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 ،(BRD:Bundesrepublik Deutschland )آلمانی به آلمان فدرال جمهوری رسمی نام با (Deutschland) :آلمانی به: آلمان   

 جمهوری و لهستان با شرق از بالتیک، دریای و دانمارک شمال، دریای با شمال از آلمان. است برلین پایتخت با اروپا قاره در کشوری

 مربع کیلومتر 3۵7121٫41 آن مساحت دارد مرز هلند و لوکزامبورگ بلژیک، فرانسه، با غرب از و سوئیس و اتریش با جنوب از چک،

 .است اروپا کشور ترین پرجمعیت نفر، میلیون 82 با و است
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 اقتصاد

. است نوآوری از باال سطح و فساد، پایین سطح بزرگ، سرمایه موجودی مجرب، کار نیروی با اجتماعی اقتصادی بازار یک دارای آلمان

 تولید کل از ٪71 خدمات بخش. است 2009 سال در بزرگ تولیدکننده چهار جزو چنین هم و اروپاست در ملی اقتصاد ترین بزرگ آلمان

 . است بوده ٪6٫7 آلمان در مه ماه در بیکاری نرخ متوسط طور به. است ٪1 کشاورزی و ٪28 صنعت داخلی، ناخالص

 تجاری های سیاست آلمان. است اروپا اتحادیه اقتصادی و سیاسی مدافع آلمان و کند می تعیین قانون اروپا اتحادیه در آلمان کشور                

 2002 سال ژانویه 1 از را یورو اروپا، مشترک پولی واحد آلمان. کند می تأیید اروپا اتحادیه نامه موافقت در ای فزاینده طور به را خود

 استانداردهای آلمان، دو اتحاد از پس دهه دو. کنند می تعیین اروپا مرکزی بانک اعضای را آلمان پولی های سیاست. است کرده معرفی

 است مدت طوالنی فرایند یک آلمان شرق اقتصاد سازی یکپارچه و نوسازی. است رفته باال مالحظه قابل طور به سرانه درآمد و زندگی

 2009 ژانویه در. است شده ریزی برنامه دالر میلیارد 80 حدود به بالغ شرق به غرب از ساالنه انتقال با انجامد، می طول به 2019 سال تا که

 .است بیکاری افزایش آن متعاقب و رکود از مختلف های بخش محافظت برای یورو میلیارد ۵0 اقتصاد محرک طرح تصویب آلمان دولت

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - آلمان

   ترین پایین     باالترین قبلی گذشته                    مالیات آلمان

  صد در 29.40     ۵6.80 29.6۵             29.72                   شرکت مالیات نرخ

  صد در 44.30     ۵7.00 47.۵0            47.۵0    شخصی درآمد مالیات نرخ

  صد در 16.00      19.00 19.00            19.00   فروش بر مالیات نرخ

 کیلومتر مربع  357,168 مساحت

 میلیون نفر 81,083,600 جمعیت

 برلین پایتخت

 یورو واحد پول

 es. eu دامنه اینترنتی

شماره پیش  49+ 
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 شهرها 

 .اشتوتگارت و. فرانکفورت. کلن. مونیخ. هامبورگ. برلین: از عبارتند المان شهرهای ترین پرجمعیت

                           3،439،100      برلین                                   برلین 1

 1،769،117                        هامبورگ            هامبورگ 2

 1،330،440                        بایرن      مونیخ            3

 998،10۵             وستفالن-نوردراین       کلن 4

 671،927                        هسن فرانکفورت ۵

 600،068            وورتمبرگ-بادن    اشتوتگارت 6

 ۵86،217            وستفالن-نوردراین    دوسلدورف 7

 ۵81،308            وستفالن-نوردراین      دورتموند 8

 ۵76،2۵9          وستفالن-نوردراین         اسن 9

 ۵47،68۵                     برمن ایالت           برمن 10

 ۵20،966                     نیدرزاکسن           هانوفر 11

 ۵18،862                     زاکسن            الیپزیگ 12

 ۵17،0۵2                     زاکسن       درسدن          13

 ۵03،673                     بایرن           نورنبرگ 14

 491،931         وستفالن-نوردراین    دویسبورگ 1۵
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برلین

