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درباره ی ایزا

ایزا خانھ ایست برای ھمھ ی دانشجویان ایرانی شھر آخن. در ایزا
می توانیم از ھمیاری یکدیگر بھره منده شویم و در راستای ھدف ھای

جمعی مان گام برداریم.

ایرانیدانشجوییجامعھساختنھدفبا)٢٠٠٩(١٣٨٨سالدرایزا
قدرتمند و پشتیبانی از دانشجویان ایرانی در آخن بدون ھیچ گونھ

گرایش سیاسی و عقیدتی ای شکل گرفت و روز بھ روز با ھمکاری
صمیمانھ ی دانشجویان ایرانی، دامنھ فعالیتھای دانشجویی خود را

گسترش داد.

قبیلازایرانیسنت ھایوجشن ھابرپاییوورزشیھنری،فرھنگی،برنامھ ھایبرگزاریتوانمیانجمناینفعالیت ھا یاز
برنامھواسترسوزمانمدیریتقبیلازآموزشیسمینارھایبرخیایزاھمچنینبرشمرد.رانوسالجشنویلداشبجشن
بخشادبیوفرھنگیشبھایوکتابخوانیجلساتوفیلمشبھایبرنامھکند.میبرگزارراگذاریسرمایھومالیریزی

درحضورباتوانیدمیھمشماکھکندمیبرگزارھفتگیجلساتمنظمطوربھمعموالایزاباشند.میایزافعالیتھایازدیگری
ایزافیسبوکگروهبھتوانیدمیجلساتایندقیقمکانوزمانازاطالعجھتنمایید.کمکایزااھدافپیشبردبھجلساتاین

)https://www.facebook.com/groups/isa.aachen(استکافیایزافیسبوکگروهدرعضویتجھتنمایید.مراجعھ
درخواست عضویت خود را ھمراه با نامھ پذیرش دانشگاه بھ گروه ارسال نمایید.
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صفحات مجازی ایزا

/http://www.isa-aachen.rwth-aachen.deوب سایت ایزا

https://www.facebook.com/groups/isa.aachenصفحھ فیس بوک ایزا

/https://www.instagram.com/isa.aachenصفحھ اینستاگرام ایزا

گروه ھای تلگرامی ایزا

https://t.me/ISAEventsAachenکانال تلگرامی ایزا

https://t.me/joinchat/JzHn00uemCYG6VaZiqIkRAگروه کتابخوانی

https://t.me/joinchat/BTqI1Uvm78YoT7p-AwXd-gگفت و گوھای فرھنگی، تاریخی و ادبی

https://t.me/joinchat/BTqI1UvTV0TjkucOVD-5Cwگروه آزاداندیشی

https://t.me/joinchat/BTqI1UoKv450q--pN8fM3Aگروه بازی ھای کامپیوتری

https://t.me/bikersinaachenگروه طبیعت گردی و دوچرخھ سواری

https://t.me/joinchat/BTqI1UokgOsVh4dw4XjHhAگروه ورزشی

https://t.me/joinchat/AAAAAEvNHSDbGZg5JxJpBAگروه شب فیلم

http://www.isa-aachen.rwth-aachen.de/
https://www.facebook.com/groups/isa.aachen
https://www.instagram.com/isa.aachen/
https://t.me/ISAEventsAachen
https://t.me/joinchat/JzHn00uemCYG6VaZiqIkRA
https://t.me/joinchat/BTqI1Uvm78YoT7p-AwXd-g
https://t.me/joinchat/BTqI1UvTV0TjkucOVD-5Cw
https://t.me/joinchat/BTqI1UoKv450q--pN8fM3A
https://t.me/bikersinaachen
https://t.me/joinchat/BTqI1UokgOsVh4dw4XjHhA
https://t.me/joinchat/AAAAAEvNHSDbGZg5JxJpBA
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ورود بھ کشور جدید ھمواره با مشکالتی ھمراه بوده است .در ابتدای ورود
بھ آلمان دانشجویان با  مشکالت و مسائل فراوانی دست بھ گریبان میشوند

کھ بھ خاطر عدم آشنایی و  تسلط کافی بھ زبان مخصوصا زبان آلمانی,
محیط و فرھنگ کشور آلمان و قوانین باعث میشود  گاھی تصمیمھای

عجوالنھ  و نادرستی گرفتھ شود. از این رو ما تصمیم داریم با قرار دادن
اطالعات مھم و ضروری در این فایل بھ شما در تصمیم گیری ھای اولیھ

در بدو ورود بھ آلمان کمک کنیم.

مراجعھ کنید.آخنوب سایت شھرداریبرای کسب اطالعات اولیھ می توانید بھ

مسائل دانشجویان جدید الورود

پیش از ورود بھ آلمان

نام برد.دانشجویان ھپس از اپالی و موفقیت در اخذ پذیرش تحصیلی, یافتن خوابگاه و مسکن را میتوان بھ عنوان مھم ترین دغدغ 
از آنجایی کھ امکان رزرو خوابگاه قبل از حضور در آلمان امکان پذیر است,  ھمواره توصیھ میشود کھ قبل از عزیمت بھ آلمان

از طریق ارتباط با اداره خوابگاه ھای شھر مورد نظر و مطلع شدن از روند چگونگی رزرو اقدام کنید.

با توجھ بھ آمار باالی دانشجو و متقاضیان خوابگاه ممکن است در صف انتظار طوالنی خوابگاه ھا قرار گیرید و برای مدت
محدودی مجبور بھ زندگی در خوابگاه ھای اشتراکی یا خصوصی شوید . بھ ھمین منظور اطالعات کلی در مورد شیوه اقدام

برای خوابگاه ھا و  ھمچین اجاره خانھ تھیھ شده کھ بھ  شما در این امر کمک میکند .

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/hochschulen/studenteninfo/aachen-studis/09_english/index.html
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خانھ و خوابگاه دانشجویی در آلمان

دانشگاه آخن اطالعات کاملی را در ارتباط با مسئلھ مسکن و خوابگاه ھا در
RWTH( لفای یک International Academy(اختیاردرمجزا

دانشجویان قرار داده است کھ مطالعھ آن  توصیھ میشود . در ادامھ بھ
چگونگی پیدا کردن خوابگاه برای دانشجویان می پردازیم.

خوابگاه ھای دولتی  (خوابگاه ھای متعلق بھ دانشگاه ھا )

دانشجویانشماراست!ورودازپسسالیکتاگاھیجدیدورودیدانشجویانگرفتاری ھایبزرگترینازیکیخوابگاهیافتن
توسطآلمانکشوردرھاخوابگاهادارهھایبرنامھاست.کمبسیاردانشجوییخانھ ھایواتاق ھاشماروزیادبسیارآخنشھر
میادارهداردراھااتاقتخصیصواقامتیاماکنادارهمسئولیتکھ،)Studentenwerk(نامبھخصوصیسازمانیک

لیستدروبدھیددرخواستخوابگاهبرایآلمانبھسفرشدنقطعیوپذیرشنامھدریافتزمانازشودمیپیشنھادشود.
انتظار قرار بگیرید. بنابراین پیش از انجام فرایندھای پیچیده ی اداری در ایران برای خوابگاه  در آخن درخواست بدھید.

بھبستھگاھیباشید.انتظارنوبتصفدرسالیکتاماهششازاستممکنعالقھ تانموردخوابگاهدراتاقگرفتنبرای
درمی توانیدرادانشگاهخوابگاه ھایدرباره یکاملاطالعاتمی رسد.نیزسال٢بھانتظارزماناینانتخابی تانخوابگاه
بیابید.امور دانشجویانوبسایت

نظرتانموردخوابگاھھایانتظارلیستدرتانماییدنامثبتدانشگاهخوابگاھھایدرلینکطریقازتوانیدمیشماھمچنین
قرار بگیرید.

خوابگاه ھای خصوصی

خوابگاهازنداشتید،راھااتاقایندرخواستشرایطیاونشدیددولتیھایخوابگاهدراتاقکردنپیدابھموفقکھصورتیدر
خوابگاهبھنسبتھاخوابگاهاینبفرستید.خصوصیھایخوابگاهبرایراخودھایدرخواستونشویدغافلخصوصیھای

ھای دولتی گران تر می باشند.

اسامی بھ ھمراه آدرس و لینک سایت برخی از این خوابگاه ھا در جدول  زیر درج شده است:

اسم خوابگاهوب سایتآدرس

Campus-Boulevard 62

52074 Aachen

https://studentencampus-aachen.deStudentencampus

https://drive.google.com/file/d/1P_L9cI935YcPI1i_J3jelOCOPYti6KN7/view?usp=sharing
https://www.academy.rwth-aachen.de/en/services/student-services/student-housing
http://www.studierendenwerk-aachen.de
https://drive.google.com/file/d/1kTYKeaphNQ0NIxWB6igVDxJEUv5IZZe-/view?usp=sharing
https://studentencampus-aachen.de/
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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

Merowingerخوابگاهدرکردناپالیبرای* Residenzکردهپررامربوطھفرموکردهمراجعھحضوریصورتبھباید
و تحویل دھید.

internationalتوسطکھفایلاینمشاھده officeتماماسامیکھنیستلطفازخالیشدهتھیھآخنھندیدانشجویانانجمنو
خوابگاه ھای خصوصی آخن در آن قابل مشاھده است.

Internationalھمچنین Academy of RWTHدانشجویانھمھبھراآنکھباشدمیشھرمرکزدرخوبخوابگاهیکدارای
کرایھ می دھد.

پیدا کردن اتاق یا خانھ از طریق گروه فیسبوک ایزا

استزمانیبازه یباھمزماندقیقااینومی آیندآخنبھتابستانوزمستاننیمسال ھایآغازدرجدیدورودیدانشجویانبیشتر
خودخوابگاه ھایواتاق  ھاآنھاازمی کنند.بسیاریسفرایرانبھتعطیالتبرایامتحان ھایشانپایانازپسدانشجویاندیگرکھ
گروهدرعضویتباشما)،Zwischenmiete(می دھنداجارهماه)چندتاھفتھچندبین(معموالکوتاهزمانیبازه یبرایرا

فیسبوک می توانید از این آگھی ھای اجاره  خانھ آگاه شوید و ھمچنین  از سایر دانشجویان ایرانی برای یافتن خانھ کمک بجویید.

وبسایت ھای خانھ  یابی

توجھباکھداشتنظردربایددارند.وجودآلماندرخانھاجاره  ھایآگھیازباالییبسیارحجمبا یابیخانھتارنمایزیادیتعداد
باھاییآگھیزمستان،نیمسالآغازدرویژهبھونیمسالھرآغازدردانشجوزیادیشمارورودوآخنشھربودندانشجوییبھ

ممکن،جایتاکھمی شودپیشنھادبنابراینشده اند.دادهاجارهآنھاازخیلیوندارندچندانیاعتبارروز۴یا٣ازبیشعمر
برخیدربگیرید.تماسآپواتسطریقازمثال دھنده ھااجارهباپیامیاوتلفنیتماسایمیل،راهازوبیابیدرا روزبھآگھی ھای
استبھترکھشودمینوشتھاجارهآگھیدر)WG(اشتراکیآپارتمانھایدرصحبتزبانwg-gesuchtقبیلازوبسایتھا

ارسال ایمیل یا تماس تلفنی با زبانھای ذکر شده انجام شود.

https://www.merowinger-residenz-aachen.de/
https://www.merowinger-residenz-aachen.de/
https://www.drvossen-partner.de/
http://www.studentenwohnungen-aachen.de/start
http://www.studentenwohnungen-aachen.de/start
https://drive.google.com/file/d/1hoVTd0GOjbitIroNIn4Y3UcLn7ZLNMXg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f-3BVSrGBUNcHQPwFuNr73LXs_WMpVV0/view?usp=sharing
http://www.wg-gesucht.de/
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جویندگانودانشجویانزیادایمیل  ھایودرخواست ھادلیلبھزیرااستتلفنیتماس دھنده ھااجارهباارتباطبرایروشبھترین
خانھ بسیاری از ایمیل ھا بی پاسخ می ماند.

:شماری از وبسایت ھای خانھ  یابی●

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/

میباشد.موجودImmobilienScout24وWG-Gesucht.deھایسایتوببراینیزموبایلھایاپلیکیشن*

گروه ھای فیسبوکی آخن

اشتراکبھفیسبوکیگروه ھایدرراخودخانھ ھایواتاق ھاآگھِیخارجیدانشجویانازبسیاریفوق،مواردبرافزون
ازیکی)INCAS(اینکاسفیسبوکیگروهشوید.مطلعآگھی ھااینازمی توانیدفیسبوکیگروھایایندرعضویتبامی گذارند.

پربازدید ترین گروه ھای فیسبوکی با جامعھ آماری بسیار باال است.

:نشانی برخی از گروه ھای فیسبوکی

● INCAS Aachen

● Suche Wohnung in Aachen

● RWTH Aachen WG Börse

● WG Zimmer frei in Aachen

● WG & Wohnung Aachen gesucht

http://www.wg-gesucht.de/
https://www.immobilienscout24.de/
http://www.studenten-wg.de/
http://www.studenten-wohnung.de/
https://www.homecompany.de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wggesucht.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.is24.android&referrer=adjust_reftag%3DcJIIg6kp2FUGI%26utm_source%3DOnsite%2B-%2BMobile%2BServices
https://de-de.facebook.com/INCASAachen/
https://www.facebook.com/groups/174428701783/
http://www.facebook.com/groups/250754155059997/
http://www.facebook.com/groups/420521734669396/
http://www.facebook.com/WG.Zimmer.frei.in.Aachen/
http://www.facebook.com/groups/870293869721171/
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نکات مھم در ارتباط با  زندگی در خوابگاه ھای مشترک

مد نظر داشتھ ل از نکاتی کھ قبل از ورود بھ خوابگاه بایدفای زندگی در خوابگاه ھای مشترک مزایا و معایب خود را دارد.در این
برای اینکھ چگونھ با ھم خوابگاھی ھای خود کنار بیایید استفاده کنید. ھ می توانید از  راه ھای پیشنھادیمقال باشید  و در این

موارد مھم در ارتباط با اجاره خانھ

می)Kaltmieteسرد(یا)Warmmieteگرم(صورتبھاجارهکھکنیددقتبایدکنیدمیاجارهایخانھیااتاقوقتی●
)،Wasserآب(گاز،)،Stormبرق(یعنینیست،خانھیااتاقخودجزچیزیھیچشاملتقریباسرداجارهباشد.

دھندهارائھشرکتھایبابایدخودشفردموارد،بعضیدروشوندپرداختجدابایداینترنتو)Heizkostenگرمایش(
ازبعضیفقطیاباالمواردتمامشاملوباشدمختلفصورتھایبھتواندمیھمگرماجارهببندد.قراردادخدماتاین

آنھا باشد.

شرکتھاییاگرچھشود.گرفتھنظردراجارهموقعاستبھترکھباشدمیاینترنتخانھ،اجارهدرمھممواردازیکی●
برای فروش کوتاه مدت اینترنت وجود دارند ولی اغلب آنھا نیازمند بستن قرارداد بلند مدت می باشند.

یخچال،گاز،مثلخانھوسایلازسرییکشاملمبلھھایخانھھستند.مبلھغیرومبلھھایخانھدیگر،مھممورد●
ونمودهتھیھراخانگیلوازمخودشبایدفردمبلھ،غیرھایخانھبرایولیاستگرانترشاناجارهوھستند...ومیز

موقع ترک خانھ، بایستی آنھا را با خود ببرد یا بھ فرد دیگری مثال مستاجر بعدی بفروشد.

وببینندحضوراراخانھقراردادامضاوکردناجارهازقبلشخصدوستانیاشخصخودحتماشودمیتوصیھ●
یاوکنیداقدامخانھصاحبحساببھبانکیحسابطریقازاجارهوپیشپولپرداختبرایاالمکانحتیکنیدسعی

 د بگیرید.رسی  ابرای پرداخت ھای دستی حتم 

ازپسکھمیشودپیشنھادشمابھرواینازبماند.پنھانشمادیدازاولنگاهدراستممکنخانھاحتمالیمعایب●
عکسمشکوکمواردازلزومصورتدروبپردازیدخانھیاخوابگاهکاملبررسیبھفرصتاولیندرکلیدتحویل

بگیرید.
 ل فوق مطالعھ کنید.ر فای اصطالحاتی کھ در آگھی ھا و قراردادھای خانھ استفاده میشوند را میتوانید د✹

https://drive.google.com/file/d/1zT99cnIqOzt8Hr4CduU5PUvCR-49_UiG/view?usp=sharing
https://www.savethestudent.org/accommodation/surviving-shared-living.html
https://drive.google.com/file/d/1w7dBFgOclMW1GVJO2yZ0Jf_LUtOAnkxi/view
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 روسایل مورد نیاز سف 

فروشگاھھایطریقازمناسببھایبامی توانیدرانیازتانمورداولیھکاالھایازبسیاریکھاستذکربھالزمچیزھرازپیش
ندارند،فروشگاه ھاوشھرباکافیآشناییدانشجویان،معموالنخستروزھایدرکھآنجاازکنید.خریداریآلماندرایزنجیره

پیشنھاد می  شود  کھ  اقالم  ضروری و مورد نیاز خود را بھ ھمراه داشتھ باشند.

باال در ایران را دارید,  پیشنھاد میشود کھ ترجیحا از آلمان( اگر قصد خرید پوشاک جدید با قیمت ھایلباس و پوشاک●
خریداری و تھیھ شود. تناسب اجناس با آب و ھوای آلمان یکی از عوامل این پیشنھاد است.)

:وسایل شخصی و بھداشتی●

مسواک، خمیردندان، شامپو و صابون مسافرتی، دارو و قرص، دمپایی و…
-باشیدداشتھھمراهپزشکنسخھباھمراهرااستفادهموردھایداروومدارکداریدخاصیبیماریکھصورتی(در

پزشکازاینامھکدئیناستامینوفنمثلاستسازمشکلورودشوناحتماالکھداروھاییمصرفبرایھمچنینو
خود  در صورت امکان  بھ ھمراه داشتھ باشید)

وسایل برقی:●
لپ تاپ و لوازم جانبی، تبدیل ھای برقی، شارژر

ونیستپذیرامکانھافروشگاهازبعضیدردرشتھایاسکناسکردنخرد✯
ورودبدودرپولکردنخردمشکلبااینکھبرایبانکیحسابکردنبازتا

داشتھھمراهبھنیز ییوروی 20یا10اسکناسھایشودمیتوصیھنشویدمواجھ
باشید.
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آلمانبھورودواولروز

وکلنشھردوھامقصدعموماکھکنندمیاستفادهترکیشوایرایرانھایپروازازمعموالدانشجویانآلمانبھورودبرای
بایدحتماشدنسواربرایمیباشد.فوقھایفرودگاهازآخنبھرسیدنمعمولھایراهازیکیقطار.باشدمیفرانکفورت

راقطاربلیط.نیایدوجودبھشمابرایمشکلیقطارمامورانتوسطبلیتكنترلزماندرتاکردتھیھقبلازراقطاربلیط
مسافرتی)بلیطفروشمراکزیااتوماتھای(دستگاهفرودگاهداخلازیاوکنیددرخواستایراندرھواپیماییآژانسازمیتوانید

خریداری کنید.

قطار

در آلمان تنوع قطار ھا زیاد است کھ بر اساس نوع نیاز  می توانید قطار مورد نظر را انتخاب کنید.

قطارھای بین شھری●
○ RB (Regional Bahn)
○ RE (Regional Express)
○ IC (InterCity) and ICE (InterCity Express) شھریبینالسیرسریعقطار

درآنھامسیروقطارھازمانیبرنامھکنید.استفادهRBوREقطارھایازمی توانیدتنھادانشجویی)(بلیطSemesterticketبا
ن قابل دسترسی  است.وبسایت راه آھن آلما

https://www.bahn.de
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DBبرنامھ ینصببا Navigatorبرنامھ یبھقطارھا،زمانومسیرنمایشبرعالوهمیتوانیدخودھمراهگوشیرویبر
اتوبوس ھای درون و برون  شھری  نیز دسترسی داشتھ باشد.

بلیط اتوبوس

طریقازشھریھپرداختونامثبتازپس)semesterticket(دانشجوییبلیط
پست برای دانشجویان ارسال میشود. از مزایای این بلیط می توان بھ تردد رایگان

کرد.اشارهNRWایالتکلداخلدر

نمایید.دنبالراقطارواتوبوسخطوطتمامیبودخواھیدقادرشماASEAGافزارنرمنصبباھمچنین
از دیگر مزایای داشتن بلیت دانشجویی می توان بھ این مورد اشاره داشت کھ در روزھای تعطیل آخر ھفتھ و تعطیالت رسمی

شوید.سوارن)رایگاصورتبھ(ھمراهعنوانبھنفریکباکھبودخواھیدقادربعدبھ19ساعتازکشور

طبق توافق جدید بین دانشگاه  آخن و اداره ترابری آخن، دانشجویان می توانند با سمستر تیکت
نمایند.آمدورفترایگانصورتبھھلنددرMaastrichtتاخود

رایگانآخندرFHوRWTHدانشجویانبرایراخودخطوطازبعضیھلنددولتروایناز
کرده  است و بھ مسیرھای مجاز  سمستر تیکت افزوده است کھ بھ راحتی می توانید بھ شھرھای

زیبای کرکراده ، ھیرلن و ماستریخت تردد کنید.

