ویکی ایزا
این مجموعه با همکاری انجمن دانشجویان آخن و گروهی از ویراستاران در راستای کمک و راهنمایی به دانشجویان
جمع آوری و تهیه شده است .امید است که این مطالب بتواند تا حد قابل توجهی راهگشای مسائل و مشکالت
دانشجویان در حین تحصیل و بعد از آن باشد.
از آنجایی که ممکن است قوانین و منابع اطالعات ذکر شده با گذشت زمان تغییر یابند ,بررسی صحت اطالعات بر
عهده خواننده است و انجمن ایزا هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از عدم صحت اطالعات موجود نخواهد
داشت.
باشد که این اثر چراغی باشد پیش روی آینده دانشجویان ایرانی ساکن آلمان (آخن).

Achtung: Alle Angaben in diesem Wiki erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Deshalb ist
jegliche Haftung seitens des ISA e.V. ausgeschlossen.

جهت ویرایش این ویکی و اضافه کردن کامنت اینجا کلیک کنید.
آخرین به روز رسانی26.05.2022 :
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دربارهی ایزا
ایزا خانه ایست برای همهی دانشجویان ایرانی شهر آخن .در ایزا
میتوانیم از همیاری یکدیگر بهرهمنده شویم و در راستای هدفهای
جمعیمان گام برداریم.
ایزا در سال  )۲۰۰۹( ۱۳۸۸با هدف ساختن جامعه دانشجویی ایرانی
قدرتمند و پشتیبانی از دانشجویان ایرانی در آخن بدون هیچگونه
گرایش سیاسی و عقیدتیای شکل گرفت و روز به روز با همکاری
صمیمانهی دانشجویان ایرانی ،دامنه فعالیتهای دانشجویی خود را
گسترش داد.
از فعالیتهای این انجمن می توان برگزاری برنامههای فرهنگی ،هنری ،ورزشی و برپایی جشنها و سنتهای ایرانی از قبیل
جشن شب یلدا و جشن سال نو را برشمرد .همچنین ایزا برخی سمینارهای آموزشی از قبیل مدیریت زمان و استرس و برنامه
ریزی مالی و سرمایه گذاری را برگزار می کند .برنامه های شب فیلم و جلسات کتابخوانی و شبهای فرهنگی و ادبی بخش
دیگری از فعالیتهای ایزا می باشند .ایزا معموال به طور منظم جلسات هفتگی برگزار می کند که شما هم می توانید با حضور در
این جلسات به پیشبرد اهداف ایزا کمک نمایید .جهت اطالع از زمان و مکان دقیق این جلسات می توانید به گروه فیسبوک ایزا
( )https://www.facebook.com/groups/isa.aachenمراجعه نمایید .جهت عضویت در گروه فیسبوک ایزا کافی است
درخواست عضویت خود را همراه با نامه پذیرش دانشگاه به گروه ارسال نمایید.

( انجمن دانشجویان ایرانی آخنISA)
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صفحات مجازی ایزا

http://www.isa-aachen.rwth-aachen.de/

وب سایت ایزا

https://www.facebook.com/groups/isa.aachen

صفحه فیس بوک ایزا

https://www.instagram.com/isa.aachen/

صفحه اینستاگرام ایزا

گروه های تلگرامی ایزا

https://t.me/ISAEventsAachen

کانال تلگرامی ایزا

https://t.me/joinchat/JzHn00uemCYG6VaZiqIkRA

گروه کتابخوانی

https://t.me/joinchat/BTqI1Uvm78YoT7p-AwXd-g

 تاریخی و ادبی،گفت و گوهای فرهنگی

https://t.me/joinchat/BTqI1UvTV0TjkucOVD-5Cw

گروه آزاداندیشی

https://t.me/joinchat/BTqI1UoKv450q--pN8fM3A

گروه بازی های کامپیوتری

https://t.me/bikersinaachen

گروه طبیعت گردی و دوچرخه سواری

https://t.me/joinchat/BTqI1UokgOsVh4dw4XjHhA

گروه ورزشی

https://t.me/joinchat/AAAAAEvNHSDbGZg5JxJpBA

گروه شب فیلم
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ورود به کشور جدید همواره با مشکالتی همراه بوده است .در ابتدای ورود
به آلمان دانشجویان با مشکالت و مسائل فراوانی دست به گریبان میشوند
که به خاطر عدم آشنایی و تسلط کافی به زبان مخصوصا زبان آلمانی,
محیط و فرهنگ کشور آلمان و قوانین باعث میشود گاهی تصمیمهای
عجوالنه و نادرستی گرفته شود .از این رو ما تصمیم داریم با قرار دادن
اطالعات مهم و ضروری در این فایل به شما در تصمیم گیری های اولیه
در بدو ورود به آلمان کمک کنیم.

برای کسب اطالعات اولیه می توانید به وب سایت شهرداری آخن مراجعه کنید.

مسائل دانشجویان جدید الورود
پیش از ورود به آلمان

پس از اپالی و موفقیت در اخذ پذیرش تحصیلی ,یافتن خوابگاه و مسکن را میتوان به عنوان مهمترین دغدغه دانشجویان نام برد.
از آنجایی که امکان رزرو خوابگاه قبل از حضور در آلمان امکان پذیر است ,همواره توصیه میشود که قبل از عزیمت به آلمان
از طریق ارتباط با اداره خوابگاه های شهر مورد نظر و مطلع شدن از روند چگونگی رزرو اقدام کنید.
با توجه به آمار باالی دانشجو و متقاضیان خوابگاه ممکن است در صف انتظار طوالنی خوابگاه ها قرار گیرید و برای مدت
محدودی مجبور به زندگی در خوابگاه های اشتراکی یا خصوصی شوید  .به همین منظور اطالعات کلی در مورد شیوه اقدام
برای خوابگاه ها و همچین اجاره خانه تهیه شده که به شما در این امر کمک میکند .

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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خانه و خوابگاه دانشجویی در آلمان
دانشگاه آخن اطالعات کاملی را در ارتباط با مسئله مسکن و خوابگاه ها در
یک فایل ( )RWTH International Academyمجزا در اختیار
دانشجویان قرار داده است که مطالعه آن توصیه میشود  .در ادامه به
چگونگی پیدا کردن خوابگاه برای دانشجویان می پردازیم.

خوابگاه های دولتی (خوابگاه های متعلق به دانشگاه ها )
یافتن خوابگاه یکی از بزرگترین گرفتاریهای دانشجویان ورودی جدید گاهی تا یک سال پس از ورود است! شمار دانشجویان
شهر آخن بسیار زیاد و شمار اتاقها و خانههای دانشجویی بسیار کم است .برنامه های اداره خوابگاه ها در کشور آلمان توسط
یک سازمان خصوصی به نام (  ، ) Studentenwerkکه مسئولیت اداره اماکن اقامتی و تخصیص اتاق ها را دارد اداره می
شود .پیشنهاد می شود از زمان دریافت نامه پذیرش و قطعی شدن سفر به آلمان برای خوابگاه درخواست بدهید و در لیست
انتظار قرار بگیرید .بنابراین پیش از انجام فرایندهای پیچیدهی اداری در ایران برای خوابگاه در آخن درخواست بدهید.
برای گرفتن اتاق در خوابگاه مورد عالقهتان ممکن است از شش ماه تا یک سال در صف نوبت انتظار باشید .گاهی بسته به
خوابگاه انتخابیتان این زمان انتظار به  ۲سال نیز میرسد .اطالعات کامل دربارهی خوابگاههای دانشگاه را میتوانید در
وبسایت امور دانشجویان بیابید.
همچنین شما می توانید از طریق لینک در خوابگاههای دانشگاه ثبت نام نمایید تا در لیست انتظار خوابگاههای مورد نظرتان
قرار بگیرید.

خوابگاه های خصوصی
در صورتی که موفق به پیدا کردن اتاق در خوابگاه های دولتی نشدید و یا شرایط درخواست این اتاق ها را نداشتید ،از خوابگاه
های خصوصی غافل نشوید و درخواست های خود را برای خوابگاه های خصوصی بفرستید .این خوابگاه ها نسبت به خوابگاه
های دولتی گران تر می باشند.
اسامی به همراه آدرس و لینک سایت برخی از این خوابگاه ها در جدول زیر درج شده است:

آدرس

Campus-Boulevard 62
52074 Aachen

وب سایت
https://studentencampus-aachen.de

اسم خوابگاه
Studentencampus

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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Turmstraße 16B
52072 Aachen

https://www.merowinger-residenz-aachen
.de/

*Merowinger Residenz

Vaalser Str. 148
52074 Aachen

https://www.drvossen-partner.de/

Dr. Vossen

Peliserkerstraße 67
52068 Aachen

http://www.studentenwohnungen-aachen
.de/start

P67

* برای اپالی کردن در خوابگاه  Merowinger Residenzباید به صورت حضوری مراجعه کرده و فرم مربوطه را پر کرده
و تحویل دهید.

مشاهده این فایل که توسط  international officeو انجمن دانشجویان هندی آخن تهیه شده خالی از لطف نیست که اسامی تمام
خوابگاه های خصوصی آخن در آن قابل مشاهده است.
همچنین  International Academy of RWTHدارای یک خوابگاه خوب در مرکز شهر می باشد که آن را به همه دانشجویان
کرایه می دهد.

پیدا کردن اتاق یا خانه از طریق گروه فیسبوک ایزا
بیشتر دانشجویان ورودی جدید در آغاز نیمسالهای زمستان و تابستان به آخن میآیند و این دقیقا همزمان با بازهی زمانی است
که دیگر دانشجویان پس از پایان امتحانهایشان برای تعطیالت به ایران سفر میکنند.بسیاری از آنها اتاقها و خوابگاههای خود
را برای بازهی زمانی کوتاه (معموال بین چند هفته تا چند ماه) اجاره میدهند ( ،)Zwischenmieteشما با عضویت در گروه
فیسبوک میتوانید از این آگهیهای اجاره خانه آگاه شوید و همچنین از سایر دانشجویان ایرانی برای یافتن خانه کمک بجویید.

وبسایت های خانهیابی
تعداد زیادی تارنمای خانهیابی با حجم بسیار باالیی از آگهیهای اجاره خانه در آلمان وجود دارند .باید در نظر داشت که با توجه
به دانشجویی بودن شهر آخن و ورود شمار زیادی دانشجو در آغاز هر نیمسال و به ویژه در آغاز نیمسال زمستان ،آگهی هایی با
عمر بیش از  ۳یا  ۴روز اعتبار چندانی ندارند و خیلی از آنها اجاره داده شدهاند .بنابراین پیشنهاد میشود که تا جای ممکن،
آگهیهای بهروز را بیابید و از راه ایمیل ،تماس تلفنی و یا پیام با اجارهدهندهها مثال از طریق واتس آپ تماس بگیرید .در برخی
وبسایتها از قبیل  wg-gesuchtزبان صحبت در آپارتمانهای اشتراکی ( )WGدر آگهی اجاره نوشته می شود که بهتر است
ارسال ایمیل یا تماس تلفنی با زبانهای ذکر شده انجام شود.
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بهترین روش برای ارتباط با اجارهدهندهها تماس تلفنی است زیرا به دلیل درخواستها و ایمیلهای زیاد دانشجویان و جویندگان
خانه بسیاری از ایمیلها بیپاسخ میماند.

● شماری از وبسایت های خانهیابی:
* http://www.wg-gesucht.de/
* https://www.immobilienscout24.de/
http://www.studenten-wg.de/
http://www.studenten-wohnung.de/
https://www.zwischenmiete.de/
https://www.wg-suche.de/
https://www.homecompany.de/

* اپلیکیشن های موبایل نیز برای وب سایت های  WG-Gesucht.deو  ImmobilienScout24موجود میباشد.

گروههای فیسبوکی آخن
آگهی اتاقها و خانههای خود را در گروههای فیسبوکی به اشتراک
افزون بر موارد فوق ،بسیاری از دانشجویان خارجی
ِ
میگذارند .با عضویت در این گروهای فیسبوکی میتوانید از این آگهیها مطلع شوید .گروه فیسبوکی اینکاس ( )INCASیکی از
پربازدید ترین گروههای فیسبوکی با جامعه آماری بسیار باال است.
نشانی برخی از گروههای فیسبوکی:
INCAS Aachen
Suche Wohnung in Aachen
RWTH Aachen WG Börse
WG Zimmer frei in Aachen
WG & Wohnung Aachen gesucht

●
●
●
●
●
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نکات مهم در ارتباط با زندگی در خوابگاه های مشترک
زندگی در خوابگاه های مشترک مزایا و معایب خود را دارد.در این فایل از نکاتی که قبل از ورود به خوابگاه باید مد نظر داشته
باشید و در این مقاله می توانید از راه های پیشنهادی برای اینکه چگونه با هم خوابگاهی های خود کنار بیایید استفاده کنید.

موارد مهم در ارتباط با اجاره خانه
●

وقتی اتاق یا خانه ای اجاره می کنید باید دقت کنید که اجاره به صورت گرم( )Warmmieteیا سرد( )Kaltmieteمی
باشد .اجاره سرد تقریبا شامل هیچ چیزی جز خود اتاق یا خانه نیست ،یعنی برق( ،)Stormگاز ،آب(،)Wasser
گرمایش( )Heizkostenو اینترنت باید جدا پرداخت شوند و در بعضی موارد ،فرد خودش باید با شرکتهای ارائه دهنده
این خدمات قرارداد ببندد .اجاره گرم هم می تواند به صورتهای مختلف باشد و شامل تمام موارد باال یا فقط بعضی از
آنها باشد.

●

یکی از موارد مهم در اجاره خانه ،اینترنت می باشد که بهتر است موقع اجاره در نظر گرفته شود .اگرچه شرکتهایی
برای فروش کوتاه مدت اینترنت وجود دارند ولی اغلب آنها نیازمند بستن قرارداد بلند مدت می باشند.

●

مورد مهم دیگر ،خانه های مبله و غیر مبله هستند .خانه های مبله شامل یک سری از وسایل خانه مثل گاز ،یخچال،
میز و  ...هستند و اجاره شان گرانتر است ولی برای خانه های غیر مبله ،فرد باید خودش لوازم خانگی را تهیه نموده و
موقع ترک خانه ،بایستی آنها را با خود ببرد یا به فرد دیگری مثال مستاجر بعدی بفروشد.

●

توصیه می شود حتما خود شخص یا دوستان شخص قبل از اجاره کردن و امضا قرارداد خانه را حضورا ببینند و
سعی کنید حتی االمکان برای پرداخت پول پیش و اجاره از طریق حساب بانکی به حساب صاحب خانه اقدام کنید و یا
برای پرداخت های دستی حتما رسید بگیرید.

● معایب احتمالی خانه ممکن است در نگاه اول از دید شما پنهان بماند .از این رو به شما پیشنهاد میشود که پس از
تحویل کلید در اولین فرصت به بررسی کامل خوابگاه یا خانه بپردازید و در صورت لزوم از موارد مشکوک عکس
بگیرید.
✹ اصطالحاتی که در آگهی ها و قراردادهای خانه استفاده میشوند را میتوانید در فایل فوق مطالعه کنید.
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وسایل مورد نیاز سفر
پیش از هر چیز الزم به ذکر است که بسیاری از کاالهای اولیه مورد نیازتان را میتوانید با بهای مناسب از طریق فروشگاههای
زنجیره ای در آلمان خریداری کنید .از آنجا که در روزهای نخست معموال دانشجویان ،آشنایی کافی با شهر و فروشگاهها ندارند،
پیشنهاد می شود که اقالم ضروری و مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند.

●

لباس و پوشاک ( اگر قصد خرید پوشاک جدید با قیمت های باال در ایران را دارید ,پیشنهاد میشود که ترجیحا از آلمان
خریداری و تهیه شود .تناسب اجناس با آب و هوای آلمان یکی از عوامل این پیشنهاد است).

●

وسایل شخصی و بهداشتی:
مسواک ،خمیردندان ،شامپو و صابون مسافرتی ،دارو و قرص ،دمپایی و…
(در صورتی که بیماری خاصی دارید مدارک و دارو های مورد استفاده را همراه با نسخه پزشک همراه داشته باشید -
و همچنین برای مصرف داروهایی که احتماال ورودشون مشکل ساز است مثل استامینوفن کدئین نامه ای از پزشک
خود در صورت امکان به همراه داشته باشید)

●

وسایل برقی:
لپتاپ و لوازم جانبی ،تبدیلهای برقی ،شارژر

✯ خرد کردن اسکناس های درشت در بعضی از فروشگاه ها امکان پذیر نیست و
تا باز کردن حساب بانکی برای اینکه با مشکل خرد کردن پول در بدو ورود
مواجه نشوید توصیه می شود اسکناسهای  10یا  20یورویی نیز به همراه داشته
باشید.
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روز اول و ورود به آلمان
برای ورود به آلمان دانشجویان معموال از پرواز های ایران ایر و ترکیش استفاده می کنند که عموما مقصد ها دو شهر کلن و
فرانکفورت می باشد  .قطار یکی از راه های معمول رسیدن به آخن از فرودگاه های فوق میباشد .برای سوار شدن حتما باید
بلیط قطار را از قبل تهیه کرد تا در زمان كنترل بليت توسط ماموران قطار مشکلی برای شما به وجود نیاید  .بلیط قطار را
میتوانید از آژانس هواپیمایی در ایران درخواست کنید و یا از داخل فرودگاه (دستگاه های اتومات یا مراکز فروش بلیط مسافرتی)
خریداری کنید.

قطار
در آلمان تنوع قطار ها زیاد است که بر اساس نوع نیاز می توانید قطار مورد نظر را انتخاب کنید.
●

قطارهای بین شهری
)RB (Regional Bahn
)RE (Regional Express
قطار سریع السیر بین شهری )IC (InterCity) and ICE (InterCity Express

○
○
○

با ( Semesterticketبلیط دانشجویی) تنها میتوانید از قطارهای  REو  RBاستفاده کنید .برنامه زمانی قطارها و مسیر آنها در
وبسایت راهآهن آلمان قابل دسترسی است.
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با نصب برنامهی  DB Navigatorبر روی گوشی همراه خود میتوانید عالوه بر نمایش مسیر و زمان قطارها ،به برنامهی
اتوبوسهای درون و برونشهری نیز دسترسی داشته باشد.

بلیط اتوبوس
بلیط دانشجویی ( )semesterticketپس از ثبت نام و پرداخت شهریه از طریق
پست برای دانشجویان ارسال میشود .از مزایای این بلیط می توان به تردد رایگان
در داخل کل ایالت  NRWاشاره کرد.

همچنین با نصب نرم افزار  ASEAGشما قادر خواهید بود تمامی خطوط اتوبوس و قطار را دنبال نمایید.
از دیگر مزایای داشتن بلیت دانشجویی می توان به این مورد اشاره داشت که در روزهای تعطیل آخر هفته و تعطیالت رسمی
کشور از ساعت  19به بعد قادر خواهید بود که با یک نفر به عنوان همراه ( به صورت رایگا ن) سوار شوید.

طبق توافق جدید بین دانشگاه آخن و اداره ترابری آخن ،دانشجویان می توانند با سمستر تیکت
خود تا  Maastrichtدر هلند به صورت رایگان رفت و آمد نمایند.
از این رو دولت هلند بعضی از خطوط خود را برای دانشجویان  RWTHو  FHدر آخن رایگان
کرده است و به مسیرهای مجاز سمستر تیکت افزوده است که به راحتی می توانید به شهرهای
زیبای کرکراده  ،هیرلن و ماستریخت تردد کنید.

دانشجویان میتوانند با نصب نرم افزار آریوا  Arrivaکه خود یک کمپانی زیر مجموعه  DBمی باشد به تمام قطارهایی که بین دو
کشور هلند و آلمان تردد می کنند دسترسی پیدا کنند ,که از مهمترین آنها میتوان به خط بین ( Kerkradeکرکراده ) تا آخن  ,آخن تا
ماستریخت و ( ) Heerlenهیرلن اشاره کرد.
لیست خطوط قطار و اتوبوس هایی که با این سمستر تیکت در هلند مجاز به استفاده هستید در فایلی مجزا قرار داده شده است ( .در
نظر داشته باشید که لیست این قطارها و اتوبوس ها در نرم افزار های  ASEAGو DB Navigatorهم برای شما نمایش داده می
شود).

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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شرایط بازگرداندن هزینه بلیط اتوبوس
اگر شما یک ترم اضافه خورده اید ولی در یک ماه اول آن تحصیل شما تمام می شود و یا اینکه در آن ترم به کارآموزی می روید
و در شهر دیگری ساکن هستید یا سایر مشکالت دیگر برایتان پیش می آید می توانید این صفحه در  ASTAرا مطالعه کنید و اگر
پاسخ خود را نیافتید می توانید به آنها ایمیل زده یا حضوری به آنها مراجعه کنید.

سیم کارت
در آلمان به علت وجود قراردادهای متنوع بر اساس خدماتی که اپراتورهای اصلی
و شرکت های وابسته به این اپراتورها ارائه میدهند متقاضیان را در انتخاب هایشان
دچار تردید میکنند .از این رو برای آشنایی دانشجویان به توضیح کامل انواع سیم
کارت و روش های تهیه آن در این بخش می پردازیم.

در کل دو نوع سیمکارت وجود دارد:
 .1سیمکارت اعتباری Prepaid /
 .2سیم کارت قراردادی

●

سیمکارتهای اعتباری را میتوانید از کیوسکها و همینطور تقریبا از تمام فروشگاهها خریداری کنید .خرید سیم کارتهای
قراردادی نیاز به بررسیهای بیشتری دارد که در نخستین روزهای ورود پیشنهاد نمیشود ( .برای مقایسه بین
سیمکارتهای گوناگون و قیمت آنها می توانید از وبسایت  check24زیر استفاده کنید ).

💭

به عنوان مثال  :مقایسه ای بین دو سیم کارت آلدی ( )ALDI TALK Paket 600و (ALDI TALK Starter-Set
 mit - Paket Mپرمیوم طرح  ) 3000که بین دانشجویان محبوب هستند انجام میدهیم:
هر دو به قیمت  12.99یورو برای هر ماه موجو هستند درحالیکه اولین گزینه  600دقیقه مکالمه به همراه مسیج با
 3گیگ اینترنت داراست ولی پرمیوم طرح  3000همین قیمت با  5گیگ و فلت مکالمه و مسیج!

سیم کارتهای اعتباری پس از خرید ،برای استفاده باید ابتدا فعال شوند .این پروسه میتواند در فروشگاه پس از خرید توسط
فروشندگان و یا در منزل با  webcamو میکروفون انجام شود .پیشنهاد میشود هنگام خرید سیم کارت ،پاسپورت را هم همراه
داشته باشید تا بالفاصله در فروشگاه فعال شود .پس از فعال شدن  1تا  3روز طول میکشد تا سیم کارت قابل استفاده شود.

وب سایتهای خرید سیمکارت:

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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)https://www.alditalk.de/ (Prepaid
)https://www.blau.de (Prepaid
)فروش هر دو نوع( https://www.o2online.de/
https://www.winsim.de
https://mobile.1und1.de/

معموال در فرودگاهها و ایستگاهای قطار (  )Bahnhofدسترسی رایگان به اینترنت برای مدت زمان نیم ساعت تا  2ساعت
اولیه وجود دارد .پس در بدو ورود نگرانی از این بابت نداشته باشید .اگر برای چند روز اول نیاز مبرم به سیم کارت دارید،
سراغ سیم کارت های  Lebaraو یا  Lycaبروید .مزیتی که این دو خط دارا هستند سرعت اتصال در فعال شدن خط و معایب
آنها هزینه است ک برای مثال خط لبارا با  5گیگ اینترنت  25یورو و با  5یورو  100دقیقه مکالمه در اختیار شما می گذارد .
بقیه خطوط معرفی شده و موجود در فروشگاه ها برای فعال شدن بین  2تا  3روز زمان نیاز است.

سیمکارت قراردادی
اپراتورها و شرکت های متفاوتی ارائه دهنده این نوع سیم کارت هستند که به عنوان مثال می توان از شرکت هایVodafone, :
 1&1 , O2 , Premium, WinSimو  Deutschland Simنام برد که هریک را به اختصار بررسی می کنیم:
❏ تعرفه های شرکت های  Vodafoneو  1&1گران است و برای ماه های اول ورود یا سال اول برای دانشجویان
چندان مناسب نیست ( .هر چند که امکاناتی مثل فلت بودن در کل اروپا یا بونوس های تخفیفی سال دوم دار می باشد
ولی برای دانشجویان مناسب نیست  -در صورت تمایل برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت های شرکت های
مذکور مراجعه کنید).
❏
 Deutschland Simمناسب است ولی عیب بزرگ آن نداشتن رومینگ به اروپا است  .در صورت سفر به خارج
از آلمان از امکانات اینترنتی اپراتور نمی توانید استفاده کنید.
❏  O2دو عیب بزرگ دارد ( فسخ قرارداد به صورت ماهیانه ندارد و اگر تمایل داشته باشید باید تیک گزینه ی Tarif
 ohne Laufzeitرا بزنید که به قیمت فوق مقداری اضافه می شود و در کل به صرفه نیست ،دیگر حجم بسته
اینترنت متوسط ندارد بنابراین یا باید  1گیگ خریداری شود و یا  10گیگ را اعمال کنید) .

🗹

 Winsimو  premiumsimتعرفه های مناسبی دارند که در زمان های مختلف سال آفرهای مناسبی را ارائه می
کنند.

برای خرید سیمکارت قراردادی زمانی می توانید اقدام کنید که حساب بانکی و اقامت داشته باشید .قراردادها به دو صورت بدون
مدت قرارداد ()Ohne Vertrag Laufzeitو دوساله (  ) Monate Laufzeit 24می باشد .در حالت اول از  3ماه قبل فرد
متقاضی با اعالم کتبی خواهان لغو قرارداد با شرکت مذکور است و میتواند بعد از آن با شرکت دیگری قرارداد ببندد .در حالت
دوم که  24ماه مدت قرارداد است شما نمی توانید در طول این  2سال قرارداد خود را فسخ کنید.
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نکته ای که اینجا همواره باید دقت شود این است که چنانچه قرارداد شما  2ساله باشد ,حتما  3ماه قبل از اتمام قرارداد به ارسال
کتبی فسخ قرارداد اقدام کنید .در صورت فراموشی حتی  1روز ( از مدت  3ماه پایانی) شما موظف به ادامه همکاری با شرکت
برای یک سال و به قیمتی که شرکت در نظر دارد هستید .این امکان وجود دارد پس از فسخ قرارداد از شرکت با شما تماس
گرفته و پیشنهاد تخفیف مناسب در ازای تمدید قرارداد داده شود که در این صورت تصمیم گیری با شماست.

برای سهولت در پیدا کردن آفرها و بستن قرارداد بهتر است اول با یک سری از اصطالحات که در این زمینه به کار میرود
آشنا شوید.

رایگان بودن مکالمه و پیام متنی به تمامی خطوط داخل آلمان
با قیمت تعرفه قرارداد میتوانید در بقیه کشور های عضو اتحادیه اروپا
تماس تلفن ،مسیج و اینترنت داشته باشید.

Flat Telefonie & SMS in alle dt. Netze
EU-Roaming inklusive

(در صورتی که از میزان تعیین شده در قرارداد و یا سایت اپراتور بیشتر
مصرف کنید ،هزینه ی اضافی ان از شما کم خواهد شد).
امکان فسخ قرارداد در هر ماه
مدت زمان قرارداد بر اساس تعداد ماهی که ذکر شده است.

Monatlich kündbar
Laufzeit

( مثال در قرارداد  24ماهه توجه کنید که نمی توانید این نوع قرارداد رو
کنسل کنید و مجبور هستید تا پایان مدت زمان قرارداد هزینه را پرداخت
نمایید).
هزینه ی ماهیانه و در واقع تعرفه ی سیم کارت
هزینه ی فعال شدن سیم کارت که فقط در ماه اول پرداخت میشود و از
حساب شما کسر می شود.
هزینه تغییر تعرفه با یک سری جزئیات  -در صورت تمایل به تغییر تعرفه
پیشنهاد میشود سایت اپراتور مربوطه را مطالعه کرده تا متوجه شوید که
شامل چه مواردی می شود .

Paketpreis
Anschlusspreis

10 € Wechselbonus

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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پس در نظر داشته باشید که سیم کارتی که تهیه می کنید حداقل موارد زیر را در بر بگیرد:
Monatlich kündbar - EU Roaming inklusive - Flat Telefonie & SMS in alle dt. Netze

✷ میتوانید در خصوص آخرین قیمتها و بهترین پیشنهادات از دیگر دوستان ایرانی در گروه فیسبوک پرس و جو کنید.