 

 

 دوم مقام اروپا اتحادیه کل در و است کشور این در مساحت لحاظ از هم و جمعیت لحاظ از هم شهر ترین بزرگ و آلمان کشور پایتخت

 از کیلومتر 38 شهر این و است مربع کیلومتر 899 آن مساحت. دارد قرار آن در شهر این که است ایالتی نام همچنین برلین. دارد را

 ارتفاع بلندترین شده ثبت متر34 دریا سطح از آن ارتفاع میانگین. است یافته امتداد غرب به شرق از کیلومتر4۵ و جنوب به شمال

 های ایالت از یکی یعنی است، ایالتی شهر یک همچنین برلین شود می مربوط ماگلبرگ و توفلسبرگ مصنوعی تپه دو به( متر11۵)

 این فرهنگی و تاریخی های جاذبه. است آلمان ایالت ترین مهم تاریخی نظر از و ترین بزرگ برلین، .آید می شمار به نیز آلمان گانه شانزده

 قلب پروس، پایتخت عنوان به میالدی، 18 سده در برلین. است کرده تبدیل جهان فرهنگی مراکز از یکی عنوان به را برلین شهر،

 .اروپاست مهم شهرهای از یکی برلین، نیز امروز. بود روشنگری
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 هامبورگ

 روتردام و آنتورپ از بعد اروپا در بزرگ بندر سومین هامبورگ. است اروپا اتحادیه در هشتمین همچنین و آلمان بزرگ شهر دومین

 یوتالند جزیره شبه جنوب در هامبورگ .آید می شمار به نیز آلمان ایالت شانزده از یکی یعنی است، ایالتی شهر یک هامبورگ. است

. دارد قرار بالتیک دریای شرق در و شمال دریای غرب در اسکاندیناوی منطقه شمال در ای قاره اروپای آن جنوب در که دارد؛ قرار

 تحت که است اقیانوسی هوای و آب دارای هامبورگ. شود می تشکیل بیله و آلستر تقاطع از که دارد قرار البه رود روی بر هامبورگ

 از متروی این. باشد می ایستگاه 91 و خط 4 دارای اکنون هم و شده تأسیس 1912 سال در هامبورگ متروی.است اطلس اقیانوس تاثیر

 .میشود محسوب جهان متروهای ترین قدیمی
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 مونیخ

 هامبورگ و برلین از پس آلمان بزرگ شهر سومین مونیخ. است گرفته قرار آلپ کوه شمال و ایسار رود روی بر( München: آلمانی به)

. است بایرن ایالت مرکز و است مربع کیلومتر 310٫43شهر این مساحت و کنند می زندگی شهر این در نفر میلیون 1٬330٬440.است

 .بود 1972 تابستانی المپیک های بازی میزبان مونیخ

 های برنامه و امکانات ،(اکتبر جشن ویژه به) ها جشن دیدنی، مراکز. است بسیاری های جاذبه دارای که است ثروتمند شهری مونیخ

.دهد قرار زندگی برای جهان شهرهای بهترین چهارم رتبه در را شهر این تا است شده باعث فرهنگی

 

 قرار دریا سطح از متری ۵20 ٔ  فاصله در و دارد فاصله آلپ کوه از کیلومتر ۵0 و است گرفته قرار شمالی بایرن های دشت در مونیخ

 .است زیبایی بسیار طبیعت و انگیز دل بسیار هوای و آب دارای مونیخ. است گرفته



کاسپین مهاجر مشاوران بین الملل  
www.caspianmohajer.com 

 27واحد  4طبقه  104خیابان پاسداران روبروی درب بانک مرکزی ساختمان سینا پالک ابتدای آدرس : 

 22871424 - 22879936 - 22879934 – 22887813 – 22887812 – 22887811تلفن : 

 هزینه های زندگی در آلمان

 و لهستان با شرق از بالتیک، دریای و دانمارک شمال، دریای با شمال از آلمان. است برلین پایتخت با اروپا قاره در کشوری آلمان