دوبینکھقطارھاییتمامبھباشدمیDBمجموعھزیرکمپانییکخودکھArrivaآریواافزارنرمنصببامیتواننددانشجویان
تاآخن,آخنتا)(کرکرادهKerkradeبینخطبھمیتوانآنھامھمترینازکھکنند,پیدادسترسیکنندمیترددآلمانوھلندکشور

کرد.اشارهھیرلن)Heerlen(وماستریخت

(در.استشدهدادهقرارمجزافایلیدرھستیداستفادهبھمجازھلنددرتیکتسمستراینباکھھاییاتوبوسوقطارخطوطلیست
DBوASEAGھایافزارنرمدرھااتوبوسوقطارھااینلیستکھباشیدداشتھنظر Navigatorمیدادهنمایششمابرایھم

شود.)

https://www.bahn.de/p/view/service/mobile/index.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_top-navi-flyout_service-apps_LZ01
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ivu.realtime.app.aseag&hl=en
https://avv.de/de/aktuelles/neuigkeiten/avv-semester-ticket-jetzt-bis-maastricht-gueltig
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.arriva.planner&hl=en
https://drive.google.com/file/d/1s0dowzI0PD73vX1z5U3QowO_9y5F0t1t/view?usp=sharing
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ivu.realtime.app.aseag&hl=en
https://www.bahn.de/p/view/service/mobile/index.shtml?dbkanal_007=L01_S01_D001_KIN0001_top-navi-flyout_service-apps_LZ01
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شرایط بازگرداندن ھزینھ بلیط اتوبوس

رویدمیکارآموزیبھترمآندراینکھیاوشودمیتمامشماتحصیلآناولماهیکدرولیایدخوردهاضافھترمیکشمااگر
اگروکنیدمطالعھراASTAدرصفحھاینتوانیدمیآیدمیپیشبرایتاندیگرمشکالتسایریاھستیدساکندیگریشھردرو

حضوری بھ آنھا مراجعھ کنید.زده یاایمیلپاسخ خود را نیافتید می توانید بھ آنھا

سیم کارت

اصلیاپراتورھایکھخدماتیاساسبرمتنوعقراردادھایوجودعلتبھآلماندر
ھایشانانتخابدررامتقاضیانمیدھندارائھاپراتورھااینبھوابستھھایشرکتو

سیمانواعکاملتوضیحبھدانشجویانآشناییبرایرواینازمیکنند.تردیددچار
کارت و روش ھای تھیھ آن در این بخش می پردازیم.

در کل دو نوع  سیم کارت وجود دارد:
Prepaid/اعتباریسیم کارت.1
قراردادیکارتسیم.2

کارتھایسیمخریدکنید.خریداریفروشگاه ھاتمامازتقریباھمینطوروکیوسک ھاازمی توانیدرااعتباریسیم کارت ھای●
بینمقایسھبرای(نمی شود.پیشنھادورودروزھاینخستیندرکھداردبیشتریبررسی ھایبھنیازقراردادی

.)کنیداستفادهزیرcheck24وبسایتازتوانیدمیآنھاقیمتوگوناگونسیم کارتھای

ALDI(آلدیکارتسیمدوبینایمقایسھ:مثالعنوانبھ�� TALK Paket ALDI(و)600 TALK Starter-Set
mit - Paket Mمیدھیم:انجامھستندمحبوبدانشجویانبینکھ)3000طرحپرمیوم

بامسیجھمراهبھمکالمھدقیقھ600گزینھاولیندرحالیکھھستندموجوماهھربراییورو12.99قیمتبھدوھر
مسیج!ومکالمھفلتوگیگ5باقیمتھمین3000طرحپرمیومولیداراستاینترنتگیگ3

توسطخریدازپسفروشگاهدرمیتواندپروسھاینشوند.فعالابتدابایداستفادهبرایخرید،ازپساعتباریکارتھایسیم
ھمراهھمراپاسپورتکارت،سیمخریدھنگاممیشودپیشنھادشود.انجاممیکروفونوwebcamبامنزلدریاوفروشندگان

شود.استفادهقابلکارتسیمتامیکشدطولروز3تا1شدنفعالازپسشود.فعالفروشگاهدربالفاصلھتاباشیدداشتھ

وب سایتھای خرید سیم کارت:

https://www.asta.rwth-aachen.de/en/counseling/semester-ticket/
mailto:semesterticket@asta.rwth-aachen.de
http://www.check24.de/
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https://www.alditalk.de/ (Prepaid)

https://www.blau.de (Prepaid)

https://www.o2online.de/ ( نوعدوھرفروش )

https://www.winsim.de

https://mobile.1und1.de/

ساعت2تاساعتنیمزمانمدتبرایاینترنتبھرایگاندسترسی)Bahnhof(قطارایستگاھایوفرودگاھھادرمعموال
اولیھ  وجود دارد.  پس در بدو ورود نگرانی از این بابت نداشتھ باشید. اگر برای چند روز اول  نیاز مبرم بھ سیم کارت دارید،

معایبوخطشدنفعالدراتصالسرعتھستندداراخطدواینکھ.مزیتیبرویدLycaیاوLebaraھایکارتسیمسراغ
.گذاردمیشمااختیاردرمکالمھدقیقھ100یورو5باویورو25اینترنتگیگ5بالباراخطمثالبرایکاستھزینھآنھا

است.نیاززمانروز3تا2بینشدنفعالبرایھافروشگاهدرموجودوشدهمعرفیخطوطبقیھ

سیم کارت قراردادی

,Vodafoneھای:شرکتازتوانمیمثالعنوانبھکھھستندکارتسیمنوعایندھندهارائھمتفاوتیھایشرکتواپراتورھا
1&1 , O2 , Premium, WinSimوDeutschland Simکنیم:میبررسیاختصاربھراھریککھبردنام

دانشجویانبرایاولسالیاوروداولھایماهبرایواستگران1&1وVodafoneھایشرکتھایتعرفھ❏
باشدمیداردومسالتخفیفیھایبونوسیااروپاکلدربودنفلتمثلامکاناتیکھچندھر(نیست.مناسبچندان

ھایشرکتھایسایتبھمیتوانیدبیشتراطالعاتکسببرایتمایلصورتدر-نیستمناسبدانشجویانبرایولی
مذکور مراجعھ کنید.)

❏Deutschland Simخارجبھسفرصورتدر.استاروپابھرومینگنداشتنآنبزرگعیبولیاستمناسب
از آلمان از امکانات اینترنتی اپراتور نمی توانید استفاده کنید.

❏O2یگزینھتیکبایدباشیدداشتھتمایلاگرونداردماھیانھصورتبھقراردادفسخ(داردبزرگعیبدوTarif
ohne Laufzeitبستھحجمدیگرنیست،صرفھبھکلدروشودمیاضافھمقداریفوققیمتبھکھبزنیدرا

)کنید.اعمالراگیگ10یاوشودخریداریگیگ1بایدیابنابرایننداردمتوسطاینترنت

Winsimوpremiumsimمیارائھرامناسبیآفرھایسالمختلفھایزماندرکھدارندمناسبیھایتعرفھ
کنند.

بدونصورتدوبھقراردادھاباشید.داشتھاقامتوبانکیحسابکھکنیداقدامتوانیدمیزمانیقراردادیسیم کارتخریدبرای
Ohne(قراردادمدت Vertrag Laufzeit24(دوسالھ)وMonate Laufzeit(فردقبلماه3ازاولحالتدرباشد.می

حالتدرببندد.قرارداددیگریشرکتباآنازبعدمیتواندواستمذکورشرکتباقراردادلغوخواھانکتبیاعالمبامتقاضی
کنید.فسخراخودقراردادسال2اینطولدرتوانیدنمیشمااستقراردادمدتماه24کھدوم

https://www.alditalk.de/
https://www.blau.de/
https://www.o2online.de/
https://www.winsim.de/
https://mobile.1und1.de/
https://www.winsim.de/
https://www.premiumsim.de/
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ارسالبھقرارداداتمامازقبلماه3 احتم باشد,سالھ2شماقراردادچنانچھکھاستاینشوددقتبایدھموارهاینجاکھاینکتھ
شرکتباھمکاریادامھبھموظفشماپایانی)ماه3مدتاز(روز1حتیفراموشیصورتدرکنید.اقدامقراردادفسخکتبی
تماسشماباشرکتازقراردادفسخازپسداردوجودامکاناینھستید.داردنظردرشرکتکھقیمتیبھوسالیکبرای

گرفتھ و  پیشنھاد تخفیف مناسب در ازای تمدید قرارداد داده شود کھ در این صورت تصمیم گیری با شماست.

می رودکاربھزمینھایندرکھاصطالحاتازسرییکبااولاستبھترقراردادبستنوآفرھاکردنپیدادرسھولتبرای
آشنا شوید.

Flat Telefonie & SMS in alle dt. Netzeرایگان بودن مکالمھ و پیام متنی بھ تمامی خطوط داخل آلمان

با قیمت تعرفھ قرارداد میتوانید در بقیھ کشور ھای عضو اتحادیھ اروپا
تماس تلفن، مسیج و اینترنت داشتھ باشید.

(در صورتی کھ از میزان تعیین شده  در قرارداد و یا سایت اپراتور بیشتر
مصرف کنید، ھزینھ ی اضافی ان از شما  کم خواھد شد.)

EU-Roaming inklusive

Monatlich kündbarامکان فسخ قرارداد در ھر ماه

مدت زمان قرارداد بر اساس تعداد ماھی کھ ذکر شده است.

روقراردادنوعاینتوانیدنمیکھکنیدتوجھماھھ24قرارداددرمثال(
کنسل کنید و مجبور ھستید تا پایان مدت زمان قرارداد ھزینھ را پرداخت

نمایید.)

Laufzeit

Paketpreisھزینھ ی ماھیانھ و در واقع تعرفھ ی سیم کارت

ھزینھ ی  فعال شدن سیم کارت کھ فقط در ماه اول پرداخت میشود و از
حساب شما کسر می شود.

Anschlusspreis

ھزینھ تغییر تعرفھ با یک سری جزئیات -  در صورت تمایل بھ تغییر تعرفھ
پیشنھاد میشود سایت اپراتور  مربوطھ را مطالعھ کرده تا متوجھ شوید کھ

شامل چھ مواردی می شود .

10 € Wechselbonus
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پس در نظر داشتھ باشید کھ سیم کارتی کھ تھیھ می کنید حداقل موارد زیر را در بر بگیرد:

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

می توانید در خصوص آخرین قیمت ھا و بھترین پیشنھادات از دیگر دوستان ایرانی در گروه فیسبوک پرس و جو کنید.✷

سیم کارت بھ ھمراه گوشی موبایل

ماھیانھپرداختباکھدارندھمموبایلخریدبرایپیشنھادھایکارتسیمفروشکناردرمشتریجذببرایھاشرکتگاھی
بررسیبرایمیتوانیدcheck24سایتازباشید.داشتھقسطیصورتبھرانظرموردگوشیوکارتسیمھمزمانمیتوان

قیمت ھا استفاده کنید.

بگیرید.قراردادباراگوشیتوانیدمیکھاستھاییسایتازیکیsparhandyسایت●

https://handyvertrag.check24.de/
https://www.sparhandy.de/handy-vertrag/
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اولیھاداریمراحل

ثبت آدرس (نام نویسی در شھر)

اقامتدریافتیاویزاتمدید,بانکیحسابکردنبازمثلکارھاییآلماندربتوانیداینکھبرای
کنید.نویسینامشھروندانادارهدربتوانیدتاباشیدداشتھمشخصیآدرسبایستیدھیدانجامرا

درراخودزندگیمحلنشانی)روز١۴تا داکثر(ح آخنبھورودازپسمی بایستشما
نگیردصورتنامثبتشدهتعینزمانمدتدرکھصورتیدربرسانید.ثبتبھشھرداری

Wohnungsgeberbestätigungفرمبایستیخانھاجارهازبعدکند.جریمھراکنندهمراجعھتواندمیمربوطھکارمند

خوابگاهدرکھصورتیدرنماید.امضاراآنتابخواھیدخودخانھصاحبازوکردهپرراشھرداری)وبسایتدر(موجود
الزامیگذرنامھ داشتنھمراهآنبرافزوننمایید.مھروامضاخوابگاھھاادارهدررافرماینتوانیدمیباشیدداشتھحضور

بیابید.شھرداریوبسایتازتوانیدمیراشھردرنام نویسیبراینیازموردمدارک درباره یبھ روزودقیقاطالعاتاست.
شھردرنام نویسیبرگھ یکھبخواھیدآنجاپذیرشازمی توانیدبھ سر می برید،مھمانسرایاوھتلدرنخستروزھایدرچنانچھ

را برایتان پر کند. با توجھ بھ اینکھ شھرداری معموال شلوغ است پیشنھاد می شود کھ در ساعت ھای ابتدایی روز بھ آنجا بروید.

صورتاینغیردردھند,میشمابھھاصاحبخانھخوداکثراراWohnungsgeberbestätigungآدرسثبتبرگ
باشید.را پر کرده و با خود بھ ھمراه داشتھفایلخودتان این

آدرس و اطالعات تماس دو اداره ی شھرداری برای ثبت آدرس :●
○ Bürgerservice Katschhof

Johannes-Paul-II.-Straße 1 · 0241 4320

○ Stadt Aachen - Bürgeramt

Hackländerstraße 1, 52064 Aachen

نزدیکترین مکان بھ سوپر سی برا ملده شدن :●

Bürgerservice Katschhof

بانکیحساب

برای تمدید ویزای دانشجویی, بنا بھ قانون شھر یا مسئول پرونده بھ منظور نشان دادن استطاعت
در این صورت پس از باز کردن حسابخواستھ می شود.گاھامالی از فرد متقاضی حساب بلوکھ

بلوکھ,  بانک مربوطھ  بابت بلوکھ کردن از شما وجھی درخواست می شود.

گرفت. ا باید وقت قبلیمعمول برای باز کردن حساب در بانک ھا

http://www.aachen.de/BIS/FO/2016-11-08_Wohnungsgeberbest%C3%A4tigung.pdf
https://serviceportal.aachen.de/suche/-/egov-bis-search/service/5808
https://drive.google.com/file/d/11b0ZfvKpDtKT4f1OHnWJ9Tlo2VJvFTz0/view?usp=sharing
https://maps.app.goo.gl/rmLakbiWx5To18AM7
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بانک ھا

یکیدر)Girokonto(جاریحسابیکمی بایستشماو...دانشگاهشھریھاجاره  خانھ،بیمھ،صورت حساب ھا،پرداختبرای
آلماندرکھآنجاییازاست.Sparkasseبانکآخندرشعبھبیشترینبابانک ھابزرگترینازیکیکنید.افتتاحآخنبانکھایاز

زیادیتعدادداشتندلیلبھبانکاینیورو)،۵تا(گاھیپرداختکارمزدبایددیگر،بانک ھایخودپردازازپولبرداشتبرای
از دستگاه ھای خودپرداز در شھر توصیھ می شود. برای افتتاح حساب می توانید بھ یکی از شعب این بانک مراجعھ نمایید.

در لحظھ را دارا( امکان پرداختتارگو بانک,پست بانکاز بانک ھای دیگری کھ برای ایرانیان حساب باز میکنند  میتوان از
کسرحسابازکارمزددرصد1.5بارھرحساببھنقدپولواریزبرای(N26بانکو)Echtzeitüberweisung-نیست

می کند)   اسم برد.

شدنمنفی.ھرگونھاستعمدی)غیریاعمد(حسابشدنمنفیازجلوگیریوبودنحسابخوشبرتاکیداھمیت،حائزنکتھ
تانحسابیخوشتاییدیبرگھخانھاجارهبرایبعدھاوقتیومیشودنوشتھشماحساببھخوردنبرگشتیاوبدحسابی,حساب

نتیجھدروشدخواھدذکرآنجادر،باشیدداشتھقسطیخریدقصدکھمواردیدرحتییاکنیدارائھصاحبخانھبھبایدکھرا
شانستان برای اجاره ی آن  خانھ یا خرید جنس بھ شدت کاھش می یابد و گاھی از دست میدھید.

بانکدرآلماندردارنددوستوکنندمیزندگیآلماندردیگردوستانحتیو ھداشت حسابھلنددرکھدوستانیتوجھقابل
وATMدارایدنیاکشورھایاکثردرکھکنندبازحسابآلمانیIBANباINGھلندی
زبانبھآنالینخدماتوآلمانیھایبانکھمھازپولبرداشتقابلیتوباشدمیشعبھ

مصاحبھباتنھاوآنالینصورتبھتوانیدمیسایتبھورودبادارد،راانگلیسی
رایگانکارتویزاومسترو)آبونمانھزینھھیچبدون(کردهبازحسابتصویری,

دریافت نمایند.

Gebuhrenfrieکارتمستر GOLD

http://www.sparkasse-aachen.de
https://www.postbank.de/
https://www.targobank.de/de/index.html?r=accept-all-cosents
https://n26.com/en-de
https://www.ing.de
https://www.ing.de
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ویژگی ھا:

یورو1500تا700ھدیھاولیھاعتبار❖
یورو6000سقفتاسالدوبعد❖
یورو50ھدیھدارایدیگرشخصھربھپیشنھاد❖
تا ھفت ھفتھ اول بدون کارمزد❖
ھر خرجی کھ کردید از مسترکارت باید حتما آخر ماه تسویھ بشھ اگر نھ باید بھره سنگین پرداخت کرد❖

Krankenversicherung/درمانیبیمھ

درباشندداشتھبیمھبایدکنندمیزندگیدائمچھموقتصورتبھچھآلماندرکھکسانیتمام
آنھابیمھکھزمانیازومیشودگرفتھنظردرافراداینبرایایجریمھگاھیصورتاینغیر

تمام شده و اقدام بھ تمدید نکرده اند حساب شده و از حسابشان کسر میشود.

می باشد.خصوصی"و""دولتی"بیمھ در آلمان بھ دو صورت

Gesetzliche/دولتیدرمانیبیمھ Krankenversicherung

بیمھآلماندربایدھمھقانونطبقآن،برعالوهاست.بیمھداشتندانشگاهدرنام نویسیپیش شرط ھایازیکیمعمول،طوربھ
بیمھ ھایبھنسبتبیشتریدرمانیخدماتزیرامی کنیمپیشنھادرادولتیبیمھ ھایدانشجویانبھماباشند.داشتھدرمانی

٢٠١٩اکتبرازدولتیبیمھ ھایھزینھمی دھند.پوششرادرمانیھزینھ ھایتماممواردازبسیاریدرتقریباودارندخصوصی
سقفازتحصیلشانزمانمدتیاوباالستبھسال٣٠آنھاسنکھدوستانیبرایالبتھاست.ماهدریورو١١٠تا١٠٠حدود
بھالزممی شود.بیشترھزینھاینباشد،گذشتھمی شود)نیزایرانداخلتحصیلیسنواتشاملکھترم١۴(بیمھ ھاشده یتعیین
بیمھکارشناسباقرارداد،عقدازقبلاستبھترکندمیمصرفخاصیداروییاداشتھخاصیبیماریفردیاگراست،ذکر
TKکند.مشورتاستشدهمعرفیادامھدرکھ

بھاستسراسریقانون ھایدارایزیرامی کنیمپیشنھادراTK بیمھمامی باشد.TKدولتیبیمھ ھایبزرگترینوبنام ترینازیکی
دیگربیمھ ھایازکمترکمیآنھزینھضمندروشودمیاجرایکسانآلمانایالت ھایھمھ یدربیمھقانون ھایکھمعنیاین

است.

بابایدراآنجاھمھوھمیشھکھمیشودارسالپستطریقازشمابرایبیمھکارتبیمھ,ادارهدراولیھثبتکارھایانجامازپس
عنوانبھمازادبصورتایھزینھپرداختبھنیازدیگرکارتارائھباپزشکبھمراجعھھنگامدرباشید.داشتھھمراهبھخود
شرکتازوبیمھکارتطریقازگیردمیصورتمطبدرکھآزمایشاتیوپزشکیالزحمھحقتمامونیستیدویزیتحق

https://www.tk.de/en/tk-membership/become-a-member-2037070?aid=enx
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ومبلغازراشمادکتردرمانیپروسھیاآزمایشھرگونھازقبلباشدمبلغیپرداختبھنیازکھصورتیدرشود.میکسربیمھ
روند پرداخت مطلع می سازد و در صورت موافقت شما انجام می شود.

نیازوگیردقراربیمھتحتنیزھمسروجھیکپرداختباکھداردوجودامکاناینباشدمتاھلشخصکھمواردیدر●
بھ پرداخت جداگانھ ای نیست.