سیم کارت به همراه گوشی موبایل
گاهی شرکت ها برای جذب مشتری در کنار فروش سیم کارت پیشنهادهای برای خرید موبایل هم دارند که با پرداخت ماهیانه
میتوان همزمان سیم کارت و گوشی مورد نظر را به صورت قسطی داشته باشید .از سایت  check24میتوانید برای بررسی
قیمت ها استفاده کنید.
●

سایت  sparhandyیکی از سایت هایی است که می توانید گوشی را با قرارداد بگیرید.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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مراحل اداری اولیه
ثبت آدرس (نام نویسی در شهر)
برای اینکه بتوانید در آلمان کارهایی مثل باز کردن حساب بانکی  ,تمدید ویزا یا دریافت اقامت
را انجام دهید بایستی آدرس مشخصی داشته باشید تا بتوانید در اداره شهروندان نام نویسی کنید.
شما میبایست پس از ورود به آخن (حداکثر تا  ۱۴روز) نشانی محل زندگی خود را در
شهرداری به ثبت برسانید .در صورتی که در مدت زمان تعین شده ثبت نام صورت نگیرد
کارمند مربوطه می تواند مراجعه کننده را جریمه کند .بعد از اجاره خانه بایستی فرم Wohnungsgeberbestätigung
(موجود در وبسایت شهرداری) را پر کرده و از صاحب خانه خود بخواهید تا آن را امضا نماید .در صورتی که در خوابگاه
حضور داشته باشید می توانید این فرم را در اداره خوابگاهها امضا و مهر نمایید .افزون بر آن همراه داشتن گذرنامه الزامی
است .اطالعات دقیق و بهروز دربارهی مدارک مورد نیاز برای نامنویسی در شهر را می توانید از وبسایت شهرداری بیابید.
چنانچه در روزهای نخست در هتل و یا مهمانسرا بهسرمیبرید ،میتوانید از پذیرش آنجا بخواهید که برگهی نامنویسی در شهر
را برایتان پر کند .با توجه به اینکه شهرداری معموال شلوغ است پیشنهاد میشود که در ساعتهای ابتدایی روز به آنجا بروید.
برگ ثبت آدرس  Wohnungsgeberbestätigungرا اکثرا خود صاحبخانه ها به شما می دهند ,در غیر این صورت
خودتان این فایل را پر کرده و با خود به همراه داشته باشید.

●

●

آدرس و اطالعات تماس دو ادارهی شهرداری برای ثبت آدرس :
Bürgerservice Katschhof
Johannes-Paul-II.-Straße 1 · 0241 4320

○

Stadt Aachen - Bürgeramt
Hackländerstraße 1, 52064 Aachen

○

نزدیکترین مکان به سوپر سی برا ملده شدن :
Bürgerservice Katschhof

حساب بانکی
برای تمدید ویزای دانشجویی ,بنا به قانون شهر یا مسئول پرونده به منظور نشان دادن استطاعت
مالی از فرد متقاضی حساب بلوکه گاها خواسته می شود .در این صورت پس از باز کردن حساب
بلوکه ,بانک مربوطه بابت بلوکه کردن از شما وجهی درخواست می شود.
برای باز کردن حساب در بانک ها معمولا باید وقت قبلی گرفت.
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بانک ها
برای پرداخت صورتحسابها ،بیمه ،اجارهخانه ،شهریه دانشگاه و ...شما میبایست یک حساب جاری ( )Girokontoدر یکی
از بانکهای آخن افتتاح کنید .یکی از بزرگترین بانکها با بیشترین شعبه در آخن بانک  Sparkasseاست .از آنجایی که در آلمان
برای برداشت پول از خودپرداز بانکهای دیگر ،باید کارمزد پرداخت (گاهی تا  ۵یورو) ،این بانک به دلیل داشتن تعداد زیادی
از دستگاههای خودپرداز در شهر توصیه می شود .برای افتتاح حساب می توانید به یکی از شعب این بانک مراجعه نمایید.

از بانک های دیگری که برای ایرانیان حساب باز میکنند میتوان از پست بانک  ,تارگو بانک ( امکان پرداخت در لحظه را دارا
نیست  )Echtzeitüberweisung -و بانک  ( N26برای واریز پول نقد به حساب هر بار  1.5درصد کارمزد از حساب کسر
می کند) اسم برد.

نکته حائز اهمیت ،تاکید بر خوش حساب بودن و جلوگیری از منفی شدن حساب ( عمد یا غیر عمدی) است .هرگونه منفی شدن
حساب  ,بدحسابی و یا برگشت خوردن به حساب شما نوشته میشود و وقتی بعدها برای اجاره خانه برگه ی تایید خوش حسابی تان
را که باید به صاحبخانه ارائه کنید یا حتی در مواردی که قصد خرید قسطی داشته باشید  ،در آنجا ذکر خواهد شد و در نتیجه
شانستان برای اجاره ی آن خانه یا خرید جنس به شدت کاهش می یابد و گاهی از دست میدهید.

قابل توجه دوستانی که در هلند حساب داشته و حتی دوستان دیگر در آلمان زندگی می کنند و دوست دارند در آلمان در بانک
هلندی  INGبا  IBANآلمانی حساب باز کنند که در اکثر کشورهای دنیا دارای  ATMو
شعبه می باشد و قابلیت برداشت پول از همه بانک های آلمانی و خدمات آنالین به زبان
انگلیسی را دارد ،با ورود به سایت می توانید به صورت آنالین و تنها با مصاحبه
تصویری ,حساب باز کرده ( بدون هیچ هزینه آبونمان ) و مستر و ویزا کارت رایگان
دریافت نمایند.

مستر کارت Gebuhrenfrie GOLD
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ویژگی ها:
❖
❖
❖
❖
❖

اعتبار اولیه هدیه  700تا  1500یورو
بعد دو سال تا سقف  6000یورو
پیشنهاد به هر شخص دیگر دارای هدیه  50یورو
تا هفت هفته اول بدون کارمزد
هر خرجی که کردید از مسترکارت باید حتما آخر ماه تسویه بشه اگر نه باید بهره سنگین پرداخت کرد

بیمه درمانی Krankenversicherung /
تمام کسانی که در آلمان چه به صورت موقت چه دائم زندگی می کنند باید بیمه داشته باشند در
غیر این صورت گاهی جریمه ای برای این افراد در نظر گرفته میشود و از زمانی که بیمه آنها
تمام شده و اقدام به تمدید نکرده اند حساب شده و از حسابشان کسر میشود.
بیمه در آلمان به دو صورت "دولتی" و" خصوصی" می باشد.

بیمه درمانی دولتی Gesetzliche Krankenversicherung /
به طور معمول ،یکی از پیششرطهای نامنویسی در دانشگاه داشتن بیمه است .عالوه بر آن ،طبق قانون همه باید در آلمان بیمه
درمانی داشته باشند .ما به دانشجویان بیمههای دولتی را پیشنهاد میکنیم زیرا خدمات درمانی بیشتری نسبت به بیمههای
خصوصی دارند و تقریبا در بسیاری از موارد تمام هزینههای درمانی را پوشش میدهند .هزینه بیمههای دولتی از اکتبر ۲۰۱۹
حدود  ۱۰۰تا  ۱۱۰یورو در ماه است .البته برای دوستانی که سن آنها  ۳۰سال به باالست و یا مدت زمان تحصیلشان از سقف
تعیین شدهی بیمهها ( ۱۴ترم که شامل سنوات تحصیلی داخل ایران نیز میشود) گذشته باشد ،این هزینه بیشتر میشود .الزم به
ذکر است ،اگر فردی بیماری خاصی داشته یا داروی خاصی مصرف می کند بهتر است قبل از عقد قرارداد ،با کارشناس بیمه
 TKکه در ادامه معرفی شده است مشورت کند.
یکی از بنامترین و بزرگترین بیمههای دولتی  TKمیباشد .ما بیمه  TKرا پیشنهاد میکنیم زیرا دارای قانونهای سراسری است به
این معنی که قانونهای بیمه در همهی ایالتهای آلمان یکسان اجرا می شود و در ضمن هزینه آن کمی کمتر از بیمههای دیگر
است.
پس از انجام کارهای ثبت اولیه در اداره بیمه ,کارت بیمه برای شما از طریق پست ارسال میشود که همیشه و همه جا آن را باید با
خود به همراه داشته باشید .در هنگام مراجعه به پزشک با ارائه کارت دیگر نیاز به پرداخت هزینه ای بصورت مازاد به عنوان
حق ویزیت نیستید و تمام حق الزحمه ی پزشک و آزمایشاتی که در مطب صورت می گیرد از طریق کارت بیمه و از شرکت
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بیمه کسر می شود .در صورتی که نیاز به پرداخت مبلغی باشد قبل از هرگونه آزمایش یا پروسه درمانی دکتر شما را از مبلغ و
روند پرداخت مطلع می سازد و در صورت موافقت شما انجام می شود.
●

در مواردی که شخص متاهل باشد این امکان وجود دارد که با پرداخت یک وجه همسر نیز تحت بیمه قرار گیرد و نیاز
به پرداخت جداگانه ای نیست.

●

بیمه ها اعم از دولتی و خصوصی در مورد پوشش دهان و دندان امکانات کمی در نظر گرفته اند که برای پوشش
کامل تر نیاز به بیمه تکمیلی است .هزینه ماهیانه بیمه تکمیلی با سن و میزان مشکالت دندان رابطه مستقیمی دارد که
هر چه سن کمتر و دندان های سالم تری داشته باشد به مراتب هزینه کمتری پرداخت خواهید کرد .برای آگاهی بیشتر
از قیمت ها میتوانید با وارد کردن اطالعات شخصی خود در سایت  check24از قیمت های پیشنهادی شرکت های
مختلف اطالع یابید.

●

نسخه های پزشکی در دو رنگ صورتی و سبز معموال توسط دکتر ارائه میشود که رنگ صورتی بدین معناست هزینه
دارو توسط بیمه پرداخت می شود و بیمار پس از مراجعه به داروخانه
و دادن نسخه  ,پس از پرداخت  5یورو داروی خود را تحویل میگیرد
در حالیکه برای نسخه سبز رنگ داروخانه به شما مبلغ پرداختی دارو
را میگوید و شما بر اساس احتیاج و توان مالی تصمیم میگیرد که دارو
را سفارش دهید یا از تصمیم خود منصرف شوید.

چنانچه پرسشی درباره بیمه  TKدارید میتوانید به وبسایت این شرکت مراجعه نمایید یا با کارشناس بیمه  TKاز طریق اطالعات
تماس زیر در ارتباط باشید:

هم چنین فرم درخواست عضویت در بیمه  TKرا می توانید از اینجا دریافت نمایید.
بیمه درمانی خصوصی Private Krankenversicherung /
بیمه خصوصی مشابه بیمه دولتی است با این تفاوت که در فرد با داشتن بیمه دولتی در زمان مراجعه به پزشک پولی برای
ویزیت شدن پرداخت نمی کند در حالی که در بیمه خصوصی فرد ابتدا شخصا هزینه را پرداخت نموده و سپس از بیمه مربوطه
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مطالبه میکند .اینگونه بیمه ها معموال پوششی در قبال چک-آپ ندارند .در صورتی که به بیماری خاص یا درمان ویژه ای نیاز
دارید بهتر از پیش از اقدام حتما مواردی را که تحت پوشش دارند در نظر گرفته و مطمئن شوید.
از جمله بیمه های خصوصی میتوان به  Mawistaو  care-conceptاشاره کرد  .حتی اگر زیر  ۳۰سال باشید هم میتوانید از
بیمه های فوق به جای بیمه دولتی استفاده کنید .برای این کار مثال در سایت بیمه خصوصی  mawistaثبت نام می کنید و به
صورت حضوری به محل بیمه  TKکه آدرس آن در زیر قرار داده شده است می روید و برگه معافیت از بیمه دولتی را گرفته و
در سایت در جای بیمه آن را آپلود میکنید  ،با این کار ماهی حدود  ۷۰یورو ذخیره می کنید (.توجه داشته باشید که در این مورد
اصال به شرکت  TKایمیل نزنید )
)Techniker Krankenkasse )TK
Marienbongard 24- 26, 52062 Aachen, Germany

●

وب سایت  check24پلتفرم مناسبی برای مقایسه آنالین بیمه ها و قیمت هایشان است.

●

ذکر این نکته ی حائز اهمیت است که اگر از بیمه دولتی به بیمه خصوصی رفتید تا زمانی که نوع ویزا یا اقامت شما تغییر
نکند نمی توانید به سادگی به بیمه دولتی برگردید .برای دانشجویان زمانی ممکن است که ویزای آنها از نوع دانشجویی به
کاری تغییر یابد.

●

توجه داشته باشید که بیمه های خصوصی اصال امکانات بیمه دولتی را ندارند ( مخصوصا بیمه ماویستا در نرخ های پایین
 ۳۷یورو  ,از سال دوم  ۶۵یورو می شود که بعضی از افراد بعد از یک سال دوباره به بیمه خصوصی دیگری می روند و هر
ساله عوض می کنند) .همچنین به یاد داشته باشید این سبک بیمه ها برای خدمات دندانپزشکی و غیره مبالغ اندکی را اختصاص
می دهند  .پس حتما  terms and conditionsهای بیمه مربوطه را کامل مطالعه کنید.

●

هر زمان که تصمیم به خروج از بیمه خصوصی گرفتید با توجه به تغییر وضعیت اقامت ,با ارائه قرارداد بیمه جدید از آخر
همان ماه بیمه خصوصی کنسل می شود حتی اگر به پایان قرارداد باقی مانده باشد.

بیمه بدون حساب بانکی از ایران
برای باز کردن بیمه خصوصی بدون داشتن حساب بانکی می توانید به این لینک مراجعه کرده و بیمه خصوصی ماویستا را بدون
داشتن حساب بانکی باز کنید و در دانشگاه ثبت نام کنید.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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توجه داشته باشید این بیمه از زمانی که از زمان اولین واریزی شما اعتبار خواهد داشت  .پس پس از باز کردن و ثبت نام در
دانشگاه نسبت به باز کردن حساب بانکی و ارسال آن از طریق ایمیل به بیمه ماویستا اقدام نمایید( .در ایمیل به شما لینکی می دهند
که می توانید اطالعات بانکی خود را وارد کنید.

برای باز کردن بیمه خصوصی ماویستا

ثبت نام دانشگاه
فهرست مدارک الزم برای نامنویسی در دانشگاه همراه نامه پذیرش برای
شما از طریق ایمیل فرستاده میشود .پس از ورود به آلمان برای نامنویسی
باید به ساختمان  SuperCبروید.
نشانی:
RWTH SuperC
Templergraben 57
52062 Aachen

مدارک الزم برای دریافت اولیه کارت اقامت دانشجویی

برای این منظور باید به طبقه چهارم ساختمان  SuperCمراجعه کنید.
مدارک الزم :
●
●
●
●

●
●

نامه پذیرش ( ) Letter of admission
گواهی بیمه درمانی ( ) Versicherungsbescheinigung
حدودا  ۱۰۰یورو پول نقد (پرداخت با کارت بانکی در
صورت وجود امکان پذیر است).
برگه پر شده که در راهرو روی یک استند قرار داده شده
است (فرم سفید رنگ برا ی درخواست اقامت برای اولین بار
و تازه واردین است و فرم زرد رنگ برای تمدید اقامت
میباشد).
پاسپورت
اثبات تمکن مالی

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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●
●

عکس  ۳.۵در ۴.۵
گواهی ثبت محل زندگی در شهر آخن

راه های اثبات تمکن مالی
چهار حالت برای اثبات تمکن مالی وجود دارد :
.1
.2
.3
.4

ارائه نامه بورسیه تحصیلی
ضمانت نامه مالی از بستگان مقیم آلمان ()Verpflichtungserklärung
گواهی بانکی که مبلغ  10236یورو در یک حساب بلوکه شده باشد.
گردش سه ماه آخر حساب و تایید به اینکه خانواده در حال واریز ماه به ماه مبلغ مورد نظر  853یورو به حساب شما
می باشند ( .با توجه به شرایط تحریم بانک ها این مورد برای دانشجویان ایرانی امکان پذیر نیست).

نکات جانبی :
●

دقت کنید که پاسپورت ایرانی شما دارای اعتبار حداقل  ۲سال باشد چون در صورت کمتر بودن اعتبار کارت اقامت شما تا
زمان اعتبار پاسپورت صادر خواهد شد.

●

اگر خواهان بلوک کردن پول در یکی از بانکهای آلمان بودید  ،بانک های اینترنتی و تارگو بانک بانک هایی هستند که
بدون کسر هیچ گونه مبلغی (  ۱۰۰یا  ۱۵۰یورو ) این امکان را برای شما فراهم می کنند .بانک اشپارکاسه حدود 100
یورو برای باز کردن حساب بلوکه از شما درخواست می کند .توجه داشته باشید که این پول برگشت ناپذیر است .همچین در
نظر داشته باشید که بعضی بانک ها هر ماه مبلغ آزاد شده را به صورت نقد به شما می دهند.

●

در رابطه با بلوک اکانت حتی اگر به آن پول نیاز ندارید هر ماه آن را از حساب خود خارج نمایید ,در غیر این صورت دیده
شده است که پول باز بلوکه می شود و به ازای هر ماه استفاده نشده به صورت پیوسته تمدید می شود تا زمانی که دانشجو
نامه ای از اداره اقامت مبنی بر آزاد شدن حساب بیاورد حساب همچنان بلوکه باقی می ماند.

نکاتی که به تجربه به آن رسیده ایم
به دلیل شیوع "کرونا" امکان گرفتن شماره در محل و تنظیم برای ورود به اتاق شماره یک اداره مهاجرت و بلوک نشدن حساب
وجود ندارد  ،چون شما درخواست خود را از طریق ایمیل ارسال می کنید و قرعه اینکه اتاق شماره یک به شما بیافتد کامال به
شانس شما بستگی دارد ( امید است این روند پایان یافته و دوباره با گرفتن شماره بتوان تنظیم کرد که وارد اتاق شماره یک شد ) ،
در صورت این اتفاق شما مجبور می شوید که مبلغ حدود  ۱۰۰۰۰یورو در یکی از بانک های آلمان بالک نمایید.

28

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن

❖ راه حلهای پیشنهادی :
_ اگر وارد اتاق شماره یک شدید که به شما تبریک عرض می کنیم  ،می توانید با نشان دادن مبلغ مورد درخواست در یک
حساب معمولی و یا قرارداد  1Hiwiایشان را متقاعد نمایید  ,تجربه گذشته دانشجویان این بوده است که با قرض کردن پول
از دوستان و رساندن حساب به مبلغ مورد نظر و گرفتن گواهی حساب از این خوان گذر کرده اند .به ما گفته شده است که
اتاق  ۲نیز با داشتن قرارداد  Hiwiمتقاعد می شود .این امر برای بعضی از دانشجویان اتفاق نیفتاده است و حساب بلوکه
شده از آنها خواسته شده است .اتاق شماره سه به سخت گیرترین اتاق معروف است ،در صورتیکه از وضعیت مالی خود
اطمینان کامل دارید می توانید به راحتی وارد این اتاق شوید.
_ تعداد ساعت کاری در قرارداد  Hiwiخود را باال برده و نزدیک به مبلغ فوق برسانید و با مانده حساب آنها را متقاعد نمایید.
_ به فکر تهیه پول تا قبل از زمان وقت تمدید ویزای خود باشید تا در صورت اتفاق مشکلی برایتان پیش نیاید.
_ در صورت اینکه واقف به حل مشکل نبوده و شانس خود را امتحان کردید  ،تمدید اقامت در همان کشور هلند می تواند گزینه
دیگری باشد*.اگر و فقط اگر از ابتدا وارد هلند شده اید*این امکان برای شما وجود دارد.

اگر عکس  ۳.۵در  ۴.۵ندارید  ,با موبایل از خودتان عکس گرفته و پشت زمینه را با نرم افزارهای موجود در اینترنت سفید
کنید .با در دست داشتن فایل عکس در فلش می توانید به نزدیک ترین فروشگاه  dmبروید و با مبلغ بسیار ناچیز (کمتر از یک
یورو) یک عکس  ۸تایی با سایز فوق چاپ نمایید.

 1به کارها و پروژهها دانشجویی که از طرف استاد /سوپروایزر در دانشگاه به شما داده میشود تا ظرف مدت تعیین شده آن را انجام دهید به
اصطالح  )HilfskraftWissenschaftler) HiWiگفته میشود که تا  20ساعت در هفته امکان پذیر است.

29

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن

کارت دانشجویی
کارت آبی یا کارت دانشجویی نه تنها به عنوان شناسه دانشجویی فرد تلقی می شود بلکه به عنوان کیف پول الکترونیکی برای
پرداخت بدون پول در نقد در سالن های غذاخوری دانشگاه و کافه تریا; کارت کتابخانه; در مراکز ورزشی دانشگاه برای کنترل
شرکت کنندگان و در زمان رای گیری دانشجویی استفاده میشود.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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بایدها و نبایدهای اولیه
قراردادها در آلمان
یکی از موارد پر اهمیت در آلمان دقت در بستن قرارداد هاست .در بیشتر موارد می توان قرارداد را تا  2هفته بعد از زمان
امضا بدون آوردن دلیل لغو کرد و بعد از آن امکان فسخ تا اتمام مدت قرارداد وجود ندارد و پول از حساب شما برداشته میشود3 .
ماه قبل از اتمام هر قرارداد موقعیت حیاتی است که گاهی به علت فراموشی شخص مجبور میشود با قیمت بیشتری قرارداد را
برای یک سال دیگر ادامه دهد .بهترین کار این است که قبل از رسیدن به  3ماه پایانی با ارسال کتبی لغو قرارداد  ,از ادامه
قرارداد با قیمت افزوده نجات پیدا کنید .از امضا کردن قرارداد هایی که بندهایی از قرارداد را متوجه نشده اید خودداری کنید.
نداشتن دانش کافی زبان آلمانی میتواند برای دانشجویان دردسرهایی درست کند.به آفرها و تخفیف های رنگارنگ و ارزان قیمت
که سر راه دانشجویان خارجی قرار میگیرد بیشتر دقت کنید.

نامه های پستی
یکی از مسائلی که مردم و دانشجویان در آلمان معموال روزانه و ماهانه با آن سروکار دارند میزان دریافتی نامه های پستی
است .برای کسانی که قصد گرفتن اقامت آلمان را دارند پیشنهاد میشود از همان روز اول تا حدود  8سال ,مکانی را برای
نگهداری نامه های مهم از جمله بیمه ,ملده /آبملده  ,فیش های حقوقی و … در نظر گرفته شود که در صورت نیاز مشکلی ایجاد
نشود.

شماره تامین اجتماعیSozialversicherungsnummer/
یکی از نامه های مهمی که در بدو ورود به آلمان به صورت خودکار پس از انجام کارهای مرتبط به ثبت آدرس و اقامت از
طریق بیمه ی خدمات اجتماعی برای افراد ارسال می شود شماره تامین اجتماعی است که در زمان شروع کار از طرف شرکتی
که قرار است مشغول به کار شوید ( اعم از دانشجویی/کارآموزی یا دائم) از شما درخواست می شود .در صورت گم کردن این
شماره می توانید از راههای زیر به شماره خود دسترسی پیدا کنید:
.1

از شعبه های بیمه خود درخواست کنید.

.2

تماس با شماره )kostenfrei aus dem dt. Festnetz( 0800/10004800

 .3وارد کردن اطالعات در سایت و ارسال تقاضا
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مفقود یا دزدیده شدن مدارک
راهکارها و روند و مراحل
در صورت مفقود شدن بلوکارت دانشگاه  ،بلیط اتوبوس و مترو  ،کارت اقامت و غیره برای هرکدام باید موارد زیر را طی کنید.
●

●

خونسردی خودتان را حفظ کنید و در اکثر مواقع مدارک پیدا می شود و به مکان هایی که احتمال می دهید در آنجا گم
شده باشد سر بزنید و حتما به پلیس در همان روز اول اطالع دهید  ،معموال بعد چند روز در اداره گم شده ها یا توسط
شخص یابنده برای شما آورده میشود و بازیافت مدارک واقعا کار آسانی است.اگر یک مقدار عجله دارید یا بیشتر از
سه تا چهار روز طول کشید.
اول از همه باید به اداره پلیس اطالع دهید و یک گزارش عمومی دریافت کنید تا از سو استفاده های احتمالی از مدارک
شما در امان باشید.
Im Mariental 14, 52064 Aachen

●

به اداره گم شده های شهر آخن بروید و ببینید که آیا مدارکتان به آنجا ارسال شده است یا خیر.

●

پس از طی مراحل فوق و درصورت گ برای هر مدرک باید با در درست داشتن گزارش پلیس به شیوه زیرعمل کنید :

Peterstraße 44-46

اگر کارت بلوکارت دانشگاه را گم کرده اید به طبقه همکف سوپرسی دانشگاه  Informationرفته و تقاضا کنید که
کارت قبلی شمارو بلوک و یک کارت جدید صادر کنند که هزینه آن  10یورو می باشد و سعی کنید قبل آن در قیسمت
 selfserviceدانشگاه عکس خود آپلود کرده باشید یا اگر عکس جدید دارید آن را آپلود کنید *حتی بلوک کردن کارت
در بخش سلف سرویس هم امکان پذیر است*
سمستر تیکت خود را می توانید مستقیما از شرکت آزیاگ  Aseag service pointدر آدرس زیر رفته با هزینه 15
یورو آن را دریافت کنید.
Schumacherstraße 14, 52062 Aachen
برای کارت اقامت به اداره مهاجرت واقع در سوپرسی دانشگاه رفته و با ارائه گزارش پلیس با هزینه تقریبا  67یورو
برای شما فیکسیون صادر می شود که بعد از  4یا  6هفته می توانید کارت اقامت خود را از شهرداری در بانهوف
دریافت نمایید .اگر در این  4یا  6هفته مسافرت یا کار اضطراری داشته که به مسافرت خارج آلمان و در اتحادیه نیاز
دارید می توانید درخواست استیکر ویزا دهید که با هزینه  56یورویی یک ویزای موقت شنگن در پاسپورت شما در
همان سوپرسی دانشگاه درج می شود.
●

برای کارت های بانکی هم درسایت بانک خود و در اکانتتان کارت ها را بالک کرده و تقاضای کارت جدید دهید.
در پایان در حفظ و نگهداری مدارک خود کوشا باشید): .
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تذکر :درحوزه شهر آخن همان کارت دانشجویی و سمسترتیکت شما برای شناسایی شما کافی است و ازبردن مدرک اقامتی خود جز
در موارد خروج از شهر یا مسافرت اجتناب کنید.
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مسائل دانشجویان

گروهها و خدمات دانشجویی

خدمات مشاوره
دانشجویان می توانند از مشاوره های رایگان در زمینه های مختلف بهره مند شوند .برای این منظور با مراجعه به دفتر آستا در
منزا آکادمیا و پرداخت  10یورو (تنها جهت تضمین برای حضور فرد متقاضی در جلسه مشاوره) وقتی برایتان در نظر گرفته
می شود که بعد از جلسه پول به فرد بازپرداخت میشود .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به سایت مراجعه کنید

امکانات ورزشی
دانشگاه ها در آلمان برای دانشجویان خود کالس ها و امکانات ورزشی با قیمت مناسب ارائه می کنند که با مراجعه به سایت
دانشگاه میتوانید از برنامه ها و هزینه ها و شرایط با خبر شوید.

کتابخانه ها
در زمان نزدیکی به امتحانات ،به علت ازدیاد دانشجویان و تمایل اکثریت به سپری کردن زمان مطالعه در کتابخانه ها معموال
یافتن جا در کتابخانه های اصلی بسیار سخت و تا حدودی مشکل است .به غیر از کتابخانه های اصلی ،کتابخانه ها یا مکان های
مطالعه دیگری که مربوط به دانشکده های دیگر هستند نیز وجود دارند که دانشجویان می توانند در طول ترم تحصیلی و یا
زمان امتحانات در صورت امکان در آنجا به مطالعه مشغول شوند .در زیر به چند مورد از آنها اشاره شده است:

●

●
●
●

کتابخانه های دانشگاه RWTH
کتابخانههای اصلی دانشگاه کنار  SuperCهستند واز طریق
ساعاتكاري ,زمان باز بودن و آدرس

مراجعه به وب سایت از
کتابخانه مطلع شوید.
کتابخانه بخش فیزیک
کتابخانه بخش پزشکی
کتابخانه دانشگاه FH Aachen
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●
●

●
●

کتابخانه عمومی شهر ( این کتابخانه دارای سالن مطالعه نیز میباشد).
کتابخانه های KHG
○

کتابخانه Quellpunkt

○

کافه چیکو مندز ( متعلق به  Katholische Hochschulgemeindeمی باشد و همه روزه از صبح تا بعد
از ظهر در آنجا می توان مطالعه کرد) .

در دوره امتحانات بسیاری از اتاق های سمینار و کالس های درسی به عنوان سالن مطالعه در دسترس دانشجویان قرار میگیرد..
لیست تمامی سالن های مطالعه را می توانید از طریق چک کردن بخش مربوطه در سایت دانشگاه مشاهده کنید.
کافه  Starbucksدر ( Markt 35دارای چندین میز مخصوص مطالعه می باشد).