 3۵/712/141 آن مساحت. دارد مرز هلند و بلژیک لوکزامبورگ، فرانسه، با غرب از و سوئیس و اتریش با جنوب از چک، جمهوری

 باواریا یا بایرن ایالت بزرگترین. است ایالت 16 دارای کشور این است اروپا کشور ترین پرجمعیت نفر، میلیون 82 با و است مربع کیلومتر

 . است غربی شمال در برمن ترین کوچک و جنوب در

 کشور این شمال در. است ها دریاچه و ها باتالق از ای  مجموعه و جزیره تعدادی و ساحل و کوه و جنگل و دشت از ترکیبی آلمان

. شوند می وصل آلمان مرکز های دشت به شمالی پست های دشت. است  شده بندی سد آن سواحل که دارند قرار پست های سرزمین

 و برکه زیادی تعداد آلمان شمال در. هستند الیپزیگ منطقه های دشت و وستفالن باال، راین های دشت آلمان های دشت بزرگترین

 .شود می یافت دریاچه

 .گویند می سخن زبان این از هایی گویش یا زبان این به هم کشور این مردم ٪9۵ حدود. است آلمانی زبان آلمان، کشور رسمی زبان

 بسیار و صنعتی کشور. است دلنشین و آسان بسیار آن در زندگی که باشد می دنیا حتی و اروپا در کشورها ترین قانونمند از یکی آلمان

 برای آلمان در زندگی شرایط.  باشند می برخوردار زندگی تسهیالت و رفاهی،اجتماعی امکانات تمامی آن شهروندان که ، پیشرفته

 اقامت یا و باشند می آلمان مقیم که افرادی همه برای کشور این شهری و مدنی قوانین و ندارد تفاوتی گونه هیچ مهاجران و شهروندان

 و کار موقعیت و جغرافیایی موقعیت لحاظ از کشور این و گویند می اروپا قلب را آلمان اینکه به توجه با.است یکسان دارند را آلمان

 را خوبی شرایط افراد تمام برای و میشود تدریس آلمانی زبان به هم و انگلیسی زبان به هم خوب و متعدد های دانشگاه و زندگی شرایط

 .هست و بوده اند گرفته تحصیل ادامه یا مهاجرت به تصمیم که کسانی برای مطمئنی مقصد همیشه ، دارد

 به توجه با و میکند فراهم کرده تحصیل و کارامد نیروی جذب برای را شرایط همیشه آلمان کشور که گرفت نظر در توان می همینطور

 .دهد می قرار دسترس در مهندسین برای را ای العاده فوق کار بازار ، کشور بودن صنعتی

 خواهید احتیاج آلمانی زبان از B2 یا B1 سطح به شما ، شما انتخابی دانشگاه به توجه با بخوانید درس آلمانی زبان به خواهید می اگر

 IELTS به حداقل دانشگاه و شما رشته به توجه با بدهید تحصیل ادامه آلمان کشور در انگلیسی زبان به خواهید می داشت اگر

ACADEMIC یا و 6.۵ نمره با iBT داشت خواهید احتیاج 72 نمره با. 

 از قبل را خود مدارک باید شما ، مدارک ارائه برای. است اجباری نیز GMAT یا GRE ارائه ها دانشگاه و ها رشته از برخی برای البته

 .نمایید ارسال شده تعیین مهلت
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 بستر کردن آماده با آلمان کشور است مواجه آور دلهره مقررات و قوانین از برخی با است آلمان از بازدید به مایل که خارجی یک

 در را سوم رتبه ، انگلستان و آمریکا کشورهای از پس تا شده موفق آلمان، در تحصیل برای خارجی دانشجویان پذیرش برای مناسب

 آلمان های دانشگاه که است مطلب این ، آلمان در تحصیل مورد در تهنک ترین مهم. نماید کسب خارجی دانشجویان جذب ی زمینه

 .بردارد در … و بیمه نظیر هایی هزینه برای یورو 1000 سالیانه حدود در ای هزینه فقط آلمان در تحصیل و هستند رایگان کامالً