پوششبرایکھاندگرفتھنظردرکمیامکاناتدندانودھانپوششمورددرخصوصیودولتیازاعمھابیمھ●
کھداردمستقیمیرابطھدندانمشکالتمیزانوسنباتکمیلیبیمھماھیانھھزینھاست.تکمیلیبیمھبھنیازترکامل

بیشترآگاھیبرایکرد.خواھیدپرداختکمتریھزینھمراتببھباشدداشتھتریسالمھایدندانوکمترسنچھھر
ھایشرکتپیشنھادیھایقیمتازcheck24سایتدرخودشخصیاطالعاتکردنواردبامیتوانیدھاقیمتاز

مختلف اطالع یابید.

ھزینھمعناستبدینصورتیرنگکھمیشودارائھدکترتوسطمعموالسبزوصورتیرنگدودرپزشکیھاینسخھ●
داروخانھبھمراجعھازپسبیماروشودمیپرداختبیمھتوسطدارو

میگیردتحویلراخودداروییورو5پرداختازپس,نسخھدادنو
داروپرداختیمبلغشمابھداروخانھرنگسبزنسخھبرایحالیکھدر
داروکھمیگیردتصمیممالیتوانواحتیاجاساسبرشماومیگویدرا

را سفارش دھید یا از تصمیم خود منصرف شوید.

اطالعاتطریقازTKبیمھکارشناسبایانماییدمراجعھشرکتاینوبسایتبھمی توانیدداریدTKبیمھ درباره پرسشیچنانچھ
تماس زیر در ارتباط باشید:

نمایید.دریافتاینجاازتوانیدمیراTKبیمھدرعضویتدرخواستفرمچنینھم

Private/خصوصیدرمانیبیمھ Krankenversicherung

برایپولیپزشکبھمراجعھزماندردولتیبیمھداشتنبافرددرکھتفاوتاینبااستدولتیبیمھمشابھخصوصیبیمھ
مربوطھبیمھازسپسونمودهپرداختراھزینھشخصاابتدافردخصوصیبیمھدرکھحالیدرکندنمیپرداختشدنویزیت

https://zusatzversicherung.check24.de/zahn/benutzereingaben/?cpref=CH24_V_ZZV&cpfor=adult
https://www.tk.de/en/tk-membership/become-a-member-2037070?aid=enx
https://www.tk.de/kontakt/eleni.iosifidou
https://drive.google.com/file/d/1Hzav89CVLILRVTtLfybi_ZxiKhsmLbjn/view?usp=sharing
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نیازایویژهدرمانیاخاصبیماریبھکھصورتیدرندارند.چک-آپقبالدرپوششیمعموالھابیمھاینگونھمیکند.مطالبھ
ید.دارید بھتر از پیش از اقدام حتما مواردی را کھ تحت پوشش دارند در نظر گرفتھ و مطمئن شو

ازمیتوانیدھمباشیدسال٣٠زیراگرحتی.کرداشارهcare-conceptوMawistaبھمیتوانخصوصیھایبیمھجملھاز
بھوکنیدمینامثبتmawistaخصوصیبیمھسایتدرمثالکاراینبرایکنید.استفادهدولتیبیمھجایبھفوقھایبیمھ

وگرفتھرادولتیبیمھازمعافیتبرگھوروید میاستشدهدادهقرارزیردرآنآدرسکھTKبیمھمحلبھحضوریصورت
موردایندرکھباشیدداشتھتوجھکنید.(میذخیرهیورو٧٠حدودماھیکاراینبا،میکنیدآپلودراآنبیمھجایدرسایتدر

)نزنیدایمیلTKشرکتبھاصال

Techniker Krankenkasse )TK(

Marienbongard 24- 26, 52062 Aachen, Germany

است.ھایشانقیمتوھابیمھآنالینمقایسھبرایمناسبیپلتفرمcheck24سایتوب●

تغییرشمااقامتیاویزانوعکھزمانیتارفتیدخصوصیبیمھبھدولتیبیمھازاگرکھاستاھمیتحائزینکتھاینذکر●
بھدانشجویینوعازآنھاویزایکھاستممکنزمانیدانشجویانبرایبرگردید.دولتیبیمھبھسادگیبھتوانیدنمینکند

کاری تغییر یابد.

پایینھاینرخدرماویستابیمھمخصوصا(ندارندرادولتیبیمھامکاناتاصالخصوصیھایبیمھکھباشیدداشتھتوجھ●
ھروروندمیدیگریخصوصیبیمھبھدوبارهسالیکازبعدافرادازبعضیکھشودمییورو۶۵دومسالاز,یورو٣٧
اختصاصرااندکیمبالغغیرهودندانپزشکیخدماتبرایھابیمھسبکاینباشیدداشتھیادبھھمچنینکنند).میعوضسالھ
termsحتماپس.دھندمی and conditionsکنید.مطالعھکاملرامربوطھبیمھھای

آخرازجدیدبیمھقراردادارائھبااقامت,وضعیتتغییربھتوجھباگرفتیدخصوصیبیمھازخروجبھتصمیمکھزمانھر●
ھمان ماه بیمھ خصوصی کنسل می شود  حتی اگر بھ پایان قرارداد باقی مانده باشد.

بیمھ بدون حساب بانکی از ایران

بدونراماویستاخصوصیبیمھوکردهمراجعھلینکاینبھتوانیدمیبانکیحسابداشتنبدونخصوصیبیمھکردنبازبرای
داشتن حساب بانکی باز کنید و در دانشگاه ثبت نام کنید.

https://www.mawista.com/
http://www.care-concept.de/index_eng.htm?navilang=eng
https://maps.app.goo.gl/R1RRqiUWFchtP8s7A
https://www.check24.de/
https://www.mawista.com/online-application-without-a-bank-account/
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درنامثبتوکردنبازازپسپس.داشتخواھداعتبارشماواریزیاولینزمانازکھزمانیازبیمھاینباشیدداشتھتوجھ
دھندمیلینکیشمابھایمیل(درنمایید.اقدامماویستابیمھبھایمیلطریقازآنارسالوبانکیحسابکردنبازبھنسبتدانشگاه

کھ می توانید اطالعات بانکی خود را وارد کنید.

برای باز کردن بیمھ خصوصی ماویستا

دانشگاهنامثبت

فھرست مدارک الزم برای نام نویسی در دانشگاه ھمراه نامھ پذیرش برای
شما از طریق ایمیل فرستاده  می شود. پس از ورود بھ آلمان برای نام نویسی

بروید.SuperCساختمانبھباید
نشانی:

RWTH SuperC

Templergraben 57

52062 Aachen

دانشجوییاقامتکارتاولیھدریافتبرایالزممدارک

کنید.مراجعھSuperCساختمانچھارمطبقھبھبایدمنظوراینبرای

مدارک الزم :

Letter(پذیرشنامھ● of admission(

)Versicherungsbescheinigung(درمانیبیمھگواھی●

دربانکیکارتبا(پرداختنقدپولیورو١٠٠حدودا●
صورت وجود امکان پذیر است.)

برگھ پر شده کھ در راھرو 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●

mailto:info@mawista.com
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۴.۵در٣.۵عکس●
گواھی ثبت محل زندگی در شھر آخن●

راه ھای اثبات تمکن مالی

وجود دارد :چھار حالت برای اثبات تمکن مالی

ارائھ نامھ بورسیھ تحصیلی.1
)Verpflichtungserklärung(آلمانمقیمبستگانازمالینامھضمانت.2

باشد.شدهبلوکھحسابیکدریورو10236مبلغکھبانکیگواھی.3
شماحساببھیورو853نظرموردمبلغماهبھماهواریزحالدرخانوادهاینکھبھتاییدوحسابآخرماهسھگردش.4

می باشند. ( با توجھ بھ شرایط تحریم بانک ھا این مورد برای دانشجویان ایرانی امکان پذیر نیست.)

نکات جانبی :

تاشمااقامتکارتاعتباربودنکمترصورتدرچونباشدلسا٢حداقلاعتباردارایشماایرانیپاسپورتکھکنیددقت●
زمان اعتبار پاسپورت صادر خواھد شد.

کھھستندھاییبانکبانکتارگوواینترنتیھایبانک،بودیدآلمانبانک ھایازیکیدرپولکردنبلوکخواھاناگر●
100حدوداشپارکاسھ.بانککنندمیفراھمشمابرایراامکاناین)یورو١۵٠یا١٠٠(مبلغیگونھھیچکسربدون

درھمچین.استناپذیربرگشتپولاینکھباشیدداشتھتوجھ.کندمیدرخواستشماازبلوکھحسابکردنبازبراییورو
نظر داشتھ باشید کھ بعضی بانک ھا ھر ماه مبلغ آزاد شده را بھ صورت نقد بھ شما می دھند.

دیدهصورتاینغیردرنمایید,خارجخودحسابازراآنماهھرنداریدنیازپولآنبھاگرحتیاکانتبلوکبارابطھدر●
دانشجوکھزمانیتاشودمیتمدیدپیوستھصورتبھنشدهاستفادهماهھرازایبھوشودمیبلوکھبازپولکھاستشده

نامھ ای  از اداره اقامت مبنی بر آزاد شدن حساب بیاورد حساب ھمچنان بلوکھ باقی می ماند.

نکاتی کھ بھ تجربھ بھ آن رسیده ایم

حسابنشدنبلوکومھاجرتادارهیکشمارهاتاق ھب ورودبرایتنظیمومحلدرشمارهگرفتنامکان"کرونا"شیوعدلیلبھ
بھکامالبیافتدشمابھیکشمارهاتاقاینکھقرعھوکنیدمیارسالایمیلطریقازراخوددرخواستشماچون،نداردوجود
،)شدیکشمارهاتاقواردکھکردتنظیمبتوانشمارهگرفتنبادوبارهویافتھپایانروندایناستامید(داردبستگیشماشانس

نمایید.بالکآلمانھایبانکازیکیدریورو١٠٠٠٠حدودمبلغکھشویدمیمجبورشمااتفاقاینصورتدر

https://drive.google.com/file/d/1v_YmU8FB6AjOFCPpJsQYw-qpbz5jlFtU/view
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راه حلھای پیشنھادی :❖
یکدردرخواستموردمبلغدادننشانباتوانیدمی،کنیممیعرضتبریکشمابھکھشدیدیکشمارهاتاقوارداگر_

پولکردنقرضباکھاستبودهایندانشجویانگذشتھتجربھ,نماییدمتقاعدراایشانHiwiقراردادیاومعمولیحساب 1

کھاستشدهگفتھمابھاند  .کردهگذرخواناینازحسابگواھیگرفتنونظرموردمبلغبھحسابرساندنودوستاناز
بلوکھحسابواستنیفتادهاتفاقدانشجویانازبعضیبرایامراینشود.میمتقاعدHiwiقراردادداشتنبانیز٢اتاق
خودمالیوضعیتازصورتیکھ،دراستمعروفاتاقگیرترینسختبھسھشمارهاتاقاست.شدهخواستھآنھاازشده

اطمینان کامل دارید می توانید بھ راحتی وارد این اتاق شوید.

نمایید .متقاعدراآنھاحسابماندهباوبرسانیدفوقمبلغبھنزدیکوبردهباالراخودHiwiقرارداددرکاریساعتتعداد_

_ بھ فکر تھیھ پول تا قبل از زمان وقت تمدید ویزای خود باشید تا در صورت اتفاق مشکلی برایتان پیش نیاید .

_ در صورت اینکھ واقف بھ حل مشکل نبوده و شانس خود را امتحان کردید ، تمدید اقامت در ھمان کشور ھلند می تواند گزینھ
امکان برای شما وجود دارد. د*اینگر و فقط اگر از ابتدا وارد ھلند شده ای دیگری باشد.*ا

سفیداینترنتدرموجودافزارھاینرمبارازمینھپشتوگرفتھعکسخودتانازموبایلبا,ندارید۴.۵در٣.۵عکساگر
یکاز(کمترناچیزبسیارمبلغباوبرویدdmفروشگاهتریننزدیکبھتوانیدمیفلشدرعکسفایلداشتندستدرباکنید.

نمایید.چاپفوقسایزباتایی٨عکسیکیورو)

بھ کارھا و پروژه ھا دانشجویی کھ از طرف استاد/ سوپروایزر در دانشگاه بھ شما داده می شود تا ظرف مدت تعیین شده آن را انجام دھید بھ1
(HilfskraftWissenschaftlerاصطالح HiWi(است.پذیرامکانھفتھدرساعت20تاکھمی شودگفتھ
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کارت دانشجویی

برایالکترونیکیپولکیفعنوانبھبلکھشودمیتلقیفرددانشجوییشناسھعنوانبھتنھانھدانشجوییکارتیاآبیکارت
کنترلبرایدانشگاهورزشیمراکزدرکتابخانھ;کارتتریا;کافھودانشگاهغذاخوریھایسالندرنقددرپولبدونپرداخت

شرکت کنندگان و در زمان رای گیری دانشجویی استفاده میشود.

https://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaasywyh&download=1
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بایدھا و نبایدھای اولیھ

قراردادھا در آلمان

زمانازبعدھفتھ2تاراقراردادتوانمیدمواربیشتردر.ھاستقراردادبستندردقتآلماندراھمیتپرمواردازیکی
3.میشودبرداشتھشماحسابازپولونداردوجودقراردادمدتاتمامتافسخامکانآنازبعدوکردلغودلیلآوردنبدونامضا

راقراردادبیشتریقیمتبامیشودمجبورشخصفراموشیعلتبھگاھیکھاستحیاتیموقعیتدقرارداھراتمامازقبلماه
ادامھاز,قراردادلغوکتبیارسالباپایانیماه3بھرسیدنازقبلکھاستاینکاربھتریندھد.ادامھدیگرسالیکبرای

کنید.خودداریایدنشدهمتوجھراقراردادازبندھاییکھھاییقراردادکردنامضاازکنید.پیدانجاتافزودهقیمتباقرارداد
قیمتارزانورنگارنگھایتخفیفوآفرھا.بھکنددرستدردسرھاییدانشجویانبرایمیتواندآلمانیزبانکافیدانشنداشتن

کھ سر راه دانشجویان خارجی قرار میگیرد بیشتر دقت کنید.

نامھ ھای پستی

یکی از مسائلی کھ مردم و دانشجویان در آلمان معموال روزانھ و ماھانھ  با آن  سروکار  دارند  میزان دریافتی نامھ ھای پستی
برایرامکانیسال,8حدودتااولروزھمانازمیشودپیشنھاددارندراآلماناقامتگرفتنقصدکھکسانیبرایاست.

مشکلی ایجادو … در نظر گرفتھ شود کھ در صورت نیازفیش ھای حقوقیبیمھ, ملده /آبملده ,نگھداری نامھ ھای مھم از جملھ
نشود.

Sozialversicherungsnummerاجتماعی/تامینشماره

یکی از نامھ ھای مھمی کھ در بدو ورود بھ آلمان بھ صورت خودکار پس از انجام کارھای مرتبط بھ ثبت آدرس و اقامت از
طریق بیمھ ی خدمات اجتماعی برای افراد ارسال می شود شماره تامین اجتماعی  است کھ در زمان شروع کار از طرف شرکتی

کھ قرار است مشغول بھ کار شوید ( اعم از دانشجویی/کارآموزی یا دائم) از شما درخواست می شود. در صورت گم کردن این
شماره می توانید از راھھای زیر بھ شماره خود دسترسی پیدا کنید:

از شعبھ ھای بیمھ خود درخواست کنید..1

kostenfrei(0800/10004800شمارهباتماس.2 aus dem dt. Festnetz(

و ارسال تقاضاسایتوارد کردن اطالعات در.3

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/Kontakt/Kontaktformular/kontaktformular_node.html?https=1
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مفقود یا دزدیده شدن مدارک

راھکارھا و روند و مراحل
در صورت مفقود شدن بلوکارت دانشگاه ، بلیط اتوبوس و مترو ، کارت اقامت و غیره برای ھرکدام باید موارد زیر را طی کنید.

گمآنجادردھیدمیاحتمالکھھاییمکانبھوشودمیپیدامدارکمواقعاکثردروکنیدحفظراخودتانخونسردی●
توسطیاھاشدهگمادارهدرروزچندبعدمعموال،دھیداطالعاولروزھماندرپلیسبھحتماوبزنیدسرباشدشده

ازبیشتریاداریدعجلھمقداریکاست.اگرآسانیکارواقعامدارکبازیافتومیشودآوردهشمابراییابندهشخص
سھ تا چھار روز طول کشید.

مدارکازاحتمالیھایاستفادهسوازتاکنیددریافتعمومیگزارشیکودھیداطالعپلیسادارهبھبایدھمھازاول●
شما در امان باشید.

Im Mariental 14, 52064 Aachen

مدارکتان بھ آنجا ارسال شده است یا خیر.بروید و ببینید کھ آیااداره گم شده ھای شھر آخنبھ●

Peterstraße 44-46

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

کھکنیدتقاضاورفتھInformationدانشگاهسوپرسیھمکفطبقھبھایدکردهگمرادانشگاهبلوکارتکارتاگر
قیسمتدرآنقبلکنیدسعیوباشدمییورو10آنھزینھکھکنندصادرجدیدکارتیکوبلوکشماروقبلیکارت

selfserviceکارتکردنبلوک*حتیکنیدآپلودراآنداریدجدیدعکساگریاباشیدکردهآپلودخودعکسدانشگاه
در بخش سلف سرویس ھم امکان پذیر است*

Aseagآزیاگشرکتازمستقیماتوانیدمیراخودتیکتسمستر service point15ھزینھبارفتھزیرآدرسدر
یورو آن را دریافت کنید.

Schumacherstraße 14, 52062 Aachen

یورو67تقریباھزینھباپلیسگزارشارائھباورفتھدانشگاهسوپرسیدرواقعمھاجرتادارهبھاقامتکارتبرای
بانھوفدرشھرداریازراخوداقامتکارتتوانیدمیھفتھ6یا4ازبعدکھشودمیصادرفیکسیونشمابرای

نیازاتحادیھدروآلمانخارجمسافرتبھکھداشتھاضطراریکاریامسافرتھفتھ6یا4ایندراگرنمایید.دریافت
درشماپاسپورتدرشنگنموقتویزاییکیورویی56ھزینھباکھدھیدویزااستیکردرخواستتوانیدمیدارید

ھمان سوپرسی دانشگاه درج می شود.
برای کارت ھای بانکی ھم درسایت بانک خود و در اکانتتان کارت ھا را بالک کرده و تقاضای کارت جدید دھید.