غذاخوری های دانشگاه Mensa /
اسامی به همراه آدرس منزا های دانشگاه آخن:

Mensa Academica

●

Pontwall 3, 52062 Aachen

●

Mensa Bistro
Templergraben 55, 52062 Aachen

●

Mensa Vita
Helmertweg 1, 52074 Aachen

●

اسامی دیگر سالن های غذاخوری دانشگاه  RWTHرا میتوانید در بخش  Mensen und Cafeterienدر وب سایت
اداره امور دانشجویی دانشگاه آخن مشاهده کنید .همچنین برای مطلع شدن از برنامه غذایی منزا ها به بخش
 Aktionen und Speisepläneمراجعه کنید .
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نرم افزار RWTH
با نصب این نرم افزار دانشجویان قادر خواهند بود به اطالعات وسیعی در بخش های  moodleو  Mensaو برنامه های
تحصیلی و درسی دسترسی پیدا کنند .نصب این نرم افزار شدید
توصیه می شود.

تمدید اقامت از سال دوم به بعد
برای تمدید اقامت باید به طبقه چهارم  SuperCمراجعه و مدارک الزم را ارائه دهید.
مدارک الزم :
●
●
●
●
●
●
●

گواهی بیمه درمانی ( ) Versicherungsbescheinigung
 ۱۰۰یورو پول نقد یا کارت بانکی آلمانی ( هلندی قبول نیست )
برگه پر شده که در راهرو روی یک استند قرار داده شده است (فرم سفید رنگ برا ی درخواست اقامت برای اولین بار
و تازه واردین است و فرم زرد رنگ برای تمدید اقامت میباشد).
پاسپورت
اثبات تمکن مالی
عکس  ۳.۵در ۴.۵
گواهی ثبت محل زندگی در شهر آخن ( برگه ملده خانه در شهر آخن)
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درسها و موسسات
در صورت رجیستر کردن برای یک درس شما باید هم برای  Lectureو هم  Exerciseآن درس رجیستر نمایید و هر دوی آنها
را دنبال نمایید.
با توجه به شرایط کرونا درس های در نرم افزار  zoomبرگزار خواهد شد که لینک دسترسی آن در قسمت  lectureهای داخل
سایت  Moodleشما در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

نکته مهم  :شاید در ترم اول دنبال کردن کالسها و درسها با توجه به سطح زبانی و غیره کمی سخت باشد  ،این طبیعی است  ،ولی
می توانید در خانه آنها را دنبال کرده و خودتان روی درس متمرکز شوید چون تمامی اطالعات آپلود خواهد شد و شما می توانید
آن را دنبال نمایید ( صراحتا همه کالسها مفید نیستند !)
دروس اجباری و یا محدود به : Study Plan
این سری درس ها باید حتما گذرانده شود و امکان تغییر آن نیست  ،یا اینکه لیستی است که باید از یک تعداد واحدی یک سری را
انتخاب کنید  ،در انتخاب آن دقت کنید و سعی کنید در حیطه عالیق و مسیری باشد که در آینده دنبال می کنید ،در صورت
رجیستر کردن برای امتحان و گذشتن از ددالین حذف و اضافه برای امتحان (نه آن حذف و اضافه سه روز قبل امتحان ) و یا
افتادن در آن درس شما باید دیگر آن درس را حتما بگذرانید ! چه اجباری باشد چه اختیاری.

نکته  :برای اینکه درسی را از خارج  study planخود قادر به انتخاب آن باشید (مثال از رشته های دیگر یا زیرمجموعه رشته
های خود) باید حتما فرم  internalبرای زیرمجموعه رشته خود و یا  externalبرای خارج مجموعه رشته خود را انتخاب
نمایید و به تایید مسئول رشته خود برسانید و به  ZPAفرستاده شده و در قسمت  Curriculum supportشما قرار می گیرد و
قابل استفاده است .برای اینکار باید در هر دانشکده به وبسایت آن رفته و این فرم و مراحل را بیابید مثال برای رشته مکانیک در
این سایت قابل دسترسی است.
دروس اختیاری :
اگر عالقه مند به درسی هستید آن ها را انتخاب کنید  ،توجه داشته باشید ترم خود را سنگین نکنید  ،گاهی باید در ال به الی درسها
یک تعدادی درس های آسان تر نیز گنجاند که زیاد وقت گیر نباشد  ،آن درس ها را به راحتی می توانید بیابید و یا از رشته های
دیگر با  change of study planانتخاب کنید که برای این کار باید از سایت دانشکده خود یک فرم پر کرده و به تایید مدیر
گروه خود برسانید و به  ZPAفرستاده شده آن را ثبت نمایید.
توجه داشته باشید که در صورت تجاوز از تعداد واحد های الزم برای اختیاری درسهای دیگر به صورت  additionalبرای شما
در نظر گرفته می شود و نمره و واحد آن در کارنامه شما لحاظ نخواهد شد و فقط اسم آن وارد  transcriptشما خواهد شد.
نکته  :برای دروس  additionalباید از طریق خود استاد یا استاد حل تمرین اقدام کنید  ،یک فرم مخصوص دارد که به صورت
دستی پر می کنید و پس از پاس کردن درس آن را به  ZPAبرده و اسم آن درس را برایتان در ترنسکریپت شما لحاظ می کنند.
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دروس تحقیقی و جانبی :
کارآموزی ( در همه رشته ها اجباری نیست)
پروژه پایانی
زبان آلمانی (بعضی رشته ها)
در کل در اکثر رشته های این دانشگاه شما باید  120یا  90واحد( )ETCSبسته به رشته پاس نمایید تا فارغ التحصیل شوید.

لیست تمامی اینستیتوت ها را می توانید در این لینک ببینید
https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Einrichtungen/Einrichtungen-A-Z/~bzwt/Liste-a
ller-Organisationseinheiten/lidx/1/
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امتحانات
امتحانات در دانشگاه  RWTHبه صورت  Oralیا  writtenمی باشد.
اطالعات ،زمان  ،نحوه امتحان در جلسه اول یا جلسه آخر کالس یا در سایت  RWTH ONLINEشما در قسمت  Exam dateبه
اطالع شما خواهد رسید .ولی بهتر است از اول ترم تاریخ ها را نگاه کرده و یک برنامه امتحان با فاصله های خوب برای خود
بچینید.
رجیستر برای یک درس و دسترسی شما در  moodleدلیلی برای رجیستر برای امتحان نیست  ،شما می توانید برای بیشمار
درس رجیستر کنید و به متلایر آن دسترسی داشته باشید اما برای امتحان باید جداگانه رجیستر کنید(.زمان آن به شما در ایمیل گفته
خواهد شد که چه زمانی باز و چه زمانی بسته می شود ،اگر یکبار به صورت اضطراری فراموش کردید باید یک فرآیند نامه
نگاری طوالنی را انجام دهید که ما اصال توصیه نمی کنیم  ،پس دقت کنید)
امتحانات : Oral
در امتحان های شفاهی شما با استاد به صورت حضوری به بحث و گفتگو راجب تمامی نکات گفته شده در  lectureو
 exerciseمی پردازید .مدت زمان آن امتحان بسته به نظر استاد ممکن است بین  10تا  20دقیقه به طول بیانجامد .این سبک
امتحانات برای درس هایی است که تعداد شرکت کننده کمتری است و یا اساس آن درس بر امتحان شفاهی است .بعضی از
امتحانات  Oralبدین صورت است که شما در یک گروه به بحث و گفتگو می پردازید  ،توجه داشته باشید که قوی و ضعیف بودن
گروه شما تاثیر مستقیم در نمره شما خواهد گذاشت  ،پس با هم گروهی های خود به خواندن آن درس بپردازید و نکات را با هم
مرور کنید.
نکته  -دقت داشته باشید در اکثر مواقع این درس ها برای نمره خوب گرفتن عالی است  ،پس درسهای با امتحان  oralرا جز
درسهای خوب و دلچسب حساب می کنیم.
امتحانات : Written
امتحانات  writtenبه این صورت است که به ازای هر  pointیک دقیقه اختصاص داده خواهد شد (مثال  120پوینت  120دقیقه
وقت است که مثال  60پوینت نمره پاس است یعنی  ، )4.0برعکس عادت ما در ایران که امتحانات بسیار زمان زیادی داشت  ،در
این دانشگاه وقت زیادی شاید نداشته باشید ولی با تمرین زیاد وقت هم زیاد می آورید ( باز تجربه بسته به توانایی زبان انگلیسی یا
آلمانی شما متفاوت است)  ،اما نکته جالب اینجاست که بیشتر سبک این امتحانات بر این محور استوار است که شما روی تمرین
ها و نمونه امتحانات قبلی تسلط کافی داشته و در صورت دیدن آن مطلب سریع شروع به حل کردن کنید و از این جهت کار شما
بسیار آسان است.
با برنامه ریزی درست و خواندن و تمام کردن  lectureو  exerciseها در طول ترم و مشاوره در طول ترم با استادان حل
تمرین و حل کردن سوال های قبلی امتحانات ،نه یکبار بلکه چندین بار و چندین دور موفق به گرفتن نمره خوب می شوید.
رنج نمرات در تمامی دانشگاه های آلمان بین  1تا  5می باشد که از نمره  1تا  4نمره قبولی است و نمره  5به عنوان  failدر نظر
گرفته می شود ولی در کارنامه شما لحاظ نخواهد شد و در معدل شما تاثیری ندارد.
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شما حق این را دارید که یک درس را چهار بار امتحان دهید  ،شما شانس امتحان دادن سه بار  ، Writtenیک بار  Oralرا
دارید .توجه داشته باشید که بعضی درس ها را بسته به نظر استاد می توان بعد از دو بار افتادن در امتحان  Writtenدر  Oralآن
شرکت کرده و پاس نمایید .ولی بعضی از درس ها باید سه بار در  Writtenناکام بمانید تا وارد امتحان Oral
 Supplementary examنهایی شوید.در صورت پاس شدن در امتحان  Oralنمره شما  4در نظر گرفته خواهد شد.
تذکر  :همه درس ها  4بار امتحان نخواهند گرفت و قوانین مربوط به هر درس و این که چند امتحان شفاهی و کتبی دارد
در Prüfungsordnungهر رشته به طور کامل و دقیق ذکر شده است .بعضی درسها کال امتحاناش شفاهی است .بعضی درسا 5
بار امتحان میگیرند (اول  2تا کتبی بعد یک شفاهی بعد یک کتبی و در نهایتا یک شفاهی) و کال بستگی به همون درس و رشته دارد و
به طور کلی نمیشه نظر داد.
توجه  :در کل دربار اول افتادن به جلسه بازبینی رفته و ایرادها را شناسایی کنیم تا کار به دفعات پایانی نرسد.

افتادن در یک درس در این دانشگاه یا هر دانشگاهی در آلمان چیز عجیبی نیست ،اکثر دانشجویانی که از این دانشگاه فارغ شده
اند حداقل در یک درس یا دو درس یک یا دو بار افتاده اند.
امتحان : Oral supplementary
امتحان  Oralبعد از سه بار ناکامی در این مواقع به آن به اصطالح  Oral supplementary examگفته می شود*امتحان
مکمل شفاهی* .یعنی امتحانی که امتحان  writtenشما را تکمیل می کند  ،این یک امتحان منحصر به فرد نیست .شما در
صورت افتادن مداوم سعی کنید که مفهوم درس را فرا بگیرید که اگر در امتحان  Writtenناکام ماندید ،بتوانید از برگه و
اشتباهات خود دفاع کنید ( به اصطالح مفهوم را فرا گرفته باشید و امتحان خود را تکمیل نمایید) ،استاد از قسمت هایی که شما در
آن نمره گرفته اید در امتحان  oral supplementary examسوال نمی کند ،بلکه دست روی نقاط ضعف می گذارد و راجب
آن با شما به بحث پرداخته تا مفهوم را برایش جا بیاندازید  ،پس بعد از یک بار افتادن در امتحان  writtenسعی کنیم قضیه را در
امتحان  writtenدوم جمع و جور کنیم و طوری بشود که خودمان از عملکرد خود در آن درس راضی باشیم.
تعیین وقت برای این امتحان معموال در زمان بازبینی برگه ها اتفاق می افتد  ،اگر با دیدن جوابها می فهمید که کجا اشتباه کردید و
ضعف دارید به راحتی وارد امتحان اورال شده و وقت را تعیین کنید و صد البته دوره ای هم بر روی مطالب درس داشته باشید.

نکته ; ممکن است در صورت برخورد با بعضی از دانشجویان دچار ترس در بعضی از درس ها شوید ( تجربه منحصر به فرد
نیست  ،توجه داشته باشید )  ،اصال به اینگونه توصیه ها توجهی نکنید البته خوشبینی زیاد هم در بعضی درسها نداشته باشید،
گذران موفق درسها در این دانشگاه ساده ترین کاری است که با آن مواجه می شوید  ،حتی ساده تر از امتحاناتی که در کشور خود
با آن مواجه می شدید.البته اگر آن درس اختیاری است و شما می بینید که ریسک گرفتن آن درس وقت گیر است اگر واقعا عالقه
دارید خودتان به خواندن آن متلایر ها بپردازید و خود را در مسیر درسی وقت گیر با امتحانی خیلی سخت قرار ندهید.
قلق گیری برای قبل امتحانات :
-

خواندن با برنامه ریزی ( اگر تمرکز ندارید با استفاده از برنامه  focus keeperتمرکز را حفظ کنید )  ،سعی در
فراگیری مفهوم کار داشته باشید  ،اگر  lectureکمک نکرد در اینترنت دریای فیلم و مطلب در  youtubeو غیره
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است ،همکالسی های موفق خود را شناسایی کنید با آن ها در تماس باشید به کتابخانه رفته یا به صورت گروهی با آنها
بخوانید ( از جامعه  internationalفاصله نگیرید)

نرم افزار :focus keeper

پنج مرحله ساده در تکنیک پومودورو
.1
.2
.3
.4
.5

انتخاب موضوع مورد مطالعه
تنظیم زمان پومودورو (به صورت پیشفرض  25دقیقه)
شروع به انجام کار تا زمان به صدا در آمدن به سر آمدن زمان تعیین شده
یک استراحت کوتاه (پیشفرض  5دقیقه)
طی کردن این چرخه تا به اتمام رسیدن کار (بعد از هر چهار دور یک استراحت بلند مدت (پیشفرض 15
دقیقه) خواهید داشت)

این تکنیک برای مدیریت زمان و بهبود کارائی ایجاد شده و خوشبختانه امروزه برنامه های کمکی زیادی
مبتنی بر وب ،سیستم عامل و گوشی موبایل ایجاد شده که به شما در انجام کارها با این تکنیک کمک می
کنند.نسخه اندروید آن نیز موجود است و کال نرم افزار مشابه زیادی وجود دارد.
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-

اگر رشته آلمانی هستید متلایر های فراوانی دارید اما در این سایت متلایر درس های انگلیسی کمتر یافت می شود.
https://www.studydrive.net

-

www.maschboard.de

-

-

تمامی تمرین ها را حل کنید.

-

با دوستان خارجی خود در ارتباط نزدیک باشید حتی اگر رفتار آنها خیلی خونگرم و دلچسب یک ایرانی نیست  ،از
آنها سوالها و نکات راجب امتحان را در طول ترم بخواهید.

-

با حل کردن چندین دور سوالهای امتحان موفق به گرفتن نمره خوبی در هر درسی خواهید شد.

-

اینجا مثل ایران نیست که سر امتحان به طوری بروید که مثال نصف درس را خوانده اید و حاال می رویم یک نمره
پایینی میگیریم  ،در همه امتحان ها با  90تا  100درصد اطالعات حاضر شوید (این توصیه است  ،قانون نیست ).

-

اگر در سر کالس  lectureموفق به دنبال کردن مطلب در طول ترم نبودید در خانه بخوانید  ،مطمین باشید این فقط
شما نیستید که نمی توانید آن را دنبال کنید ! بقیه هم مثل شما هستند  ،صراحتا همه کالس ها مفید نیستند و ارزش
حضور ندارند ولی حل تمرین ها مفید هستند.

حذف درس :
اگر تا سه روز قبل امتحان متوجه شدید که به نمره خوبی دست نمی یابید  ،یا از پس آن درس در این ترم بر نمی آیید و زمان کافی
ندارید اقدام به حذف آن درس نمایید  ،البته بعد از این بازه هم نگران نباشید می توانید با استفاده از یک نامه از دکتر به حذف
پزشکی بپردازید .برای این کار به یک دکتر مراجعه کرده و برگه استعالجی را دریافت نمایید و به  ZPAمراجعه کرده و درس
را حذف نمایید .حتی در جلسه امتحان هم قبل امتحان از شما سوال می کنند که شما در حالت سالمت مناسب هستید یا خیر اگر
نبودید دست خود را باال برده و جلسه را بدون دست زدن به برگه ترک نمایید.
بازبینی برگه ها :
برگه ها در زمان بازبینی توسط دانشجویان دکترای آن موسسه تصحیح می شود .توجه داشته باشید که شرکت در این جلسات
بازبینی یا به اصطالح  reviewشانس باال بردن نمره را دارید.اگر در یک درس افتادید حتما در جلسه بازبینی شرکت کرده و
نحوه صحیح کردن و جواب ها را مشاهده نمایید.

موارد اضطراری :
اگر در ترم آخری بودید که در حال فراغت از تحصیل می باشید و در حال ورود به  PHDیا قرارداد کاری هستید و متاسفانه در
یک درس  Failشدید  ،دیده شده که استاد حتی بعد از یک بار افتادن امتحان  Oralاز شما گرفته و شما را پاس می نماید.
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نتیجه گیری :
تمامی توصیه های فوق نظری است که ایده آل در نظر گرفته شده است و یک حقیقت محض نیست و بسته به هر کس تجربه
ممکن است متفاوت باشد .از توصیه های مخالف و موافق در کامنت ها و دیگران نیز بهره بگیرید.

درس ها به تفکیک رشته ها

مراحل اپالی برای تز پایانی
شما می توانید تز پایانی خود را در داخل دانشکده های دانشگاه  ،دانشکده های غیر آکادمیک دانشگاه و یا شرکت ها بنویسید.
توجه داشته باشید که نوشتن تز در مراکز غیر آکادمیکی شانس گرفتن پوزیشن دکترا را به حداقل ممکن می رساند.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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به دنبال موضوع گشتن :
 ) 1اگر به تمامی دانشجو دکتراها در اینستیتوت های مختلف ایمیل بزنید و یا در وبسایتهای علمی مثل  Researchgateپروژه
ها و مقاله های در حال شروع آنها را بخوانید می توانید عنوان های دلچسب مستر تز خود را پیدا کنید.
 ) 2اگر نشد هیچ نگران نباشید و شما در این وبسایت می توانید بسیاری از عناوین مستر تز را ببینید  ،فقط توجه داشته باشید که
مستر تز باید در دانشکده های زیر مجموعه رشته شما و مورد تایید شما باشد  ،مثال برای رشته مکانیک همه باید زیر مجموعه
دانشکده شماره  4باشد.
 ) 3اینستیتوت های تمامی رشته ها مثل مکانیک و برق و … را می توانید در این لیست به سادگی پیدا کنید  ،مثال برای رشته
مکانیک لیست تمامی اینستوت ها را برای مثال در اینجا می گذاریم.
 ) 4برخی اینستیتوت های غیر آکادمیک :
●
●
●
●
●

Fraunhofer IPT or ILT
FIR
Leibnitz
Helmholtz
Max Planck in Aachen

 ) 5همچنین گزینه های بسیار دیگر که آن را در یک  PDFدر انتهای این سرفصل است مطالعه نمایید.
 ) 6اگر مستر تز خود را در وبسایت کمپانی ها یا در حین کارآموزی در حال انجام آن هستید به نکاتی زیر حتما توجه کنید.
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مقایسه انجام مستر تز داخل یا خارج دانشگاه به همراه مزایا و معایب :

مراحل رجیستر برای مستر تز در داخل دانشگاه :
 ) 1موضوع مستر تز خود را در یکی از اینستیتوت های مورد نظر تعیین کنید.
اگر خارج دانشگاه و شرکت در حال انجام مستر تز هستید پروسه شما چند پله بیشتر دارد که توضیح می دهیم.
 ) 2درخواست برای مستر تز را باید به صورت آنالین در سایت دانشکده خود پیدا کرده و فرمهای مربوطه را پر نمایید.
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توجه نمایید که زمانی به این کار بپردازید که با سوپروایزر خود مشورت کرده و کار را جلو ببرید که یک موقع از ددالین عقب
نیافتید  ،یعنی زمانی که کار را تمام کرده اید و فقط در مرحله تایپ کردن پروژه پایانی هستید و خود را در استرس زمانی قرار
ندهید.
 )3فیلد ها ی پر شده را پرینت کنید و امضاها را بگیرید

مراحل آمادگی دفاع از پایان نامه و نمره گرفتن :
 ) 1دو سری کپی از فرمهای فوق را به  ZPAببرید.
 ) 2بعضی از فرمها که معموال دو تای آنهاست باید به استاد راهنما و داور خود تحویل دهید.استاد  8هفته وقت دارد که به شما
نمره بدهد.
 ) 3تعیین زمان برای جلسه دفاع با استاد
 ) 4وقتی دفاغ انجام شد نمره ها به  ZPAفرستاده می شود.
 ) 5اگر تعداد واحد های الزم را پاس کرده باشید به صورت اتوماتیک فارغ التحصیل می شوید اگر خیر شما وقتی که آخرین
درس را پاس کردید دیگر فارغ التحصیل شده اید.

در پایان مطالعه این فایل نمونه نیز خالی از لطف نیست.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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 Resumeو Cover Letter

●
●
●

رزومه ها به سبک ایرانی در اینجا کارایی ندارد  ،ما یک مورد را در فایلی برای شما به اشتراک میگذاریم که باید
مطابق آن پر نمایید و یک عکس نیز به آن اضافه نمایید.
همچنین بعضی ترجیح می دهند که در سایت  europassرزومه ایجاد نمایند.
همچنین یک نرم افزار آلمانی را به شما معرفی می کنیم که این کار را برای شما انجام می دهد.

نکته راجب :RESUME
رزومه باید بار معنایی مطابق با نیاز آن شرکت داشته باشد  ،یک روزمه ای نباشد که گویا شما یک کیسه به دست گرفته اید و هر
پوزیشنی را جویا می باشید HR .یا مسئول منابع انسانی هر شرکتی که روزمه شما را می بیند یک متخصص نیست  ،یک مدیر
است .گاهی وقتی  applicationها زیاد می شود اینها فقط لغات  keywordداخل رزومه شما را جستجو کرده و آن ها در
اولویت گذاشته و بقیه را کنار می گذارند !
پس بهتر است با توجه به توانایی و نیازهای شرکت ( )job requirementsیک رزومه خوب ولی منطقی بنویسیم.
نکته جالب  :در صحبت با برخی  HRها به ما گفته شده که در بعضی از  applicationهای پرطرفدار  ،وقتی بعد از مرحله قبل
یک سری کنار گذاشته شد  ،اگر باز هم زیاد بود و چون وقت زیادی نداریم  ،از روی عکس کاندید ها به صورت رندوم انتخاب

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن

47

می کنیم  ،پس بهتر است در باندینگ ها و نمایشگاه های کاریابی از آیتم عکس برداری خوب برای رزومه که رایگان است بهره
بگیریم.
نکته مهم :
برای خیلی ریز شدن در داخل رزومه خواندن فایل توضیحات خالصه و توضیحات تکمیلی الزم و ضروری است.

در رابطه با  COVER LETTERکه نمونه آن در فایلی برای شما ارائه می شود ذکر چندین نکته ضروری است :
این نامه انگیزش نامه ای است که برای گرفتن پوزیشن کاری یا دکترا و یا هر پوزیشنی باید به عنوان یک نامه جداگانه فرستاده
شود .خالصه مطلب این است که این نامه می خواهد به شخص خواننده ثابت کند که چرا شما برای آن شرکت و پوزیشن و چرا
آن شرکت و پوزیشن برای شما مفید می باشد.
این نامه دارای هفت پاراگراف می باشد که ما هر کدام از قسمت ها را توضیح می دهیم.
1. Heading
در سمت راست مشخصات شخصی خود و در سمت چپ مشخصات کسی که برای آن درخواست می فرستید را لحاظ می
کنید(.مطابق نمونه)
2. Salutation
در این قسمت همان  Dearرا می فرستید و یادتان باشد در آلمان  Titleیک شخص خیلی مهم است  ،شاید در ابتدا این عناوین
خیلی طوالنی به نظر برسد اما اینها در فرهنگ اجتماعی آلمان بسیار مهم است  ،همه آنها را ذکر کنید.
مثال:
Dear Mr./Ms. Univ-Prof. Dr.-Ing Stephan/Julia köpke
اگر شخص گیرنده را نمی دانید به این صورت می نویسد :
To whom it may concern
Dear Sir or Madam

3. Opening Paragraph

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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در این قسمت سعی کنید یک چیز جذاب از خودتان بنویسید که چرا مجذوب این شغل و پوزیشن شده اید که خواننده را ترغیب به
خواندن ادامه متن کند.
)4. Second Paragraph (Why you are a perfect fit for the Company or Position
در این قسمت سعی کنید روی مهارت هایی که آن شرکت یا پوزیشن نیاز دارد مانور داده و به خواننده این را القا کنید که برای آن
مناسب هستید.
)5. Third Paragraph (Why the Company or Position is perfect for you
در این قسمت توضیح دهید که چرا آن کمپانی و آن پوزیشن را انتخاب کرده اید.
6. Closing Paragraph
در این قسمت بحث را بسته و همراه با تقدیر و تشکر کوچک
7. Formal Closing
در این قسمت ما این  Templateرا به شما پیشنهاد می کنیم :

Mit freundlichen Grüßen | with kind Regards
YOUR NAME

کار دانشجویی
قانون اجازه کار دانشجویان  120روز تمام وقت یا  240روز به صورت نیمه وقت در طول سال و تا سقف  20ساعت در هفته
در طول ترم تحصیلی و تمام وقت در تعطیالت بین دو ترم در نظر گرفته شده است که بنا به شرایط دانشجو می تواند فرق کند.
باید در نظر داشت که در این شرایط بیمه توسط خود دانشجو باید پرداخت شود و معموال کارفرما مسئولیتی در این قبال ندارد.
همچنین در شرایط ویژه ( مانند کرونا) مزایای بیکاری از طرف دولت ( )Arbeitslosengeldشامل این اشخاص نمی شود.

پیش نیاز  :اگر در قبل ورود در آلمان یا همان ترم اول روی مهارت های برنامه نویسی خود کار کنید راه را برای خود هموارتر
کرده اید اما باز هم نگران نباشید داشتن عالقه و تالش فراوان تنها شرط گرفتن کار دانشجویی است.
برای پیدا کردن کار دانشجویی چندین راه وجود دارد:

❖ کارهای دانشجویی داخل دانشگاه :

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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●

وبسایت  job opening portalخود دانشگاه

●

هر بخش و دپارتمانی قسمت جداگانه ای برای کار دانشجویی مربوط به گروه خود دارد که با مراجعه به سایت میتوان
از وجود کارها مطلع شد.

●

ایمیل زدن به دانشجوهای دکترای هر اینستیتوت و ابزار عالقه مندی به طرح ها و پروژه هایی که در حال انجام دادن
هستند و این پروژه ها یا طرح ها را می توانید در وبسایت اینستیتوت ها و یا سایت  researchgateآنها را دنبال کنید.
سعی کنید رزومه منطقی بنویسید که در بخش رزومه آن را توضیح داده ایم ولی برای کاردانشجویی cover letter
نیاز نیست اما یک مدل  abstractشده آن را در متن ایمیل بنویسید(خالصه و مفید)

●

آگهی های کار دانشجویی روی بوردها که معموال در منزا قرار داده میشود.

●

بورد های مریوط به  Fachschafهر گروه و عضویت در mailing list

●

نمایشگاه های کاریابی CeBIT, absolventenkongress; Bonding

●

استفاده از سایت های کاریابی
https://www.stepstone.de
https://www.xing.com

توجه  :حتما مدرک لیسانس ترجمه شده خود را به همراه داشته باشید  .کسانی که کار دانشجویی با مدرک لیسانس میگیرند ساعتی
 13یورو برایشان محاسبه می شود و اگر در مقطع لیسانس مشغول تحصیل باشید با مدرک دیپلم در نظر گرفته می شوید و کار
دانشجویی شما ساعتی  11یورو است.

توجه  :تعداد ساعت خیلی باال برای کار در نظر گرفتن ممکن است به درس شما کمی لطمه بزند  ،حتما این مورد را گوشه ذهنتان
داشته باشید.