 قصد فردی اگر آتی شرایط به توجه با ولی است مقدور آلمانی هم و انگلیسی زبان به هم آلمان در تحصیل لیسانس، فوق مقطع در

 و کار کردن پیدا اجازه سال 1 تا تحصیل اتمام از پس تا بگیرد آلمانی زبان به را خود مدرک بایست می ترجیحاً دارد، را آلمان در اقامت

 .باشد داشته جهت همین به را آلمان در اقامت

 رنکینگ در آلمان های دانشگاه باالی بسیار رتبه و ها دانشگاه این آموزشی باالی بسیار کیفیت دلیل به آلمان های دانشگاه در تحصیل

 .است بوده تحصیل به عالقمندان گسترده استقبال مورد همیشه جهانی، های

 داخل سراسری های دانشگاه در کارشناسی مقطع دانشجوی بایست می فرد آلمان، های دانشگاه در کارشناسی مقطع در تحصیل برای

 نمی موارد اکثر در دانشگاهی پیش یا و دیپلم داشتن با صرفاً دیگر عبارت به. باشد داشته را سراسری آزمون قبولی یا و بوده کشور

 دوره یک بایست می دانشجو آلمان، به ورود و پذیرش اخذ از پس. نمود اقدام آلمان های دانشگاه در پذیرش اخذ برای مستقیم توان

 دانشجویان. نماید آغاز را خود اصلی رشته در تحصیل سپس و بگذراند آلمان های دانشگاه در را( دانشگاهی پیش) کالج یکساله

 شده التحصیل فارغ ها دانشگاه این از یا و هستند تحصیل به مشغول کارشناسی دوره سوم سال در که سراسری آزاد، های دانشگاه

 آغاز کارشناسی مقطع در را خود تحصیل مستقیماً کالج دوره گذراندن بدون آلمان، های دانشگاه از پذیرش اخذ با توانند می اند،

 .نمایند

 .پردازیم می دانشجویی متعادل زندگی شیوه بررسی به است متفاوت شخص هر زندگی نوع اینکه به توجه با

 مایحتاج خرید هزینه ، آمد و رفت هزینه ، خوراک هزینه ، مسکن هزینه شامل که ، آلمان در دانشجویی زندگی سبد تعریف به توجه با

 .بگیرید نظر در را ماه در یورو 640 مبلغ باید شما باشد می

 با که یافت را افرادی توان می وفور به ، دارد بستگی شما نظر مورد شهر و شما به کامال هزینه این که داشت نظر در باید هم را این

 .گذرانند می را خود دانشجویی زندگی یورو 800 یا و یورو 400 ماهیانه هزینه

 تحصیل در آلمان

 کشوری آلمان.کنند می اقدام آن برای آلمان در اقامت اخذ یا و تحصیل منظور به زیادی افراد که است مواردی از آلمان در تحصیل

 200 جزء که آلمان های دانشگاه مناسب علمی سطح زیرا. است مناسب بسیار تحصیل از بعد کاری حتی شرایط و تحصیل برای که است
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 قصد که افرادی برای گزینه بهترین  را آلمان در تحصیل که است دالیلی از دانشگاه ها مناسب های هزینه و دنیاست برتر دانشگاه

 . سازد می رادارند مدرن کشورهای در اقامت و تحصیل ادامه

 آلمان های دانشگاه

 دانشگاه علمی سطح که افرادی برای و باشد می برخوردار مناسبی علمی سطح از آلمان های ه دانشگا شد گفته قبال که همانطور

 کلی طور به  که دارد وجود زیادی معتبر دولتی های دانشگا آلمان در  باشد مناسبی انتخاب آلمان دانشگاه تواند می دارد اهمیت

 .موسیقی و ،فیلم هنر کالج و کاربردی علمی موسسات.  ها دانشگاه: از عبارتند که باشند می گروه سه آلمان عالی آموزش موسسات

 دانشگاه از بسیاری و.  هستند دولتی ها ه دانشگا اکثر البته  که شوند می تقسیم  خصوصی و دولتی  به آلمان های دانشگاه همچنین