در پایان در حفظ و نگھداری مدارک خود کوشا باشید. :)●

https://aachen.polizei.nrw/
https://serviceportal.aachen.de/suche/-/vr-bis-detail/dienstleistung/3543/show
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جزخوداقامتیمدرکازبردنواستکافیشماشناساییبرایشماسمسترتیکتودانشجوییکارتھمانآخنشھردرحوزهتذکر:
در موارد خروج از شھر یا مسافرت اجتناب کنید.
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مسائل دانشجویان

دانشجوییخدماتوگروه ھا

مشاورهخدمات

دانشجویان می توانند از مشاوره ھای رایگان در زمینھ ھای مختلف بھره مند شوند. برای این منظور با مراجعھ بھ دفتر آستا در
گرفتھنظردربرایتانوقتیمشاوره)جلسھدرمتقاضیفردحضوربرایتضمینجھت(تنھایورو10پرداختوآکادمیامنزا

مراجعھ کنیدسایتمی شود کھ بعد از جلسھ  پول بھ فرد بازپرداخت میشود. برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید بھ

امکانات ورزشی

سایتدانشگاه ھا در آلمان برای دانشجویان خود کالس ھا و امکانات ورزشی با قیمت مناسب ارائھ می کنند کھ با مراجعھ بھ
خبر شوید.میتوانید از برنامھ ھا و ھزینھ ھا و شرایط بادانشگاه

ھاکتابخانھ

در زمان نزدیکی بھ امتحانات، بھ علت ازدیاد دانشجویان و تمایل اکثریت بھ سپری کردن زمان مطالعھ در کتابخانھ ھا معموال
یافتن جا در کتابخانھ ھای اصلی بسیار سخت و تا حدودی مشکل است. بھ غیر از کتابخانھ ھای اصلی، کتابخانھ ھا یا مکان ھای

مطالعھ دیگری کھ مربوط بھ دانشکده ھای دیگر ھستند نیز  وجود دارند کھ دانشجویان می توانند  در طول ترم تحصیلی و  یا
زمان امتحانات  در صورت امکان در آنجا بھ مطالعھ مشغول شوند. در زیر بھ  چند مورد از آنھا اشاره شده است:

RWTHدانشگاهھایکتابخانھ●

طریقوازھستندSuperCکناردانشگاهاصلیکتابخانھ ھای
آدرسوبودنباززمان كاري, ساعاتازسایتوببھمراجعھ

کتابخانھ  مطلع شوید.
بخش فیزیککتابخانھ●
بخش پزشکیکتابخانھ●
FHدانشگاهکتابخانھ● Aachen

https://www.asta.rwth-aachen.de/beratung/asta/rechtsberatung/?fbclid=IwAR2n8aSbtL5s0OBODH6ksKpRMQDbsHRSNsJBvod79mTrEHecknhZlc43Bc4
https://hochschulsport.rwth-aachen.de/cms/~icgi/HSZ/?lidx=1
https://hochschulsport.rwth-aachen.de/cms/~icgi/HSZ/?lidx=1
https://www.ub.rwth-aachen.de/go/id/hame/?lidx=1
https://www.physik.rwth-aachen.de/cms/Physik/Die-Fachgruppe/Gemeinsame-Einrichtungen/~eqci/Physikbibliothek/?lidx=1
https://index.ub.rwth-aachen.de/TouchPointClient_touchpoint/start.do?View=medizin&Language=de&Branch=2
https://www.fh-aachen.de/hochschule/bibliothek/
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این کتابخانھ دارای سالن مطالعھ نیز میباشد.)(عمومی شھرکتابخانھ●
KHGھایکتابخانھ●

Quellpunktکتابخانھ○

Katholischeبھمتعلق(مندزچیکوکافھ○ Hochschulgemeindeبعدتاصبحازروزهھمھوباشدمی
از ظھر در آنجا می توان مطالعھ کرد. )

در دوره امتحانات بسیاری از اتاق ھای سمینار و کالس ھای درسی بھ عنوان سالن مطالعھ در دسترس دانشجویان قرار میگیرد..●
 ھ در سایت دانشگاه مشاھده کنید.بخش مربوط لیست تمامی  سالن ھای مطالعھ را می توانید از طریق چک کردن

MarktدرStarbucksکافھ● باشد.)میمطالعھمخصوصمیزچندین(دارای35

Mensa/دانشگاهھایغذاخوری

اسامی بھ ھمراه آدرس منزا ھای دانشگاه آخن:

● Mensa Academica
Pontwall 3, 52062 Aachen

● Mensa Bistro

Templergraben 55, 52062 Aachen

● Mensa Vita

Helmertweg 1, 52074 Aachen

MensenبخشدرمیتوانیدراRWTHدانشگاهغذاخوریھایسالندیگراسامی● und Cafeterienسایتوبرد
اداره امور دانشجویی دانشگاه آخن مشاھده کنید. ھمچنین برای مطلع شدن از برنامھ غذایی منزا  ھا بھ بخش

Aktionen und Speisepläneکنیدمراجعھ.

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/bildung/oeffentliche_bibliothek/Aktuelles/index.html
https://www.bistum-aachen.de/quellpunkt/lernraum/lernraum-gesucht/
https://chico-mendes.de/
https://www.rwth-aachen.de/go/id/brok
https://www.starbucks.de/
https://www.studierendenwerk-aachen.de/en/eating-drinking/mensa-academica-wochenplan-en-kopie.html
https://www.studierendenwerk-aachen.de/en/eating-drinking/mensa-bistro-templergraben-wochenplan-en-kopie.html
https://www.studierendenwerk-aachen.de/en/eating-drinking/mensa-vita-wochenplan-en-kopie.html
https://www.studierendenwerk-aachen.de/de/gastronomie/mensen-und-cafeterien.html
https://www.studierendenwerk-aachen.de/de/gastronomie/Speisepl%C3%A4ne.html
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RWTHافزارنرم

ھایبرنامھوMensaوmoodleھایبخشدروسیعیاطالعاتبھبودخواھندقادردانشجویانافزارنرمایننصببا
تحصیلی و  درسی دسترسی پیدا کنند. نصب این نرم افزار شدید

توصیھ می شود.

بعدبھدومسالازاقامتتمدید
دھید.ارائھراالزممدارکومراجعھSuperCچھارمطبقھبھبایداقامتتمدیدبرای

:مدارک الزم

)Versicherungsbescheinigung(درمانیبیمھگواھی●

)نیستقبولھلندی(آلمانیبانکیکارتیانقدپولیورو١٠٠●

برگھ پر شده کھ در راھرو 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●
۴.۵در٣.۵عکس●
گواھی ثبت محل زندگی در شھر آخن ( برگھ ملده خانھ در شھر آخن)●
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موسساتودرس ھا
آنھادویھرونماییدرجیستردرسآنExerciseھموLectureبرایھمبایدشمادرسیکبرایکردنرجیسترصورتدر

را دنبال نمایید.

داخلھایlectureقسمتدرآندسترسیلینککھشدخواھدبرگزارzoomافزارنرمدرھایدرسکروناشرایطبھتوجھبا
گرفت.خواھدقرارشمااختیاردرشماMoodleسایت

نکتھ مھم : شاید در ترم اول دنبال کردن کالسھا و درسھا با توجھ بھ سطح زبانی و غیره کمی سخت باشد ، این طبیعی است ، ولی
می توانید در خانھ آنھا را دنبال کرده و خودتان روی درس متمرکز شوید چون تمامی اطالعات آپلود خواھد شد و شما می توانید

آن را دنبال نمایید ( صراحتا ھمھ کالسھا مفید نیستند !)

Studyبھمحدودیاواجباریدروس Plan:

راسرییکواحدیتعدادیکازبایدکھاستلیستیاینکھیا،نیستآنتغییرامکانوشودگذراندهحتمابایدھادرسسریاین
صورتدرکنید،میدنبالآیندهدرکھباشدمسیریوعالیقحیطھدرکنیدسعیوکنیددقتآنانتخابدر،کنیدانتخاب

یاو)امتحانقبلروزسھاضافھوحذفآن(نھامتحانبرایاضافھوحذفددالینازگذشتنوامتحانبرایکردنرجیستر
افتادن در آن درس شما باید دیگر آن درس را حتما بگذرانید ! چھ اجباری باشد چھ اختیاری.

studyخارجازرادرسیاینکھبرای:نکتھ planرشتھزیرمجموعھیادیگرھایرشتھاز(مثالباشیدآنانتخاببھقادرخود
انتخابراخودرشتھمجموعھخارجبرایexternalیاوخودرشتھزیرمجموعھبرایinternalفرمحتمابایدخود)ھای

CurriculumقسمتدروشدهفرستادهZPAبھوبرسانیدخودرشتھمسئولتاییدبھونمایید supportوگیردمیقرارشما
درمکانیکرشتھبرایمثالبیابیدرامراحلوفرماینورفتھآنوبسایتبھدانشکدهھردربایداینکاربرایاست.استفادهقابل
قابل دسترسی است.سایتاین

دروس اختیاری :

درسھاالیبھالدربایدگاھی،نکنیدسنگینراخودترمباشیدداشتھتوجھ،کنیدانتخابراھاآنھستیددرسیبھمندعالقھاگر
ھایرشتھازیاوبیابیدتوانیدمیراحتیبھراھادرسآن،نباشدگیروقتزیادکھگنجاندنیزترآسانھایدرستعدادییک

changeبادیگر of study planمدیرتاییدبھوکردهپرفرمیکخوددانشکدهسایتازبایدکاراینبرایکھکنیدانتخاب
نمایید.ثبتراآنشدهفرستادهZPAبھوبرسانیدخودگروه

شمابرایadditionalصورتبھدیگردرسھایاختیاریبرایالزمھایواحدتعدادازتجاوزصورتدرکھباشیدداشتھتوجھ
شد.خواھدشماtranscriptواردآناسمفقطوشدنخواھدلحاظشماکارنامھدرآنواحدونمرهوشودمیگرفتھنظردر

صورتبھکھداردمخصوصفرمیک،کنیداقدامتمرینحلاستادیااستادخودطریقازبایدadditionalدروسبرای:نکتھ
کنند.میلحاظشماترنسکریپتدربرایتانرادرسآناسموبردهZPAبھراآندرسکردنپاسازپسوکنیدمیپردستی

https://zoom.us/
https://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/go/id/fhbb/lidx/1
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دروس تحقیقی و جانبی :

کارآموزی ( در ھمھ رشتھ ھا اجباری نیست)

پروژه پایانی

زبان آلمانی (بعضی رشتھ ھا)

شوید.التحصیلفارغتانماییدپاسرشتھبھبستھ)ETCSواحد(90یا120بایدشمادانشگاهاینھایرشتھاکثردرکلدر

لیست تمامی اینستیتوت ھا 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/

https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Einrichtungen/Einrichtungen-A-Z/~bzwt/Liste-aller-Organisationseinheiten/lidx/1/
https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Einrichtungen/Einrichtungen-A-Z/~bzwt/Liste-aller-Organisationseinheiten/lidx/1/
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امتحانات
باشد.میwrittenیاOralصورتبھRWTHدانشگاهدرامتحانات

RWTHسایتدریاکالسآخرجلسھیااولجلسھدرامتحاننحوه،زماناطالعات، ONLINEقسمتدرشماExam dateبھ
خودبرایخوبھایفاصلھباامتحانبرنامھیکوکردهنگاهراھاتاریخترماولازاستبھترولیرسید.خواھدشمااطالع
بچینید.

بیشماربرایتوانیدمیشما،نیستامتحانبرایرجیستربرایدلیلیmoodleدرشمادسترسیودرسیکبرایرجیستر
گفتھایمیلدرشمابھآنکنید.(زمانرجیسترجداگانھبایدامتحانبرایاماباشیدداشتھدسترسیآنمتلایربھوکنیدرجیستردرس

نامھفرآیندیکبایدکردیدفراموشاضطراریصورتبھیکباراگرشود،میبستھزمانیچھوباززمانیچھکھشدخواھد
نگاری طوالنی را انجام دھید کھ ما اصال توصیھ نمی کنیم ، پس دقت کنید)

:Oralامتحانات

وlectureدرشدهگفتھنکاتتمامیراجبگفتگووبحثبھحضوریصورتبھاستادباشماشفاھیھایامتحاندر
exerciseسبکاینبیانجامد.طولبھدقیقھ20تا10بیناستممکناستادنظربھبستھامتحانآنزمانمدتپردازید.می
ازبعضیاست.شفاھیامتحانبردرسآناساسیاواستکمتریکنندهشرکتتعدادکھاستھاییدرسبرایامتحانات
بودنضعیفوقویکھباشیدداشتھتوجھ،پردازیدمیگفتگووبحثبھگروهیکدرشماکھاستصورتبدینOralامتحانات

ھمبارانکاتوبپردازیددرسآنخواندنبھخودھایگروھیھمباپس،گذاشتخواھدشمانمرهدرمستقیمتاثیرشماگروه
مرور کنید.

جزراoralامتحانبادرسھایپس،استعالیگرفتنخوبنمرهبرایھادرساینمواقعاکثردرباشیدداشتھدقت-نکتھ
درسھای خوب و دلچسب حساب می کنیم.

:Writtenامتحانات

دقیقھ120پوینت120(مثالشدخواھددادهاختصاصدقیقھیکpointھرازایبھکھاستصورتاینبھwrittenامتحانات
در،داشتزیادیزمانبسیارامتحاناتکھایراندرماعادتبرعکس،)4.0یعنیاستپاسنمرهپوینت60مثالکھاستوقت
یاانگلیسیزبانتواناییبھبستھتجربھباز(آوریدمیزیادھموقتزیادتمرینباولیباشیدنداشتھشایدزیادیوقتدانشگاهاین

تمرینرویشماکھاستاستوارمحوراینبرامتحاناتاینسبکبیشترکھاینجاستجالبنکتھاما،است)متفاوتشماآلمانی
شماکارجھتاینازوکنیدکردنحلبھشروعسریعمطلبآندیدنصورتدروداشتھکافیتسلطقبلیامتحاناتنمونھوھا

بسیار آسان است.

حلاستادانباترمطولدرمشاورهوترمطولدرھاexerciseوlectureکردنتماموخواندنودرستریزیبرنامھبا
تمرین و حل کردن سوال ھای قبلی امتحانات، نھ یکبار بلکھ چندین بار و چندین دور موفق بھ گرفتن نمره خوب می شوید.

نظردرfailعنوانبھ5نمرهواستقبولینمره4تا1نمرهازکھباشدمی5تا1بینآلمانھایدانشگاهتمامیدرنمراترنج
گرفتھ می شود ولی در کارنامھ شما لحاظ نخواھد شد و در معدل شما تاثیری ندارد.
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راOralباریک،Writtenبارسھدادنامتحانشانسشما،دھیدامتحانبارچھاررادرسیککھداریدرااینحقشما
آنOralدرWrittenامتحاندرافتادنباردوازبعدتوانمیاستادنظربھبستھراھادرسبعضیکھباشیدداشتھتوجھدارید.

OralامتحانواردتابمانیدناکامWrittenدربارسھبایدھادرسازبعضیولینمایید.پاسوکردهشرکت

Supplementary examامتحاندرشدنپاسصورتشوید.درنھاییOralشد.خواھدگرفتھنظردر4شمانمره

داردکتبیوشفاھیامتحانچندکھاینودرسھربھمربوطقوانینوگرفتنخواھندامتحانبار4ھادرسھمھ:تذکر
5درسابعضیاست.شفاھیامتحاناشکالدرسھابعضیاست.شدهذکردقیقوکاملطوربھرشتھھرPrüfungsordnungدر
وداردرشتھودرسھمونبھبستگیکالوشفاھی)یکنھایتادروکتبییکبعدشفاھییکبعدکتبیتا2(اولمیگیرندامتحانبار

بھ طور کلی نمیشھ نظر داد.

توجھ : در کل دربار اول افتادن بھ جلسھ بازبینی رفتھ و ایرادھا را شناسایی کنیم تا کار بھ دفعات پایانی نرسد.

شدهفارغدانشگاهاینازکھدانشجویانی،اکثرنیستعجیبیچیزآلماندردانشگاھیھریادانشگاهایندردرسیکدرافتادن
اند حداقل در یک درس یا دو درس یک یا دو بار افتاده اند.

Oralامتحان supplementary:

OralاصطالحبھآنبھمواقعایندرناکامیبارسھازبعدOralامتحان supplementary examشود*امتحانمیگفتھ
درشمانیست.فردبھمنحصرامتحانیکاین،کندمیتکمیلراشماwrittenامتحانکھامتحانییعنیشفاھی*.مکمل

وبرگھازبتوانیدماندید،ناکامWrittenامتحاندراگرکھبگیریدفرارادرسمفھومکھکنیدسعیمداومافتادنصورت
درشماکھھاییقسمتازاستادنمایید)،تکمیلراخودامتحانوباشیدگرفتھفرارامفھوماصطالحبھ(کنیددفاعخوداشتباھات

oralامتحاندرایدگرفتھنمرهآن supplementary examراجبوگذاردمیضعفنقاطرویدستبلکھکند،نمیسوال
درراقضیھکنیمسعیwrittenامتحاندرافتادنباریکازبعدپس،بیاندازیدجابرایشرامفھومتاپرداختھبحثبھشماباآن

باشیم.راضیدرسآندرخودعملکردازخودمانکھبشودطوریوکنیمجوروجمعدومwrittenامتحان

وکردیداشتباهکجاکھفھمیدمیجوابھادیدنبااگر،افتدمیاتفاقھابرگھبازبینیزماندرمعموالامتحاناینبرایوقتتعیین
ضعف دارید بھ راحتی وارد امتحان اورال شده و وقت را تعیین کنید و صد البتھ دوره ای ھم بر روی مطالب درس داشتھ باشید.

فردبھمنحصرتجربھ(شویدھادرسازبعضیدرترسدچاردانشجویانازبعضیبابرخوردصورتدراستممکن;نکتھ
باشید،نداشتھدرسھابعضیدرھمزیادخوشبینیالبتھنکنیدتوجھیھاتوصیھاینگونھبھاصال،)باشیدداشتھتوجھ،نیست
خودکشوردرکھامتحاناتیازترسادهحتی،شویدمیمواجھآنباکھاستکاریترینسادهدانشگاهایندردرسھاموفقگذران

عالقھواقعااگراستگیروقتدرسآنگرفتنریسککھبینیدمیشماواستاختیاریدرسآناگرشدید.البتھمیمواجھآنبا
دارید خودتان بھ خواندن آن متلایر ھا بپردازید و خود را در مسیر درسی وقت گیر با امتحانی خیلی سخت قرار ندھید.

قلق گیری برای قبل امتحانات :

focusبرنامھازاستفادهبانداریدتمرکزاگر(ریزیبرنامھباخواندن- keeperدرسعی،)کنیدحفظراتمرکز
غیرهوyoutubeدرمطلبوفیلمدریایاینترنتدرنکردکمکlectureاگر،باشیدداشتھکارمفھومفراگیری

https://apps.apple.com/us/app/focus-keeper-time-management/id867374917


آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA) 40

آنھاباگروھیصورتبھیارفتھکتابخانھبھباشیدتماسدرھاآنباکنیدشناساییراخودموفقھایھمکالسیاست،
نگیرید)فاصلھinternationalجامعھاز(بخوانید

focusافزارنرم keeper:

پنج مرحلھ ساده در تکنیک پومودورو

انتخاب موضوع مورد مطالعھ.1
دقیقھ)25پیشفرضصورت(بھپومودوروزمانتنظیم.2
شروع بھ انجام کار تا زمان بھ صدا در آمدن بھ سر آمدن زمان تعیین شده.3
دقیقھ)5(پیشفرضکوتاهاستراحتیک.4
15(پیشفرضمدتبلنداستراحتیکدورچھارھراز(بعدکاررسیدناتمامبھتاچرخھاینکردنطی.5

دقیقھ) خواھید داشت)

این تکنیک برای مدیریت زمان و بھبود کارائی ایجاد شده و خوشبختانھ امروزه برنامھ ھای کمکی زیادی
مبتنی بر وب، سیستم عامل و گوشی موبایل ایجاد شده کھ بھ شما در انجام کارھا با این تکنیک کمک می

مشابھ زیادی وجود دارد.آن نیز موجود است و کال نرم افزارنسخھ اندرویدکنند.

https://apps.apple.com/us/app/focus-keeper-time-management/id867374917
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.focus_keeper&hl=en_US
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اگر رشتھ آلمانی ھستید متلایر ھای فراوانی دارید اما در این سایت متلایر درس ھای انگلیسی کمتر یافت می شود.-

- https://www.studydrive.net

- www.maschboard.de

تمامی تمرین ھا را حل کنید.-

از،نیستایرانییکدلچسبوخونگرمخیلیآنھارفتاراگرحتیباشیدنزدیکارتباطدرخودخارجیدوستانبا-
آنھا سوالھا و نکات راجب امتحان را در طول ترم بخواھید.

با حل کردن چندین دور سوالھای امتحان موفق بھ گرفتن نمره خوبی در ھر درسی خواھید شد.-

نمرهیکرویممیحاالوایدخواندهرادرسنصفمثالکھبرویدطوریبھامتحانسرکھنیستایرانمثلاینجا-
).نیستقانون،استتوصیھ(اینشویدحاضراطالعاتدرصد100تا90باھاامتحانھمھدر،میگیریمپایینی

فقطاینباشیدمطمین،بخوانیدخانھدرنبودیدترمطولدرمطلبکردندنبالبھموفقlectureکالسسردراگر-
ارزشونیستندمفیدھاکالسھمھصراحتا،ھستندشمامثلھمبقیھ!کنیددنبالراآنتوانیدنمیکھنیستیدشما

حضور ندارند ولی حل تمرین ھا مفید ھستند.

-

حذف درس :

کافیزمانوآییدنمیبرترمایندردرسآنپسازیا،یابیدنمیدستخوبینمرهبھکھشدیدمتوجھامتحانقبلروزسھتااگر
حذفبھدکترازنامھیکازاستفادهباتوانیدمینباشیدنگرانھمبازهاینازبعدالبتھ،نماییددرسآنحذفبھاقدامندارید

درسوکردهمراجعھZPAبھونماییددریافترااستعالجیبرگھوکردهمراجعھدکتریکبھکاراینبرایبپردازید.پزشکی
اگرخیریاھستیدمناسبسالمتحالتدرشماکھکنندمیسوالشماازامتحانقبلھمامتحانجلسھدرحتینمایید.حذفرا

نبودید دست خود را باال برده و جلسھ را بدون دست زدن بھ برگھ ترک نمایید.

بازبینی برگھ ھا :

جلساتایندرشرکتکھباشیدداشتھتوجھشود.میتصحیحموسسھآندکترایدانشجویانتوسطبازبینیزماندرھابرگھ
وکردهشرکتبازبینیجلسھدرحتماافتادیددرسیکدردارید.اگررانمرهبردنباالشانسreviewاصطالحبھیابازبینی

نحوه صحیح کردن و جواب ھا را مشاھده نمایید.