❖ کارهای دانشجویی خارج دانشگاه :
● مراجعه به مراکز کاریابی در سطح شهر آخن (کارهای خدماتی)
وبسایتهای زیر نیز مفید است :

●

● https://www.zenjob.de/
● https://de.indeed.com/Zeitungen-Jobs
● https://jobs.meinestadt.de/aachen
● ...
موسسه زیر که با پرکردن رزومه در سایت و سپس وقت مالقات به شما شغل های خوبی پیشنهاد می دهند(هم خدماتی
هم تخصصی) :
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https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aachen-dueren/startseite

●

Besucheradresse:
Roermonder Str. 51
52072 Aachen
●

همچنین از پیدا کردن کارهای  Part Timeمهندسی و غیره نیز در شرکت های داخل آخن نیز غافل نشوید  ،نحوه
کاریابی را می توانید در همین ویکی دنبال نمایید .اکثر شرکت ها را می توانید در این لیست یا سایت های دیگر سرچ
نمایید.

ترجمه فرم Hiwi
فرم  Hiwiترجمه شده به انگلیسی و فارسی برای راحتی کار شما در فایلی قرار داده شده است.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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کاریابی و مسائل فارغالتحصیالن

کارآموزی و انواع آن به همراه نکات کلی
●

کارآموزی اجباری

اگر در لیست دروس خود این آیتم به صورت اجباری قرار داده شده است دارای مزیت می باشد  ،شرکت ها ترجیح می دهند که
شما را انتخاب کنند چون در موقع استخدام کارآموز از دولت معافیت مالیاتی برای حقوق شما دریافت می کنند و به همین دلیل
شانس شما برای گرفتن کارآموزی بیشتر است.

●

کارآموزی اختیاری

اگر شما دارای کارآموزی اجباری نیستید باز هم می توانید برای کارآموزی اپالی نمایید و آن را دریافت نمایید.
توجه  :در صورت رد کردن کارآموزی دیگر شما فقط می توانید به کارآموزی اختیاری بروید و این موضوع را در نظر داشته
باشید که کال کارآموزی رفتن برای رزومه و سابقه کار گزینه بسیار خوب است و آن را از دست ندهید !

52

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن

کارآموزی در کشورهای دیگر یا حتی کشور ایران :
این کار امکان پذیر می باشد و با اطالع به اداره  Internship Officeو گرفتن تایید می توانید این کار را انجام دهید.

توجه  :گرفتن کارآموزی به عنوان دانشجو  RWTHدر اکثر شرکت های بزرگ آلمان کار بسیار سختی نیست ! اما این نکته را
در نظر داشته باشید که طبق آمار موسسات کاریابی شانس احتمال جذب شما در شرکت های بزرگ بعد از کارآموزی فقط پنج
درصد است و دیده شده که شرکت های کوچکتر کارآموز را بعد از کارآموزی در همان شرکت جذب کرده اند ! مزایا و معایب ,
تصمیم گیرنده شمایید.

نکته  :رنج حقوقی دیده شده برای کارآموزی بین  ۶۰۰تا  ۱۳۰۰یورو می باشد که ما این رنج ها را مشاهده کرده ایم.

توجه  :برای کارآموزی اجباری شما باید گزارش کارآموزی بنویسید و هم سرپرست خود در شرکت و یک سرپرست نیز برای
خود در دانشگاه انتخاب کنید ( دو سوپروایزر خواهید داشت ) و هر دوی آنها را متقاعد نمایید.

توجه  :ترکیب کارآموزی و تز با هم نیز امکان پذیر است ( تقریبا پروسه  ۹ماهه ) و شما می توانید روی هر دوری این
موضوعات به موازات کار کنید  ،فقط توجه داشته باشید نوشتن تز در مراکز صنعتی شانس گرفتن پوزیشن دکترا را به حداقل
ممکن خواهد رساند چون تز شما یک تز صنعتی است نه یک تز پژوهشی !

توجه  :به عنوان دانشجوی  RWTHشما باید بعد از حدود  ۲۵اپالی ( اینها طبق آمار موسسه کاریابی دانشگاه است ) پوزیشن
خود را پیدا کنید  ،اگر خیر ! شما در حال اپالی در جای نادرست  ،ارسال رزومه نامناسب یا نوشتن نامه انگیزشی نادرست می
باشید.

مراحل ثبت و تحویل کارآموزی
گزارش کارآموزی باید کمتر از  6هفته بعد از پایان کارآموزی به اداره  Internship officeدانشکده خود تحویل داده شود.
برای اینکه مطمئن شوید می توانید یک ایمیل ارسال کرده و شرایط تحویل آن را از آنها سوال کنید.
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پیدا کردن موقعیت کارآموزی

موقعیت های کارآموزی را به راحتی می توانید از سایتهای خود کمپانی ها و یا سایتهای کاریابی مثل زیر پیدا کنید و تمامی سایت
هایی که در قسمت کاریابی همین ویکی توضیح داده شد پیدا کنید.
www.jobteaser.com
www.linkedin.com
www.stepstone.com
www.monster.de/en
Lp.experteer.de
www.jobvector.de
hemmersbach.com

همچنین شرکت در  BONDINGیا نمایشگاه کاریابی را برای گرفتن شغل و کارآموزی بدون شک توصیه می کنیم :

●
●
●
●
●
●
●
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گذراندن کارآموزی با سابقه کار
اگر دارای حداقل یک یا دو سال سابقه کار ( سابقه بیمه دولتی یا تامین اجتماعی ) در یک شرکت هستید ،می توانید به سازمان
تامین اجتماعی مراجعه و برگه بیمه ممهور به سابقه خود را دریافت کرده و آن را ترجمه رسمی نمایید و به اداره کارآموزی
دانشکده خود مراجعه کرده و مهر پاس را دریافت کرده به  ZPAارسال کنید*.بعضی دانشکده ها کلیه مراحل فوق را با ایمیل نیز
انجام می دهند و آن را می توانید به  ZPAفوروارد نمایید.
اگر بتوانید یک ریکامندیشن از مدیریت شرکت خود دریافت کنید و آن را تحویل دهید خیالتان راحت است که دیگر به گزارش
کارآموزی نیاز نخواهید داشت.
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نمونه گزارش کارآموزی به همراه شرایط آن
شرایط که دانشگاه لحاظ کرده است به شرح زیر است و ما فرمت استاندارد را در فایلی برای شما قرار داده ایم.
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پیدا کردن موقعیتهای شغلی

داشتن رزومه مناسب و نوشتن کاور لتر همانطور که در ویکی توضیح داده شد شانس شمار را برای یافتن موقعیت شغلی باال می
برد.

برای پیدا کردن موقعیت ها شغلی در آلمان می توانید نگاهی به سایتهای زیر بیاندازید :
www.jobteaser.com
www.linkedin.com
www.stepstone.com
www.monster.de/en
Lp.experteer.de

●
●
●
●
●

( انجمن دانشجویان ایرانی آخنISA)
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www.jobvector.de
hemmersbach.com

اگر عالقه مند به کار کردن در شرکت های استارت آپ هستید لینک زیر بسیار عالی است که شما را به همه استارت آپ های
: کشور آلمان وصل می کند
https://deutschestartups.org/community/mitglieder/

: و همچنین سایت های زیر

General

http://www.jobpilot.de
http://www.jobstairs.d
http://jobooh.de

Job in Startups

/https://www.kimeta.de
/https://www.kununu.com
/http://www.monster.de
/http://praktikum.de/german
/http://meinestellenboerse.de

English-speaking jobs in Germany

http://www.craigslist.org/about/sites#EU

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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/https://englishjobs.de
/http://www.thelocal.de/jobs
http://www.toplanguagejobs.co.uk/location/Germany/English

Specialist

/http://www.academics.com
/http://www.jobware.de
http://www.staufenbiel.de/startseite.html
https://www.stepstone.de

همچنین شرکت در  BONDINGیا نمایشگاه کاریابی را برای گرفتن شغل و کارآموزی بدون شک توصیه می کنیم :

/

همچنین نگاهی هم به شرکت های واقع در کشور هلند داشته باشیم که بعد تحصیل نیز می توانیم از ویزای جستجوی کار کشور
هلند نیز بهره مند شویم  ،اکثر مراکز صنعتی و مهم هلند در شهر آیندهوون می باشد که طبق این خبر به عنوان یک سیلیکون ولی
همچون کشور آمریکا شناخته خواهد شد.
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با مراجعه به سایت ها و شرکتهای بزرگ زیر امکان پیدا کردن شغل مناسب را به همراه مشاوره خواهید داشت :

/https://www.uitzendbureau.nl
/https://www.vacatures.nl
https://www.glassdoor.nl/index.htm

https://undutchables.nl
یک شرکت خوب در هلند برای کاریابی را به شما معرفی می کنیم :
https://hyptechnical.nl/
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همچنین شما در سایر کشورهای اروپایی نیز این امکان را دارید اما از شرایط اقامتی آن نیز مطلع باشید !

آمادگی برای مصاحبه های شغلی
تجربه نشان داده است سواالتی که اکثر کارفرمایان ،از متقاضیان کار در مصاحبه های کاری آلمانی می پرسند چندان با هم
تفاوتی ندارند .بنابراین چه فرصتی از این بهتر که این سواالت رایج را بشناسید ،تمرین کنید و از مرحله ی مهمی به نام مصاحبه
ی کاری موفق بیرون بیایید.
قسمت اول مصاحبه  :معرفی شرکت و امکانات و شغل توسط مصاحبه کننده
قسمت دوم مصاحبه  :معرفی شما و رزومه و توانایی خودتان توسط مصاحبه شونده
قسمت سوم مصاحبه  :پاسخ به سواالت و جمع بندی
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چه سواالتی ممکن است در مصاحبه ی کاری آلمانی پرسیده شوند؟
ناگفته نماند که هر متقاضی کار باید در درجه ی اول خود را برای سواالت عمومی و کلی که در تمام مصاحبه ها پرسیده می شود
آماده کند .اما اگر خواهان یافتن کار در آلمان هستید ،بهتر است بدانید مصاحبه های کاری آلمانی اندکی با سایر کشورها تفاوت
دارد .با هرمس اپالی همراه باشید تا تک تک سواالت ممکن در مصاحبه ی پیش رویتان را با هم مرور کنیم.
سواالت رایج در مصاحبه ی کاری آلمانی به تفکیک موضوع
سواالت مربوط به شرکت و جایگاه شغلی
●

?Warum bewirbst du dich hierچه شد که برای شرکت ما رزومه فرستادید؟

●

?Was sind deine Erwartungen an den Jobانتظارات شما از این شغل چیست؟

●

?Warum bist du der perfekte Kandidatچرا شما خود را فرد مناسبی برای این شغل می دانید؟

●

?Was gefällt dir an dem Unternehmenچه ویژگی از شرکت ما را می پسندید؟

●

?Warum passt du in unser Unternehmenچرا فکر می کنید شخص مناسبی برای کار در این مجموعه
هستید؟

●

?Was reizt dich an dem Jobچه چیزی در این شغل شما را به خود جلب کرده است؟

●

?Wie schätzst du die Marktsituation ein, in der sich das Unternehmen befindetنظرتان را
درباره ی موقعیتی که شرکت ما هم اکنون در بازار کار دارد بیان کنید.

سواالت مرتبط با نظرات و عالیق شخصی متقاضی
●

!Erzähl etwas von dir selbstاز خودتان به ما بگویید.

●

?Wie würdest du dich beschreibenخود را چگونه توصیف می کنید؟

●

!Beschreibe deine Stärken und Schwächenنقاط ضعف و قوتتان را بیان کنید.

●

?Wo siehst du dich in fünf/zehn Jahrenدر پنج یا ده سال آینده چه موقعیتی را برای خود متصور می شوید؟

●

?Was sagt dein Lebenspartner zu diesem Planهمکارتان چه توصیفی از برنامه ی کاری شما دارد؟

●

?Wie sieht dein Familienplan ausفکر و برنامه شما در قالب خانواده تان چیست؟

●

?Was ist dir wichtig im Lebenدر زندگی شما چه چیزی مهم است؟

●

Gibt es eine Person, die dich besonders geprägt hat

●
●

?چه کسی در شکل گیری شخصیت شما بیشترین نقش را داشته است؟

( انجمن دانشجویان ایرانی آخنISA)

63

?سختWas war die schwierigste Entscheidung deines Lebens? Wie hast du dich entschieden

●

ترین تصمیمی که تابحال در زندگی گرفته اید چه بوده است؟چگونه تصمیم گیری کردید؟

سواالت مربوط به رزومه و پیشرفت شغلی
.!مراتب کاری و حرفه ی خود را توضیح دهیدErkläre die einzelnen Karriereabschnitte

●

?Wir haben in deinem Lebenslauf folgendes festgestellt…..? Wie ist es daz gekommen

●

. آن را توضیح دهید.بند خاصی از رزومه تان توجه ما را جلب کرد
?Warum hast du dich für deinen Beruf entschieden

●

شغل و حرفه ی خود را بر چه اساسی انتخاب کردید؟
?Warum hast du dich für dein Studium und für deine Studienkurse entschieden

●

چرا این رشته ی تحصیلی را انتخاب کردید؟ چه درس هایی را گذراندید؟
?Was sind deine größten Erfolge

●

بزرگ ترین دستاوردهای شما چه بوده است؟
?Worin bist du besonders gut

●

در چه مهارت هایی خوب هستید؟
?Was/Welche Aufgaben fällt /fallen dir eher schwer

●

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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انجام چه وظایفی برایتان دشوار است؟
●

?Wie gestaltet sich dein Leben, bezogen auf die Work/Life Balance

چگونه تعادل را در زندگی کاری خود حفظ می کنید؟
سواالت مربوط به اهداف شغلی و توانایی بیان آن ها
●

Erzähle uns von deinen Karriere Zielen

هدف های شغلی شما چه هستند؟
●

?Welche Ziele hast du bereits erreicht

به کدامیک از آن ها تاکنون دست یافته اید؟
●

?Wo siehst du dich beruflich in fünf oder zehn Jahren

در پنج یا ده سال آینده چه موقعیت شغلی را برای خود متصور می شوید؟
●

.Wie viel würdest du für den Karriere-Erfolg opfern

چقدر برای موفقیت شغلی تالش می کنید؟
●

?Welche Position strebst du langfristig an

آرزوی دست یابی به چه موقعیت شغلی را در سر دارید؟

( انجمن دانشجویان ایرانی آخنISA)

65

?”Wie defininierst du “Arbeit

●

واژه ی “کار” را چگونه معنا می کنید؟
”Wie definierst du “Erfolfg

●

“موفقیت” را در چه می بینید؟
?Was erwartest du von deinen Kollegen und von deinem Vorgesetzten

●

از همکاران ورئیستان چه انتظاراتی دارید؟
?Wie wichtig ist dir das Arbeitsklima

●

شرایط کاری چقدر برای شما مهم است؟
سواالت مربوط به سالیق و عادات شخصی در کار
?Was motiviert dich

●

چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟
?Kannst du unter Druck arbeiten

●

آیا می توانید در شرایط پرفشار کار کنید؟
!Kannst du mit Stress umgehen? Gibt uns ein Beispiel

●

( انجمن دانشجویان ایرانی آخنISA)
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.چگونه بر استرس خود غلبه می کنید؟ مثالی بزنید
?Wie würdest du deinen persönlichen Kommunikationsstil beschreiben

●

نحوه ی ارتباطات خود را چگونه می بینید؟
?Wie würdest du auf ungerechtfertigte Kritik reagieren

●

واکنش شما مقابل انتقاد ناعادالنه چیست؟
?Welchen Führungsstil bevorzugst du

●

چه نوعی از رهبری را ترجیح می دهید؟
?Arbeitest du lieber im Team oder bevorzugst du es allein zu arbeiten

●

ترجیح می دهید در قالب گروه کار کنید یا به طور انفرادی؟
?Wie läuft bei dir der Prozess der Entscheidungsfindung ab

●

چگونه تصمیم گیری می کنید؟ روند تصمیم گیری هایتان چگونه است؟
!Wie gehst du mit Konflikten um? Gib uns ein Beispiel

●

.چگونه درگیری ها را حل و فصل می کنید؟ مثالی بزنید
?Wie setzt du Prioritäten

●

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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اولویت بندی هایتان چگونه است؟
●

!Wie planst du ein Projekt? Gib uns ein Beispiel

چگونه برای یک پروژه برنامه ریزی می کنید؟ مثالی بزنید.
●

Hast du lieber nur eine Aufgabe zur Zeit oder magst du es mit mehreren Aufgaben
?konfrontiert zu werden

آیا عالقه دارید چندین کار را همزمان انجام دهید یا ترجیح می دهید هر وظیفه را جداگانه در زمان مشخص انجام دهید؟
●

?Wie könntest du deine Arbeitsmethoden verbessern

چگونه می توانید در نحوه ی کار خود بهبود ایجاد کنید؟
سواالتی که شما ،به عنوان متقاضی می توانید بپرسید
●

?Habe ich …. richtig verstanden

آیا من فالن بخش را درست متوجه شدم؟
●

?Wird die Stelle neu geschaffen oder gab es sie schon vorher

این موقعیت شغلی را تازه ایجاد کرده اید یا قبال هم وجود داشته است؟
●

?Kann ich eine Stellenbeschreibung erhalten

آیا شرح شغلی را می توانم داشته باشم؟

( انجمن دانشجویان ایرانی آخنISA)

68

?Wie ist der Jobeinstieg geplant

●

شروع کار را چگونه برنامه ریزی کرده اید؟
?An welchen Aufgaben würde ich konkret Arbeiten

●

چه وظایف مشخصی به عهده ی من خواهد بود؟
?Wie ist die Abteilung in das Unternehmen eingegliedert

●

این واحد کاری چگونه به کل شرکت مرتبط است؟
?Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten

●

آیا دوره ی آموزشی دیگری را پیشنهاد می کنید؟
?Wie könnte sich die Stelle entwickeln

●

چگونه می توان این موقعیت شغلی را گسترش داد؟
?Wie kann ich mir das Gehalt für diese Stelle vorstellen

●

)و حقوق؟ (طبیعتا باید بدانید در ابتدای صحبت ها راجع به حقوق سوالی نپرسید

: برای مصاحبه ما دیدن فیلم های زیر را قطعا توصیه می کنیم تا بتوانید درآن با حداکثر آمادگی حاضر شوید
●
●
●

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6532781159502397440
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6532720758324555776
https://www.workitdaily.com/job-interview-preparation-tips-2634129864.amp.html
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مالیاتها و قوانین شغلی
مالیات ها :

مهم ترین مالیات در آلمان ،مالیات بر درآمد است .شما با این موضوع در هنگام دریافت دستمزد خود آشنا می شوید .در
اینجا توضیح می دهیم که مقدار مالیات بر درآمد شما چه قدر می شود و این که آیا می توانید برای بازپرداخت مقداری از
مالیاتی که از درآمد ساالنه ی شما کم می شود؛ اقدام کنید.

چه کسی مالیات پرداخت می کند؟
شما برای درآمد سالیانه ی خود مالیات بر درآمد پرداخت می کنید .در مورد شما احتماال این مالیات در درجه اول به درآمد
شما از کار به عنوان یک کارمند مربوط می شود .اگر در یک شرکت استخدام شده اید؛ حتی الزم نیست با پرسش در مورد
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مالیات ،خود را نگران کنید ،زیرا کارفرما به طور خودکار مالیات بر درآمد را از حقوق و دستمزد ناخالص شما با عنوان
مالیات بر دستمزد کم می کند و از طرف شما به اداره ی مالیات پرداخت می کند.
کارفرمای شما همچنین “اضافه مالیات” و اگر عضو یک جامعه ی مذهبی هستید؛ مالیات کلیسا نیز می پردازد .حقوق
بازنشستگی شما ،بیمه ی سالمت ،مراقبت و بی کاری هم از دستمزد شما کم می شود و توسط کارفرما پرداخته می شود.
شما می توانید ببینید که کارفرما ماهانه چه قدر به حساب شما پول انتقال می دهد و از روی قبض حقوق می توانید بفهمید که
مقدار خالص دستمزد شما در هر ماه چه میزان می باشد.
چه میزان مالیات بر درآمد می پردازید؟

در آلمان درآمد هر کس شامل تخفیف مالیاتی می شود یعنی به مقداری از درآمد مشمول مالیات شما  ،مالیات تعلق نمی
گیرد .در سال  2016این مقدار برای افراد مجرد  8652یورو تعلق گرفت ،اما این برای زوج ها  17304یورودر نظر
گرفته شده بود .اگر درآمد مشمول مالیات شما از این مقدار باالتر باشد شما باید مالیات بر درآمد پرداخت کنید .نرخ مالیات
از  14درصد تا  42درصد متغیر است .قانون این است که هر چه قدر میزان درآمد مشمول مالیات شما بیشتر باشد؛ نرخ
مالیات باالتر می رود .البته باالترین نرخ مالیات یعنی  42درصد را تنها افرادی باید پرداخت کنند که درآمدی باالتر از
 254447یورو در سال داشته باشند و مجرد باشند .حداکثر نرخ مالیات برای زوج هایی قابل اجرا است که درآمدی بیشتر
از  508894یورو داشته باشند.

مالیات برای خانواده ها و والدین مجرد

مقدار مالیات بر درآمدی که شما پرداخت می کنید تنها به درآمد شما بستگی ندارد .برای محاسبه ی میزان مالیات بر
درآمدی که باید بپردازید؛ شرایط خانوادگی شما نیز در نظر گرفته می شود .برای جلوگیری از پرداخت مالیات در پایان
سال ،پرداخت مالیات ماهانه در حال انجام است .افرادی که مالیات می پردازند به چند براکت مالیاتی تقسیم می شوند.
براکت مالیاتی 1

اگر شما پدر یا مادر مجرد باشید و واجد شرایط کاهش مالیات نباشید؛ در براکت مالیاتی  1قرار می گیرید .چنین قانونی در
مورد زوج های مطلقه و زوج هایی که جدا از هم زندگی می کنند نیز صدق می کند.
براکت مالیاتی 2

این براکت مالیاتی برای والدین مجردی است که تنها زندگی می کنند و شامل کاهش مالیات والدین مجرد می شوند.
براکت مالیاتی 3

کارکنان متاهلی می توانند این براکت مالیاتی را انتخاب کنند که همسرشان کار نمی کند یا نسبت به دیگران حقوق کمی
دارد .همسر آن ها در براکت مالیاتی  5قرار می گیرند.
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براکت مالیاتی 4

این براکت شامل همسرانی است که درآمدی یکسان دارند.
براکت مالیاتی  4با فاکتور :زوج ها می توانند برای دریافت فاکتور ساالنه اقدام کنند .این میزان مقدار مالیات بر درآمدی
محسوب می شود که به طور مشترک در سیستم تقسیم درآمد دریافت می شود .در این صورت مقدار مالیات بر درآمدی که
هر ماه محاسبه می شود کمابیش شامل مقدار تقریبی ساالنه مالیات است که از درآمد زن و شوهر به دست می آید.
براکت مالیاتی 5

کارمندان متاهلی شامل این براکت می شوند که همسرشان شامل براکت  3می شود.
براکت مالیاتی 6

شامل افرادی می شود که دارای دو شغل یا بیشتر هستند.

اظهارنامه ی مالیاتی درآمد

در پایان سال تقویمی می توانید از دولت درخواست کند تا بررسی کند که شما مالیات بر درآمد اضافه پرداخت نکرده باشید.
برای انجام این کار باید اظهارنامه ی مالیاتی خود را در اداره ی مالیات ثبت کنید .بر اساس ارقامی که در مورد درآمد
واقعی و هزینه های مالی شما ارائه می شود ،دولت می تواند بررسی کند که آیا باید مبلغی به شما بازپرداخت کند .پر کردن
فرم اظهار نامه ی مالیاتی معموال مفید است :بر طبق اطالعات اداره ی آمار مرکزی ،از میان ده نفر از کسانی که مالیات
می پردازند نه نفر شامل بازپرداخت می شوند .به طور متوسط به آن ها  900یورو بازپرداخت می شود.
چگونگی پر کردن اظهارنامه ی مالیاتی

شما می توانید فرم های اظهارنامه ی مالیاتی را از اداره ی مالیاتی دریافت کنید یا آن ها را از سایت اداره ی مالیات دانلود
کنید و چاپ کنید .شما همین طور امکان پر کردن فرم مالیاتی به صورت آنالین از طریق سایت  www.elster.deرا
دارید .اگر شما ملزم به ثبت اظهارنامه ی مالیاتی هستید این موضوع یا به دلیل انتخاب براکت های  3و  5یا پرداخت بیمه
ی درمانی ،حقوق بی کاری یا حق اوالد بیش از  410یورو است و شما باید آن را تا پایان ماه مه سال بعد به اداره ی مالیات
تحویل دهید.
در اظهارنامه ی مالیاتی ،شما میزان درآمد سال گذشته و میزان مالیات بر درآمد ،اضافه مالیات ،مالیات کلیسا (اگر عضو
جامعه ی مذهبی باشید) که کارفرما از طرف شما پرداخته؛ را ثبت می کنید .کارفرمای شما معموال این ارقام را در پایان
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سال تقویمی در برگه ی جداگانه ای ( گواهی مالیات بر درآمد الکترونیکی) در اختیار شما قرار می دهد .بعدا شما می توانید
این ارقام را در اظهارنامه ی مالیاتی وارد کنید.
بعضی از هزینه ها ،ممکن است میزان مالیاتی که باید پرداخت کنید را کاهش دهد .شما باید این هزینه ها را نیز در این
اظهارنامه ی مالیاتی وارد کنید .به عنوان مثال:
●
●
●
●

هزینه ی جا به جایی منزل به دالیل شغلی ،مانند جا به جایی منزل از کشوری دیگر
هزینه ی اقدام به درخواست و جستجوی کار ،شامل درخواست کار از کشوری دیگر
هزینه ی رفت و آمد به محل کار
هزینه ی سنوات خدمت

برای بسیاری از انواع هزینه ها ،باید کپی رسیدها به عنوان مدرک نگه داشته شوند .منظور هزینه های بین اول ژانویه تا
 31دسامبر سال جاری است .البته اگر شما می خواهید در آلمان استخدام شوید؛ واجد شرایط مالیات بر درآمد می شوید و
اگر متحمل هزینه های سال قبل شده اید می توانید آن ها را اظهار کنید و از درآمد مشمول مالیات خود کم کنید .برای انجام
این کار ،باید یک اعالمیه مالیاتی برای سال قبل نیز ارائه دهید .کاهش مالیات برای سالی که درآمد شما در آلمان به دست
آمده اعمال می شود.
آیا اظهارنامه ی مالیاتی را خودتان باید پر کنید یا از یک کارشناس باید کمک بگیرید؟

شما همچنین می توانید از یک مشاور مالیاتی کمک بگیرید یا از انجمن رسیدگی به مالیات بر درآمد بخواهید که فرم
اظهارنامه ی مالیاتی شما را پر کند .گر چه شما باید برای خدمات کارشناسی مالیات هزینه پرداخت کنید ولی این کار
ارزش خود را دارد .اگر وضعیت درآمد شما پیچیده است از یک موسسه یا مشاور مالیاتی کمک بگیرید.
اگر می خواهید خودتان اظهارنامه ی مالیاتی را پر کنید؛ اداره ی مالیات به شما کمک می کند .همچنین صفحه های سواالت
متداول سایت الستر می توانند سواالت شما را پاسخ دهند .الستر یک فرم الکترونیکی است که شما می توانید با آن
اظهارنامه ی مالیاتی خود را به اداره ی مالیات بفرستید .برای مشاوره ی کامل می توانید به انجمن رسیدگی مالیات بردرآمد
مراجعه کنید .این انجمن به شما برای پر کردن اظهارنامه ی مالیاتی با هزینه ای نسبتا کم مشاوره می دهد .یکی دیگر از
گزینه ها این است که نرم افزار کامپیوتری آن را بخرید .این برنامه شما را در پر کردن اظهارنامه ی مالیات راهنمایی می
کند و سپس اظهارنامه ی تکمیل شده را برای اداره ی مالیات ارسال می کنند.

قوانین شغلی :
قوانین کار در آلمان چگونه است؟

برای ورود به بازار کار ،نیاز به اجازه کار ( Arbeitsgenehmigungیا  )Arbeitserlaubnisیا اجازه اقامت است.
همچنین نیاز به کارت مالیاتی ( )Lohnsteuerkarteو شماره امنیت اجتماعی ( )Sozialversicherungsnummerمی
باشد .کارت های مالیاتی توسط شهرداری محل سکونت صادر می شود .شماره های خدمات اجتماعی توسط موسسات بیمه
بازنشستگی صادر می شود.
حقوق ( )Lohn / Gehaltدر آلمان یکی از باالترین میزان در جهان است .اکثر مشاغل برای فارغ التحصیالن از
 € ۳۰،۰۰۰در سال شروع می شود .مشاغل دانشجویی یا کار تمام وقت به طور کلی حدود  ۶تا  ۱۵یورو در ساعت
دریافت می کنند .حقوق معموال در مورد ناخالص ( ،)Bruttoیعنی قبل از کسر برای مالیات و امنیت اجتماعی محاسبه می
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شود .هنگامی که حقوق افراد باال تر از عدد ذکر شده باشد ،بین  ۱۴تا  ۴۲درصد نسبت به حقوق مالیات کسر می شود .این
رقم باالی فقط برای افرادی که در طول یک دوره  ۱۲ماهه  ۲۵۰،۷۳۱ €یا بیشتر دریافت می کنند ،اعمال می شود.
ساعت کار در آلمان

ساعت کار در آلمان برای مشاغل پاره وقت و تمام وقت متفاوت خواهد بود ،معموالً کارمندان از دوشنبه تا جمعه ( ۵روز
در هفته) کار می کنند ،برای مشاغل تمام وقت  ۸ساعت کار روزانه تعریف شده است که در طول یک هفته به  ۴۰ساعت
می رسد ،البته امکان اضافه کار تا روزی  ۱۰ساعت در روز ( ۵۰ساعت در هفته) نیز وجود دارد.
ساعات کار مشاغل پاره وقت در آلمان معموالً در توافقی که بین کارفرما و نیروی کار صورت می گیرد تعین می شود،
ساعات کار پاره وقت در آلمان می تواند از  ۵ساعت در هفته تا هفته ای  ۳۰ساعت باشد.