 ی هزینه کاربردی علمی های دانشگاه  البته. اند شده شناخته رسمیت به دولت توسط که باشند می کاربردی علمی خصوصی های

 کشور در تحصیل برای. باشند می دولتی های دانشگاه به   متمایل دانشجویان از بسیاری دلیل همین به دارند باالیی نسبتا تحصیلی

 سراسری کنکور در قبولی مثال برای نمود تحصیل باالتر مقاطع در مبدا کشور در آن با بتوان که باشد داشته وجود مدرکیی باید آلمان

 در قبولی  با آلمان لیسانس مقطع به ورود برای مثال برای بنابراین باشد می یکسان آلمان با کشورها اکثر در گواهی این که ایران در

 در تحصیل تقریبا که گفت باید المان در تحصیلی های هزینه مورد در. گرفت پذیرش آلمان دانشگاه برای توان می سراسری کنکور

 . باشد می ترم هر برای یورو 300 تا 100 آلمان دانشگاه در تحصیل هزینه زیرا باشد می رایگان آلمان

 آلمان  دانشگاه تحصیلی مقاطع

 برسانند پایان به ترم 8 تا 6 در را مقطع این توانند می دانشجویان که است کارشناسی مقطع آلمان دانشگاهی مقطع اولین: کارشناسی

 .نمایند اقدام لیسانس فوق مقطع برای یا بپردازند خود ای حرفه کار به توانند می دانشجویان مقطع این از پس که.

 برای که.کشد می طول ترم 4 تا 2 اشخاص علمی توانایی به بسته که باشد می لیسانس مقطع از بعد مقطع این: ارشد کارشناسی

 .باشد رسیده پایان به کارشناسی مقطع باید مقطع این در پذیرش

 .شود کار تحصیلی پروژه روی بر باید ایران سیستم همانند دوره طول در که کشد می طول سال ۵ تا 2 بین مقطع این: دکتری

 آلمان در تحصیل های مزیت

 که دانشجویی نه هر از که معناست بدین این. دارد قرار( %30)آمریکا از بعد دوم مقام در جهان دانشجویان کل از %12 داشتن با آلمان

 .کند می انتخاب را آلمان یکنفر است، تحصیل به مشغول خود ازکشور خارج
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 مانند آلمانی دانشمندان. اند بوده دنیا دانشگاههای بهترین زمره در گذشته قرون طی برلین یا هایدلبرگ مانند آلمان دانشگاههای

 گرفته تعلق آلمانی محققین به تاکنون نوبل جایزه 30 از بیش. شناسند می دنیا کنار و گوشه در نیز ها بچه امروز را انیشتین آلبرت

 .است

 جذابیت نیز تحصیل برای مناسب های هزینه. است جذاب کنند تحصیل خود کشور از خارج در خواهند می که کسانی همه برای آلمان

 شود، پرداخت باید آمریکا در آنچه از کمتر مراتب به آلمان دولتی های دانشگاه های هزینه. است بخشیده دانشگاهها این به بیشتری

 .دارند وجود نیز زیادی تحصیلی های بورس براین عالوه. است

 آلمانجرت به امه

 متفاوت کشوری هر در گذاری سرمایه هایراه. است دریافت قابل ها کشور از دیگر بعضی مانند گذاری سرمایه طریق از آلمان اقامت

 .نمایند می استفاده تجارت یک گسترش یا و تجارت یک شروع برای اقامت مزایای از افراد عموماً و است

 گذاری سرمایه طریق از آلمان اقامت اخذ های روش

 شرکت تشکیل به نیاز فعالیت نوع این در که باشید داشته توجه(: فروشی فرش مغازه یا رستوران نظیر) فردی حرفه ای فعالیتهای

 به نیاز شغلی هایفعالیت این از بعضی. نمود شروع را تجاری و صنفی های فعالیت نوع این کسب، اجازه گرفتن با توان می و نیست

 گرفته کسب ویژه اجازه باید آنها از بعضی برای ولی( واردات و صادرات فروشی، خواربار فروشی، فرش مانند. )ندارند ویژه اجازه گرفتن