موارد اضطراری :

درمتاسفانھوھستیدکاریقراردادیاPHDبھورودحالدروباشیدمیتحصیلازفراغتحالدرکھبودیدآخریترمدراگر
نماید.میپاسراشماوگرفتھشماازOralامتحانافتادنباریکازبعدحتیاستادکھشدهدیده،شدیدFailدرسیک

https://www.studydrive.net
http://www.maschboard.de
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نتیجھ گیری :

تجربھکسھربھبستھونیستمحضحقیقتیکواستشدهگرفتھنظردرآلایدهکھاستنظریفوقھایتوصیھتمامی
ممکن است متفاوت باشد. از توصیھ ھای مخالف و موافق در کامنت ھا و دیگران نیز بھره بگیرید.

درس ھا بھ تفکیک رشتھ ھا

مراحل اپالی برای تز پایانی
شما می توانید تز پایانی خود را در داخل دانشکده ھای دانشگاه ، دانشکده ھای غیر آکادمیک دانشگاه و یا شرکت ھا بنویسید.

توجھ داشتھ باشید کھ نوشتن تز در مراکز غیر آکادمیکی شانس گرفتن پوزیشن دکترا را بھ حداقل ممکن می رساند.
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بھ دنبال موضوع گشتن :

پروژهResearchgateمثلعلمیوبسایتھایدریاوبزنیدایمیلمختلفھایاینستیتوتدردکتراھادانشجوتمامیبھاگر)1
ھا و مقالھ ھای در حال شروع آنھا را بخوانید می توانید عنوان ھای دلچسب مستر تز خود را پیدا کنید.

کھباشیدداشتھتوجھفقط،ببینیدراتزمسترعناوینازبسیاریتوانیدمیوبسایتایندرشماونباشیدنگرانھیچنشداگر)2
مجموعھزیربایدھمھمکانیکرشتھبرایمثال،باشدشماتاییدموردوشمارشتھمجموعھزیرھایدانشکدهدربایدتزمستر

باشد.4شمارهدانشکده

رشتھبرایمثال،کنیدپیداسادگیبھلیستایندرتوانیدمیرا…وبرقومکانیکمثلھارشتھتمامیھایاینستیتوت)3
می گذاریم.اینجامکانیک لیست تمامی اینستوت ھا را برای مثال در

:آکادمیکغیرھایاینستیتوتبرخی)4

●Fraunhofer IPT or ILT

●FIR

●Leibnitz

●Helmholtz

●Max Planck in Aachen

نمایید.مطالعھاستسرفصلاینانتھایدرPDFیکدرراآنکھدیگربسیارھایگزینھھمچنین)5

کنید.توجھحتمازیرنکاتیبھھستیدآنانجامحالدرکارآموزیحیندریاھاکمپانیوبسایتدرراخودتزمستراگر)6

https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~cmjw/Studien-und-Abschlussarbeiten/lidx/1/?search=&showall=1&aaaaaaaaaaaaanr=Masterarbeit&aaaaaaaaaaaaans=Englisch&organizationunit=&fachrichtung=F4
https://www.maschinenbau.rwth-aachen.de/cms/Maschinenbau/Die-Fakultaet/Institute-und-Lehrstuehle/~xaw/Uebersicht-aller-Institute/?lidx=1
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مقایسھ انجام مستر تز داخل یا خارج دانشگاه بھ ھمراه مزایا و معایب :

مراحل رجیستر برای مستر تز در داخل دانشگاه :

کنید.تعییننظرموردھایاینستیتوتازیکیدرراخودتزمسترموضوع)1

اگر خارج دانشگاه و شرکت در حال انجام مستر تز ھستید پروسھ شما چند پلھ بیشتر دارد کھ توضیح می دھیم.

نمایید.پررامربوطھفرمھایوکردهپیداخوددانشکدهسایتدرآنالینصورتبھبایدراتزمستربرایدرخواست)2
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توجھ نمایید کھ زمانی بھ این کار بپردازید کھ با سوپروایزر خود مشورت کرده و کار را جلو ببرید کھ یک موقع از ددالین عقب
نیافتید ، یعنی زمانی کھ کار را تمام کرده اید و فقط در مرحلھ تایپ کردن پروژه پایانی ھستید و خود را در استرس زمانی قرار

ندھید.

بگیریدراامضاھاوکنیدپرینتراشدهپریھافیلد)3

مراحل آمادگی دفاع از پایان نامھ و نمره گرفتن :

ببرید.ZPAبھرافوقفرمھایازکپیسریدو)1

شمابھکھداردوقتھفتھ8دھید.استادتحویلخودداوروراھنمااستادبھبایدآنھاستتایدومعموالکھفرمھاازبعضی)2
نمره بدھد.

استادبادفاعجلسھبرایزمانتعیین)3

شود.میفرستادهZPAبھھانمرهشدانجامدفاغوقتی)4

آخرینکھوقتیشماخیراگرشویدمیالتحصیلفارغاتوماتیکصورتبھباشیدکردهپاسراالزمھایواحدتعداداگر)5
درس را پاس کردید دیگر فارغ التحصیل شده اید.

نمونھ نیز خالی از لطف نیست.فایلدر پایان مطالعھ این

https://drive.google.com/file/d/1rcKiTgLvzNLX-UIaUJAkpqyzBkbraAP-/view?usp=sharing
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ResumeوCover Letter

بایدکھمیگذاریماشتراکبھشمابرایفایلیدرراموردیکما،نداردکاراییاینجادرایرانیسبکبھھارزومھ●
مطابق آن پر نمایید و یک عکس نیز بھ آن اضافھ نمایید.

نمایند.ایجادرزومھeuropassسایتدرکھدھندمیترجیحبعضیھمچنین●
کھ این کار را برای شما انجام می دھد.را بھ شما معرفی می کنیمنرم افزار آلمانیھمچنین یک●

:RESUMEراجبنکتھ

ھروایدگرفتھدستبھکیسھیکشماگویاکھنباشدایروزمھیک،باشدداشتھشرکتآننیازبامطابقمعناییباربایدرزومھ
مدیریک،نیستمتخصصیکبیندمیراشماروزمھکھشرکتیھرانسانیمنابعمسئولیاHRباشید.میجویاراپوزیشنی

درھاآنوکردهجستجوراشمارزومھداخلkeywordلغاتفقطاینھاشودمیزیادھاapplicationوقتیگاھیاست.
اولویت گذاشتھ و بقیھ را کنار می گذارند !

job(شرکتنیازھایوتواناییبھتوجھبااستبھترپس requirements(بنویسیم.منطقیولیخوبرزومھیک

قبلمرحلھازبعدوقتی،پرطرفدارھایapplicationازبعضیدرکھشدهگفتھمابھھاHRبرخیباصحبتدر:جالبنکتھ
انتخابرندومصورتبھھاکاندیدعکسرویاز،نداریمزیادیوقتچونوبودزیادھمبازاگر،شدگذاشتھکنارسرییک

https://drive.google.com/file/d/1LczhvTQA6e8OdtOPb4YKO9XXzMN00pFv/view?usp=sharing
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
https://app.cvmaker.de/#/personliche-daten/
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بھرهاسترایگانکھرزومھبرایخوببرداریعکسآیتمازکاریابیھاینمایشگاهوھاباندینگدراستبھترپس،کنیممی
بگیریم.

نکتھ مھم :

الزم و ضروری است.توضیحات تکمیلیوخالصھتوضیحاتبرای خیلی ریز شدن در داخل رزومھ خواندن فایل

COVERبارابطھدر LETTERاستضرورینکتھچندینذکرشودمیارائھشمابرایفایلیدرآننمونھکھ:

فرستادهجداگانھنامھیکعنوانبھبایدپوزیشنیھریاودکترایاکاریپوزیشنگرفتنبرایکھاستاینامھانگیزشنامھاین
چراوپوزیشنوشرکتآنبرایشماچراکھکندثابتخوانندهشخصبھخواھدمینامھاینکھاستاینمطلبخالصھشود.

آن شرکت و پوزیشن برای شما مفید می باشد.

این نامھ دارای ھفت پاراگراف می باشد کھ ما ھر کدام از قسمت ھا را توضیح می دھیم.

1. Heading

در سمت راست مشخصات شخصی خود و در سمت چپ مشخصات کسی کھ برای آن درخواست می فرستید را لحاظ می
کنید.(مطابق نمونھ)

2. Salutation

عناویناینابتدادرشاید،استمھمخیلیشخصیکTitleآلماندرباشدیادتانوفرستیدمیراDearھمانقسمتایندر
خیلی طوالنی بھ نظر برسد اما اینھا در فرھنگ اجتماعی آلمان بسیار مھم است ، ھمھ آنھا را ذکر کنید.

مثال:

Dear Mr./Ms. Univ-Prof. Dr.-Ing Stephan/Julia köpke

اگر شخص گیرنده را نمی دانید بھ این صورت می نویسد :

To whom it may concern

Dear Sir or Madam

3. Opening Paragraph

https://drive.google.com/file/d/1rVhFoc7BK27HKCb74niQRCNjFh_2L_gP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uCFagNXD-2eBEyBwh-uUHU3MRcw3rdwP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DBojfp4Lq8DXiSpS-FlU2W1y4jZCx4g/view?usp=sharing
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بھترغیبراخوانندهکھایدشدهپوزیشنوشغلاینمجذوبچراکھبنویسیدخودتانازجذابچیزیککنیدسعیقسمتایندر
خواندن ادامھ متن کند.

4. Second Paragraph (Why you are a perfect fit for the Company or Position)

در این قسمت سعی کنید روی مھارت ھایی کھ آن شرکت یا پوزیشن نیاز دارد مانور داده و بھ خواننده این را القا کنید کھ برای آن
مناسب ھستید.

5. Third Paragraph (Why the Company or Position is perfect for you)

در این قسمت توضیح دھید کھ چرا آن کمپانی و آن پوزیشن را انتخاب کرده اید.

6. Closing Paragraph

در این قسمت بحث را بستھ و ھمراه با تقدیر و تشکر کوچک

7. Formal Closing

:کنیممیپیشنھادشمابھراTemplateاینماقسمتایندر

Mit freundlichen Grüßen | with kind Regards

YOUR NAME

دانشجوییکار
ھفتھدرساعت20سقفتاوسالطولدروقتنیمھصورتبھروز240یاوقتتمامروز120دانشجویانکاراجازهقانون

کند.فرقتواندمیدانشجوشرایطبھبناکھاستشدهگرفتھنظردرترمدوبینتعطیالتدروقتتماموتحصیلیترمطولدر
ندارد.قبالایندرمسئولیتیکارفرمامعموالوشودپرداختبایددانشجوخودتوسطبیمھشرایطایندرکھداشتنظردرباید

شود.نمیاشخاصاینشامل)Arbeitslosengeld(دولتطرفازبیکاریمزایایکرونا)مانند(ویژهشرایطدرھمچنین

خود ھموارترخود کار کنید راه را برایبرنامھ نویسیپیش نیاز : اگر در قبل ورود در آلمان یا ھمان ترم اول روی مھارت ھای
تنھا شرط گرفتن کار دانشجویی  است.فراوانداشتن عالقھ و تالشکرده اید اما باز ھم نگران نباشید

برای پیدا کردن کار دانشجویی چندین راه وجود دارد:

کارھای دانشجویی داخل دانشگاه :❖

https://www.codecademy.com/
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jobوبسایت● opening portalدانشگاهخود

ھر بخش و دپارتمانی قسمت جداگانھ ای برای کار دانشجویی مربوط بھ گروه خود دارد کھ با مراجعھ بھ سایت میتوان●
از وجود کارھا مطلع شد.

ایمیل زدن بھ دانشجوھای دکترای ھر اینستیتوت و ابزار عالقھ مندی بھ طرح ھا و پروژه ھایی کھ در حال انجام دادن●
کنید.دنبالراآنھاresearchgateسایتیاوھااینستیتوتوبسایتدرتوانیدمیراھاطرحیاھاپروژهاینوھستند
coverکاردانشجوییبرایولیایمدادهتوضیحراآنرزومھبخشدرکھبنویسیدمنطقیرزومھکنیدسعی letter

مفید)وبنویسید(خالصھایمیلمتندرراآنشدهabstractمدلیکامانیستنیاز

آگھی ھای کار دانشجویی روی بوردھا کھ معموال در منزا قرار داده میشود.●

mailingدرعضویتوگروهھرFachschafبھمریوطھایبورد● list

,CeBITکاریابیھاینمایشگاه● absolventenkongress; Bonding

استفاده از سایت ھای کاریابی●
https://www.stepstone.de

https://www.xing.com

توجھ : حتما مدرک لیسانس ترجمھ شده خود را بھ ھمراه داشتھ باشید . کسانی کھ کار دانشجویی با مدرک لیسانس میگیرند ساعتی
کاروشویدمیگرفتھنظردردیپلممدرکباباشیدتحصیلمشغوللیسانسمقطعدراگروشودمیمحاسبھبرایشانیورو13

است.یورو11ساعتیشمادانشجویی

توجھ : تعداد ساعت خیلی باال برای کار در نظر گرفتن ممکن است بھ درس شما کمی لطمھ بزند ، حتما این مورد را گوشھ ذھنتان
داشتھ باشید.

کارھای دانشجویی خارج دانشگاه :❖
مراجعھ بھ مراکز کاریابی در سطح شھر آخن (کارھای خدماتی)●

وبسایتھای زیر نیز مفید است :

● https://www.zenjob.de/
● https://de.indeed.com/Zeitungen-Jobs
● https://jobs.meinestadt.de/aachen
● ...

موسسھ زیر کھ با پرکردن رزومھ در سایت و سپس وقت مالقات بھ شما شغل ھای خوبی پیشنھاد می دھند(ھم خدماتی●
ھم تخصصی) :

https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Arbeiten-an-der-RWTH/~buym/Jobboerse/lidx/1
https://www.researchgate.net/
https://aachen.firmenkontaktmesse.de/
https://www.absolventenkongress.de/
https://www.stepstone.de
https://www.xing.com/
https://www.zenjob.de/
https://de.indeed.com/Zeitungen-Jobs
https://jobs.meinestadt.de/aachen


آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA) 50

● https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aachen-dueren/startseite

Besucheradresse:

Roermonder Str. 51

52072 Aachen

Partکارھایکردنپیداازھمچنین● Timeنحوه،نشویدغافلنیزآخنداخلھایشرکتدرنیزغیرهومھندسی
سرچیا سایت ھای دیگرلیستکاریابی را می توانید در ھمین ویکی دنبال نمایید. اکثر شرکت ھا را می توانید در این

نمایید.

Hiwiفرمترجمھ

است.شدهدادهقرارفایلیدرشماکارراحتیبرایفارسیوانگلیسیبھشدهترجمھHiwiفرم

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/aachen-dueren/startseite
https://companylist.org/cities/aachen-de/
https://drive.google.com/file/d/1mnsUNYSXMfEaHakG8LELWyWwpzhIBGC5/view?usp=sharing
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فارغ التحصیالنمسائلوکاریابی

کارآموزی و انواع آن بھ ھمراه نکات کلی

کارآموزی اجباری●

کھدھندمیترجیحھاشرکت،باشدمیمزیتدارایاستشدهدادهقراراجباریصورتبھآیتماینخوددروسلیستدراگر
دلیلھمینبھوکنندمیدریافتشماحقوقبرایمالیاتیمعافیتدولتازکارآموزاستخدامموقعدرچونکنندانتخابراشما

شانس شما برای گرفتن کارآموزی بیشتر است.

کارآموزی اختیاری●

اگر شما دارای کارآموزی اجباری نیستید باز ھم می توانید برای کارآموزی اپالی نمایید و آن را دریافت نمایید.

داشتھنظردرراموضوعاینوبرویداختیاریکارآموزیبھتوانیدمیفقطشمادیگرکارآموزیکردنردصورتدر:توجھ
باشید کھ کال کارآموزی رفتن برای رزومھ و سابقھ کار گزینھ بسیار خوب است و آن را از دست ندھید !
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کارآموزی در کشورھای دیگر یا حتی کشور ایران :

Internshipادارهبھاطالعباوباشدمیپذیرامکانکاراین Officeدھید.انجامراکاراینتوانیدمیتاییدگرفتنو

رانکتھایناما!نیستسختیبسیارکارآلمانبزرگھایشرکتاکثردرRWTHدانشجوعنوانبھکارآموزیگرفتن:توجھ
پنجفقطکارآموزیازبعدبزرگھایشرکتدرشماجذباحتمالشانسکاریابیموسساتآمارطبقکھباشیدداشتھنظردر

,معایبومزایا!اندکردهجذبشرکتھماندرکارآموزیازبعدراکارآموزکوچکترھایشرکتکھشدهدیدهواستدرصد

تصمیم گیرنده شمایید.

ایم.کردهمشاھدهراھارنجاینماکھباشدمییورو١٣٠٠تا۶٠٠بینکارآموزیبرایشدهدیدهحقوقیرنج:نکتھ

براینیزسرپرستیکوشرکتدرخودسرپرستھموبنویسیدکارآموزیگزارشبایدشمااجباریکارآموزیبرای:توجھ
خود در دانشگاه انتخاب کنید ( دو سوپروایزر خواھید داشت ) و ھر دوی آنھا را متقاعد نمایید.

ایندوریھررویتوانیدمیشماو)ماھھ٩پروسھتقریبا(استپذیرامکاننیزھمباتزوکارآموزیترکیب:توجھ
حداقلبھرادکتراپوزیشنگرفتنشانسصنعتیمراکزدرتزنوشتنباشیدداشتھتوجھفقط،کنیدکارموازاتبھموضوعات

ممکن خواھد رساند چون تز شما یک تز صنعتی است نھ یک تز پژوھشی !

پوزیشن)استدانشگاهکاریابیموسسھآمارطبقاینھا(اپالی٢۵حدودازبعدبایدشماRWTHدانشجویعنوانبھ:توجھ
مینادرستانگیزشینامھنوشتنیانامناسبرزومھارسال،نادرستجایدراپالیحالدرشما!خیراگر،کنیدپیداراخود

باشید.

کارآموزیتحویلوثبتمراحل
Internshipادارهبھکارآموزیپایانازبعدھفتھ6ازکمتربایدکارآموزیگزارش officeشود.دادهتحویلخوددانشکده

برای اینکھ مطمئن شوید می توانید یک ایمیل ارسال کرده و شرایط تحویل آن را از آنھا سوال کنید.
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کارآموزیموقعیتکردنپیدا

موقعیت ھای کارآموزی را بھ راحتی می توانید از سایتھای خود کمپانی ھا و یا سایتھای کاریابی مثل زیر پیدا کنید و تمامی سایت
ھایی کھ در قسمت کاریابی ھمین 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

:کنیممیتوصیھشکبدونکارآموزیوشغلگرفتنبرایراکاریابینمایشگاهیاBONDINGدرشرکتھمچنین

http://www.jobteaser.com
http://www.linkedin.com
http://www.stepstone.com
http://www.monster.de/en
http://www.jobvector.de
https://www2.bonding.de/web/web.nsf/web/studenten_home_de
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گذراندن کارآموزی با سابقھ کار
سازمانبھتوانیدمیھستید،شرکتیکدر)اجتماعیتامینیادولتیبیمھسابقھ(کارسابقھسالدویایکحداقلدارایاگر

کارآموزیادارهبھونماییدرسمیترجمھراآنوکردهدریافتراخودسابقھبھممھوربیمھبرگھومراجعھاجتماعیتامین
نیزایمیلبارافوقمراحلکلیھھادانشکدهکنید.*بعضیارسالZPAبھکردهدریافتراپاسمھروکردهمراجعھخوددانشکده

نمایید.فورواردZPAبھتوانیدمیراآنودھندمیانجام

گزارشبھدیگرکھاستراحتخیالتاندھیدتحویلراآنوکنیددریافتخودشرکتمدیریتازریکامندیشنیکبتوانیداگر
کارآموزی نیاز نخواھید داشت.
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نمونھ گزارش کارآموزی بھ ھمراه شرایط آن
برای شما قرار داده ایم.فایلیشرایط کھ دانشگاه لحاظ کرده است بھ شرح زیر است و ما فرمت استاندارد را در

https://drive.google.com/file/d/10CpPMeUdZz9ch2TDuWpo746V3LNT1OVp/view?usp=sharing
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شغلیموقعیت ھایکردنپیدا

داشتن رزومھ مناسب و نوشتن کاور لتر ھمانطور کھ در ویکی توضیح داده شد شانس شمار را برای یافتن موقعیت شغلی باال می
برد.