میزان درآمد در آلمان

بدون تردید یکی از مهم ترین مزایای کار در آلمان سرانه درآمد فردی در این کشور خواهد بود ،آلمان باالترین میزان حقوق
و مزایا در کل اروپا را برای نیروی کار در نظر گرفته است .در واقع نیروی کار آلمان با ساعت کاری مشابه افراد در
دیگر کشورهای اروپایی حقوق بیشتری دریافت می نمایند .معموالً حداقل حقوق در آلمان ماهیانه  ۱۰۰۰یورو و حداکثر
حقوق  ۱۷۰۰۰یورو خواهد بود .به طور کلی درآمد ناخالص سالیانه برخی از مشاغل رایج آلمان به شرح ذیل می باشد.

منبع http://www.ingerman.ir :
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ثبت شرکت و استارتآپ

بدین منظور شما می توانید به وبسایت زیر نگاهی بیاندازید :
https://www.rwth-innovation.de/en/for-industry/become-a-strategic-partner/access-to-start-up
s

,و برای نکات بیشتر با آدرس ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید :
business@rwth-innovation.de

همچنین مدتی است که استارتاپ هایی در محدوده  lichtenboschآخن تاسیس شده است که برای ثبت آن می توانید مراحل را
در این سایت مطالعه کنید و وقتی وارد سایت شدید  application formرا پر نمایید.
https://aachen.digital/en/startup_application/

کار فریلنس
برای کار فریلنس می توانید در وبسایت زیر ثبت نام کنید و کار مورد نظرتان را برایتان بیابند:
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www.gulp.de
همچنین از وبسایتهای معروف زیر نیز غافل نشوید :

https://www.linkedin.com/jobs/freelance-jobs-germany/

●

https://www.glassdoor.de/Job/germany-freelancer-jobs-SRCH_IL.0,7_IN96_KO8,18.htm?c

●

ountryRedirect=true


زندگی در آلمان

انواع بیمههای غیردرمانی

ما تهیه بیمه حوادث را در کنار بیمه درمانی توصیه میکنیم .بیمه حوادث ( )Haftpflichtversicherungبرای جبران هزینه
خسارات وارد شده از طرف شما می باشد .به عنوان مثال ،هزینه تعویض قفل اماکن اداری و دانشگاه درصورت گم کردن کلید
بین  ۱۰۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰یورو میباشد که از طرف بیمه قابل پرداخت است یا درصورت تصادف هنگام دوچرخه سواری ،این
بیمه هزینه زیان های وارد شده از سمت شما را می پردازد .اگرچه اجباری در تهیه این بیمه وجود ندارد اما به دلیل مزایای قابل
توجه ،اکثریت شهروندان آلمان دارای بیمه حوادث می باشند .هزینه بیمه حوادث مابین  ۳تا  ۵یورو در ماه است .همچنین در
صورتی که عالقمند به مدیریت مالی هزینه های خود می باشید می توانید با ایشان تماس بگیرید .برای اطالعات بیشتر درباره ی
مسائل مالی (تشکیل سرمایه) و بیمه (بیمه درمانی خصوصی ،بیمه حوادث و تامین آتیه) می توانید به طور مستقیم با شماره زیر
تماس بگیرید:
(اطالعات تماس وارد شود)

با وجود این ،توصیه ما این است که قبل از تماس مستقیم با ایشان ،با ایزا برای هماهنگی بهتر تماس بگیرید .در ضمن ،برای
مشاوره های عمومی ،هزینه ای از اعضای ایزا دریافت نمی شود
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گواهینامه
گواهینامه ی آلمان ( )Führerscheinیکی از معتبرترین گواهینامه های دنیا به حساب می آید .گرفتن گواهینامه در آلمان با
هزینه ی باالیی همراه است و شناخت اولیه در مورد امور گواهینامه تا حدودی می تواند این مخارج را کاهش دهد.
در آلمان  17نوع گواهینامه برای رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری متفاوت وجود دارد که تمرکز ما در اینجا بر روی گواهی
نامه رانندگی خودرو ی سواری ( )Klasse Bمی باشد ولی به دلیل سواالت زیاد در مورد گواهینامه پایه یک (خودرو های
موتوری سنگین) ،در قسمت انتهایی این متن یک توضیح مختصری هم در این مورد داده شده است .افراد باالی  18سال
مجاز به دریافت گواهینامه هستند و افراد  17سال ،فقط در صورت داشتن همراه هنگام رانندگی ،می توانند گواهینامه دریافت
کنند .برای سهولت در استفاده ،متن زیر به قسمت های زیر تقسیم شده است:
تعویض گواهینامه ی کشور دیگر
گرفتن گواهینامه برای اولین بار
هزینه ها
) (Theorieprüfungامتحان آیین نامه
امتحان عملی
محل دریافت گواهینامه جدید
گواهینامه پایه یک

 .1تعویض گواهینامه ی کشور دیگر()Umschreibung der Fahrerlaubnis
شما با گواهینامه بین الملل مجاز هستید حداکثر تا  6ماه بعد از اولین ورود خود به آلمان با این گواهینامه رانندگی کنید و اگر
قصد دارید در آلمان اقامت کنید باید نسبت به دریافت گواهینامه آلمان اقدام فرمائید .افرادی که گواهینامه ی کشورهای دیگر را
دارند راه هموارتری پیش روی آنها قرار دارد و می توانند برای تعویض گواهینامه خود اقدام کنند.
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بسته به اینکه شما گواهینامه چه کشوری را دارید قوانین تعویض متفاوت است .دارندگان گواهینامه ی اروپایی محدودیت شش
ماهه را ندارند و میتوانند با گواهینامه ی خود در آلمان رانندگی کنند .در صورتی که شما گواهینامه ی ایران و یا سایر کشور
های فارسی زبان را داشته باشید ،در صورت تعویض گواهینامه الزم است که شما امتحان آیین نامه و عملی را مجددا در
آلمان انجام دهید .تنها مزیت تعویض گواهینامه در این است که شما دیگر مجبور به شرکت در دوره های آموزش اجباری
تعیین شده نیستید و بعد از دریافت گواهینامه محدودیتهای مربوط به زمان آزمایشی ( )Probezeitرا ندارید.
در آلمان شما فقط از طریق آموزشگاههای رانندگی می توانید نسبت به گرفتن و یا تعویض گواهینامه اقدام نمائید .برای
تعویض گواهینامه شما باید در ابتدا نسبت به ترجمه ی رسمی گواهینامه و تایید آن توسط یکی از موسسه های مجاز (مانند:
 ( ADACاقدام کنید.
قبل از ثبت نام در آموزشگاههای رانندگی شما باید در دوره های کمک های اولیه ( )Erste Hilfe Kursنیز شرکت کرده و
همچنین معاینه چشم ( )Sehtestانجام دهید .معموال معاینه چشم و آموزش کمک های اولیه در قالب یک پکت با هم ارائه
می شوند و هزینه ی آن بین  25تا  45یورو می باشد .بعد از یک دوره تقریبا  9-8ساعته به شما رسید شرکت در این دوره
تعلق می گیرد.
بعد از شرکت در دوره کمکهای اولیه و با در دست داشتن ترجمه رسمی گواهینامه  ،کارت معاینه ی چشم و یک عدد عکس
( )3.5*4.5می توانید شما به آموزشگاه رانندگی مورد نظر خود مراجعه نمائید .آموزشگاه در ابتدا مدارک شما را برای تایید
به اداره راهنمایی رانندگی ( )Straßenverkehrsamtمی فرستد و روند تایید آن می تواند بین  2تا  4هفته طول بکشد.
حتما قبل انتخاب آموزشگاه قیمت ها را از چند آموزشگاه سوال کنید .با وجود اینکه شما قبال رانندگی کرده اید باز هم نیاز این
وجود دارد که شما چند جلسه در آلمان هم رانندگی نمایید.
توجه داشته باشید که در صورت دریافت گواهینامه جدید شما موظف به تحویل گواهینامه قدیمی خود می باشید.
مشاهده این ویدئو نیز بسیار مفید است.
نکته مهم  :یکی از سایتها بسیار قوی در این زمینه سایت آلمانی به فارسی است که با همت آقای اشکان تمامی موارد مورد
نیاز گواهینامه و ترجمه تمامی سوالهای امتحان های تئوری و  bogenهای مختلف می باشد که الزم و کافی است و ما از
این وبسایت تشکر می کنیم.
همچنین تمامی سواالت  bogenرا یکجا از آرشیو ایزا دانلود نمایید.
 .2گرفتن گواهینامه برای اولین بار
در صورتی که شما برای اولین بار بخواهید گواهینامه بگیرد ،شما موظف به شرکت در دوره های آموزش آیین نامه و
کالسهای عملی زیر می باشید:
)آموزش اولیه ( 10تا  25ساعت رانندگی در شهر

78

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن

حداقل سه ساعت رانندگی در شب

حداقل چهار ساعت رانندگی در اتوبان

حداقل پنج ساعت رانندگی در جاده های فرعی
برای ثبت نام نیز شما نیاز به ارائه تاییدیه ی شرکت در دوره کمکهای اولیه ،کارت معاینه ی چشم و یک عدد عکس
( )3.5*4.5دارید .بعد از دریافت گواهینامه نیز به مدت دو سال در زمان آزمایشی ( )Probezeitهستید و بعد از آن به
صورت خودکار گواهینامه ی شما دائمی می شود.

 .3هزینه ها
همانطور که در باال قید شد ،هزینه گرفتن گواهینامه در آلمان بسیار باال می باشد و بسته به رانندگی و شرایط خود شما می
تواند بین  600یورو تا  5000یورو و شاید بیشتر برای شما هزینه بردارد.
ولی به صورت کلی اگر رانندگیتان بد نیست و برای بار اول امتحان را قبول شوید ،در صورت تعویض گواهینامه حدود
 700یورو و در صورت دریافت گواهینامه برای بار اول حدود  1200تا  1400یورو باید برای گرفتن گواهینامه هزینه
نمائید .در صورت عدم موفقیت در بار اول باید هزینه های اضافی زیردر نظر گرفته شوند:
امتحان آیین نامه مجدد تقریبا  21یورو

امتحان عملی مجدد تقریبا  220یورو  -با احتساب دوساعت آموزش مجدد برای آمادگی

 .4امتحان آیین نامه ()Theorieprüfung
برای امتحان آیین نامه می توانید کتاب آیین نامه و یا مجموعه سواالت قدیمی را تهیه فرمائید .توصیه ما به شما تهیه مجموعه
سواالت قدیمی می باشد ،زیرا شما را بهتر با سبک امتحان آشنا میکند .در مجموع این امتحان از  30سوال چند گزینه ای
تشکیل شده است و هر سوال می تواند چند جواب صحیح داشته باشد .نمره هر سوال در کنار آن نوشته شده و شما مجاز
هستید حداکثر  10نمره اشتباه داشته باشید (در میان جواب های اشتباه شما فقط یک سوال می تواند  5نمره ای باشد ،زیرا
سواالت  5نمره ای جزء سواالت خیلی مهم تلقی می شوند) .در صورتی که چند گزینه در سوال صحیح باشد ،باید برای
دریافت نمره آن سوال شما همه ی موارد را عالمت زده باشید ،در غیر اینصورت هیچ نمره ای به شما تعلق نمیگیرد .در
صورت قبول نشدن در امتحان شما بعد از  14روز مجاز به تکرار آن می باشید.
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شما میتوانید امتحان آیین نامه را با زبانهای دیگر از جمله انگلیسی و فرانسه بنویسید ولی متاسفانه زبان فارسی جزء زبانهای
قابل انتخاب نمی باشد .در این سایت شما می توانید به صورت آزمایشی ،آنالین و رایگان خود را برای آزمون آماده نمای

 .5امتحان عملی
شما بعد از اینکه امتحان آیین نامه را با موفقیت پشت سر گذاشتید مجاز به شرکت در این امتحان می شوید .امتحان عملی در
آلمان بین  45تا  60دقیقه طول می کشد .شما با ماشینی که رانندگی را با آن یاد گرفته اید ،امتحان میدهید و مربی شما در
هنگام امتحان حضور دارد ولی مجاز به دخالت در رانندگی شما نمی باشد و اگر شما خطایی انجام دهید باید مربی عکس
العمل نشان دهد و در این صورت شما متاسفانه امتحان را قبول نمی شوید .کسی که امتحان می گیرد در صندلی عقب پشت
مربی مینشیند و به دقت همه چیز را تحت نظر دارد .در امتحان از شما خواسته می شود که پارک دوبل کنید ،خیابان را دور
بزنید و در اتوبان و شهر رانندگی کنید .شما باید در هر مرحله از رانندگی با حداکثر سرعت مجاز رانندگی کنید تا ناظر
متوجه شود که شما محدودیت سرعت ها را میدانید .در هر جا هم که حق تقدم با جهت دیگر است باید سر خود را به آن
طرف برگردانید ،تا ناظر متوجه شود شما آن خیابان را دیدید .نقطه کور در آینه و تابلو های ایست هم نکاته مهمی هستند که
باید توجه شوند.

 .6محل دریافت گواهینامه جدید
بعد از اینکه شما امتحان عملی را با موفقیت گذراندید ،از ناظر امتحان خود یک رسید قبولی دریافت می کنید .شما می توانید
در همان روز با در دست داشتن این رسید ،کارت شناسایی یا پاسپورت و گواهی نامه قدیمی (در صورت تعویض گواهینامه)
به اداره ی راهنمایی رانندگی ( )Straßenverkehrsamtشهر خود مراجعه کرده و گواهینامه ی خود را دریافت نمایید.

 .7گواهینامه پایه یک
چهار نوع گواهینامه پایه یک در آلمان وجود دارد که عبارتند از:
C:
برای رانندگی وسایل موتوری با وزن بیشتر از  3500کیلوگرم
CE:
برای رانندگی با وسایل موتوری با شرایط گواهینامه نوع  Cو دارای کشنده با وزن باالی  750کیلوگرم
C1:
برای رانندگی وسایل موتوری با وزن کل بین  3500تا  7500کیلوگرم
C1E:
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برای رانندگی با وسایل موتوری با شرایط گواهینامه نوع  C1و دارای کشنده با وزن باالی  750کیلوگرم

برای دریافت گواهینامه های قید شده شما موظف به شرکت در دوره های آموزش آیین نامه و کالسهای عملی اجباری زیر می
باشید:
C:

پنج ساعت رانندگی در جاده های فرعی  +دو ساعت رانندگی در اتوبان  +سه ساعت رانندگی در شب (در صورتی که شما
)داشته باشید این زمانها کاهش می یابد  C1گواهینامه نوع

CE:

پنج ساعت رانندگی در جاده های فرعی  +دو ساعت رانندگی در اتوبان  +سه ساعت رانندگی در شب (داشتن گواهینامه نوع
 Cقبل از این گواهینامه شرط الزم می باشد)

C1:

سه ساعت رانندگی در جاده های فرعی  +یک ساعت رانندگی در اتوبان  +یک ساعت رانندگی در شب

C1E:

سه ساعت رانندگی در جاده های فرعی  +یک ساعت رانندگی در اتوبان  +یک ساعت رانندگی در شب
حداقل سن برای دریافت این نوع گواهینامه ها  21سال می باشد ولی در شرایط خاص می تواند تا  18سال کاهش یابد.
در صورتی که این نوع گواهینامه ها برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرند ،هر  5سال یکبار نیاز به شرکت در دوره
های باز آموزی می باشد.
عالوه بر کالسهای عملی اجباری باال شما باید در کالسهای عملی عادی نیز شرکت نمایید .تعداد کالسهای عملی عادی بستگی
به مهارت رانندگی خود شما دارد و هر چقدر شما به جلسات بیشتری نیاز داشته باشید ،مخارج تان نیز افزایش می یابد .هزینه
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دریافت گواهینامه پایه یک باالتر از گواهینامه عادی می باشد .توجه داشته باشید که مخارج از ایالتی به ایالت دیگر ،می تواند
متفاوت باشد و مخارج زیر متوسط هزینه ها می باشد.این مخارج عبارتند از :
هزینه درخواست گواهینامه  40تا  80یورو
هزینه ثبت نام در آموزشگاه از  150یورو به باال
هزینه معاینه پزشکی  50تا  100یورو
)هزینه معاینه چشم  30تا  40یورو ( به مراتب پیچیده تر از معاینه چشم عادی می باشد
هزینه ی دوره ی کمکهای اولیه  50تا  80یورو (هزینه باالی این مورد نسبت به گواهینامه معمولی به دلیل
)گسترده تر بودن آن می باشد
هزینه عکس پاسپورتی  3تا  15یورو
هر ساعت آموزش رانندگی تقریبا  60یورو
هزینه امتحان آیین نامه حدودا  21یورو
هزینه امتحان عملی تقریبا  140یورو

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

هزینه دریافت گواهینامه پایه یک بر اساس مهارت شما از  1500یورو به باال می باشد (به صورت متوسط  2000یورو).
منبع سایت /https://www.daralman.de :

تجربه یکی از اعضای ایزا :
من به تازگی مراحل تبدیل گواهینامه ایرانی به آلمانی ( )Umschreibenرو پشت سر گذاشتم و از اونجایی که پست جامعی توی
فیسبوک انجمن پیدا نکردم که به جزئیات این پروسه بپردازه ،توی این پست میخوام ریزه کاری هایی که هست و تجربه هایی که
کسب کردم رو بنویسم .در مورد روند کلی این پروسه توی اینترنت مطلب زیاد هست.
زمان بندی :زمانی که این پروسه از من گرفت از هنگام ارائه درخواست و مدارک در  Straßenverkehrsamtتا گرفتن
گواهینامه حدود  3ماه شد که امکان کمتر شدن آن تا  2ماه هم وجود دارد .بین امتحان تئوری و عملی من حدود  1.5ماه فاصله
افتاد .این فاصله به اولین تاریخ خالی موجود برای امتحان عملی بستگی داره .بهتره بعد از قبولی در امتحان تئوری به معلم
رانندگی بگید که هرچه سریعتر میخواید امتحان عملی رو بدید و تحت فشار زمانی هستید تا واقعا(!) اولین تاریخ موجود رو
بهتون بگه .بعد از مشخص شدن این تاریخ باید تعداد جلساتی که میخواید تعلیم ببینید رو مشخص کنید.
تعداد جلسات تعلیم رانندگی:
هر جلسه تعلیم رانندگی  45دقیقه هست و به طور معمول  2جلسه تعلیم رو در یک روز قرار میدن .در صورتی که  8جلسه
رانندگی برید تقریبا  80درصد مکانهایی که ممکنه ممتحن شما رو ببره پوشش دادید .به نظرم باید در کمترین حالت  6جلسه رو
حتما رفت .من در ایران  5سال سابقه رانندگی داشتم و فکر نمیکردم که بیشتر از  4-3جلسه الزم داشته باشم .درنهایت  7جلسه
رانندگی رفتم و به نظرم واقعا الزم بود! توجه کنید که اگه امتحان عملی رو بیفتید باید حداقل  160یورو واسه ثبت نام امتحان
بعدی پول بدید! واسه امتحان تئوری هم حداقل  54یورو.
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آموزشگاه رانندگی:
همکاری داره و میتونید از  Astaرو انتخاب کردم و تنها دلیلش هم قیمتش بود! این آموزشگاه با  Dr.Cüppersمن آموزشگاه
یه معرفی نامه به آموزشگاه بگیرید که قیمت دانشجویی باهاتون حساب بشه .این آموزشگاه توی آخن دو تا شعبه داره و Asta
هست .معلم این آموزشگاه  Roermonder Str. 528, 52072 Aachenمیگیرد واسه شعبه واقع در  Astaنامه ای که از
یه آقای مسن باالی  60هست .بزرگترین مشکلش اینه که آلمانی کوچه بازاری حرف میزنه ،درست کلماتو )(Detlef Cüppers
تلفظ نمیکنه و تو فهمیدن حرفاش قطعا به مشکل برمیخورید .همچنین آدم الت منشیه و من خودم چند بار باهاش حرفم شد! ولی آدم
دلسوزیه و مشکالتتونو و چیزایی که ممکنه تو امتحان براتون دردسرساز بشه میگه و سعی میکنه همه کلکا رو یادتون بده .اگه
میشه  Astaمیتونید با همچون آدمی واسه چند جلسه کنار بیاید نسبت به قیمتش ارزش داره .بعضی از دوستان میگفتن که با نامه
واسه شعبه دیگش هم ثبت نام کرد و معلم شعبه دیگش بهتره .سایر آموزشگاه هایی که دوستان معرفی کردند و تجربه خوبی از آن
:داشتند به صورت زیر است
Fahrschule Georg am Alter Posthof
Leo Pils
Fahrschule von Helden
Fahrschule Just
هزینه:
بخشی از هزینه ها ثابت و بخشی بسته به آموزشگاه متغیر هستن .هزینه های ثابتی که باید پرداخت کنید به طور تقریبی شامل
هزینه درخواست تبدیل گواهینامه هنگام ارائه مدارک ( 43یورو) ،خود امتحان تئوری ( 23یورو) و خود امتحان عملی (92
یورو) هست .به غیر از هزینه خود امتحان تئوری و عملی ،آموزشگاه ها هم هزینه ای با عنوان Vorstellung zur
 theoretischen Prüfungواسه امتحان تئوری و  Vorstellung zur praktischen Prüfungواسه امتحان عملی میگیرن
که بسته به آموزشگاه متغیر هست .به عنوان مثال اگر بخواین توی آموزشگاه  Cüppersامتحان عملی بدید باید  162یورو هزینه
کنید که  70یوروی آن را به آموزشگاه میدهید و  92یوروی آن ثابت و همان است که پیشتر ذکر شد .هزینه ای که من (( به
آموزشگاه)) برای هزینه پایه ( ،)Grundbetragامتحان تئوری ،عملی و  7جلسه تعلیم دادم  465یورو شد .برای مقایسه میتونید
ببینید آموزشگاه های دیگه چقدر واسه این موارد پول میگیرن.
سایر موارد:
 +ترجمه گواهینامه ایران:
گواهینامه ایرانتون رو میتونید با کمتر از  10یورو توی کنسلوگری فرانکفورت ترجمه کنید .این کارو یکی از دوستاتونم که داره
میره اونجا میتونه واستون انجام بده .اگه بخواید جای دیگه (که مورد قبول  Straßenverkehrsamtباشه ترجمه کنید) باید حدود
 60-50یورو پول بدید.
 +منبع آزمون تئوری:
من از روی اپ  Führerscheinپیش رفتم و خیلی خوب بود .با این اپ وقتی که سواال رو حل میکنین میشه سواالیی که میدونین
دردسر سازن عالمت گذاری کنید که بعدا قبل از امتحان مرور کنید .اگه  5یورو واسش پول بدید میتونید روی کامپیوتر و تبلت و
موبایل اطالعاتتون رو سینک کنید .اگر هم به انگلیسی بخواید بخونید باید  10یورو بدید.
 +زمان مورد نیاز برای آمادگی امتحان تئوری:
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من حدودا  9-8روز و روزی 8-7ساعت وقت گذاشتم .برای زمان بندی من ثبت نام رو قبل از کریسمس انجام دادم و توی
تعطیالت سال نو سواالت رو کار کردم.
 +یوتیوب:
قبل از امتحان عملی حتما ویدیوهایی رو که از امتحان عملی ،شیوه امتحان ،چیزایی که ممتحن روش حساسه ،کلک ها و ...توی
یوتیوب هست رو ببینید .خیلی میتونه کمک کننده باشه که توی بار اول امتحان رو پاس کنید.
جمع بندی:
با ممارست میتونید در زمان بین  2تا  3ماه و با هزینه حدود  650یورو (بدون افتادن)  7خان گواهینامه رو پشت سر بذارید.

ترجمهی گواهینامه

تمدید گواهینامه ایرانی تاریخ گذشته از آلمان بصورت وکالتی

بنده به دلیل نادانی ,در  %99موارد فقط خواننده سواالت و پاسخهای دوستان در گروه هستم و به نوبه ی خودم الزم میدونم از
هموطنانی که بی منت" ,البته با داشتن اطالعات دقیق و به روز" دیگران رو راهنمایی صحیح میکنند تشکر کنم...
این روند رو شخصا ً حدود  2ماه پیش انجام دادم و نتیجه حاصل شد لذا برای عزیزانی که ممکنه نیاز مشابه داشته باشند اطالع
رسانی میکنم.
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برای دوستانی که قصد تمدید گواهینامه ایرانی خودشون رو (احتماالً برای تعویض با گواهینامه آلمانی و صرفه جویی در هزینه
کالسهای عملی آموزشگاه رانندگی) دارند:
ابتدا شما به چشم پزشک "فقط چشم پزشکی و نه عینک فروشی یا  "...مراجعه میکنید و یک تست بینایی معمولی (برای
گواهینامه خودروهای سواری) انجام میدید و از پزشک گواهی معاینه چشم میگیرید.
سپس به پزشک عمومی "خانوادگی" خودتون مراجعه میکنید و ازش درخواست گواهی سالمت میکنید( .گواهی سالمت معمولی
بدون نیاز به آزمایش خون و ادرار و  .)...یعنی فقط دکتر گواهی میکنه که شما سالمت جسمانی و روانی الزم رو برای رانندگی
دارید.
معاینه چشم و گواهی سالمت رو در ساختمان پزشکان شهر خودتون (به آلمانی  ) Ärztekammerتایید میکنید .در واقع اونجا
امضای پزشکان رو تایید میکنه .برای اینکه مجبور نشید در کنسولگری  2بار هزینه برای تایید مدارک پزشکی بدید ,بهتره که
هر دو گواهی رو به هم پیوست و باهم یکجا تایید کنید.
 3قطعه عکس  4*3پاسپورتی هم یا میرید عکاسی میگیرید و یا اگر تو خونه دارید و زیاد قدیمی نیست بر میدارید.
اصل گواهینامه منقضی شده و یک مدرک اهراز هویت ایرانی (کارت ملی یا شناسنامه یا پاسپورت) هم همراه خودتون
برمیدارید** .اگر کارتهای شناسایی اورجینال شما در ایران هست ,فردی در ایران به وزارت امورخارجه میره و اصل مدارک
رو ارائه میده و میگه که تاییدیه ای رو برای کنسولگری  ----در آلمان ارسال کنند و کد پیگیری دریافت میکنه**
فرم وکالت نامه مربوطه رو یا از تو سایت اینترنتی سفارت یا کنسولگری دانلود ,پرینت و تکمیل میکنید ,و یا بعد از مراجعه به
اونجا ,از خودشون دریافت و تکمیل کنید.
کنسولگری عکسها ,مدارک پزشکی و امضای وکالتنامه شما رو تایید و مهر میکنه.
 2عدد  13یورو هم پرداخت میکنید.
مدارک گفته شده در باال رو به ایران ارسال میکنید.
معاینه چشم و گواهی سالمت رو توسط یک دارالترجمه رسمی در ایران به فارسی ترجمه و به تایید وزارت خارجه و دادگستری
میرسونید.
وکیل شما مدارک گفته شده در باال رو میبره به شهرک آزمایش (من فقط تهران رو میدونم) هزینه های ریالی رو پرداخت میکنه
و گواهینامه جدید بعد از حدود  1ماه با پست میره درب منزل ...
نکته -1کنسولگری میگه برای تمدید باید برید پلیس  10+ولی در تهران که گفتن باید رفت شهرک آزمایش.
نکته -2گواهی سالمت هرگز در مرحله نهایی الزم نشد ولی نمیدونم چرا کنسولگری جزو مدارک الزمه میدونه!
نکته -3گواهینامه ها الکترونیکی و این شکلی شده که عکسش رو گذاشتم
نکته  -4اگر گواهینامه موتورسیکلت هم دارید ,میتونید با همدیگه کار رو در یک وکالتنامه انجام بدید و قشنگیش اینه که مثل
همینجا ,هر دو گواهینامه تبدیل به یکی میشه.
نکته  -5برای گواهینامه های جدید نیاز به تعیین گروه خونی دارید که مثالً از روی کارت پایان خدمت قابل استناد هست
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امور اداری ایران و کنسولگری
هر کنسولگری یک سری ایالت های تحت پوششی دارد که قبل از انجام امور مربوطه حتما چک کنید که شهر شما جز حوزه آن
کنسولگری باشد.
شهر آخن در ایالت نوردراین-وستفالن تحت پوشش کنسولگری فرانکفورت می باشد.

