21»درخواست برای بند و  تحصیالت« »  را ذکر کنید «هدف اقامت در جمهوری فدرال آلمان» •

 .ساعت در هفته 15برای خوداشتغالی با مدت کاری حداکثر  قانون اقامات

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

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

 گذرنامه معتبر کشور خود. 

 بیومتریک اخیر. عکس 

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

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

  15صفحه( به زبان آلمانی. در این مورد باید به صراحت قید کنید که حداکثر    5تا    3)تقریباً  شرح ایده کسب و کار خود  

 ساعت در هفته کار خواهید کرد و از تحصیل خود غافل نخواهید شد.

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

 کنید.

شود: اثبات اینکه شما از شرایط رسمی مربوط برخوردار هستید. این مدارک زمانی بسیار  برای مشاغل خاصی اعمال می

 مهم است که خوداشتغالی شما به مدارک خاصی نیاز دارشته باشد. 

 

 

 

 

تغییرات احتمالی در الزامات، ما کامل بودن و صحت  ایم. با این حال، به دلیل  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

  

https://europa.eu/europass/en
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 درخواست اجازه اقامت
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