برای پیدا کردن موقعیت ھا شغلی در آلمان می توانید نگاھی بھ سایتھای زیر بیاندازید :

● www.jobteaser.com
● www.linkedin.com
● www.stepstone.com
● www.monster.de/en
● Lp.experteer.de

http://www.jobteaser.com
http://www.linkedin.com
http://www.stepstone.com
http://www.monster.de/en
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● www.jobvector.de
● hemmersbach.com

اگر عالقھ مند بھ کار کردن در شرکت ھای استارت آپ ھستید لینک زیر بسیار عالی است کھ شما را بھ ھمھ استارت آپ ھای
کشور آلمان وصل می کند :

https://deutschestartups.org/community/mitglieder/

و ھمچنین سایت ھای 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

http://www.jobvector.de
https://deutschestartups.org/community/mitglieder/
http://www.jobpilot.de/
http://www.jobstairs.de/
http://jobooh.de/
https://www.kimeta.de/
https://www.kununu.com/
http://www.monster.de/
http://praktikum.de/german/
http://meinestellenboerse.de/
http://www.craigslist.org/about/sites#EU


آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA) 59

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

:کنیممیتوصیھشکبدونکارآموزیوشغلگرفتنبرایراکاریابینمایشگاهیاBONDINGدرشرکتھمچنین

/

کشورکارجستجویویزایازتوانیممینیزتحصیلبعدکھباشیمداشتھھلندکشوردرواقعھایشرکتبھھمنگاھیھمچنین
ولیسیلیکونیکعنوانبھخبراینطبقکھباشدمیآیندھوونشھردرھلندمھموصنعتیمراکزاکثر،شویممندبھرهنیزھلند

ھمچون کشور آمریکا شناختھ خواھد شد.

https://englishjobs.de/
http://www.thelocal.de/jobs/
http://www.toplanguagejobs.co.uk/location/Germany/English
http://www.academics.com/
http://www.jobware.de/
http://www.staufenbiel.de/startseite.html
https://www.stepstone.de/
https://www2.bonding.de/web/web.nsf/web/studenten_home_de
https://www.stepstone.de/
https://ab-mediacommunication.com/2018/02/01/why-the-netherlands-is-the-new-silicon-valley-eindhoven/
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با مراجعھ بھ سایت ھا و شرکتھای بزرگ زیر امکان پیدا کردن شغل مناسب را بھ ھمراه مشاوره خواھید داشت :

https://www.uitzendbureau.nl/

https://www.vacatures.nl/

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

https://undutchables.nl

یک شرکت خوب در ھلند برای کاریابی را بھ شما معرفی می کنیم :

https://hyptechnical.nl/

https://www.uitzendbureau.nl/
https://www.uitzendbureau.nl/
https://www.vacatures.nl/
https://www.glassdoor.nl/index.htm
https://undutchables.nl/
https://hyptechnical.nl/
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آن نیز مطلع باشید !شرایط اقامتیھمچنین شما در سایر کشورھای اروپایی نیز این امکان را دارید اما از

آمادگی برای مصاحبھ ھای شغلی
ھمباچندانپرسندمیآلمانیکاریھایمصاحبھدرکارمتقاضیانازکارفرمایان،اکثرکھسواالتیاستدادهنشانتجربھ

مصاحبھنامبھمھمییمرحلھازوکنیدتمرینبشناسید،رارایجسواالتاینکھبھتراینازفرصتیچھبنابراینندارند.تفاوتی

ی کاری موفق بیرون بیایید.

قسمت اول مصاحبھ : معرفی شرکت و امکانات و شغل توسط مصاحبھ کننده

قسمت دوم مصاحبھ : معرفی شما و رزومھ و توانایی خودتان توسط مصاحبھ شونده

قسمت سوم مصاحبھ : پاسخ بھ سواالت و جمع بندی
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چھ سواالتی ممکن است در مصاحبھ ی کاری آلمانی پرسیده شوند؟

شودمیپرسیدهھامصاحبھتمامدرکھکلیوعمومیسواالتبرایراخوداولیدرجھدربایدکارمتقاضیھرکھنماندناگفتھ

تفاوتکشورھاسایربااندکیآلمانیکاریھایمصاحبھبدانیداستبھترھستید،آلماندرکاریافتنخواھاناگراماکند.آماده

دارد. با ھرمس اپالی ھمراه باشید تا تک تک سواالت ممکن در مصاحبھ ی پیش رویتان را با ھم مرور کنیم.

سواالت رایج در مصاحبھ ی کاری آلمانی بھ تفکیک موضوع

سواالت مربوط بھ شرکت و جایگاه شغلی

●Warum bewirbst du dich hierفرستادید؟رزومھماشرکتبرایکھشد?چھ

●Was sind deine Erwartungen an den Jobچیست؟شغلاینازشما?انتظارات

●Warum bist du der perfekte Kandidatدانید؟میشغلاینبرایمناسبیفردراخودشما?چرا

●Was gefällt dir an dem Unternehmenپسندید؟میراماشرکتازویژگی?چھ

●Warum passt du in unser Unternehmenمجموعھایندرکاربرایمناسبیشخصکنیدمیفکر?چرا

ھستید؟

●Was reizt dich an dem Jobاست؟کردهجلبخودبھراشماشغلایندرچیزی?چھ

●Wie schätzst du die Marktsituation ein, in der sich das Unternehmen befindetرا?نظرتان

درباره ی موقعیتی کھ شرکت ما ھم اکنون در بازار کار دارد بیان کنید.

سواالت مرتبط با نظرات و عالیق شخصی متقاضی

●Erzähl etwas von dir selbstبگویید.مابھخودتان!از

●Wie würdest du dich beschreibenکنید؟میتوصیفچگونھرا?خود

●Beschreibe deine Stärken und Schwächenکنید.بیانراقوتتانوضعف!نقاط

●Wo siehst du dich in fünf/zehn Jahrenشوید؟میمتصورخودبرایراموقعیتیچھآیندهسالدهیاپنج?در

●Was sagt dein Lebenspartner zu diesem Planدارد؟شماکارییبرنامھازتوصیفیچھ?ھمکارتان

●Wie sieht dein Familienplan ausچیست؟تانخانوادهقالبدرشمابرنامھو?فکر

●Was ist dir wichtig im Lebenاست؟مھمچیزیچھشمازندگی?در

●Gibt es eine Person, die dich besonders geprägt hat

●

?چھ کسی در شکل گیری شخصیت شما بیشترین نقش را داشتھ است؟●

https://ssa-visa.com/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
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●Was war die schwierigste Entscheidung deines Lebens? Wie hast du dich entschiedenسخت?

ترین تصمیمی کھ تابحال در زندگی گرفتھ اید چھ بوده است؟چگونھ تصمیم گیری کردید؟

سواالت مربوط بھ رزومھ و پیشرفت شغلی

●Erkläre die einzelnen Karriereabschnitteدھید.توضیحراخودیحرفھوکاری!مراتب

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

بند خاصی از رزومھ تان توجھ ما را جلب کرد. آن را توضیح دھید.

●Warum hast du dich für deinen Beruf entschieden?

شغل و حرفھ ی خود را بر چھ اساسی انتخاب کردید؟

●Warum hast du dich für dein Studium und für deine Studienkurse entschieden?

چرا این رشتھ ی تحصیلی را انتخاب کردید؟ چھ درس ھایی را گذراندید؟

●Was sind deine größten Erfolge?

بزرگ ترین دستاوردھای شما چھ بوده است؟

●Worin bist du besonders gut?

در چھ مھارت ھایی خوب ھستید؟

●Was/Welche Aufgaben fällt /fallen dir eher schwer?
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انجام چھ وظایفی برایتان دشوار است؟

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

چگونھ تعادل را در زندگی کاری خود حفظ می کنید؟

سواالت مربوط بھ اھداف شغلی و توانایی بیان آن ھا

●Erzähle uns von deinen Karriere Zielen

ھدف ھای شغلی شما چھ ھستند؟

●Welche Ziele hast du bereits erreicht?

بھ کدامیک از آن ھا تاکنون دست یافتھ اید؟

●Wo siehst du dich beruflich in fünf oder zehn Jahren?

در پنج یا ده سال آینده چھ 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 بھ چھ موقعیت شغلی را در سر دارید؟
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●Wie defininierst du “Arbeit?”

واژه ی “کار” را چگونھ معنا می کنید؟

●Wie definierst du “Erfolfg”

“موفقیت” را در چھ می بینید؟

●Was erwartest du von deinen Kollegen und von deinem Vorgesetzten?

از ھمکاران ورئیستان چھ انتظاراتی دارید؟

●Wie wichtig ist dir das Arbeitsklima?

شرایط کاری چقدر برای شما مھم است؟

سواالت مربوط بھ سالیق و عادات شخصی در کار

●Was motiviert dich?

چھ چیزی بھ شما انگیزه می دھد؟

●Kannst du unter Druck arbeiten?

آیا می توانید در شرایط پرفشار کار کنید؟

●Kannst du mit Stress umgehen? Gibt uns ein Beispiel!
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چگونھ بر استرس خود غلبھ می کنید؟ مثالی بزنید.

●Wie würdest du deinen persönlichen Kommunikationsstil beschreiben?

نحوه ی ارتباطات خود را چگونھ می بینید؟

●Wie würdest du auf ungerechtfertigte Kritik reagieren?

واکنش شما مقابل انتقاد ناعادالنھ چیست؟

●Welchen Führungsstil bevorzugst du?

چھ نوعی از رھبری را ترجیح می دھید؟

●Arbeitest du lieber im Team oder bevorzugst du es allein zu arbeiten?

ترجیح می دھید در قالب گروه کار کنید یا بھ طور انفرادی؟

●Wie läuft bei dir der Prozess der Entscheidungsfindung ab?

چگونھ تصمیم گیری می کنید؟ روند تصمیم گیری ھایتان چگونھ است؟

●Wie gehst du mit Konflikten um? Gib uns ein Beispiel!

چگونھ درگیری ھا را حل و فصل می کنید؟ مثالی بزنید.

●Wie setzt du Prioritäten?
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اولویت بندی ھایتان چگونھ است؟

●Wie planst du ein Projekt? Gib uns ein Beispiel!

چگونھ برای یک پروژه برنامھ ریزی می کنید؟ مثالی بزنید.

●Hast du lieber nur eine Aufgabe zur Zeit oder magst du es mit mehreren Aufgaben

konfrontiert zu werden?

آیا عالقھ دارید چندین کار را ھمزمان انجام دھید یا ترجیح می دھید ھر وظیفھ را جداگانھ در زمان مشخص انجام دھید؟

●Wie könntest du deine Arbeitsmethoden verbessern?

چگونھ می توانید در نحوه ی کار خود بھبود ایجاد کنید؟

سواالتی کھ شما، بھ عنوان متقاضی می توانید بپرسید

●Habe ich …. richtig verstanden?

آیا من فالن بخش را درست متوجھ شدم؟

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

این موقعیت شغلی را تازه ایجاد کرده اید یا قبال ھم وجود داشتھ است؟

●Kann ich eine Stellenbeschreibung erhalten?

آیا شرح شغلی را می توانم داشتھ باشم؟
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●Wie ist der Jobeinstieg geplant?

شروع کار را چگونھ برنامھ ریزی کرده اید؟

●An welchen Aufgaben würde ich konkret Arbeiten?

چھ وظایف مشخصی بھ عھده ی من خواھد بود؟

●Wie ist die Abteilung in das Unternehmen eingegliedert?

این واحد کاری چگونھ بھ کل شرکت مرتبط است؟

●Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten?

آیا دوره ی آموزشی دیگری را پیشنھاد می کنید؟

●Wie könnte sich die Stelle entwickeln?

چگونھ 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 ھا راجع بھ حقوق سوالی نپرسید)

برای مصاحبھ ما دیدن فیلم ھای زیر را قطعا توصیھ 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

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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شغلیقوانینومالیات ھا

مالیات ھا :

درشوید.میآشناخوددستمزددریافتھنگامدرموضوعاینباشمااست.درآمدبرمالیاتآلمان،درمالیاتترینمھم
ازمقداریبازپرداختبرایتوانیدمیآیاکھاینوشودمیقدرچھشمادرآمدبرمالیاتمقدارکھدھیممیتوضیحاینجا

مالیاتی کھ از درآمد ساالنھ ی شما کم می شود؛ اقدام کنید.

چھ کسی مالیات پرداخت می کند؟

درآمدبھاولدرجھدرمالیاتایناحتماالشمامورددرکنید.میپرداختدرآمدبرمالیاتخودیسالیانھدرآمدبرایشما
مورددرپرسشبانیستالزمحتیاید؛شدهاستخدامشرکتیکدراگرشود.میمربوطکارمندیکعنوانبھکارازشما
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عنوانباشماناخالصدستمزدوحقوقازرادرآمدبرمالیاتخودکارطوربھکارفرمازیراکنید،نگرانراخودمالیات،
مالیات بر دستمزد کم می کند و از طرف شما بھ اداره ی مالیات پرداخت می کند.

حقوقپردازد.مینیزکلیسامالیاتھستید؛مذھبییجامعھیکعضواگرومالیات”“اضافھھمچنینشماکارفرمای
شود.میپرداختھکارفرماتوسطوشودمیکمشمادستمزدازھمکاریبیومراقبتسالمت،یبیمھشما،بازنشستگی

کھبفھمیدتوانیدمیحقوققبضرویازودھدمیانتقالپولشماحساببھقدرچھماھانھکارفرماکھببینیدتوانیدمیشما
مقدار خالص دستمزد شما در ھر ماه چھ میزان می باشد.

چھ میزان مالیات بر درآمد می پردازید؟

نمیتعلقمالیات،شمامالیاتمشمولدرآمدازمقداریبھیعنیشودمیمالیاتیتخفیفشاملکسھردرآمدآلماندر
نظریورودر17304ھازوجبرایایناماگرفت،تعلقیورو8652مجردافرادبرایمقداراین2016سالدرگیرد.
مالیاتنرخکنید.پرداختدرآمدبرمالیاتبایدشماباشدباالترمقداراینازشمامالیاتمشمولدرآمداگربود.شدهگرفتھ

نرخباشد؛بیشترشمامالیاتمشمولدرآمدمیزانقدرچھھرکھاستاینقانوناست.متغیردرصد42تادرصد14از
ازباالتردرآمدیکھکنندپرداختبایدافرادیتنھارادرصد42یعنیمالیاتنرخباالترینالبتھرود.میباالترمالیات

بیشتردرآمدیکھاستاجراقابلھاییزوجبرایمالیاتنرخحداکثرباشند.مجردوباشندداشتھسالدریورو254447
باشند.داشتھیورو508894از

مالیات برای خانواده ھا و والدین مجرد

برمالیاتمیزانیمحاسبھبرایندارد.بستگیشمادرآمدبھتنھاکنیدمیپرداختشماکھدرآمدیبرمالیاتمقدار
پایاندرمالیاتپرداختازجلوگیریبرایشود.میگرفتھنظردرنیزشماخانوادگیشرایطبپردازید؛بایدکھدرآمدی

سال، پرداخت مالیات ماھانھ در حال انجام است. افرادی کھ مالیات می پردازند بھ چند براکت مالیاتی تقسیم می شوند.

1مالیاتیبراکت

درقانونیچنینگیرید.میقرار1مالیاتیبراکتدرنباشید؛مالیاتکاھششرایطواجدوباشیدمجردمادریاپدرشمااگر
مورد زوج ھای مطلقھ و زوج ھایی کھ جدا از ھم زندگی می کنند نیز صدق می کند.

2مالیاتیبراکت

این براکت مالیاتی برای والدین مجردی است کھ تنھا زندگی می کنند و شامل کاھش مالیات والدین مجرد می شوند.

3مالیاتیبراکت

کمیحقوقدیگرانبھنسبتیاکندنمیکارھمسرشانکھکنندانتخابرامالیاتیبراکتاینتوانندمیمتاھلیکارکنان
گیرند.میقرار5مالیاتیبراکتدرھاآنھمسردارد.
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4مالیاتیبراکت

این براکت شامل ھمسرانی است کھ درآمدی یکسان دارند.

درآمدیبرمالیاتمقدارمیزاناینکنند.اقدامساالنھفاکتوردریافتبرایتوانندمیھازوجفاکتور:با4مالیاتیبراکت
کھدرآمدیبرمالیاتمقدارصورتایندرشود.میدریافتدرآمدتقسیمسیستمدرمشترکطوربھکھشودمیمحسوب

ھر ماه محاسبھ می شود کمابیش شامل مقدار تقریبی ساالنھ مالیات است کھ از درآمد زن و شوھر بھ دست می آید.

5مالیاتیبراکت

شود.می3براکتشاملھمسرشانکھشوندمیبراکتاینشاملمتاھلیکارمندان

6مالیاتیبراکت

شامل افرادی می شود کھ دارای دو شغل یا بیشتر ھستند.

اظھارنامھ ی مالیاتی درآمد

در پایان سال تقویمی می توانید از دولت درخواست کند تا بررسی کند کھ شما مالیات بر درآمد اضافھ پرداخت نکرده باشید.

درآمدمورددرکھارقامیاساسبرکنید.ثبتمالیاتیادارهدرراخودمالیاتییاظھارنامھبایدکاراینانجامبرای
کردنپرکند.بازپرداختشمابھمبلغیبایدآیاکھکندبررسیتواندمیدولتشود،میارائھشمامالیھایھزینھوواقعی

مالیاتکھکسانیازنفردهمیانازمرکزی،آماریادارهاطالعاتطبقبراست:مفیدمعموالمالیاتیینامھاظھارفرم
شود.میبازپرداختیورو900ھاآنبھمتوسططوربھشوند.میبازپرداختشاملنفرنھپردازندمی

چگونگی پر کردن اظھارنامھ ی مالیاتی

دانلودمالیاتیادارهسایتازراھاآنیاکنیددریافتمالیاتییادارهازرامالیاتییاظھارنامھھایفرمتوانیدمیشما
راwww.elster.deسایتطریقازآنالینصورتبھمالیاتیفرمکردنپرامکانطورھمینشماکنید.چاپوکنید

بیمھپرداختیا5و3ھایبراکتانتخابدلیلبھیاموضوعاینھستیدمالیاتییاظھارنامھثبتبھملزمشمااگردارید.
مالیاتیادارهبھبعدسالمھماهپایانتاراآنبایدشماواستیورو410ازبیشاوالدحقیاکاریبیحقوقدرمانی،ی

تحویل دھید.

عضو(اگرکلیسامالیاتمالیات،اضافھدرآمد،برمالیاتمیزانوگذشتھسالدرآمدمیزانشمامالیاتی،یاظھارنامھدر
پایاندرراارقاماینمعموالشماکارفرمایکنید.میثبتراپرداختھ؛شماطرفازکارفرماکھباشید)مذھبییجامعھ
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توانیدمیشمابعدادھد.میقرارشمااختیاردرالکترونیکی)درآمدبرمالیاتگواھی(ایجداگانھیبرگھدرتقویمیسال
این ارقام را در اظھارنامھ ی مالیاتی وارد کنید.

ایندرنیزراھاھزینھاینبایدشمادھد.کاھشراکنیدپرداختبایدکھمالیاتیمیزاناستممکنھا،ھزینھازبعضی
اظھارنامھ ی مالیاتی وارد کنید. بھ عنوان مثال:

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

تاژانویھاولبینھایھزینھمنظورشوند.داشتھنگھمدرکعنوانبھرسیدھاکپیبایدھا،ھزینھانواعازبسیاریبرای
وشویدمیدرآمدبرمالیاتشرایطواجدشوید؛استخدامآلماندرخواھیدمیشمااگرالبتھاست.جاریسالدسامبر31
انجامبرایکنید.کمخودمالیاتمشمولدرآمدازوکنیداظھارراھاآنتوانیدمیایدشدهقبلسالھایھزینھمتحملاگر
دستبھآلماندرشمادرآمدکھسالیبرایمالیاتکاھشدھید.ارائھنیزقبلسالبرایمالیاتیاعالمیھیکبایدکار،این

آمده اعمال می شود.

آیا اظھارنامھ ی مالیاتی را خودتان باید پر کنید یا از یک کارشناس باید کمک بگیرید؟

فرمکھبخواھیددرآمدبرمالیاتبھرسیدگیانجمنازیابگیریدکمکمالیاتیمشاوریکازتوانیدمیھمچنینشما
کاراینولیکنیدپرداختھزینھمالیاتکارشناسیخدماتبرایبایدشماچھگرکند.پرراشمامالیاتییاظھارنامھ

ارزش خود را دارد. اگر وضعیت درآمد شما پیچیده است از یک موسسھ یا مشاور مالیاتی کمک بگیرید.

سواالتھایصفحھھمچنینکند.میکمکشمابھمالیاتیادارهکنید؛پررامالیاتییاظھارنامھخودتانخواھیدمیاگر
آنباتوانیدمیشماکھاستالکترونیکیفرمیکالستردھند.پاسخراشماسواالتتوانندمیالسترسایتمتداول

بردرآمدمالیاترسیدگیانجمنبھتوانیدمیکاملیمشاورهبرایبفرستید.مالیاتیادارهبھراخودمالیاتییاظھارنامھ
ازدیگریکیدھد.میمشاورهکمنسبتاایھزینھبامالیاتییاظھارنامھکردنپربرایشمابھانجمناینکنید.مراجعھ

میراھنماییمالیاتیاظھارنامھکردنپردرراشمابرنامھاینبخرید.راآنکامپیوتریافزارنرمکھاستاینھاگزینھ
کند و سپس اظھارنامھ ی تکمیل شده را برای اداره ی مالیات ارسال می کنند.