ثبت پرونده در کنسولگری و سامانههای اینترنتی
برای استفاده از تسهیالت دانشجویی نیاز است که هر دانشجو پس از انجام کارهای اولیه اقامت و تحصیلی برای باز کردن و
ارائه مدارک شخصا به سفارت برود( .تحویل تمام مدارک در مرحله اول بصورت حضوری باید انجام شود ).پس از آن دیگر
نیاز به مراجعه حضوری برای بقیه کارها نمی باشد و از طریق پست می توان پیگیر شد.

تسهیالتی که در اختیار دانشجویان دارای پرونده دانشجویی در سفارت می گیرد شامل:
●

تعویض رایگان گذرنامه دانشجو و اعضای خانواده

●

درج مهر خروج دانشجوئی در گذرنامه خود و خانواده جهت عدم پرداخت عوارض و مالیات خروج از کشور

●

تایید کلیه مدارک تحصیلی به صورت رایگان

●

استفاده از معافیت تحصیلی ( برای کسانی که قبل از مشمولیت خدمت نظام وظیفه از کشور خارج شده و در یکی از
دانشگاههای معتبر خارج از کشور ثبت نام کرده اند).

برای تشکیل پرونده دانشجویی ابتدا مدارک مورد نیاز را در سامانه میخک بارگذاری کرده و پس از تایید و دریافت کد
رهگیری به کنسولگری مربوطه مراجعه کنید.

گذرنامه ایرانی
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جهت درخواست گذرنامه جدید در صورتی که کمتر از  6ماه به پایان اعتبار آن باقی مانده باشد می توانید اقدام کنید.

استثنا:
 .1تمدید ویزا  :در حالتی که دانشجو نیاز به تمدید ویزا داشته باشد و زمان کوتاه اعتبار گذرنامه باعث شود که ویزا با
مدت کوتاه تری دریافت کند و هزینه اضافه تری پرداخت کند میتواند با تماس با سفارت و ضمیمه کردن نامه ای مبنی
بر اینکه به علت تمدید ویزا خواهان تعویض زودهنگام گذرنامه است از این امکان برخوردار شود.

 .2تغییر محل اقامت  :از آنجایی که تجدید گذرنامه برای دانشجویانی که پرونده دانشجویی در سفارت دارند مجانی و
رایگان است در صورتی که متقاضی بخواهد محل اقامت خود در گذرنامه را از ایران به آلمان تغییر دهد هر زمانی با
پرداخت هزینه این امکان وجود دارد که برای درخواست گذرنامه اقدام کند بدون محدودیت زمانی اعتبار .
( هزینه تعویض گذرنامه  +تغییر محل اقامت )

امور سربازی

توضیحات کامل در این زمینه و مراحل ثبت در سامانه ها را می توانید در وبسایت کنسولگری ایران در فرانکفورت بیابید ولی
قبل از آن مراحل تشکیل پرونده را که در همین ویکی به آن اشاره شده را حتما نگاه کنید اما به طور کلی دارای  4قسمت عمده
است :
●

تسهیالت دانشجویی
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●
●
●

تشکیل پرونده در سامانه ها
معافیت تحصیلی
تایید مدارک تحصیلی

شما با پیگیری اطالعات کنسولگری و ثبت نام و آپلود اطالعات خواسته شده در سامانه میخک حداقل یکبار باید به صورت
حضوری به کنسولگری فرانکفورت مراجعه کنید .پس از آن کلیه امور می تواند از طریق پست و تماس انجام گیرد به جز مهر
عدم نیاز به عوارض خروج از کشور که بهتر از دانشجویان جدید الورودی که در حال رفتن به فرانکفورت هستند کمک بگیرید.

ثبت مدرک

امور ثبت ازدواج

ازدواج در آلمان با شهروندان خارجی ●
به طور کلی ازدواج در کشور آلمان با شهروندان خارجی می تواند صورت گیرد جدیدا به دلیل سوری بودن ازدواج در این
کشور قوانینی تصویب شده است .در صورتی که ازدواج قانونی باشد و مجوز اردواج برای هر دو صادر شود .شهروند
خارجی برای ازدواج در آلمان باید شرایطی را فراهم کند  ،مانند سن و گواهی های مربوط و عدم موانع ازدواج ،همچنین
ازدواج در کشور آلمان به صورت مدنی باید انجام شود.

نحوه ثبت نام اقامت و ازدواج در آلمان
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ثبت ازدواج در آلمان که به صورت درخواست به نزدیک ترین دفاتر ثبت و اسناد( آمار حیاتی :مربوط به ثبت ازدواج و
تولد) می باشدو پس از آن درخواست شما را به دادستانی انتفال می دهند  ،نتیجه آن به دفتر ثبت و اسناد ارجاع می شود،
.مدت زمان آن تا  ۶ماه قبل از ازدواج میباشد

:اسناد الزم برای ثبت اقامت و ازدواج در آلمان
گواهی تولد

پاسپورت و یا کارت اتحادیه اروپا

) گواهی تجرد(در صورت جدایی گواهی طالق ،گواهی فوت

عدم سوء پیشنه

هزینه های مربوطه

برای ثبت اقامت و ازدواج در آلمان باید اسناد ذکر شده به همراه اصل و تایید شده در آلمان ارسال شود و مدارک به زبان
آلمانی ترجمه شود .از تاریخ گواهی ها و مدارک نباید بیشتر از  ۶ماه بگذرد.پروسه ثبت اقامت و ازدواج در آلمان بین  ۵تا
 ۶.هفته می باشد ،تا زمانی که گواهی تایید دریافت نشود نمی توان ازدواج قانونی کرد ،و قانون زوجین را باید تایید کند

لینک مقاله پیشنهادی => تحصیل در آلمان
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شرایط اساسی برای اقامت و ازدواج در آلمان
هر دو طرف باید حداقل  ۱۸سال داشته باشند تا واجد شرایط برای ازدواج در کشور آلمان باشند ،در غیر این صورت
.رضایت والدین و قیم مورد نیاز می باشد

.حداقل باید در آلمان  ۲۱روز اقامت داشته باشند  ،تا بتوانند قصد ازدواج قبل پروسه قانونی مشخص کرد

مراسم ازدواج در آلمان
پس از دریافت گواهی ثبت ازدواج در آلمان  ،حضور دو شاهد اجباری می باشد با توجه به اینکه مراسم در آلمان برگزار
.می شود همراه داشتن مترجم الزم است

اخذ شهروندی از طریق اقامت و ازدواج در آلمان
بعد از ازدواج در کشور آلمان با شهروند آلمانی برای اخذ تابعیت آلمان می توان اقدام نمود ،به طور کلی بعد از دو سال
ازدواج و زندگی با شهروند آلمانی و سه سال اقامت در آلمان در صورت اینکه دارای شرایط الزم باشد می توان تابعیت
 :آلمان را اخذ کرد ،این شرایط شامل

منابع مالی کافی

 bمهارت در زبان آلمانی۱

سوگند به وفاداری در آلمان

:مدارک الزم برای اخذ تابعیت از طریق اقامت و ازدواج در آلمان
پاسپورت و شناسه و مدارک اقامت همراه با کپی
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عکس از پاسپورت

گواهی تولد

گواهی ازدواج در آلمان

اثبات ملیت همسر آلمانی

)اثبات مالیات(پرداخت  ۳ماه گذشته ،اموال و پس انداز

 bگواهی مدرک زبان۱

آزمون شهروندی در آلمان

اعالم وفاداری به قانون اساسی آلمان و انطباق با قوانین آلمان

نکته  :از فایلهای صوتی آقای دکتر ملک پور نیز غافل نشوید.

منبع /https://malekpourlaw.com :

مسائل حقوقی و قضایی آلمان

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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اجاره کردن خانه
در ده سال گذشته قیمت مسکن و اجاره کردن خانه در آلمان به طرز چشمگیری افزایش یافته است ،و این روند نشان از کاهش
قیمت ندارد .در سال  ،2017اجاره بهای قراردادهای جدید  ٪4.5به نسبت سال قبل ،افزایش یافت .هیچ محدودیتی برای مهاجران
که به دنبال اجاره ملک در آلمان هستند ،وجود ندارد و این یک سرمایه گذاری جذاب برای بسیاری از مهاجران است که قصد
دارند به مدت طوالنی در آلمان زندگی کنند .بر طبق آمار بدست آماده در کشور آلمان ،در سه ماهه آخر سال  2017نشان می دهد
که در شهر مونیخ ،شهر فرانکفورت ،شهر اشتوتگارت ،شهر اینگولشتات ،شهر فرایبورگ ،شهر برلین و شهر هامبورگ ،هزینه
اجاره به ازای هر متر مربع ،در باالترین سطح قرار دارد .در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط و چگونگی اجاره کردن
.خانه در آلمان بپردازیم
یافتن ملک برای اجاره در آلمان
شما معموالً مجبور نیستید در هنگام جستجوی آپارتمان برای اجاره کردن خانه در آلمان ،هزینه های مربوط به بنگاه امالک
بپردازید؛ زیرا این وظیفه شخصی است که از آپارتمان را به شما تحویل می دهد .شما می توانید با پرداخت مبلغی پول ،به آزانس
مسکن ،در یافتن خانه از آن ها کمک بگیرید؛ این امر می تواند برخی از فشارهای جستجوی ملک را برای شما تا میزانی کاهش
.دهد
پرتال آنالین امالک در آلمان
پرتال های آنالین امالک در آلمان کمک بسیار شایانی به افراد در جستجوی ملک می نماید .این پرتال های امالک ،بسیار مورد
:استفاده قرار می گیرند؛ برخی از وب سایت های مشهور به شرح زیر است
Mr Lodge

●

Immowelt

●

Zeitwohnwerk
Wohnungsbörse

●
●

Immobilien Scout 24

●

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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شرح ملک اجاره ای در آلمان
در آگهی امالک تبلیغ شده در آلمان ،معموالً اطالعاتی از اندازه ملک در متر مربع و همچنین تعداد اتاق های خواب و حمام و
سرویس بهداشتی بیان می شود .عالوه بر این ،در برخی از سایت ها تعداد کل اتاق ها (که معموالً شامل حمام نمی شوند) ،رتبه
.بندی انرژی و سال ساخت مسکن را نیز ،ذکر می کنند
درخواست اجاره ملک در آلمان
بازار امالک آلمان رقابتی است ،بنابراین مهم است که تمام اسناد خود را به ترتیب تهیه کنید .شما باید اسناد زیر را برای
:درخواست اجاره کردن خانه در آلمان تسلیم نمایید
.فرم درخواست ،معموالً در بازدید ارائه می شود
کپی شناسنامه و اجازه اقامت خود

●

●

.به طور معمول برای سه ماه گذشته دستمزد می گیرد  (Einkommensnachweis)،تمکن مالی

●

) (Mietschuldenfreiheitsbescheinigungگواهینامه ای از صاحبخانه قبلی خود مبنی بر عدم اجاره بهاء معوق
گزارش اعتباری مستأجر

●

●

اگر به عنوان مثال یکی از این اسناد ذکر شده در باال را ندارید ،زیرا به تازگی وارد آلمان شده اید ،باید دالیل این امر را در
.برنامه خود ذکر کنید
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اجاره کردن خانه در کشور آلمان
قرارداد اجاره در آلمان
مدت زمان اجاره نامه های آلمان طوالنی است .در هنگام عقد قرار اجاره در آلمان ،اطمینان حاصل نمایید ،که قرارداد اجاره
.شامل تمام جزئیات می گردد ،و در رابطه با شرایط و نحوه فسخ قرارداد به خوبی در قرارداد پیش بینی شده است
همانطور که ذکر کردیم ،مدت زمان قرارداد اجاره در آلمان طوالنی است؛ برای تخلیه ملک ،مؤجر می تواند از حداقل  3ماه قبل
به مستأجر اخطار دهد یا از طریق دادگاه اقدام نماید ،و معموال درخواست مؤجر در دادگاه هنگامی پذیرفته می شود ،که دلیل
.خوبی برای تخلیه ملک توسط مستأجر ،به دادگاه ارائه دهد؛ مستأجر نیز حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد
قراردادهایی وجود دارد که اگر صاحبخانه دلیل خوبی برای عدم امکان ادامه اجاره ملک ،پس از مدت معینی داشته باشد ،مانند
.قصد سکونت خود موجر در ملک و یا قصد فروش ملک؛ در این موارد بندرت قراداد های اجاره تمدید می شوند
بررسی ملک در هنگام اجاره و تخلیه ملک در آلمان
در هنگام اجاره و یا تخلیه ملک ،الزم است ملک مورد بازرسی قرار گیرد ،و به طور دقیق شرایط ملک توصیف گردد.
مستأجران معموالً مجاز به تزئین از جمله نقاشی کردن دیوارها می باشند ،اما از مستأجر انتظار می رود که در هنگام تحویل
ملک ،آن را به حالت خنثی (دیوارهای سفید) برگرداند و سایر موارد اضافه شده (مانند فرش یا پرده) هرچه سریع تر خارج نماید
.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن

94

حقوق مستاجران در آلمان
، Deutscher Mieterbund،قانون آلمان کامالً به نفع مستأجر است .اگر نگرانی هستید ،می توانید با انجمن ملی مستأجران
.بیابید  Mieterverb findndeتماس بگیرید و یا انجمن مستأجران محلی خود را موسوم به
صاحب خانه حق دارد به علت ،عدم پرداخت اجاره پس از گذشت دو ماه ،درخواست تخلیه ملک نماید؛ اما روند تخلیه ،می تواند
بسیار کند باشد و در بعضی موارد بیش از شش ماه زمان می برد
منبع /https://wwwsafiremohajer.com:

اجاره ماشین

برای اجاره کردن ماشین شرکت های مختلفی وجود دارند که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
●

Cambio CarSharing

در صورتی که می خواهید برای مدت زمان کم و مسافت های کوتاه ماشین اجاره کنید ،کامبیو جز بهترین و ارزان ترین گزینه ها
هست.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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برای اجاره ماشین از کامبیو کافی است به ایستگاه های مخصوص آن در شهر مراجعه کنید و از طریق اسکن کردن کارت
عضویت خود (یا از طریق اپلیکیشن گوشی) ماشین را رزرو کنید.
هزینه اجاره ماشین در کامبیو بسته به نوع ماشین در طول روز بین ساعتی  3تا  7یورو می باشند و همچنین بر اساس نوع
آبونمان عضویت شما کیلومتری بین  20تا  35محاسبه می شود .در صورتی که ماشین را بین ساعت  11شب تا  7صبح اجاره
کنید ،هزینه آن ساعتی پنجاه سنت (به اضافه هزینه کیلومتر های طی شده) می باشد .هزینه بنزین را شما پرداخت نمی کنید ،بلکه
درون ماشین یک کردیت کارت همراه با رمز وجود دارد که می توانید هزینه بنزین ماشین را با آن پرداخت کنید .شما صرفا
هزینه زمان استفاده و مسافت طی شده را پرداخت می کنید.
اسباب کشی با ماشین کامبیو :کامبیو دارای ماشین های بزرگ مخصوص اسباب کشی نیز هست( .مثال :اگر ماشین را از ساعت
 11شب تا  3صبح اجاره کنید و حدود  10کیلومتر هم رانندگی کنید ،هزینه آن حدود  5یورو می شود).
نکته مهم :ایراد بزرگ کامبیو هزینه ( Eigenbeteiligungمشارکت در هزینه خسارت) آن در صورت وقوع حادثه است .در
صورتی که با ماشین تصادف کنید و شما مقصر باشید ،بسته به نوع آبونمان تا حداکثر  1000یورو از خسارت ماشین بر عهده
شما می باشد و مابقی را شرکت بیمه پرداخت می کند.

اجاره دوچرخه و اسکوتر برقی
●

اجاره دوچرخه برقی از طریق Velocity Aachen

دوچرخه های برقی  Velocityیک جایگزین خوب و ارزان برای تاکسی می باشند .هزینه اجاره دوچرخه برقی هر نیم ساعت
 1.5یورو می باشد .اگر آبونمان ماهانه داشته باشید ،نیم ساعت اول مجانی می باشد .جهت استفاده کافی است دوچرخه را از
ایستگاه های مخصوص (با اسکن کردن کارت عضویتتان یا از طریق اپلیکیشن) بردارید و در ایستگاه نزدیک مقصدتان تحویل
دهید .ایستگاه های دوچرخه  Velocityبه صورت شبانه روزی قابل استفاده می باشند.
●

اجاره ماهانه دوچرخه از طریق Swapfiets

از طریق این وب سایت می توان دوچرخه را به صورت ماهانه اجاره کرد .هزینه آن برای دانشجو حدود  17یورو می باشد .در
صورت پنجر شدن یا دزدیده شدن دوچرخه ،به صورت رایگان دوچرخه جدیدی به شما داده می شود.
●

اجاره روزانه دوچرخه از طریق Radstation Aachen

با مراجعه به  Radstation Aachenمی توانید دوچرخه را به صورت
روزانه اجاره کنید .هزینه آن حدود  5یورو می باشد.
Radstation Aachen
Bahnhofstraße 22
52064 Aachen
●

اجاره اسکوتر برقی

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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اسکوتر های برقی یک جایگزین خوب و ارزان برای تاکسی می باشند .جهت استفاده کافی است اسکوتر را از طریق اپلیکیشن
رزرو کرده و پس از رسیدن به مقصد ،آن را در جایی که در نقشه به عنوان محل مجاز مشخص شده (اماکن غیر مجاز با رنگ
قرمز مشخص شدند) پارک کنید و از طریق اپ قفل کنید .هزینه اجاره بالفاصله از حساب شما کم خواهد شد.
در حال حاضر این شرکت ها در آخن اسکوتر اجاره می دهند:
Voi Scooters -1
Tier app -2

تعمیرات دوچرخه
AStA Fahrradwerkstatt

●

برای تعمیر دوچرخه دانشگاه  RWTHیک وورکشاپ با ابزار در اختیار دانشجویان به طور رایگان قرار داده تا خود با راهنمایی
آنها دوچرخه خود را تعمیر کنند.
آدرس :
Claßenstraße, im Fahrradkeller 11, 52062 Aachen

●

VELO – Räder die bewegen

این مغازه تمام ابزار الزم برای تعمیرات دوچرخه و تلمبه رو به صورت مجانی در اختیار شما قرار میده که در همون محل
مغازه بتونین دوچرختون رو تعمیر کنید.
Karlsgraben 69, 52064 Aachen

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
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کیوسک های ابزار
یکی از آنها در آدرس زیر قرار داده شده است :
Pontstraße 133, 52062 Aachen

بلوکارت آلمان
توضیحات کامل و جامع اداره مهاجرت واقعا در سوپر سی راجب بلوکارت در فایل قرار داده شده است.

بلوکارت اروپا
برای آگاهی از شرایط و نحوه دریافت این آیتم به این وبسایت مراجعه فرمایید.
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پاسپورت آلمانی

یکسری اطالعات تکمیلی در مورد درخواست شهروندی تو آخن براتون میزارم که حاصل تحقیقات جامع و موشکافانه و تجربه
ی خودم و همچنین تجارب دیگرانه.

 .۱طبق قانون شش ساله شهروند شدن رو تقریبا فراموش کنید .این قانون برخالف قانون هفت و هشت ساله ،به تشخیص مسئول
پرونده بستگی داره .حتی با داشتن زبان آلمانی  C2و کار داوطلبانه (به طور مثال عضویت در حزب  )SPDدیده شده که
درخواست رد شده به این دلیل که مثال به نمره ی امتحان زبان گیر دادن ،یا اینکه رشته ی تحصیلی به زبان انگلیسی بوده و یا
اینکه با وجود داشتن معرفی نامه از طرف کارفرما ،کار شاقی انجام نشده و هر کارفرمایی از کارمند خودش میتونه تعریف کنه
و ...

 .۲میتونید دادگاه شکایت کنید ،ولی تا صدور رای تقریبا دو سال طول میکشه که عمال اقدام قانونی رو در این مورد بی معنی
میکنه.
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 .۳برای شرایط هفت ساله ،حتما میبایستی در تمامی کالس های دوره ی  Integrationشرکت کنید .یعنی هم  Sprachkursو هم
 .Orientierungkursقبول شدن در امتحان  Leben in Deutschlandحتی با شرکت داوطلبانه در  Orientierungskursو
گواهی کالس زبان آلمانی در خاک آلمان با وجود داشتن مدرک حداقل  B1و گرفتن  Zertifikat Integrationskursشما رو
واجد شرایط هفت ساله نمیکنه .به این دلیل که دو نوع  Zertifikat Integrationskursصادر میشه ،یکی برای شرکت در
کالس ها (کامل) و دیگری برای پذیرفته شدن در امتحان .طبق قانون فقط اون نوع که شرکت کامل در کالس ها رو ثابت میکنه
برای قانون هفت ساله کفایت میکنه .دوره ی کامل بین  ۴تا  ۶ماه طول میکشه.

 .۴بررسی درخواست شهروندی در صورت داشتن همه ی شرایط و کامل بودن مدارک در آخن به طور متوسط طبق گفته ی
وکیل  ۸ماه طول میکشه .در صورت سوال کردن از خود مسئولین آخن به شما گفته میشه که به دلیل کمبود شدید پرسنل و تعداد
بسیار زیاد پرونده ها ،بررسی
به ماه ها زمان نیاز داره.

[_https://www.gesetze-im-internet.de/stag/__10.html](https://www.gesetze-im-internet.de/stag/
)_10.html

قانون شهروندی طبق پاراگراف  ۱۰به طور کلی برای شهروندی  ۸ساله و طبق بند  ۳جمله ی اول برای شهروندی  ۷ساله:

Weist ein Ausländer durch die Bescheinigung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die
erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs nach, wird die Frist nach Absatz 1 auf sieben
.Jahre verkürzt

و جمله ی دوم برای شهروندی  ۶ساله:

Bei Vorliegen besonderer Integrationsleistungen, insbesondere beim Nachweis von
Sprachkenntnissen, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 6 übersteigen, kann sie auf
sechs Jahre verkürzt werden.

( انجمن دانشجویان ایرانی آخنISA)
100

 و۱۰.۳.۱  ساله در اینجا و در شماره ی۶  و۷  برای شرایط۳ وستفالن برای اجرای بند-همچنین دستور العمل ایالت نوردراین
: (تایپیست شماره گذاریشو فراموش کرده) توضیح داده شده۱۰.۳.۲

[https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/verfassung/s
tag-anwendungshinweise-06-15.pdf?__blob=publicationFile&v=3](https://www.bmi.bund.de/Shar
edDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/verfassung/stag-anwendungshinweise-06-15
.pdf?__blob=publicationFile&v=3)

10.3.1: Die erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs wird durch eine Bescheinigung des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nach § 43 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes i.V.m. § 17
Abs. 4 der Integrationskursverordnung („Zertifikat Integrationskurs“) nachgewiesen. In diesem Fall
verkürzt sich die Aufenthaltszeit von acht auf sieben Jahre. Gleiches gilt für die Vorlage von
Bescheinigungen von Kursträgern nach § 43 Abs. 3 Satz 2 der bis zum 27. August 2007 geltenden
Fassung des Aufenthaltsgesetzes.

Der Integrationskurs besteht aus einem Sprachkurs und einem Orientierungskurs.
Einbürgerungsbewerber werden durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorrangig
zum Integrationskurs zugelassen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 der Integrationskursverordnung). Verfügt der
Einbürgerungsbewerber bereits über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache (B 1 GER)
sowie über die im Orientierungskurs vermittelten Kenntnisse, so kann er den Sprachtest bzw. den
Orientierungskurstest auch ohne Besuch des Sprachkurses bzw. Orientierungskurses ablegen.

Ergänzende Anmerkung:

Durch Änderung der Integrationskursverordnung vom 5. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2787) ist ab
dem 1. Januar 2009 der bundeseinheitliche Test zum Orientierungskurs nach einem einheitlichem
Curriculum eingeführt worden. Einbürgerungsbewerber, die nicht bereits vorher zur Teilnahme am
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Integrationskurs verpflichtet waren und über die dort vermittelten Kenntnisse bereits verfügen,
brauchen weder Sprach- noch Orientierungskurs zu besuchen, sondern können gleich zum Test
zugelassen werden.

10.3.2: Satz 2 eröffnet der Staatsangehörigkeitsbehörde ein Ermessen zur Verkürzung der
Aufenthaltszeiten nach Absatz 1 von acht auf sechs Jahre. Voraussetzung ist das Vorliegen
besonderer Integrationsleistungen. Hierzu zählen deutsche Sprachkenntnisse, die die
Voraussetzung der ausreichenden Sprachkenntnisse übersteigen müssen und daher auf dem
Niveau B 2 GER oder höher liegen sollen. Als weitere besondere Integrationsleistungen kommen
z.B. in Betracht eine längere ehrenamtliche Tätigkeit bei einer gemeinnützigen Organisation oder
einem Verein. Bei der Ermessensentscheidung ist in jedem Einzelfall eine Gesamtbetrachtung
anzustellen, bei der auch mehrere Leistungen zusammen erst eine privilegierte Einbürgerung
rechtfertigen können.

پاسپورت هلندی و ویزای کار
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شما بعد از تحصیل می توانید ویزای جستجوی کار هلند را بگیرید چون دانشگاه آخن جز  200دانشگاه برتر در جهان شناخته می
شود  ، ،کشور هلند در حال حاضر برای کارآموزی و جستجوی کار به دانشجویان آخن ویزا می دهد .بعد اتمام تحصیل ویزای
جستجوی کار در سفارت هلند در برلین که ویزای جستجوی کار  ۱ساله است به شرط داشتن مدرک فوق لیسانس یا دکترا از
 RWTHآخن یا هر دانشگاهی که رنکینگ جهانی آن زیر  200است امکان پذیر است  ،این موضوع را با تمام کاریابی ها و
شرکت های هلند در میان بگذاریدکه این کار امکان پذیر می باشد و با این ویزا و بسته به سن خود یک پایه حقوق خاص برای
شما تعیین می شود  ،با دانستن زبان  A2هلندی و  ۵سال اقامت موفق به گرفتن پاسپورت هلند می شوید.

خریدها
لوازم تحریر و خرده فروشی
این مغازه ها خرده فروشی هستند که در آنها همه چیز پیدا می شود اما برای لوازم تحریر نیز مناسب است.
ما برای خرید لوازم تحریر ارزان قیمت و به صرفه فروشگاه  TEDIبه آدرس زیر را به شما معرفی می کنیم :

TEDI
Pontstraße 131, 52062 Aachen

●

همچنین یورو شاپ نیز می تواند گزینه مناسبی باشد که اکثر جنسهای آن ارزان است :

Grosskölnstraße 65-67
Peterstraße 48

خرید های اینترنتی

●
●
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برای خرید های آنالین سایت  ebayرا پیشنهاد میکنیم که نسخه نرم افزاری  androidو  iosآن نیز موجود می باشد.

فروشگاه  OBIآخن که حضوری هم می توان رفت نیز می تواند گزینه دیگری باشد که هم حضوری و هم آنالین می توان مراجعه
کرد که از حجم  50یورو خرید به باال دارای دلیوری رایگان می باشد.

با وبسایت جهانی  Amazonکه همه شما آشنا هستید و خریدهای خود را نیز می توانید از آن فروشگاه در صورتی که عالمت
 primeداشته باشد به صورت رایگان درب منزل دریافت کنید.

توجه :
برای خرید وسایل منزل نو ولی حضوری می توانید به فروشگاه های  IKEA HEERLENدر هلند و  ACTIONآخن هم سر بزنید.

البته تمامی لوازم  IKEAاز وبسایت های دیگر قابل سفارش دادن هست.