 (تاکسی رستوران، مانند. )شود

 (بیشتر یا نفر 2) آلمان در مدنی شرکت تأسیس

 (تضامنی) آلمان در شخصی هایشرکت تأسیس

 آلمان در محدود مسولیت با شرکت تأسیس

 آلمان در سهامی شرکت تأسیس

 آلمان در شعبه تأسیس

 آلمان در نمایندگی دفتر

 شکل یک آلمان، در خود اقتصادی فعالیت جهت که داد پیشنهاد توان می ایرانی گذاران سرمایه برای: آلمان در مستقل شعبه تأسیس

 .نماید انتخاب محدود مسولیت با شرکت یک شکل به دختر شرکت یک ثبت و تاسیس راه از مستقل اقتصادی
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 برای آلمان در شرکت ثبت طریق از را آلمان کشور مدت بلند اقامت توانید می شما مدت، بلند اقامت و مهاجرتی قوانین طبق

 ماه 8 تا ۵ حدود آلمان اقامت ویزای دریافت تا ابتدا از کار این برای انجام زمان مدت. آورید دست به شرکت مدیرعامل و سهامداران

 .باشد می

 آلمان در خارجی گذاران سرمایه افزایش برای شرکتی فرمهای

 .اقامت محل یا و ملیت به توجه بدون کند، تأسیس آلمان در را تجاری شرکت یک میتواند کس هر

 خارجی مؤسسان برای آلمان در گذاری سرمایه میزان کمترین همچنین ندارد، وجود گذاری سرمایه برای خاصی قوانین آلمان در

 .دارند را تجارت یک شروع قصد که باشد می نیاز ها شرکت

 هایشرکت. کنند انتخاب را فرم یک آلمان، در تجارت شروع برای متفاوت قانونی فرمهای میان از توانند می خارجی گذاران سرمایه

 .کنند اقدام آلمان در کاری دفتر یک تأسیس برای توانند می هم شده ثبت

 .باشد می مالیاتی وشرایط تعهد گذاران، سرمایه نظر مورد عملکرد شامل عموماً قانونی فرم انتخاب برای قطعی و محکم ویژگیهای

 ضمن در. نماید می ایجاد را قانونی اطمینان و بودن پیش بینی قابل که است شده تصریح قانون در شرکتی فرمهای همه اولیه ساختار

 .دارد وجود بومی و خارجی گذاران سرمایه برای یکسانی قانونی شرایط

 آلمان در ملک خرید

 پیش سال 10 که بپردازید خرید این برای را پولی همان توانید می کنید، خریداری ای خانه آلمان در بخواهید امروز شما اگر

 استثنا یک این. است یافته افزایش شدت به جهان دیگر صنعتی کشورهای از بسیاری در قیمت که است حالی در این پرداختید، می

 روی دنیا در دیگری کشور هیچ در تقریبا اتفاقی چنین. است پیش دهه یک اندازه همان به مسکن قیمت اکنون آلمان در که است

 تهدیدآمیزی صورت به هم اکنون و یافته افزایش پلکانی صورت به گذشته سال 10 در مسکن قیمت دنیا کشورهای اکثر در. است نداده

 ترتیب این به. است شده برابر دو از بیش تقریبا امالک قیمت آمریکا، و اسپانیا تا گرفته استرالیا از دنیا غرب در. است سقوط حال در

 در البته. است مانده دور به مسکن بازار رونق این از که است جهان یافته توسعه کشورهای میان در کشوری تنها آلمان که گفت توان می

 شهرهای میان در مونیخ.  است داشته افزایش درصد 23 حدود نیز مسکن قیمت و درصد 1۵ ها اجاره نرخ 2013 تا 2008 های سال بین

 . دارد را مسکن قیمت باالترین آلمان
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 دارد قیمت یورو 60000 متری 30 ی خانه یک مثال برای و است یورو 2۵00 الی 1۵00 آلمان در ملک مربع متر هر قیمت متوسط طور به

 آلمان گرانقیمت های شهر جزء و است اال ها شهر این در ها هزینه زیرا شود می برابر دو مونیخ و برلین های شهر در قیمت این ولی