قوانین شغلی :

قوانین کار در آلمان چگونھ است؟

است.اقامتاجازهیا)ArbeitserlaubnisیاArbeitsgenehmigung(کاراجازهبھنیازکار،بازاربھورودبرای
می)Sozialversicherungsnummer(اجتماعیامنیتشمارهو)Lohnsteuerkarte(مالیاتیکارتبھنیازھمچنین

بیمھموسساتتوسطاجتماعیخدماتھایشمارهشود.میصادرسکونتمحلشھرداریتوسطمالیاتیھایکارتباشد.
بازنشستگی صادر می شود.

Lohn(حقوق / Gehalt(ازالتحصیالنفارغبرایمشاغلاکثراست.جھاندرمیزانباالترینازیکیآلماندر
ساعتدریورو١۵تا۶حدودکلیطوربھوقتتمامکاریادانشجوییمشاغلشود.میشروعسالدر€٣٠،٠٠٠

میمحاسبھاجتماعیامنیتومالیاتبرایکسرازقبلیعنی)،Brutto(ناخالصمورددرمعموالحقوقکنند.میدریافت
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اینشود.میکسرمالیاتحقوقبھنسبتدرصد۴٢تا١۴بینباشد،شدهذکرعددازترباالافرادحقوقکھھنگامیشود.
شود.میاعمالکنند،میدریافتبیشتریا٢۵٠،٧٣١€ماھھ١٢دورهیکطولدرکھافرادیبرایفقطباالیرقم

ساعت کار در آلمان

روز۵(جمعھتادوشنبھازکارمندانمعموالًبود،خواھدمتفاوتوقتتمامووقتپارهمشاغلبرایآلماندرکارساعت
ساعت۴٠بھھفتھیکطولدرکھاستشدهتعریفروزانھکارساعت٨وقتتماممشاغلبرایکنند،میکارھفتھ)در
دارد.وجودنیزھفتھ)درساعت۵٠(روزدرساعت١٠روزیتاکاراضافھامکانالبتھرسد،می

شود،میتعینگیردمیصورتکارنیرویوکارفرمابینکھتوافقیدرمعموالًآلماندروقتپارهمشاغلکارساعات
باشد.ساعت٣٠ایھفتھتاھفتھدرساعت۵ازتواندمیآلماندروقتپارهکارساعات

میزان درآمد در آلمان

حقوقمیزانباالترینآلمانبود،خواھدکشورایندرفردیدرآمدسرانھآلماندرکارمزایایترینمھمازیکیتردیدبدون
درافرادمشابھکاریساعتباآلمانکارنیرویواقعدراست.گرفتھنظردرکارنیرویبرایرااروپاکلدرمزایاو

حداکثرویورو١٠٠٠ماھیانھآلماندرحقوقحداقلمعموالًنمایند.میدریافتبیشتریحقوقاروپاییکشورھایدیگر
باشد.میذیلشرحبھآلمانرایجمشاغلازبرخیسالیانھناخالصدرآمدکلیطوربھبود.خواھدیورو١٧٠٠٠حقوق

http://www.ingerman.ir:منبع

http://ingerman.ir/
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استارت آپوشرکتثبت

بدین منظور شما می توانید بھ وبسایت زیر نگاھی 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

رامراحلتوانیدمیآنثبتبرایکھاستشدهتاسیسآخنlichtenboschمحدودهدرھاییاستارتاپکھاستمدتیھمچنین
applicationشدیدسایتواردوقتیوکنیدمطالعھسایتایندر formنمایید.پررا

https://aachen.digital/en/startup_application/

فریلنسکار

برای کار فریلنس می توانید در وبسایت زیر ثبت نام کنید و کار مورد نظرتان را برایتان بیابند:

https://www.rwth-innovation.de/en/for-industry/become-a-strategic-partner/access-to-start-ups
https://www.rwth-innovation.de/en/for-industry/become-a-strategic-partner/access-to-start-ups
https://aachen.digital/en/startup_application/
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www.gulp.de

ھمچنین از وبسایتھای 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

 

آلماندرزندگی

غیردرمانیبیمھ ھایانواع

ھزینھجبرانبرای)Haftpflichtversicherung(حوادثبیمھمی کنیم.توصیھدرمانیبیمھکناردرراحوادثبیمھتھیھما
خسارات وارد شده از طرف شما می باشد. بھ عنوان مثال، ھزینھ تعویض قفل  اماکن اداری و دانشگاه درصورت گم کردن کلید

اینسواری،دوچرخھھنگامتصادفدرصورتیااستپرداختقابلبیمھطرفازکھمی باشدیورو٣٠٠٠٠تا١٠٠٠٠بین
بیمھ ھزینھ زیان ھای وارد شده از سمت شما را می پردازد. اگرچھ اجباری در تھیھ این بیمھ وجود ندارد اما بھ دلیل مزایای قابل

درھمچنیناست.ماهدریورو۵تا٣مابینحوادثبیمھھزینھباشند.میحوادثبیمھدارایآلمانشھرونداناکثریتتوجھ،
صورتی کھ عالقمند بھ مدیریت مالی ھزینھ ھای خود می باشید می توانید با ایشان تماس بگیرید. برای اطالعات بیشتر درباره ی
مسائل مالی (تشکیل سرمایھ) و بیمھ (بیمھ درمانی خصوصی، بیمھ حوادث و تامین آتیھ) می توانید بھ طور مستقیم با شماره زیر

تماس بگیرید:

(اطالعات تماس وارد شود)

با وجود این، توصیھ ما این است کھ قبل از تماس مستقیم با ایشان، با ایزا برای ھماھنگی بھتر تماس بگیرید. در ضمن، برای
مشاوره ھای عمومی، ھزینھ ای از اعضای ایزا دریافت نمی شود

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiA4v_Dm8TqAhUat3cKHSzOCM0YABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2o8Zp7bxAZCktwft-mu5QsmwWauVwt6gO83Nt8JZOm8AF_0e_a40Y9ibE8gw94-dC6cIm140a3gXLtBo3RLk2&sig=AOD64_0OflaPl9UcOXlzClGmwK6xyfFekw&q=&ved=2ahUKEwjLnPjDm8TqAhVE4aQKHd13AEcQ0Qx6BAgTEAE&adurl=
https://www.linkedin.com/jobs/freelance-jobs-germany/
https://www.glassdoor.de/Job/germany-freelancer-jobs-SRCH_IL.0,7_IN96_KO8,18.htm?countryRedirect=true
https://www.glassdoor.de/Job/germany-freelancer-jobs-SRCH_IL.0,7_IN96_KO8,18.htm?countryRedirect=true
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiA4v_Dm8TqAhUat3cKHSzOCM0YABAAGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2o8Zp7bxAZCktwft-mu5QsmwWauVwt6gO83Nt8JZOm8AF_0e_a40Y9ibE8gw94-dC6cIm140a3gXLtBo3RLk2&sig=AOD64_0OflaPl9UcOXlzClGmwK6xyfFekw&q=&ved=2ahUKEwjLnPjDm8TqAhVE4aQKHd13AEcQ0Qx6BAgTEAE&adurl=
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گواھینامھ
باآلماندرگواھینامھگرفتنآید.میحساببھدنیاھایگواھینامھمعتبرترینازیکی)Führerschein(آلمانیگواھینامھ

ھزینھ ی باالیی ھمراه است و شناخت اولیھ در مورد امور گواھینامھ تا حدودی می تواند این مخارج را کاھش دھد.

گواھیرویبراینجادرماتمرکزکھداردوجودمتفاوتموتوریینقلیھوسایلرانندگیبرایگواھینامھنوع17آلماندر
Klasse(سوارییخودرورانندگینامھ B(خودرویکپایھگواھینامھمورددرزیادسواالتدلیلبھولیباشدمی)ھای

سال18باالیافراداست.شدهدادهموردایندرھممختصریتوضیحیکمتناینانتھاییقسمتدرسنگین)،موتوری
دریافتگواھینامھتوانندمیرانندگی،ھنگامھمراهداشتنصورتدرفقطسال،17افرادوھستندگواھینامھدریافتبھمجاز

کنند. برای سھولت در استفاده، متن زیر بھ قسمت ھای زیر تقسیم شده است:

دیگرکشوریگواھینامھتعویض

باراولینبرایگواھینامھگرفتن

ھاھزینھ

نامھآیینامتحان (Theorieprüfung)

عملیامتحان

جدیدگواھینامھدریافتمحل

یکپایھگواھینامھ

Umschreibungدیگر(کشوریگواھینامھتعویض.1 der Fahrerlaubnis(

اگروکنیدرانندگیگواھینامھاینباآلمانبھخودوروداولینازبعدماه6تاحداکثرھستیدمجازالمللبینگواھینامھباشما
رادیگرکشورھاییگواھینامھکھافرادیفرمائید.اقدامآلمانگواھینامھدریافتبھنسبتبایدکنیداقامتآلماندرداریدقصد

دارند راه ھموارتری پیش روی آنھا قرار دارد و می توانند برای تعویض گواھینامھ خود اقدام کنند.

https://www.daralman.de/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-fuhrerschein/#taviz
https://www.daralman.de/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-fuhrerschein/#bareaval
https://www.daralman.de/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-fuhrerschein/#hazineha
https://www.daralman.de/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-fuhrerschein/#Theoriepr%C3%BCfung
https://www.daralman.de/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-fuhrerschein/#emtehan
https://www.daralman.de/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-fuhrerschein/#mahaledariaft
https://www.daralman.de/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-fuhrerschein/#Paye-Yek
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ششمحدودیتاروپایییگواھینامھدارندگاناست.متفاوتتعویضقوانینداریدراکشوریچھگواھینامھشمااینکھبھبستھ
کشورسایریاوایرانیگواھینامھشماکھصورتیدرکنند.رانندگیآلماندرخودیگواھینامھبامیتوانندوندارندراماھھ
درمجدداراعملیونامھآیینامتحانشماکھاستالزمگواھینامھتعویضصورتدرباشید،داشتھرازبانفارسیھای
اجباریآموزشھایدورهدرشرکتبھمجبوردیگرشماکھاستایندرگواھینامھتعویضمزیتتنھادھید.انجامآلمان
ندارید.را)Probezeit(آزمایشیزمانبھمربوطمحدودیتھایگواھینامھدریافتازبعدونیستیدشدهتعیین

براینمائید.اقدامگواھینامھتعویضیاوگرفتنبھنسبتتوانیدمیرانندگیآموزشگاھھایطریقازفقطشماآلماندر
(مانند:مجازھایموسسھازیکیتوسطآنتاییدوگواھینامھرسمییترجمھبھنسبتابتدادربایدشماگواھینامھتعویض

ADAC)کنید.اقدام

Erste(اولیھھایکمکھایدورهدربایدشمارانندگیآموزشگاھھایدرنامثبتازقبل Hilfe Kurs(وکردهشرکتنیز
ارائھھمباپکتیکقالبدراولیھھایکمکآموزشوچشممعاینھمعموالدھید.انجام)Sehtest(چشممعاینھھمچنین

دورهایندرشرکترسیدشمابھساعتھ9-8تقریبادورهیکازبعدباشد.مییورو45تا25بینآنیھزینھوشوندمی
تعلق می گیرد.

عکسعددیکوچشمیمعاینھکارت،گواھینامھرسمیترجمھداشتندستدرباواولیھکمکھایدورهدرشرکتازبعد
تاییدبرایراشمامدارکابتدادرآموزشگاهنمائید.مراجعھخودنظرموردرانندگیآموزشگاهبھشماتوانیدمی)3.5*4.5(
بکشد.طولھفتھ4تا2بینتواندمیآنتاییدروندوفرستدمی)Straßenverkehrsamt(رانندگیراھنماییادارهبھ

ایننیازھمبازایدکردهرانندگیقبالشمااینکھوجودباکنید.سوالآموزشگاهچندازراھاقیمتآموزشگاهانتخابقبلحتما
وجود دارد کھ شما چند جلسھ در آلمان ھم رانندگی نمایید.

توجھ داشتھ باشید کھ در صورت دریافت گواھینامھ جدید شما موظف بھ تحویل گواھینامھ قدیمی خود می باشید.

نیز بسیار مفید است.ویدئومشاھده این

موردمواردتمامیاشکانآقایھمتباکھاستفارسیبھآلمانیسایتزمینھایندرقویبسیارسایتھاازیکی:مھمنکتھ
ازماواستکافیوالزمکھباشدمیمختلفھایbogenوتئوریھایامتحانسوالھایتمامیترجمھوگواھینامھنیاز

این وبسایت تشکر می کنیم.

نمایید.دانلودایزاآرشیوازیکجاراbogenسواالتتمامیھمچنین

باراولینبرایگواھینامھگرفتن.2

در صورتی کھ شما برای اولین بار بخواھید گواھینامھ بگیرد، شما موظف بھ شرکت در دوره ھای آموزش آیین نامھ و
کالسھای عملی زیر می باشید:

شھردررانندگیساعت25تا10(اولیھآموزش )

https://www.youtube.com/watch?v=W0oDvDa6zNI
https://almanibefarsi.com/Booklets.php
https://drive.google.com/file/d/1oMnlukPV2f_j152zO00lDGjqDCFqWTVY/view?usp=sharing
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شبدررانندگیساعتسھحداقل

اتوباندررانندگیساعتچھارحداقل

فرعیھایجادهدررانندگیساعتپنجحداقل

برای ثبت نام نیز شما نیاز بھ ارائھ تاییدیھ ی شرکت در دوره کمکھای اولیھ، کارت معاینھ ی چشم و یک عدد عکس
بھآنازبعدوھستید)Probezeit(آزمایشیزماندرسالدومدتبھنیزگواھینامھدریافتازبعددارید.)3.5*4.5(

صورت خودکار گواھینامھ ی شما دائمی می شود.

ھاھزینھ.3

ھمانطور کھ در باال قید شد، ھزینھ گرفتن گواھینامھ در آلمان بسیار باال می باشد و بستھ بھ رانندگی و شرایط خود شما می
بردارد.ھزینھشمابرایبیشترشایدویورو5000تایورو600بینتواند

ولی بھ صورت کلی اگر رانندگیتان بد نیست و برای بار اول امتحان را قبول شوید، در صورت تعویض گواھینامھ حدود
ھزینھگواھینامھگرفتنبرایبایدیورو1400تا1200حدوداولباربرایگواھینامھدریافتصورتدرویورو700

نمائید. در صورت عدم موفقیت در بار اول باید ھزینھ ھای اضافی زیردر نظر گرفتھ شوند:

یورو21تقریبامجددنامھآیینامتحان

آمادگیبرایمجددآموزشدوساعتاحتساببا-یورو220تقریبامجددعملیامتحان

)Theorieprüfung(نامھآیینامتحان.4

برای امتحان آیین نامھ می توانید کتاب آیین نامھ و یا مجموعھ سواالت قدیمی را تھیھ فرمائید. توصیھ ما بھ شما تھیھ مجموعھ
ایگزینھچندسوال30ازامتحاناینمجموعدرمیکند.آشناامتحانسبکبابھترراشمازیراباشد،میقدیمیسواالت

تشکیل شده است و ھر سوال می تواند چند جواب صحیح داشتھ باشد. نمره ھر سوال در کنار آن نوشتھ شده و شما مجاز
زیراباشد،اینمره5تواندمیسوالیکفقطشمااشتباهھایجوابمیان(درباشیدداشتھاشتباهنمره10حداکثرھستید

برایبایدباشد،صحیحسوالدرگزینھچندکھصورتیدرشوند).میتلقیمھمخیلیسواالتجزءاینمره5سواالت
دریافت نمره آن سوال شما ھمھ ی موارد را عالمت زده باشید، در غیر اینصورت ھیچ نمره ای بھ شما تعلق نمیگیرد. در

باشید.میآنتکراربھمجازروز14ازبعدشماامتحاندرنشدنقبولصورت
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شما میتوانید امتحان آیین نامھ را با زبانھای دیگر از جملھ انگلیسی و فرانسھ بنویسید ولی متاسفانھ زبان فارسی جزء زبانھای
صورت آزمایشی، آنالین و رایگان خود را برای آزمون آماده نمایشما می توانید بھدر این سایتقابل انتخاب نمی باشد.

عملیامتحان.5

شما بعد از اینکھ امتحان آیین نامھ را با موفقیت پشت سر گذاشتید مجاز بھ شرکت در این امتحان می شوید. امتحان عملی در
درشمامربیومیدھیدامتحاناید،گرفتھیادآنبارارانندگیکھماشینیباشماکشد.میطولدقیقھ60تا45بینآلمان

ھنگام امتحان حضور دارد ولی مجاز بھ دخالت در رانندگی شما نمی باشد و اگر شما خطایی انجام دھید باید مربی عکس
العمل نشان دھد و در این صورت شما متاسفانھ امتحان را قبول نمی شوید. کسی کھ امتحان می گیرد در صندلی عقب پشت

مربی مینشیند و بھ دقت ھمھ چیز را تحت نظر دارد. در امتحان از شما خواستھ می شود کھ پارک دوبل کنید، خیابان را دور
بزنید و در اتوبان و شھر رانندگی کنید. شما باید در ھر مرحلھ از رانندگی با حداکثر سرعت مجاز رانندگی کنید تا ناظر
متوجھ شود کھ شما محدودیت سرعت ھا را میدانید. در ھر جا ھم کھ حق تقدم با جھت دیگر است باید سر خود را بھ آن

طرف برگردانید، تا ناظر متوجھ شود شما آن خیابان را دیدید. نقطھ کور در آینھ و تابلو ھای ایست ھم نکاتھ مھمی ھستند کھ
باید توجھ شوند.

جدیدگواھینامھدریافتمحل.6

بعد از اینکھ شما امتحان عملی را با موفقیت گذراندید، از ناظر امتحان خود یک رسید قبولی دریافت می کنید. شما می توانید
در ھمان روز با در دست داشتن این رسید، کارت شناسایی یا پاسپورت و گواھی نامھ قدیمی (در صورت تعویض گواھینامھ)

نمایید.دریافتراخودیگواھینامھوکردهمراجعھخودشھر)Straßenverkehrsamt(رانندگیراھنمایییادارهبھ

یکپایھگواھینامھ.7

چھار نوع گواھینامھ پایھ یک در آلمان وجود دارد کھ عبارتند از:

C:

کیلوگرم3500ازبیشتروزنباموتوریوسایلرانندگیبرای

CE:

کیلوگرم750باالیوزنباکشندهدارایوCنوعگواھینامھشرایطباموتوریوسایلبارانندگیبرای

C1:

کیلوگرم7500تا3500بینکلوزنباموتوریوسایلرانندگیبرای

C1E:

http://test.xn--ifhrerscheintest-kzb.de/test.aspx
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کیلوگرم750باالیوزنباکشندهدارایوC1نوعگواھینامھشرایطباموتوریوسایلبارانندگیبرای

برای دریافت گواھینامھ ھای قید شده شما موظف بھ شرکت در دوره ھای آموزش آیین نامھ و کالسھای عملی اجباری زیر می
باشید:

C:

شماکھصورتی(درشبدررانندگیساعتسھ+اتوباندررانندگیساعتدو+فرعیھایجادهدررانندگیساعتپنج
نوعگواھینامھ C1 یابدمیکاھشزمانھااینباشیدداشتھ )

CE:

پنج ساعت رانندگی در جاده ھای فرعی + دو ساعت رانندگی در اتوبان + سھ ساعت رانندگی در شب (داشتن گواھینامھ نوع
Cباشد)میالزمشرطگواھینامھاینازقبل

C1:

سھ ساعت رانندگی در جاده ھای فرعی + یک ساعت رانندگی در اتوبان + یک ساعت رانندگی در شب

C1E:

سھ ساعت رانندگی در جاده ھای فرعی + یک ساعت رانندگی در اتوبان + یک ساعت رانندگی در شب

یابد.کاھشسال18تاتواندمیخاصشرایطدرولیباشدمیسال21ھاگواھینامھنوعایندریافتبرایسنحداقل

دورهدرشرکتبھنیازیکبارسال5ھرگیرند،قراراستفادهموردتجاریاھدافبرایھاگواھینامھنوعاینکھصورتیدر
ھای باز آموزی می باشد.