خرید لپتاپ
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برای خرید لپ تاپ می توانید به تمامی وبسایت های خرید اینترنتی نو و دست دوم که در همین ویکی توضیح داده شده است
بروید و خرید خود را انجام دهید.
همچنین از فروشگاه بزرگ  Media Marktنیز می توانید دیدن فرمایید.
●

فروشگاه مدیا مارکت

یک فروشگاه زنجیره ای آلمانی و چند ملیتی است که به کار فروش محصوالت مختلف )  ( Media_Marktمدیا مارکت
الکترونیکی مصرفی مشغول است .مدیا مارکت یک شرکت معروف و معتبر دارای شعبه های بسیاری در اروپا و آسیاست .در
واقع  ،مدیا_مارکت در بخش خرده فروشی لوازم الکترونیکی مصرفی بزرگترین خرده فروش اروپا به حساب می آید و بعد
شرکت بست بای بزرگترین شرکت بزرگ می باشد با قرارداد کاری شما امکان خرید قسطی نیز از این فروشگاه دارید

آدرس در شهر آخن :
Franzstraße 6, 52064 Aachen

تجارب و نظریات دانشجویان :
اکانتهای تقلبی در آمازون و تجربه خرید لپتاپ
سالم ،خواستم تجربهم در مورد اکانتهای تقلبی آمازون رو براتون توضیح بدم:
سکانس اول:
در بازهی قیمت مورد نظرم جستجو کردم و همونطور که میدونین ،مواردی که میاره ،به جز قیمت اصلی ،زیرش دو تا قیمت
دیگه هست معموال؛ یکی نوشته "نو ،از فالن قیمت" ،یکی هم نوشته "دست دوم از فالن قیمت"؛ که اونی که نوشته "نو از فالن
قیمت" قیمت همون محصول از فروشگاههای جانبی و کمتر معروف هست.
در لیست اون محصوالت "نو" از فروشگاههای جانبی ،قیمتای عجیبی دیدم .مثال لپتاپ  800الی  900یورویی رو نوشته بودن
 250یورو یا  300یورو .ضمنا در قسمت توضیحات ایمیلش رو هم با کلک نوشته بود و گفته بود قبل از خرید حتما تماس
بگیرین .میگم با کلک چون اگر ایمیل رو کامل بنویسن آمازون به طور اتومات میشناسه و پاک میکنه .مثال اتساین رو با حروف
نوشته بود که شناسایی نشه .بعضا اگر میخواستی بخری این پیغام رو میدیدی که این محصول تموم شده!
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فکری که کردم این بود که شاید این لپتاپ آسیب دیدگی جزئی داره و به این خاطر ارزونتر میده و گفته بهمون ایمیل بده .ایمیل
دادم و گفتم داستان چیه که قیمتش اینجوریه؟ گفت میخوایم اجناس انبار رو خالی کنیم و جنسامونو تا یه مدت محدودی ارزون
میدیم .مشخصاتت رو بده تا برات فاکتور صادر کنیم ،بعدا به شماره حسابی که میگیم پول بریز ،بعدا اون جنس رو به سبد خرید
آمازونت اضافه میکنیم.
یک مورد نبود ،خیلیا بودن و اکثرشون هم یه مدل خاص لنوو رو داشتن و البته ویژگی این مدل اینه که با اسم مدل مشخص،
قطعات داخلی مختلفی میتونه داشته باشه ،بسته به سری خاصی که میخوای بخری .این اکانتا خیلیاشون تازه ساخته شده بودن .به
همه ایمیل دادم و پیغام مشابه و حتی متن عینا کپی شده رو برام فرستادن .دوستی که آلمانیش بهتر از منه ،گفت انگار آلمانی کسی
که اینو نوشته هم زیاد قوی نبوده...
خب اینا رو خوندین و البد میگین این که گفتن نداشت ،خودمون هم همچین چیزی ببینیم میفهمیم که تقلبیه .حاال توجهتون رو به
سکانس دوم جلب میکنم:
سکانس دوم:
خب مشخصات اکانت فیک در سکانس اول چی بود؟ تازه ساخته شده ،محصولش اصال تموم شده و میگه ایمیل بزن تا باهات
هماهنگ کنم و بفرستم ،اصال همینکه ایمیلش رو میده و اینکه قیمتش زیادی ارزون بود.
حاال اگه بعضی از این مشخصات رو نداشته باشه چی؟
یکی بود فکر کنم توی صفحه اصلی هم اومد موردش .اکانت بیشتر از یک سال پیش ساخته شده بود .چند هزار تا محصول
فروخته بود .کلی بهش امتیاز داده بودن و امتیازا هم همه خوب بود .حتی کلی نظر در موردش نوشته بودن از تجربه خریدشون با
این اکانت .میشد لیست محصوالتی که فروخته رو باز کرد و هر محصول رو دید و نظراتی که زیرش نوشته شده رو هم دید! کاال
هم موجود بود ،میتونستم کلیک کنم و از خود آمازون بخرم .به نظر میرسه که سیاستهای مشتریمداری آمازون در صورتی که
محصول به دستم نرسه ازم حمایت میکنن .البته در قسمت سیاستهای گارانتی و برگشت محصول توضیح درستی نداشت .قیمت
هم مثل قبلیا ارزون بود و ایمیلش رو هم نوشته بود .ایمیل دادم .حتی متنی که برام فرستاد کپی پیست شدهی متن همون اکانتای
تقلبیای بود که در سکانس اول توضیح دادم!
سکانس سوم :
رفتم از ایبی یک لپتاپ دست دوم خوب با قیمت خیلی مناسب خریدم .االن یه هفته است دارم باهاش کار میکنم و خیلی خیلی زیاد
راضیم .به نظرم با این وضع افتضاح آمازون ،ایبی خیلی مطمئنتر از آمازونه .توی ایبی طرف یه اکانت داره با چندده یا
چندصدهزار فروش و امتیاز که مجموع امتیازاش باالی  99درصد مثبت هست و حاضره پول یک لپتاپ نو رو بهت بده ولی
امتیاز منفی بهش ندی.
سیستمی که خریدم هم اینه:
Lenovo G500 – core i7 3612QM
به  300یورو
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توصیه جانبی هم برای خرید لپتاپ اینه که پردازشگرش رو با لیستای توی این سایت چک کنین ،مقایسه بقیه چیزاش کار سادهایه.
این سایت یه امتیاز به پردازشگرا میده که مثال برای سیستمای با قیمتای متوسط یه چیزی بین  4تا  8هست.
www.cpubenchmark.net

خرید گوشی موبایل

●

اگر دارای قرارداد کاری هستید ما خرید گوشی به صورت قسطی از سایت زیر که بدون سود است به شما پیشنهاد می
کنیم :
https://www.o2online.de/e-shop/

●

فروشگاه  O2 shopواقع در Aquiz Plaza

●

فروشگاه مدیا مارکت

Adalbertstraße 100, 52062 Aachen

یک فروشگاه زنجیره ای آلمانی و چند ملیتی است که به کار فروش محصوالت مختلف )  ( Media_Marktمدیا مارکت
الکترونیکی مصرفی مشغول است .مدیا مارکت یک شرکت معروف و معتبر دارای شعبه های بسیاری در اروپا و آسیاست .در
واقع  ،مدیا_مارکت در بخش خرده فروشی لوازم الکترونیکی مصرفی بزرگترین خرده فروش اروپا به حساب می آید و بعد
شرکت بست بای بزرگترین شرکت بزرگ می باشد با قرارداد کاری شما امکان خرید قسطی نیز از این فروشگاه دارید
آدرس در شهر آخن :
Franzstraße 6, 52064 Aachen
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تعمیر لوازم الکترونیکی
فروشگاه تعمیر و فروش لوازم موبایل  ،لب تاب و سایر لوازم الکترونیکی آقای مهرداد گازری همراه تخفیف برای ایرانی ها
AG-Elektronik
m.gazeri@agelektronik.de
www.agelektronik.de
آدرس:

Hirschgraben 9-11 52062 Aachen

تلفن :

024125226

خرید لوازم دسته دو
معمول ترین راه ها برای خرید لوازم دسته دو به این شرح می باشند:
●

از طریق سایت eBay Kleinanzeigen

●
●
●

 Marketplaceدر فیس بوک
گروه فیس بوک Sell your stuff - RWTH Aachen
مراجعه به ( Flohmarktزمان و محل برگزاری فلومارکت های آخن در این لینک قابل دسترسی هست).

خرید پوشاک

خرید لباس در زمان تخفیف های فصلی ( ماههای جوالی-آگوست و ژانویه-فوریه ) توصیه می شود .شما می توانید در
خبرنامه سایتهایی مانند  Adidas، Reebok، Zalandoو ...برای آگاهی یافتن از تخفیفهای فصلی عضو شوید.
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ما به شما مرکز خرید  Aquis plazaرا پیشنهاد می کنیم.
Address: Adalbertstraße 100

همچنین در این خیابان و کال در این محدوده شما برند های دیگر ارزان قیمت همچون  H&M, C&Aو  NEWYORKERرا
مشاهده خواهید کرد.

برای حراجی ها شما می توانید به  outletهای نمایندگی ها هم دسترسی داشته باشید مثال  outletمال  Espiritدر شهر
دوسلدورف که جنسهای از مد گذشته و غیره را در این فروشگاه ها به قیمت های ارزان عرضه می کنند.
همچنین در هلند در شهر  Roermondما  Designer Outlet Roermondرا پیشنهاد می کنیم.
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نرم افزارهای کاربردی در آلمان
●

epap

این نرم افزار بعد از گرفتن عکس از فیش های خرید و صورت حساب ها انها را بررسی و بر اساس معیارهای مختلف طبقه
بندی میکنه  .به کاربران کمک میکند که هم یک دید کلی از مخارج ماهیانه/سالیانه به همراه جزییات فروشگاه و ...خود داشته
باشند و هم در زمان پر کردن اظهارنامه مالیاتی کمک میکند.
●

ASEAG

اینم نرم افزار برای دسترسی به اتوبوس های شهری است که در داخل آخن در حال تردد می باشد.
●

Arriva

این نرم افزار برای دسترسی به اتوبوس های هلند است.
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●

DB NAVIGATOR

اینم نرم افزار برای دسترسی به قطارهای شهری است که در داخل آلمان در حال تردد می باشد.

قراردادهای خدمات
قرارداد اینترنت
ارائه دهندگان اینترنت در آلمان
رایج ترین نوع اتصال به اینترنت در آلمان  DSLاست ،گرچه دیگر ارائه دهندگان اینترنت ارائه دهنده اتصاالت کابل و فیبر
نوری هستند .قیمت ها با توجه به ارائه دهنده اینترنت و سرعت اینترنت متفاوت است.
ثبت نام برای یک بسته اینترنت آسان است و معموال می تواند آنالین انجام شود .اگر شما در حال اجاره کردن خانه ای هستید،
ممکن است بتوانید قرارداد مستاجر قبلی با شرکت اینترنتی را ادامه دهید و تمدید کنید .اگر خانه جدید خریداری کرده اید ،احتماال
باید یک اتصال جدید را راه اندازی کنید ،به این معنی که شما ممکن است دو هفته برای تحویل گرفتن روتر خود و  /یا یک
تکنسین برای راه اندازی اینترنت خط خود ،صبر کنید.
لیست شرکت های اینترنتی در آلمان
●

O2

●

1&1

●

M-net

سایت های مقایسه بسته های اینترنت
●

DeinHandy

●

Check24

تغییر دادن ارائه دهنده اینترنت
قراردادهای اینترنت آلمان معموال به طور خودکار پس از انقضای آنها تمدید می شود .اگر می خواهید قرارداد خود را لغو کنید یا
ارائه کننده اینترنت خود را تغییر دهید ،اکثر شرکت ها احتیاج به این دارند که سه ماهه قبل اطالع دهید .ساده ترین روش تغییر
ارائه دهنده این است که این پروسه را به شرکت جدید بسپارید :هنگامی که قرارداد جدیدی را با آنها به تصویب می رسانید ،آنها
قرارداد قبلیتان را خاتمه می دهند و انتقال راحتی را تضمین می کنند.
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حداقل دوره قرارداد
آگاه باشید این رایج است که ارائه دهندگان اینترنت آلمان بسته های خود را بر اساس حداقل دوره قرارداد ارائه می دهند
( .)Mindestvertraglaufzeitاگر مدت زمان کوتاهی در آلمان اقامت دارید (مثال اگر برای یک ترم تحصیل می کنید و مسکن
دانشجویی اجاره کرده اید) ،مطمئن شوید که قراردادی را بدون حداقل مدت زمان ( )ohne Mindestlaufzeitانتخاب کرده اید.
منبع https://migrategermany.com :

قرارداد برق

تامین انرژی (برق و گاز) در آلمان توسط ترکیبی از شرکت های منطقه ای و ملی انجام می شود .بر خالف سیستم تامین آب،
بازار انرژی از اواخر دهه  1990خصوصی بوده است ،به این معنی است که شما می توانید شرکتهای تامین کننده انرژی در
آلمان برق و گاز محل سکونت خود را انتخاب کنید .شرکت های متعددی برای ارائه خدمات بهتر با هم رقابت می کنند.

با این حال ،به تدریج ،مصرف کنندگان در آلمان شروع به دورشدن از شرکت های خصوصی انرژی می کنند .در بسیاری از
مناطق ،مانند هامبورگ و مونیخ ،شبکه های برق تحت کنترل عمومی بازگشته اند .با کمترین تأکید بر مقدار سود ،این ارائه
کنندگان خدمات شهری تمایل به ارائه نرخ های پایدار تر و سرمایه گذاری بیشتر در تکنولوژی سبز(به طور مثال باطری های
خورشیدی) دارند.
سایت های مقایسه شرکت های ارائه دهنده انرژی:
با وجود تعداد کثیری از شرکت ها و بسته های ارائه شده ،ارزش این را دارد که بین پیشنهادهای ارائه شده مقایسه ای انجام دهید.
اگر مطمئن نیستید که کدام شرکت را می خواهید انتخاب کنید ،سعی کنید از یک سایت مقایسه استفاده کنید تا بتوانید بهترین
پیشنهاد را پیدا کنید.
●

Stromauskunft

●

Check24

شرکتهای تامین کننده انرژی در آلمان :
شرکت های زیر همه ارائه دهندگان گاز و برق در آلمان هستند.
●

Yello

●

STAWAG
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●

BayWa Ökoenergie

●

Polarstern

●

Verivox

●

Entega

●

Vattenfall

باز کردن پروفایل در سایت تامین کننده انرژی مورد نظر خود:
اگر شما خانه یا آپارتمانی را اجاره کنید ،گاز و برق معموال جزء هزینه های اضافی ( )Nebenkostenگنجانده نمی شود ،بلکه
به عنوان سرویس های جداگانه طبقه بندی می شوند .اگر مطمئن نیستید که چه چیزی در اجاره شما وجود دارد ،قرارداد اجاره ای
خود را بررسی کنید .به طور مشابه ،اگر شما یک خانه خریداری کرده باشید ،باید یک حساب کاربری را در سایت تامین کننده
انرژی باز کنید .این آسان است و معموال می تواند به صورت آنالین انجام شود .ممکن است شما نیاز به شماره های کنتور
دستگاه های گاز و برق خود داشته باشید.اما به جای آن شما به صورت خودکار
اگر شما قراردادی با هیچ شرکتی نبندید ،برق محل سکونتتان قطع نخواهد شد ،اما در عوض به صورت خودکار یک قرارداد
پیش فرض به نام “ ”Grundversorgungبرای شما ثبت می گردد .در حالی که این امر به شما یک منبع بی وقفه برق و گاز را
تضمین می کند ،به ندرت برای شما از لحاظ اقتصادی مناسب خواهد بود .بنابراین ،از لحاظ مالی مناسب ،این است که تامین
کننده انرژی محل سکونتتان را خود انتخاب کنید.

تغییر دادن تامین کننده انرژی در آلمان:
تغییر دادن تامین کننده انرژی یک فرآیند سریع و آسان است ،زیرا شرکت جدید انتخابی شما برای شما بیشتر کارها را انجام
خواهد داد .تمام کاری که باید کنید این است که یک شرکت جدید را انتخاب کنید و برخی از جزئیات (معموال شامل جزئیات
حساب بانکی ،شماره حساب و استفاده برآورد شده است) را ارائه دهید .سپس آنها با تامین کننده قبلی تماس می گیرند تا قرارداد
قبلی را لغو کنند و همه چیز را در زمان تعیین شده برای اطمینان از انتقال راحت فراهم کنند.
توجه داشته باشید که بعضی از تامین کنندگان انرژی ،و همچنین ارائه دهندگان اینترنت ،نرخ های ارزان تر را بر اساس حداقل
دوره قرارداد ( )Mindesvertraglaufzeitتا  24ماهه ارائه می دهند .اطمینان حاصل کنید که به شرایط قراردادتان پایبند بوده
اید قبل از اینکه تأمین کننده انرژی را تغییر دهید  ،از جمله حداقل دوره قرارداد و دوره های اطالع رسانی ،در غیر این صورت
شما ممکن است هزینه خروج زود هنگام را بپردازید.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
113

انرژی سبز در آلمان :
در سال  ،2000دولت فدرال ( )Bundesregierungبرنامه های خود را برای متوقف کردن تمام انرژی هسته ای در آلمان تا
سال  2021اعالم کرد .احتیاج به منابع جایگزین انرژی سبز باعث افزایش بودجه برای منابع تجدیدپذیر شده است .هدف این
است که  80درصد از انرژی آلمان را تا  2080تجدید پذیر کند.
به این معنی که بسیاری از شرکت ها برق ( )Ӧkostromو گاز ( )Ӧkogasپایدار تولید شده از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی
خورشیدی و باد را ارائه می دهند.

منبع /https://migrategermany.com :

قرارداد تلویزیون و رادیو
را دیو تلویزیون سایتهای اینترنتی در کشور آلمان غیر وابسته می باشند.
این رادیو تلویزیونها اخبار را بدون هیچ نوع گرایش وابستگی اقتصادی و سیاسی انتشار می دهند.
همه افراد جامعه مبلغی برای تامین مخارج این خبر رسانیها پرداخت می نمایند .به این مبالغ سهم گفته می شود.
میزان این مبلغ یا سهم را قانون مشخص کرده است:
هر خانوار در آلمان موظف به پرداخت این سهم می باشد .میزان این سهم در ماه برابر با  17,50یورو تعیین شده است .صرف
نظر از اینکه این خانوار چند عضو داشته باشد.
این مبلغ باید ماهیانه به اداره رادیو و تلویزیون پرداخت شود.
Beitragsservice von ARD, ZDF und
Deutschlandradio, 50656 Köln
بعضی افراد از پرداخت این مبلغ معاف هستند.
مثال اگر شما از کمکهای اجتماعی (سوسیال هیلفه و اداره کار) بهره مند می شوید ،در این صورت باید شما برای معافیت از
پرداخت این سهم یک تقاضای کتبی ارائه دهید.
اگر در منزل مشترک زندگی می کنید یک نفر باید این فرم را پر کرده و دیگری زیرمجموعه آن شخص دیگر قرار گیرد و این
مبلغ بین شما و دیگر تقسیم می شود  ،در وگه های دانشجویی این کار به صورت اتوماتیک بین بچه های وگه تقسیم می شود.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
114

همچنین مطالعه این فایل نیز توصیه می شود.

دفاتر فنی و پرینت و اسکن و کپی
شما برای خدمات فنی و پرینت می توانید به مغازه  COPY2000مراجعه نمایید که آدرس آن در لینک زیر قرار داده شده است

Copy2000
Templergraben 44, 52062 Aachen
Phone: 0241 4018053
با داشتن کارت عضویت انجمن دانشجویی ایزا دارای  20درصد تخفییف در تمامی خدمات می باشید.
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پرینت رایگان

همچنین برای گرفتن پرینت رنگی سیمی شده  160صفحه ای رایگان یک بار در ماه و بار دوم و چندم با هزینه ناچیز  4تا 5
یورو که بسیار مناسب برای پرینت گرفتن  lectureهاست ،به سایت زیر مراجعه کرده و با ایمیل دانشگاهی خود یک اکانت
بسازید :
https://www.pluspeter.com
Das 100% kostenlose Lerntool für Studierende | charly.education
نکته  :ممکن است در بعضی مواقع این امکان رایگان بودن برداشته شود ولی در هر صورت به صرفه است.
بهترین وبسایت برای تغییرات حجم و  PDFخود این وبسایت می باشد .توصیه می شود دو اسالید در یک صفحه بیاندازید.
همچنین برای چند اسالید در یک صفحه قرار دادن می توانید هنگام پرینت ،حالت پرینت را روی پی دی اف گذاشته و تعداد
اسالید در صفحه را باال ببرید.

سوپرمارکت ها و خرید مواد غذایی در آخن
شما رنج وسیعی از سوپرمارکت های زنجیره ای را در شهر آخن مشاهده می کنید که معروف ترین آنها :
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ولی سوپر مارکت های زیر نیز سوپر مارکت های خوبی است ،که جنس های مطابق ذائقه ایرانی ها عرضه می کنند :

●

«سوپر مارکت آنالین ایرانی »
با خرید باالی  ۵۰یورو
ارسال رایگان درب منزل
https://safran-eu.de

Judi Markt

●

Promenadenstraße, 52062 Aachen, Germany
+49 241 46829929
Hilal Supermarkt

●

Adalbertsteinweg 38, 52070 Aachen, Germany
+49 241 47582224
) این سوپرمارکت پیشنهاد می شود ( Palmyra markt

●

Stiftstraße 39, 52062 Aachen
+49 241 47968623

با نصب اپلیکیشن  kaufDAو وارد کردن شهر محل زندگی میتوانید از تخفیفات هفتگی سوپرمارکت ها و فروشگاه ها
نزدیک با خبر شوید.

نانوایی
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●

نانوایی تافتان به سبک ایران

DARON Bröt
00491639343011
Promenadenstr 48

پست
پست دی اچ ال
برای ارسال و دریافت بسته های پستی از طریق  DHLراه های مختلفی وجود دارند که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.
ارسال بسته پستی از درب منزل:
در صورتی که امکان بردن بسته به اداره پست جهت ارسال را ندارید ،می توانید با خرید آنالین تمبر (در سایت  )DHLو پرداخت
یک هزینه اضافی بسته را روز بعد درب منزلتان جهت ارسال به مامور پست تحویل دهید.
دریافت بسته پستی در اداره پست:
در صورتی که توانایی دریافت بسته پستی در منزلتان را ندارید ،برای دریافت بسته های پستی می توانید به جای آدرس خودتان
به عنوان گیرنده ،آدرس اداره پست را بنویسید .توضیحات تکمیلی در لینک زیر:
DHL Filiale - Paket an eine Postfiliale oder DHL Paketshop liefern lassen
ارسال و دریافت بسته های پستی از طریق :Paketshop
 Paketshopبه فروشگاه ها و مراکزی گفته می شود که خدمات پستی نیز ارائه می دهند.
●

برای ارسال بسته های پستی از طریق  Paketshopمی توانید تمبر را آنالین (از طریق سایت  )DHLخریداری کرده
و پس از چسباندن به بسته جهت ارسال به این مراکز تحویل دهید.

●

جهت دریافت بسته های پستی در یک  Paketshopمی توانید نام و شماره شناسه پستی خود به همراه آدرس
 Paketshopبه عنوان نشانی گیرنده وارد کنید .برای دریافت شناسه پستی نیاز به عضویت و دریافت کارت
مخصوص کاربری دارید .جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.dhl.de/de/privatkunden/anmelden.html

ارسال و دریافت بسته های پستی از طریق :Packstation
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 Packstationبه صندوق های پستی گفته می شود که به صورت شبانه روزی جهت ارسال و دریافت بسته های پستی در
دسترس هستند .برای استفاده از این صندوق ها نیاز به عضویت و دریافت کارت مخصوص کاربری دارید .جهت ثبت نام به
لینک زیر مراجعه کنیدhttps://www.dhl.de/de/privatkunden/anmelden.html :
●

برای ارسال بسته های پستی از طریق  Packstationمی توانید تمبر را آنالین (از طریق سایت  )DHLخریداری کرده
و پس از چسباندن به بسته ،بارکد پستی را در محل  Packstationاسکن کرده و بسته را درون صندوق قرار دهید.

●

جهت دریافت بسته های پستی در یک  Packstationمی توانید نام و شماره شناسه پستی خود به همراه آدرس
 Packstationبه عنوان نشانی گیرنده وارد کنید .اگر همه صندوق ها پر باشند یا ابعاد بسته بزرگتر از ابعاد صندوق
ها باشد ،بسته پستی به نزدیک ترین شعبه اداره پست فرستاده می شود.

لیست تمامی ادارات پست Paketshop ،ها و  Packstationها در شهر آخن را می توانید در لینک زیر ببینید:
https://parcelshopfinder.dhlparcel.com/?setLng=de

پست به ایران
در حالت کلی از  2طریق میتوان نامه یا بسته پستی را به ایران فرستاد:
-1پیدا کردن شخصی که عازم ایران است که معموال در گروه های فیس بوکی هر شهری می توان این افراد را پیدا کرد یا رفتن
به فرودگاه و درخواست از مسافرانی که به ایران پرواز دارند.
 .2ارسال از طریق پست آلمان که قیمتها بر اساس سایز بسته و وزن متغیر است و با رجوع به سایت , dhlمی توان از قیمت های
روز مطلع شد.
●

بهتر است قبل از اقدام سایت پست را چک کنید و از آخرین تغییرات اداره پست آلمان در مورد ارسال بسته های پستی
به کشور مورد نظر اطالع پیدا کنید.

پست داخلی آخن
پست با Postbank
برای پست نامه یا برگه ای در آخن می توانید به شعبه های پست بانک مراجعه کرده و مراحل پست را دنبال کنید.
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یکی از شعبات مرکز شهر آن به آدرس زیر است :
Postbank Filiale, Pontdriesch 4
پست Hermes

اگر خواهان ارسال بسته یا نامه پستی هستید می توانید به  Kioskهای در سطح شهر که دارای این لوگو می باشند مراجعه نمایید.
هزینه ارسال نامه یا بسته با این پست بسیار پایین است و اگر بسته شما در حجم یک جعبه کفش باشد مبلغ ارسال آن در داخل
آلمان بسیار محدود و به قیمت ناچیز  5یورو می باشد.

پست نامه بدون مراجعه

.در این سایت ثبت نام کنید
اینترنتی نامه خود را اسکن یا تایپ کن .خود این شرکت پرینت کرده و میفرستند .خیلی زود و سریع رسیده و تفاوتش این است
.که در مقصد پرینت شده و زودتر توزیع می شود
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تفریحات
رستوران ها و فست فود ها

●

رستوران وایت هاوس

دارای بوفه سلف سرویس که به مبلغ  ۷یورو می باشد.
Pontstraße 141, 52062 Aachen, Germany

https://maps.app.goo.gl/JpHBwiGoJ9Zr

●

فست فود سلطان

دارای تخفیف  40درصدی برای دانشجویان آخن می باشد*با ارائه کارت دانشجویی*
Sultans Of Kebap

Pontdriesch 43, 52062 Aachen

●

چیکن پوینت

Pontstraße 134, 52062 Aachen

● رستوران و فست فود حبیبی
habibi.cafelists.com
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Pontstr. 151 · 52062 Aachen
41225445 0241

)● فالفل و دونری (ارزان قیمت
Karlsgraben 69, 52064 Aachen
پیتزا دومینو آخن

●

Templergraben 42, 52062 Aachen

باشگاه های تفریحی و ورزشی
World of Fitness PUR Aachen

●

Pontstr. 141 - 149

Bowlo Bowling & Lounge

●

Roda J.C. Ring 2e, 6466 NH Kerkrade The Netherlands
 هیرلن قابل دسترسی است که روی سمستر تیکت لحاظ شده است44 این مسیر با خط

bar lichthof باشگاه بیلیارد و بار

●

Johanniterstraße 10-12, 52064 Aachen

Gaia Zoo باغ وحش زیبای شهر کرکراده

●

Gaiaboulevard 1, 6468 PG Kerkrade, Netherlands
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●

استخر Parakhaus Carolus Thermen

Parkhaus Carolus Thermen, Passstraße 79

●

استخر آب درمانی Hallenbad Elisabethhalle

Elisabethstraße 10
لیست کامل استخرهای سرباز و سرپوشیده را می توانید در این سایت ببینید.

●

Holocafé Aachen - Virtual Reality Gaming

Theaterstraße 20

●

Black LaserTag Aachen

Jülicher Str. 392

●

Paintballpark Aachen

Karl-Friedrich-Straße 72

سفر به ایران
برای سفر به ایران می توانید از تمامی فرودگاه های کولن  ،دوسلدورف  ،فرانکفورت و آمستردام به شهرهای مختلف ایران سفر
کنید.
برای مقایسه کلی قیمت ها می توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید :
●

www.google.com/flights

سفر و هتل در اروپا
بعد از اینکه از جاذبه های گردشگری و  Walking Tourهای رایگان در شهرهای مختلف ایالت  NRWلذت بردید  ،به پارک
زیبای آیفل و موزه کارل و اماکن دیدنی آخن و کرکراده و هیرلن و ماستریخت با سمستر تیکت رایگان خود سر زدید شاید به فکر
سفر در داخل آلمان و سپس اروپا بیافتید !
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سفر دانشجویی در داخل آلمان و کل اروپا :

www.blablacar.de/blablabus/nan

BlaBlaBus: ab 4,99€ ans Ziel | Und 2 Sitzplätzen nur für dich | BlaBlaCar.de
اگر با نرم افزار  blablacarآشنا هستید ,که مردم در صورت سفر از مقصدی به مقصد دیگر صندلی های ماشین خود را با
قیمت های ارزان به مسافران در آن مسیر ارائه می دهند  ،مدتی است آپشن  blablabusهم به آن اضافه شده است  ،که با آن
می توانید صندلی های خالی اتوبوس ها را در آن مسیر بگیرید.
مثال در بسیاری از مواقع مسیر آخن تا برلین فقط با  5یورو !