 . هستند

 بدون و آلمان اقامت داشتن بدون حتی توانند می ها آن و ندارد وجود امالک خرید زمینه ذر بیگانگان برای منعی هیچ آلمان کشور در

 .  نمایند آلمان کشور در ملک خرید به مبادرت ، باشند اروپا اتحادیه عضو های کشور تبعه اینکه

 می ای خانه وقتی ها آلمانی زیرا ، کنید پیدا را نظرتان مورد خانه تا بگذارید وقت سال یک کم دست باید آلمان در مسکن خرید برای

 این در زیرا است وقت صرف نیازمند جذاب مناطق در خانه خریدن و کنند می زندگی آن در عمر تمام یا طوالنی مدت برای اکثرا خرند

 . فروشند می را خود خانه کمی ی عده مناطق

 به خانه ثبت از پیش تواند می خریدار ، مانع نبود صورت در و باشد نداشته وجود خانه فروش برای مانعی که نماید بررسی باید سردفتر 

 ملک ثبت از پس هفته چهار.  دهد می فروشنده به را مبلغ سردفتر ، ثبت از پس و نماید واریز سردفتر حساب به را خانه مبلغ  ، او نام

 است خریدار ی عهده بر آلمان در ملک خرید روند در ها هزینه بیشتر. بپردازید را خانه خرید مالیات باید شما ، رسمی اسناد دفتر در

 . است ملک کل قیمت درصد ده ی اندازه به تقریبا  جانبی های وهزینه

 کشورهای معدود از آلمان. است صرفه به مقرون بسیار شخصی استفاده یا مسکونی چه و تجاری-اداری چه آلمان در ملک خرید

 های مهاجرت شروع با اخیر سالهای در خصوص به. است روبرو تجاری/ اداری ساختمانهای و مسکن کمبود با که باشد می جهان صنعتی

 .است شده مشهود کامال آنها حومه و بزرگ شهرهای در مسکن کمبود مختلف کشورهای از گسترده

 اخذ اقامت با اجازه کار

 : است نوع دو آلمان کار ویزای

 آلمان در( روز180تا روزه90–ماه شش تا سه) محدودی مدت ویزا این با دارد اجازه ،،متقاضیSkilled worker یا کار نیروی ویزای

 . بگردد کار بدنبال

 .کاراست برای آلمان به شما ورود حکم که میگیرد ماهه سه ویزای کار یافتن صورت گرددودر می باز کشورش به بعد

 .میشود صادر ماه یک از بعد که میدهد آبی کارت تقاضای آلمان به ورود از بعد

 .گردد می دایم اقامت مجوز اخذ به موفق مالیات پرداخت با شد بکار مشغول آنکه از پس
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 اتحادیه کاریابی سایت در ماه سه و درآلمان ماه سه مدت به موردنظر کار باید ابتدا ،،Job offer کاری پیشنهاد دریافت برای ویزا

 .شود آگهی( کمتر ماه،گاهی شش جمعأ)اروپا

 آژانس در بعد و  سفارت تقدیم کارگر و کارفرما درخواست همراه وبه شده ذکر* اند کرده آمادگی اعالم که اشخاصی تعداد سپس 

 .شود بررسی آلمان فدرال اشتغال

 .  آلمان کشور خارج و داخل آلمانی اتباع برای ابتدا شغل اولویت*

 نیوزلند، جنوبی، استرالیا،ژاپن،کانادا،کره شامل ممتاز اتباع موارد اکثر در سویس اتباع و اروپا اقتصادی منطقه و اروپا اتحادیه اتباع دوم

 .ثالث کشورهای اتباع سوم. ،(  ویزا بدون)آمریکا شهروندان و اسراییل

 

 آدرس سفارت آلمان:

 324 پالک برلن، کوچه جنب فردوسی، خیابان تهران،      نشانی:

   39990000       تلفن: 

 

 

دوسال بار و هر بار به مدت  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  تمدید می

 میتوان تابعیت کشور آلمان را به دست آورد.

ر امر د  باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 اخذ اقامت آلمان بهترین مشاوره را به شما میدهند،.

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره : 