تورهای دانشجویی در اروپا:

PM2AMTRIPS

●

در صورت تورهای دانشجویی می توانید به سایت  https://pm2amtrips.comنیز مراجعه کنید.

INCAS RWTH

●

انجمن دانشجویان دانشگاه  RWTHنیز برنامه های خوبی در  Weekendها ارائه می دهد که چک کردن وبسایت آنها خالی از
لطف نیست :
https://www.incas.rwth-aachen.de/
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راه های سفر در اروپا :
هوایی :

بهترین و ارزان ترین راه سفر برای این منظور هواپیمایی رایان ایر است که دارای بلیط های ارزان در حالی که با یک کوله
پشتی سفر کنید دارا می باشد.

زمینی :

برای زمینی استفاده از  Flixbusرا به شما پیشنهاد می دهیم که نرم افزار آن و دیدن مسیر ها و قیمت اتوبوس های این شرکت بر
روی آن قابل نمایش است.
یا از همان نرم افزار  blablacarاز اتوبوس و خودرو استفاده نمایید.

بخش ورزش دانشگاه :

همچنین وبسایت بخش ورزشی دانشگاه گاهی رویدادها و سفر های ورزشی خوبی برگزار می کند.

رزرو اتاق یا هتل در اروپا :

BOOKING.COM

●
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حتما با وبسایت معروف  Bookingآشنا هستید که در آن می توانید تمامی هتل ها و اتاق ها و خانه ها را مشاهده نمایید.
Airbnb.com

●

وبسایت  airbnbهم می تواند گزینه دیگر جالبی برای شما باشد.

زبان آلمانی
کالسهای زبان آلمانی

کالسهای داخل دانشگاه :
●

کالس های زبان آلمانی دانشگاه RWTH

Sprachenzentrum der RWTH Aachen University
برای شرکت در این کالس ها که از سطح  A1تا سطح  C1هست و حتی امتحان  TestDAFنیز برگزار می کند  ،شرکت نمایید.
مدرکی که این موسسه ارائه می کند در آلمان معتبر می باشد.
برای شرکت در این کالسها حتما باید یک آزمون تعیین سطح بدهید که کامپیوتری است و در یک روز مشخص برگزار می شود
 ،حتما تاریخ ها را در داخل وبسایت این موسسه چک نمایید.
هزینه کالسهای حضوری در هر مرحله بین  180تا  360یورو می باشد.
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هزینه کالسهای آنالین بین  90تا  200یورو می باشد.

کالسهای خارج دانشگاه :
Berlitz Sprachschule Aachen

●

Mostardstraße 1, 52062 Aachen
inlingua Sprachschule Aachen

●

Markt 29/31, 52062 Aachen
EVOLANGUAGE Sprachschule Aachen

●

Mostardstraße 1, 52062 Aachen
KERN AG Training Sprachschule

●

Kapuzinergraben 18-22/4. Obergeschoss
●
●

آموزش آلمانی توسط خود گروه ایزا (مکالمه)
آموزش آلمانی تا سطح  B2به صورت خصوصی توسط خانم آزاده فوکر از اعضای ایزا
www.farsi-aachen.de
شماره تماس 00491799062214 :

کورسهای آنالین و منابع آموزشی آلمانی
●

نرم افزار  DWکه توسط شرکت  Deutsche welleزیر نیز بسیار مفید است که می تواند آن را روی موبایل نصب کنید
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: وبسایت زیر نیز توصیه می شود که آموزش آنالین زبان آلمانی با هر بودجه ای را ارائه می دهد

●

https://preply.com

سلایر

●

Nicos Weg Full series- A1 A2 B1
Highly recommended
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs7zUO7VPyJ7n29SeiN1tK4Z-Alh1WHyM

موزیک

●

Two German Music Playlists with easy lyric- suitable for German learners:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwRHzsbS3xkwFEePN81wsT9PxrOuId-SO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwRHzsbS3xkzilhL4y30csJHTa7K0ov91
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تعامل با جامعه آلمانی
رفتار مردم آلمان | The behavior of the German people

شاید با خواندن این تیتر در ابتدا فکر کنید که مگر رفتار مردم آلمان چگونه است که باید برای آن توصیه هایی طالیی هم به کار
ببندیم؟ باید در این رابطه به شما بگوییم که در بین خود اروپایی ها رفتار و منش مردم آلمان کمی با دیگر مردم جهان فرق دارد!
اما این بدان معنا نیست که این حرف تعمیمی به همه ی آلمانی ها و تک به تک آنان باشد اما ،در انتها باید بدانید که معموال آلمانی
ها حساس تر و متفاوت تر از دیگر مردم کشورها هستند .پیشنهاد می کنیم که در ادامه با ما دراین موضوع همراه باشید تا به
اتفاق یکدیگر ،مروری بر رفتار مردم آلمان و نکاتی طالیی برای برخورد با آن ها داشته باشیم.

کسانی که به آلمان سفر کرده اند و یا در آن جا زندگی کرده اند ،به اتفاق می گویند که بی تعارف ،رفتار مردم آلمان سر جمع با
دیگر مردم اروپا و یا حتی مردمان کشورهای دیگر ،خیلی فرق می کند و ممکن است تا در برخورد اول رفتارشان متکبرانه و از
سر غرور به نظر برسد .خیلی ها می گویند که پیدا کردن یک دوست در آلمان از کارهای بسیار سخت است .در واقع همه می
گویند که آلمانی های همیشه یک فاصله ی معلوم و خاص از طرف خود با دیگران ایجاد می کنند.

درباره ی آلمانی ها و طرز برخوردشان با دیگران به شوخی می گفت که آلمانی ها حتی با خودشان هم قهر هستند! باید بگوییم که
چنین تعبیری آن چنان هم درست نیست زیرا هنگامی که آلمانی ها حُسن نیت کسی را درک کنند و با او وارد رابطه ی دوستانه
بشوند ،بسیار هم مهربان و خونگرم هستند .اما همیشه در برابر آلمانی ها این اصل وجود دارد که آن ها حتی بعد از  ۵۰سال هم
شما را یک مهمان محترم و عزیز می بینند و این دیدگاهشان فارق از شغل و جایگاه اجتماعیشان است.
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در آلمان مردم با خارجی هایی که از قاره های دیگر جهان وارد کشورشان شده است دوست می شوند اما با همه ی اینها واقعیت
این است که از نظر آلمانی ها ،بهترین کشور دنیا هستند و از نظر کیفیت زندگی ،حرمت انسانی و نظم و دانش و خردپیشگی
عمومی در بهترین شرایط در سراسر جهان قرار گرفته است .بهترین راه برای تطبیق دادن خود با مردم آلمان این است که اگر
قصد ادامه ی زندگی خود در آلمان را دارید ،بهتر است که از سنین کم به این کشور مهاجرت کنید تا هنگامی که به سنین جوانی
رسیدید ،کامال خود را تطبیق داده باشید .به همین علت و برای این که در برابر رفتار مردم آلمان بهترین عکس العمل را از خود
بروز دهید ،توصیه هایی طالیی برای شما در هر مکانی داریم.

اگر در رستوران هستید…
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اگر در یک رستوران آلمانی هستید ،باید این را بدانید که در آلمان وقتی که عده ای در رستوران نشستهاند و تازه واردی به
جمعشان اضافه می شود ،هیچ کس از جای خود بلند نمیشود و نظم رستوران را به هم نمیریزد .تازه وارد هم به محض ورود
ضمن خوش و بشی کوتاه ،پیش هرکسی که جایی بود می نشیند و با همان یک نفر که در بقلش نشسته است ،فقط دست می دهد و
سپس دو ضربه با پشت انگشت اشاره به میز میکوبد و سالمیبه همه میدهد!

باور کنید کل سالم و احوال پرسی آلمانی ها همین است ،کوتاه و مختصر .در رستوران برای صرف اگر آرنج های خود را بر
روی میز قرار دهید ،دور از ادب است و در رستوران نباید موقع غذا خوردن از مچ دست بیشتر روی میز قرار گیرد و موقع
غذا خوردن باید چنگال غذاخوری را تا اتمام غذا به دست داشته باشید.

همچنین به خاطر داشته باشید که در اصول رفتار مردم آلمان بر سر میز غذا ،هرگز نباید چنگال را در دست راست قرار دهید.
در سفر به آلمان و رفتن به رستوران های این کشور به خاطر داشته باشید که اگر نمی دانید که رستورانی که قرار است بروید
چگونه است ،از لباس های رسمی استفاده نمایید تا ریسک کمتری در نوع پوشش خود کرده باشید.

به یاد داشته باشید که بیشتر رستوران های ایرانی و ترکی که در این شهر هستند ،غذاخوریهای راحتی هستند که میتوانید با
همان لباس های معمولی خودتان به آنجا بروید .انعام دادن در رستورانها از آداب رفتار مردم آلمان است .برای پرداخت بهای
رستوران در بسیاری از رستورانها میتوانید از کارت های اعتباری بینالمللی یا کارت بانک های آلمانی نیز استفاده کنید .هر
چند که هیچ چیز جای پرداخت نقدی را برای آلمانی ها نمی گیرد.
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همچنین به یاد داشته باشید که آلمانیها معموال در روزهای یکشنبه به جای صبحانه و ناهار ،وعده ای غذایی به نام برانش که
بسیار هم خوشمزه است را میخورند که از ساعت  ۱۱تا  ۱۴بعد از ظهر در هتلها سرو میشود.

اگر در میهمانی هستید…

همانطور که گفتیم ،آلمانی ها در رفتار اجتماعیشان نسبت به تمام آدم هایی که از ملل دیگر شناخته اید؛ متفاوت تر و خاص تر
هستند .آلمانی ها در یک مهمانی به پای یک تازه وارد بلند نمی شوند و برای هم جا هم نمی گیرند .در اولین فرصتی که در کنار
شخص خاصی قرار گرفتید ،با همان مثال می توانید دست بدهید و الزم نیست که تک به تک به همه سر بزنید.

چیزی به نام روبوسی کردن در بین آلمانی ها اصال رواج ندارد و آن ها مگر این که از اقوام درجه یک هم باشند این کار را انجام
می دهند .در زمینه ی رفتار مردم آلمان باید این نکته ی فوق العاده طالیی را به یاد داشته باشید که اگر دوست دارید که گفتگوی
شما با  ۱فرد آلمانی به خوبی انجام شود ،حتما فاصله ی مناسب را با آن فرد حفظ کنید .به هر حال هر ملتی اصول خود را دارد و
بر این اساس ،آلمانیها هم مانند هر ملت دیگری آدابی دارند که با آن آداب رفتارشان معنی پیدا می کند و از دیگر ملل جهان
متمایز می شوند.
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اگر می خواهید از وسایل حمل و نقل استفاده کنید…

به نظر شما نرخ استفاده از تاکسی و یا هر وسیله ی نقلیه ای در ایران گران است؟ پس باید نظر یک گردشگر خارجی را که به
ایران می آید را جویا شوید! هزینه ی حمل و نقل نه تنها در آلمان بلکه در سراسر اروپا گران است و دلیلش هم این است که در
کشورهای اروپایی ،هزینه ی سوخت و انرژی زیادتر است.

خیلی از مسیرها را اگر به جای تاکسی با اتوبوس یا مترو طی کنید ،به نفع شما است .البته به یاد داشته باشید که با پرداخت هزینه
ای کمتر از پول تاکسی می توانید تا مثال از اتوبوس استفاده کنید .در فرودگاه و ایستگاه های مترو نیز میتوانید ،نقشه ی کامل و
زمان حرکت اتوبوسها و مترو را بخرید.

به یاد داشته باشید که معموالً بلیت متروی شما را بررسی نمیکنند اما اگر مامور مترو از کسی بلیت بخواهد و آن فرد بلیت
نداشته باشد ،جریمهاش تا  ۳۰برابر بهای خود بلیت است! اما یکی از نکات خوبی که درباره ی تاکسی های آلمانی و رفتار مردم
آلمان وجود دارد این است که در هر ساعتی از شبانه روز که تاکسی بگیرید دقیقا همان بهایی را می پردازید که برای شما
مشخص شده است و به هیچ عنوان از شما مبلغی اضافه گرفته نمی شود.
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اگر با یک آلمانی وارد مکالمه شدید…

اگر با یک آلمانی وارد مکالمه و بحث شدید باید این را بدانید که اصال آلمانی ها دوست ندارند که درباره ی هیتلر و هر کاری که
با دنیا کرد حرف بزنند .حتی از سر شوخی هم به آنان چیزی در این زمینه نگویید .پرسیدن این سوال که شما اهل کجا هستید هم
از آن دست سوال هایی است که آن ها را بسیار ناراحت میکند زیرا در برخی از مناطق هنوز هم طرفداران نازی رفت و آمد
می کنند و این سوال اولین چیزی را که در ذهن آنان تداعی می کند این است که شما می خواهید تا این مورد را چک کنید.

آلمانیها در صورتی که انگلیسی بدانند ،حتما ً با شما انگلیسی حرف میزنند و در صورتی که شما هم این زبان را بدانید ،جور
دیگری به شما نگاه می کنند .لباس های تمیز و مرتب هم اثر مثبتی بر این مردم دارد .در صفهای سینما ،اتوبوس و هر مکان
عمومی دیگری رفتار مردم آلمان حکم می کند که فاصله ی خود را با نفر جلویی حفظکنند .این فاصله را همه حفظ می کنند و
کسی هم خودش را بین شما و نفر جلویی جا نمی کند.

منبع https://www.eligasht.com :

اسبابکشی
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روش اول :ارسال چمدان از طریق پست دی اچ ال
در صورتی که می خواهید داخل آلمان اسباب کشی کنید ،می توانید چمدان های خود را با پست دی اچ ال به آدرس جدیدتان پست
کنید .برای این کار کافی است تمبر مخصوص  Reisegepäckرا خریداری کنید که هزینه آن حدود  16یورو می باشد .با
پرداخت حدود  1یورو اضافی می توانید تاریخی که می خواهید چمدانتان در آدرس جدید به شما تحویل داده شود را نیز مشخص
کنید( .نهایتا  8روز دیرتر را می شود انتخاب کرد ).اطالعات بیشتر در لینک زیر:
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/deutschlandweit-versenden/reisegepaec
k.html
برای آشنایی با روش های ارسال پستی در همین ویکی بخش "زندگی در آلمان —> پست" را مطالعه بفرمایید.
روش دوم :اسباب کشی از طریق شرکت های Umzugsservice
برای اسباب کشی در داخل آخن می توانید با شرکت های  Homeserviceتماس بگیرید که شماره های تماس آنها در اینترنت می
باشد .این شرکتها خدمات فرستادن راننده و کمک را برای شما انجام می دهند و ساعتی با شما هزینه را حساب خواهند کرد.
هزینه اسباب کشی بین ساعتی  23تا  30یورو می باشد.
یکی از بهترین شرکت ها در این زمینه را معرفی خواهیم کرد :
Darna Homeservice
Tel : 01779333083
Email : Darna.Homeservice@outlook.de
هزینه با کمک ساعتی  23یورو می باشد.
روش سوم :اجاره ماشین اسباب کشی
شرکت های مختلفی ماشین های اسباب کشی اجاره می دهند .چند نمونه از این شرکت ها عبارتند از:
Cambio CarSharing -1
در صورتی که می خواهید داخل شهر آخن اسباب کشی کنید ،ما شرکت  Cambioرا توصیه می کنیم .جهت کسب اطالعات
بیشتر در همین ویکی بخش "زندگی در آلمان —> اجاره ماشین" را مطالعه کنید.
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مترجمان
جهت ترجمه مدارک فارسی به آلمانی برای انجام امور اداری در برخی ادارات آلمان ممکن است نیاز به ترجمه رسمی داشته
باشید .این ترجمه معموال توسط مترجم قسم خورده انجام میشود .در سایت کانون مترجمان و مفسران آلمان میتوانید نزدیک ترین
.مترجم را بسته به نوع ترجمه مورد نیاز پیدا کنید
search.bdue.de

مترجم جهت ترجمه با مهر دادگستری در شهر آخن

Dr. Said Bahreini - Übersetzer & Dolmetscher
für Persisch (Farsi) Iran & Afganistan
Adenauerallee 18
52066 Aachen
Fon: 02 41 / 57 50 00
Mobil : 01 77 / 6 57 50 00

نزدیکترین مترجم قسم خورده به شهر آخن

Sara Behrangfar
Übersetzerin
http://www.behrangfar.de/

Meineckestr. 28
40474 Düsseldorf
Germany
Tel.: +49 157 82975799
sbehrangfar@gmail.com
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یکی از مترجمان که از اعضای ایزا نیز هستند :
آزاده فوکر
مترجم رسمی و سوگند خورده از دادگستری کولن
فارسی به آلمانی و آلمانی به فارسی
ترجمه رسمی انواع مدارک
وبسایت :
www.farsi-aachen.de
شماره تماس 00491799062214 :

پزشکان ایرانی
●

دکتر حمید انعامی

دندانپزشک
https://aixdent.com/
Leydelstraße 21, 52064 Aachen

●

دکتر سهیال غفاری

پزشک متخصص پوست
Jülicher Str. 39
Telefon: (0241) 91 10 10
● دکتر زهره علیزاده امجدی
روانپزشک و روانشناس
Boxgraben 95
Telefon: (0241) 9 00 57 75
● دکتر تبریزی
پزشک عمومی
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Von-Coels-Str. 3
Telefon: 02 41 55 20 93

●

دکتر دانایی

پزشک زنان
Theaterplatz 6
Telefon: (0241) 3 36 68
●

دکتر فالحی

دندانپزشک
Sanatoriumstr. 10
Telefon: (0241) 3 39 88

دعوت بستگان به آلمان
برای دعوت بستگان به آلمان نیاز دارید که برای گرفتن دعوت نام اقدام کنید .سیستم وقت دهی دعوت نامه در آخن به صورت
اینترنتی شده و دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای گرفتن وقت قبلی نیست.
برای آگاهی از مدارک الزم این فایل را مشاهده کنید ولی حتما سایت سفارت نیز چک کنید.
نمونه دعوت نامه پیشنهادی ما در این فایل قرار داده شده است که فقط کافی است فیلدهای قرمز را پر کنید.

ویزای جستجوی کار آلمان
همه موارد به تجربه همراه با سوالهای متداول هنگام مصاحبه در این فایل قرار داده شده است .اطالعات ممکن است عوض شود
و حتما با سایت سفارت آلمان مقایسه ای داشته باشید.
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الحاق همسر
اگر شما می خواهید به سمت آلمان به منظور پیوستن به یکی از اعضای خانواده یا همسر حرکت کنید ،ویزای پیوستن همسر
و فرزند به خانواده در آلمان برای زندگی و کار در آلمان به شما این اجازه را می دهد .مقاله موجود به کوشش همکاران
موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی تهیه شده است ،جهت کسب اطالعات بیشتر بابت این ویزای الحاق به همسر و موارد
مشابهی مثل روشه های مهاجرت و اقامت ویزای ازدواج یا کار و تحصیل می توانید به مشاورین موسسه در دفاتر تهران و
شیراز تماس حاصل فرمایید.

اگر شما یک شهروند از اتحادیه اروپا در منطقه اقتصادی اروپا هستند؛ هر عضو از خانواده شما که عضوی از ()EEA
اتحادیه اروپا یا یکی از کشورهای ایسلند ،لیختن اشتاین و نروژ یا سوئیس باشند ،به شما اجازه می دهند برای اقامت وارد
آلمان شویدو به کار و زندگی در آلمان و همچنین اتحادیه اروپا  /منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس بپردازید .به این منظور باید
اجازه اقامت آلمان برای شما اعمال شود.

شرایط ویزای الحاق و پیوستن همسر و فرزند به خانواده در آلمان
به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا  /منطقه اقتصادی اروپا  /شهروند سوئیس ،شما یک پاسپورت یا کارت شناسائی معتبر نیاز
دارید ،و شما باید برای ثبت نام با اداره ثبت نزدیک منطقه سکونت خود ظرف سه ماه از ورود به کشور مراجعه کنید .برای
اطالعات بیشتر ،راهنمایی های ما را برای ورود به اتحادیه اروپا  /منطقه اقتصادی اروپا اگر در حال حرکت به آلمان هستید
ببینید.

عضو غیر اتحادیه اروپا  /منطقه اقتصادی اروپا  /اتباع سوئیسی
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اگر شما در حال پیوستن به اتحادیه اروپا  /منطقه اقتصادی اروپا و یا اعضای خانواده خود در سوئیس هستید اما شما از یکی
از این کشورها نیستید ،برای شما باید از قبل ویزا (بسته به ملیت شما) اعمال شود .بعد از آن شما کارت اقامت خود را از
اداره بیگانه در منطقه دریافت خواهید کرد اگر شما میخواهید شد در آلمان زندگی کنید.

اگر در اتحادیه اروپا  /منطقه اقتصادی اروپا  /سوئیس برای شما همسر یا شریک زندگی ثبت شده است ،اگر مجردید اما
دارای یک کودک از یک شهروند آلمانی هستید ،و یا پدر و مادر یا سرپرست قانونی مجرد یک فرزند آلمانی هستید ،جزئی از
شهروندان آلمان هستید و به شما اجازه اقامت داده خواهد شد ،تا زمانی که شرایط تغییر کند.

شرایط و الزامات ویزای الحاق یا پیوستن همسر و فرزند به خانواده
اگر می خواهید به آلمان بپیوندید:

●

اجازه اقامت

●

اتاق به اندازه کافی برای اقامت شما (توسط سفارت آلمان  /پردازش برنامه کنسولگری قضاوت)

●

منابع مالی کافی و امن (ارزیابی توسط مقامات آلمانی)

هر کس دیگری که مایل به پیوستن به یک از اعضای خانواده خود در آلمان است باید برای اجازه اقامت به منظور پیوستن به
خانواده اقدام کند.

شرایط همسران برای ویزای پیوستن یا الحاق خانواده در آلمان
اگر شما در حال پیوستن به همسر خود (ازدواج و یا شریک زندگی مدنی) هستید ،هر دوی شما باید بیش از  18سال سن
داشته باشید و باید مهارت های اولیه زبان آلمانی داشته باشید .مگر اینکه ،همسر شما یک یا بیشتر از مقوله های زیر را دارا
باشد:
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●

دارای کارت آبی اتحادیه اروپا،

●

در آلمان به عنوان یک محقق حضور داشته باشد،

●

یک فرد مجرب،

●

خود اشتغالی،

اگر چنین است ،هیچ الزامی برای سن شما وجود ندارد و شما نیاز به صحبت به زبان آلمانی ندارید.

اگر اجازه اقامت خود را به عنوان یک دانش آموز ،کارمند و یا یک فرد خود اشتغال در حالی که ازدواج کرده اید (یا
همکاری مدنی) خود را آغاز کردید گرفتید ،پس از آن تا زمانی که برنامه ریزی مورد نیاز برای اقامت در آلمان برای بیش
از یک سال را آغاز کردید ،شما می توانید اجازه اقامت خود را دریافت کنید .اگر به شما بعد از ازدواج با همسر خود اجازه
اقامت اهدا شد ،شما باید صبر کنید تا همسر شما به مدت دو سال مجوز اقامت را اخذ کند.

شرایط فرزندان ویزای پیوستن همسر و فرزند به خانواده
کودکان زیر  16می توانند پدر و مادر خود را بدون انجام هر گونه شرایط در صورتی که کودک بین  16تا  18سال باشد
پدر مادرش در هر صورت که ازدواج کرده  /طالق  /بیوه / ،باشد باید مسلط به زبان آلمانی نیز باشد و یا قادر به درک
راحت زبان آلمانی باشد به منظور دریافت اجازه اقامت برای الحاق به خانواده اقدام کند (که توسط سفارت آلمان  /برنامه
پردازش کنسولگری قضاوت).

اگر پدر و مادر شما دارای کارت آبی ،اجازه اسکان و یا اجازه اقامت برای اهداف بشر دوستانه هستند  ،پس از آن موارد
مورد نیاز دومی صدق نمی کند.

نحوه و شرایط درخواست ویزای پیوستن همسر در آلمان
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چگونه باید درخواست داد؟

شما باید درخواست را به سفارت آلمان یا کنسولگری این کشور در کشور خود ارسال کنید.

در اصل ،به منظور صادر شدن اجازه اقامت ،زن و شوهر باید قادر باشند مهارت های زبان عمومی خود را نشان دهند .این
مسئله ملزم به این است که شما قادر به درک و استفاده از عبارات روزمره و جمالت ساده مانند ،درخواست جهت معرفی
خودتان ،پاسخ به سواالت ساده و نوشتن نام و آدرس بر روی فرم باشید.

شما ممکن است نیاز به شرکت در یک امتحان زبان باشید ،از جمله:

●

زبان  Deutschاجرا شده توسط انستیتو گوته و یا شرکت ، Telc

●

زبان  Deutsch’Grundstufeبخشی از زبان دیپلم اتریشی است (ماخذ Österreichisches
،)Sprachdiplom (OSD

●

آزمون “ TestDaFتوسط تست انستیتو داف .V

به وب سایت سفارت آلمان برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید.

در موارد زیر شما الزم نیست برای اثبات توانایی زبان خود فعالیتی انجام دهید:

●

شما یا همسرتان دارای کارت آبی اتحادیه اروپا باشید.

●

همسر شما یک کارگر مجرب ،یک محقق و یا خود اشتغالی باشد و شما در حال حاضر با او ازدواج کرده باشید و
یا هنگام ثبت نام با شریک زندگی خود به آلمان منتقل شده باشید.

●

زمانی که شما فارغ التحصیل یک سطح زبان هستید (به عنوان مثال شما در حال تحصیل یا فارغ التحصیل یک
سطح هستید).
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●

شما یک شماره ملی استرالیایی ،کانادایی ،اسرائیلی ،ژاپن،ی جمهوری کره ،نیوزیلند و یا ایاالت متحده آمریکا را
دارید.

●

شما به دلیل یک مشکل فیزیکی ،روانی یا ذهنی یادگیری نیاز دارید برای درمان وارد آلمان شوید.

اگر شما در حال پیوستن به همسر آلمانی خود در آلمان هستید ،شما همچنین اگر شریک زندگی خود در گذشته در یکی دیگر
از کشورهای اتحادیه اروپا  /کشور منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس زندگی می کردند از این مورد معاف هستند ،غیر ممکن
است ظرف یک سال بودن در آلمان به یادگیری زبان آلمانی بپردازید (باید درخواست شما توسط سفارت آلمان  /کنسولگری
رسیدگی و در نظر گرفته شود)

شرایط ویزای الحاق به همسر پس از ورود به آلمان
هنگامی که شما به آلمان می رسید

نیاز است شما هر عضو خانواده خود در دفتر ثبت نام اقامت و سازمان بیگانگان ثبت نام کنید .در این زمان شما ،نیاز دارید
که گذرنامه خود و دیگر اسناد مربوط به وضعیت خود را ،برای مثال ،شناسنامه ،اسناد و مدارک گواهی ازدواج یا مشارکت
مدنی ،حقوق و دستمزد ورقه ،گواهی مالیاتی و قراردادهای اجاره را تحویل دهید.

همکاران و بستگان – چه کسانی می توانند کار کنند؟

شما می توانید در آلمان کار اگر در حال پیوستن به بستگان خود هستید اجازه اقامت و مجوز اشتغال خود را اخذ کنید ،برای
اقامت در آلمان شما نیاز به یک کارت آبی اتحادیه اروپا ،و یا در آلمان به عنوان یک محقق و یا یک فرد بسیار ماهر در
خواست اقامت دهید.
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امید است که مقاله فوق توانسته باشد به سواالت شما پیرامون ویزای پیوستن همسر و فرزند به خانواده در آلمان پاسخ بدهد.
همچنین مشاورین موسسه آماده پاسخگویی به سواالت شما پیرامون مهاجرت به آلمان از طرق مختلف کار تحصیل و غیره
می باشند.

منبع /https://www.estahbanaty.org :

اصطالحات رایج
●

فرم  : SCHUFAگاهی برای درخواست خانه صاحبخانه از فرد متقاضی درخواست ارائه این فرم میکند که این فرم
گواهی عدم سوء پیشینه مالی است.

) (ISAانجمن دانشجویان ایرانی آخن
144

منابع
در پایان هر مبحث و در هر لینکی منبع مورد نظر تمامی موارد قابل یافتن و ارجاع داده شدن است که به صورت باز در دسترس
عموم بوده است و ما از آنها در این مجموعه استفاده کرده ایم.
درپایان ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از موارد علمی ذکر شده در این ویکی که به صورت آزاد قابل دسترسی عموم
نیز بوده است ,با تالش و توسعه اعضای  International Academy of Aachen Universityو دانشگاه RWTH Aachen
 Universityو  RWTH ASTAبوده است و هدف ما در این مجموعه خدمت به جامعه دانشجویان ایرانی بوده و از تمامی منابع
ایرانی و خارجی تشکر می کنیم.