عالوه بر کالسھای عملی اجباری باال شما باید در کالسھای عملی عادی نیز شرکت نمایید. تعداد کالسھای عملی عادی بستگی
بھ مھارت رانندگی خود شما دارد و ھر چقدر شما بھ جلسات بیشتری نیاز داشتھ باشید، مخارج تان نیز افزایش می یابد. ھزینھ
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دریافت گواھینامھ پایھ یک باالتر از گواھینامھ عادی می باشد. توجھ داشتھ باشید کھ مخارج از ایالتی بھ ایالت دیگر، می تواند
متفاوت باشد و مخارج زیر متوسط ھزینھ ھا می باشد.این مخارج عبارتند از :

1. یورو80تا40گواھینامھدرخواستھزینھ
2. باالبھیورو150ازآموزشگاهدرنامثبتھزینھ
3. یورو100تا50پزشکیمعاینھھزینھ
4. باشدمیعادیچشممعاینھازترپیچیدهمراتببھ(یورو40تا30چشممعاینھھزینھ )
5. دلیلبھمعمولیگواھینامھبھنسبتمورداینباالی(ھزینھیورو80تا50اولیھکمکھاییدورهیھزینھ

باشدمیآنبودنترگسترده )
6. یورو15تا3پاسپورتیعکسھزینھ
7. یورو60تقریبارانندگیآموزشساعتھر
8. یورو21حدودانامھآیینامتحانھزینھ
9. یورو140تقریباعملیامتحانھزینھ

یورو).2000متوسطصورت(بھباشدمیباالبھیورو1500ازشمامھارتاساسبریکپایھگواھینامھدریافتھزینھ

/https://www.daralman.de:سایتمنبع

تجربھ یکی از اعضای ایزا :

تویجامعیپستکھاونجاییازوگذاشتمسرپشترو)Umschreiben(آلمانیبھایرانیگواھینامھتبدیلمراحلتازگیبھمن
فیسبوک انجمن پیدا نکردم کھ بھ جزئیات این پروسھ بپردازه، توی این پست میخوام ریزه کاری ھایی کھ ھست و تجربھ ھایی کھ

کسب کردم رو بنویسم. در مورد روند کلی این پروسھ توی اینترنت مطلب زیاد ھست.

گرفتنتاStraßenverkehrsamtدرمدارکودرخواستارائھھنگامازگرفتمنازپروسھاینکھزمانیبندی:زمان
فاصلھماه1.5حدودمنعملیوتئوریامتحانبیندارد.وجودھمماه2تاآنشدنکمترامکانکھشدماه3حدودگواھینامھ

افتاد. این فاصلھ بھ اولین تاریخ خالی موجود برای امتحان عملی بستگی داره. بھتره بعد از قبولی در امتحان تئوری بھ معلم
رانندگی بگید کھ ھرچھ سریعتر میخواید امتحان عملی رو بدید و تحت فشار زمانی ھستید تا واقعا(!) اولین تاریخ موجود رو

بھتون بگھ. بعد از مشخص شدن این تاریخ باید تعداد جلساتی کھ میخواید تعلیم ببینید رو مشخص کنید.

تعداد جلسات تعلیم رانندگی:

جلسھ8کھصورتیدرمیدن.قرارروزیکدرروتعلیمجلسھ2معمولطوربھوھستدقیقھ45رانندگیتعلیمجلسھھر
روجلسھ6حالتکمتریندربایدنظرمبھدادید.پوششببرهروشماممتحنممکنھکھمکانھاییدرصد80تقریبابریدرانندگی

جلسھ7درنھایتباشم.داشتھالزمجلسھ4-3ازبیشترکھنمیکردمفکروداشتمرانندگیسابقھسال5ایراندرمنرفت.حتما
امتحاننامثبتواسھیورو160حداقلبایدبیفتیدروعملیامتحاناگھکھکنیدتوجھبود!الزمواقعانظرمبھورفتمرانندگی

یورو.54حداقلھمتئوریامتحانواسھبدید!پولبعدی

https://www.daralman.de/
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آموزشگاه رانندگی:

آموزشگاهمن Dr.Cüppers باآموزشگاهاینبود!قیمتشھمدلیلشتنھاوکردمانتخابرو Asta ازمیتونیدودارهھمکاری
Asta ودارهشعبھتادوآخنتویآموزشگاهاینبشھ.حسابباھاتوندانشجوییقیمتکھبگیریدآموزشگاهبھنامھمعرفییھ

ازکھاینامھ Asta درواقعشعبھواسھمیگیرد Roermonder Str. 528, 52072 Aachen آموزشگاهاینمعلمھست.
(Detlef Cüppers) کلماتودرستمیزنھ،حرفبازاریکوچھآلمانیکھاینھمشکلشبزرگترینھست.60باالیمسنآقاییھ

آدمولیشد!حرفمباھاشبارچندخودممنومنشیھالتآدمھمچنینبرمیخورید.مشکلبھقطعاحرفاشفھمیدنتوونمیکنھتلفظ
اگھبده.یادتونروکلکاھمھمیکنھسعیومیگھبشھدردسرسازبراتونامتحانتوممکنھکھچیزاییومشکالتتونوودلسوزیھ

نامھباکھمیگفتندوستانازبعضیداره.ارزشقیمتشبھنسبتبیایدکنارجلسھچندواسھآدمیھمچونبامیتونید Asta میشھ
آنازخوبیتجربھوکردندمعرفیدوستانکھھاییآموزشگاهسایربھتره.دیگششعبھمعلموکردنامثبتھمدیگششعبھواسھ

استزیرصورتبھداشتند :

Fahrschule Georg am Alter Posthof

Leo Pils

Fahrschule von Helden

Fahrschule Just

ھزینھ:

شاملتقریبیطوربھکنیدپرداختبایدکھثابتیھایھزینھھستن.متغیرآموزشگاهبھبستھبخشیوثابتھاھزینھازبخشی
92(عملیامتحانخودویورو)23(تئوریامتحانخودیورو)،43(مدارکارائھھنگامگواھینامھتبدیلدرخواستھزینھ
Vorstellungعنوانباایھزینھھمھاآموزشگاهعملی،وتئوریامتحانخودھزینھازغیربھھست.یورو) zur

theoretischen PrüfungوتئوریامتحانواسھVorstellung zur praktischen Prüfungمیگیرنعملیامتحانواسھ
ھزینھیورو162بایدبدیدعملیامتحانCüppersآموزشگاهتویبخوایناگرمثالعنوانبھھست.متغیرآموزشگاهبھبستھکھ

بھ((منکھایھزینھشد.ذکرپیشترکھاستھمانوثابتآنیوروی92ومیدھیدآموزشگاهبھراآنیوروی70کھکنید
میتونیدمقایسھبرایشد.یورو465دادمتعلیمجلسھ7وعملیتئوری،امتحان)،Grundbetrag(پایھھزینھبرایآموزشگاه))

ببینید آموزشگاه ھای دیگھ چقدر واسھ این موارد پول میگیرن.

سایر موارد:

+ ترجمھ گواھینامھ ایران:

دارهکھدوستاتونمازیکیکارواینکنید.ترجمھفرانکفورتکنسلوگریتوییورو10ازکمتربامیتونیدروایرانتونگواھینامھ
حدودبایدکنید)ترجمھباشھStraßenverkehrsamtقبولمورد(کھدیگھجایبخوایداگھبده.انجامواستونمیتونھاونجامیره
بدید.پولیورو50-60

+ منبع آزمون تئوری:

میدونینکھسواالییمیشھمیکنینحلروسواالکھوقتیاپاینبابود.خوبخیلیورفتمپیشFührerscheinاپرویازمن
وتبلتوکامپیوتررویمیتونیدبدیدپولواسشیورو5اگھکنید.مرورامتحانازقبلبعداکھکنیدگذاریعالمتسازندردسر
بدید.یورو10بایدبخونیدبخوایدانگلیسیبھھماگرکنید.سینکرواطالعاتتونموبایل

+ زمان مورد نیاز برای آمادگی امتحان تئوری:
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تویودادمانجامکریسمسازقبلرونامثبتمنبندیزمانبرایگذاشتم.وقتساعت8-7روزیوروز9-8حدودامن
تعطیالت سال نو سواالت رو کار کردم.

+ یوتیوب:

قبل از امتحان عملی حتما ویدیوھایی رو کھ از امتحان عملی، شیوه امتحان، چیزایی کھ ممتحن روش حساسھ، کلک ھا و... توی
یوتیوب ھست رو ببینید. خیلی میتونھ کمک کننده باشھ کھ توی بار اول امتحان رو پاس کنید.

جمع بندی:

بذارید.سرپشتروگواھینامھخان7افتادن)(بدونیورو650حدودھزینھباوماه3تا2بینزماندرمیتونیدممارستبا

گواھینامھترجمھ ی

تمدید گواھینامھ ایرانی تاریخ گذشتھ از آلمان بصورت وکالتی

ازمیدونمالزمخودمینوبھبھوھستمگروهدردوستانپاسخھایوسواالتخوانندهفقطموارد%99درنادانی,دلیلبھبنده
ھموطنانی کھ بی منت, "البتھ با داشتن اطالعات دقیق و بھ روز" دیگران رو راھنمایی صحیح میکنند تشکر کنم...

اطالعباشندداشتھمشابھنیازممکنھکھعزیزانیبرایلذاشدحاصلنتیجھودادمانجامپیشماه2حدودشخصاًرورونداین
رسانی میکنم.



آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA) 84

ھزینھدرجوییصرفھوآلمانیگواھینامھباتعویضبرای(احتماالًروخودشونایرانیگواھینامھتمدیدقصدکھدوستانیبرای
کالسھای عملی آموزشگاه رانندگی) دارند:

(برایمعمولیبیناییتستیکومیکنیدمراجعھ..."یافروشیعینکنھوپزشکیچشم"فقطپزشکچشمبھشماابتدا
گواھینامھ خودروھای سواری) انجام میدید و از پزشک گواھی معاینھ چشم میگیرید.

معمولیسالمت(گواھیمیکنید.سالمتگواھیدرخواستازشومیکنیدمراجعھخودتون"خانوادگی"عمومیپزشکبھسپس
رانندگیبرایروالزمروانیوجسمانیسالمتشماکھمیکنھگواھیدکترفقطیعنی...).وادراروخونآزمایشبھنیازبدون

دارید.

اونجاواقعدرمیکنید.تایید)Ärztekammerآلمانی(بھخودتونشھرپزشکانساختماندرروسالمتگواھیوچشممعاینھ
کھبھترهبدید,پزشکیمدارکتاییدبرایھزینھبار2کنسولگریدرنشیدمجبوراینکھبرایمیکنھ.تاییدروپزشکانامضای

ھر دو گواھی رو بھ ھم پیوست و باھم یکجا تایید کنید.

میدارید.برنیستقدیمیزیادوداریدخونھتواگریاومیگیریدعکاسیمیریدیاھمپاسپورتی4*3عکسقطعھ3

خودتونھمراهھمپاسپورت)یاشناسنامھیاملی(کارتایرانیھویتاھرازمدرکیکوشدهمنقضیگواھینامھاصل
مدارکاصلومیرهامورخارجھوزارتبھایراندرفردیھست,ایراندرشمااورجینالشناساییکارتھای**اگربرمیدارید.

رو ارائھ میده و میگھ کھ تاییدیھ ای رو برای کنسولگری ---- در آلمان ارسال کنند و کد پیگیری دریافت میکنھ**

بھمراجعھازبعدیاومیکنید,تکمیلوپرینتدانلود,کنسولگرییاسفارتاینترنتیسایتتوازیارومربوطھنامھوکالتفرم
اونجا, از خودشون دریافت و تکمیل کنید.

کنسولگری عکسھا, مدارک پزشکی و امضای وکالتنامھ شما رو تایید و مھر میکنھ.

میکنید.پرداختھمیورو13عدد2

مدارک گفتھ شده در باال رو بھ ایران ارسال میکنید.

دادگستریوخارجھوزارتتاییدبھوترجمھفارسیبھایراندررسمیدارالترجمھیکتوسطروسالمتگواھیوچشممعاینھ
میرسونید.

میکنھپرداختروریالیھایھزینھمیدونم)روتھرانفقط(منآزمایششھرکبھمیبرهروباالدرشدهگفتھمدارکشماوکیل
...منزلدربمیرهپستباماه1حدودازبعدجدیدگواھینامھو

آزمایش.شھرکرفتبایدگفتنکھتھراندرولی10+پلیسبریدبایدتمدیدبرایمیگھکنسولگری-1نکتھ

میدونھ!الزمھمدارکجزوکنسولگریچرانمیدونمولینشدالزمنھاییمرحلھدرھرگزسالمتگواھی-2نکتھ

گذاشتمروعکسشکھشدهشکلیاینوالکترونیکیھاگواھینامھ-3نکتھ

مثلکھاینھقشنگیشوبدیدانجاموکالتنامھیکدرروکارھمدیگھبامیتونیددارید,ھمموتورسیکلتگواھینامھاگر-4نکتھ
ھمینجا, ھر دو گواھینامھ تبدیل بھ یکی میشھ.

ھستاستنادقابلخدمتپایانکارترویازمثالًکھداریدخونیگروهتعیینبھنیازجدیدھایگواھینامھبرای-5نکتھ
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کنسولگریوایراناداریامور
ھر  کنسولگری یک سری ایالت ھای تحت پوششی دارد کھ قبل از انجام امور مربوطھ حتما چک کنید کھ شھر شما جز حوزه آن

کنسولگری باشد.
می باشد.فرانکفورتکنسولگریشھر آخن در ایالت نوردراین-وستفالن تحت پوشش

اینترنتیسامانھ ھایوکنسولگریدرپروندهثبت

برای استفاده از تسھیالت دانشجویی نیاز است کھ ھر دانشجو پس از انجام کارھای اولیھ اقامت و تحصیلی برای باز کردن و
ارائھ مدارک شخصا بھ سفارت برود. (تحویل تمام مدارک  در مرحلھ اول بصورت حضوری باید انجام شود.)  پس از آن دیگر

نیاز بھ مراجعھ حضوری برای بقیھ کارھا نمی باشد و از طریق پست می توان پیگیر شد.

تسھیالتی کھ در اختیار دانشجویان دارای پرونده دانشجویی در سفارت می گیرد شامل:

تعویض رایگان گذرنامھ دانشجو و اعضای خانواده●

درج مھر خروج دانشجوئی در گذرنامھ خود و خانواده جھت عدم پرداخت عوارض و مالیات خروج از کشور●

تایید کلیھ مدارک تحصیلی بھ صورت رایگان●

استفاده از معافیت تحصیلی ( برای کسانی کھ قبل از مشمولیت خدمت نظام وظیفھ از کشور خارج شده و در یکی از●
دانشگاھھای معتبر خارج از کشور ثبت نام کرده اند.)

کدبارگذاری کرده و پس از  تایید و  دریافتسامانھ میخکدررامدارک مورد نیازبرای تشکیل پرونده دانشجویی ابتدا
رھگیری بھ کنسولگری مربوطھ مراجعھ کنید.

ایرانیگذرنامھ

https://frankfurt.mfa.ir/
https://frankfurt.mfa.ir/portal/GeneralCategoryServices/11185
https://mikhak.mfa.gov.ir/form/landing.xhtml


آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA) 86

کنید.اقدامتوانیدمیباشدماندهباقیآناعتبارپایانبھماه6ازکمترکھصورتیدرجدیدگذرنامھدرخواستجھت

استثنا:

تمدید ویزا :  در حالتی کھ دانشجو نیاز بھ تمدید ویزا داشتھ باشد و زمان کوتاه اعتبار گذرنامھ باعث شود کھ ویزا با.1
مدت کوتاه تری دریافت کند و ھزینھ اضافھ تری پرداخت کند میتواند با تماس با سفارت و ضمیمھ کردن نامھ ای مبنی

بر اینکھ بھ علت تمدید ویزا خواھان تعویض زودھنگام گذرنامھ است از این امکان برخوردار شود.

دانشجویانی کھ پرونده دانشجویی در سفارت دارند مجانی و: از آنجایی کھ تجدید گذرنامھ برایتغییر محل اقامت.2
رایگان است در صورتی کھ متقاضی بخواھد محل اقامت خود در گذرنامھ را از ایران بھ آلمان تغییر دھد ھر زمانی با

اقدام کند بدون محدودیت زمانی اعتبار .این امکان وجود دارد کھ برای درخواست گذرنامھپرداخت ھزینھ
( ھزینھ تعویض گذرنامھ + تغییر محل اقامت )

امور سربازی

ولیبیابیدفرانکفورتدرایرانکنسولگریوبسایتدرتوانیدمیراھاسامانھدرثبتمراحلوزمینھایندرکاملتوضیحات
عمدهقسمت4دارایکلیطوربھاماکنیدنگاهحتماراشدهاشارهآنبھویکیھمیندرکھراپروندهتشکیلمراحلآنازقبل

است :

تسھیالت دانشجویی●

https://frankfurt.mfa.ir/portal/GeneralCategoryServices/11153
https://frankfurt.mfa.ir/files/germany/Frankfurt/gozarnameh.pdf
https://frankfurt.mfa.gov.ir/
https://frankfurt.mfa.gov.ir/portal/GeneralCategoryServices/11154
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تشکیل پرونده در سامانھ ھا●
معافیت تحصیلی●
تایید مدارک تحصیلی●

صورتبھبایدیکبارحداقلمیخکسامانھدرشدهخواستھاطالعاتآپلودونامثبتوکنسولگریاطالعاتپیگیریباشما
مھرجزبھگیردانجامتماسوپستطریقازتواندمیامورکلیھآنازپسکنید.مراجعھفرانکفورتکنسولگریبھحضوری

عدم نیاز بھ عوارض خروج از کشور کھ بھتر از دانشجویان جدید الورودی کھ در حال رفتن بھ فرانکفورت ھستند کمک بگیرید.

مدرکثبت

ازدواجثبتامور

● خارجیشھروندانباآلماندرازدواج

می تواند صورت گیرد جدیدا بھ دلیل سوری بودن ازدواج در اینبا شھروندان خارجیازدواج در کشور آلمانبھ طور کلی

کشور قوانینی تصویب شده است. در صورتی کھ ازدواج قانونی باشد و مجوز اردواج برای ھر دو صادر شود. شھروند

، مانند سن و گواھی ھای مربوط و عدم موانع ازدواج، ھمچنینباید شرایطی را فراھم کندازدواج در آلمانخارجی برای

ازدواج در کشور آلمان بھ صورت مدنی باید انجام شود.

آلماندرازدواجواقامتنامثبتنحوه

https://frankfurt.mfa.gov.ir/portal/GeneralCategoryServices/11185
https://frankfurt.mfa.gov.ir/portal/GeneralCategoryServices/11155
https://frankfurt.mfa.gov.ir/portal/GeneralCategoryServices/11187
https://mikhak.mfa.gov.ir/
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وازدواجثبتبھمربوطحیاتی:آماراسناد(وثبتدفاترتریننزدیکبھدرخواستصورتبھکھآلماندرازدواجثبت

شود،میارجاعاسنادوثبتدفتربھآننتیجھ،دھندمیانتفالدادستانیبھراشمادرخواستآنازپسباشدومیتولد)

میباشدازدواجازقبلماه۶تاآنزمانمدت .

آلماندرازدواجواقامتثبتبرایالزماسناد :

تولدگواھی

اروپااتحادیھکارتیاوپاسپورت

فوتگواھیطالق،گواھیجداییصورتتجرد(درگواھی )

پیشنھسوءعدم

مربوطھھایھزینھ

زبانبھمدارکوشودارسالآلماندرشدهتاییدواصلھمراهبھشدهذکراسنادبایدآلماندرازدواجواقامتثبتبرای

تا۵بینآلماندرازدواجواقامتثبتبگذرد.پروسھماه۶ازبیشترنبایدمدارکوھاگواھیتاریخازشود.ترجمھآلمانی

کندتاییدبایدرازوجینقانونوکرد،قانونیازدواجتواننمینشوددریافتتاییدگواھیکھزمانیتاباشد،میھفتھ۶ .

آلماندرتحصیل=>پیشنھادیمقالھلینک

https://malekpourlaw.com/%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
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آلماندرازدواجواقامتبرایاساسیشرایط
صورتاینغیردرباشند،آلمانکشوردرازدواجبرایشرایطواجدتاباشندداشتھسال١٨حداقلبایدطرفدوھر

باشدمینیازموردقیمووالدینرضایت .

کردمشخصقانونیپروسھقبلازدواجقصدبتوانندتا،باشندداشتھاقامتروز٢١آلماندربایدحداقل .

آلماندرازدواجمراسم

برگزارآلماندرمراسماینکھبھتوجھباباشدمیاجباریشاھددوحضور،آلماندرازدواجثبتگواھیدریافتازپس

استالزممترجمداشتنھمراهشودمی .

آلماندرازدواجواقامتطریقازشھروندیاخذ

سالدوازبعدکلیطوربھنمود،اقدامتوانمیآلمانتابعیتاخذبرایآلمانیشھروندباآلمانکشوردرازدواجازبعد

تابعیتتوانمیباشدالزمشرایطدارایاینکھصورتدرآلماندراقامتسالسھوآلمانیشھروندبازندگیوازدواج

شاملشرایطاینکرد،اخذراآلمان :

کافیمالیمنابع

١آلمانیزباندرمھارت b

آلماندروفاداریبھسوگند

آلماندرازدواجواقامتطریقازتابعیتاخذبرایالزممدارک :

کپیباھمراهاقامتمدارکوشناسھوپاسپورت



آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA) 90

پاسپورتازعکس

تولدگواھی

آلماندرازدواجگواھی

آلمانیھمسرملیتاثبات

اندازپسواموالگذشتھ،ماه٣مالیات(پرداختاثبات )

١زبانمدرکگواھی b

آلماندرشھروندیآزمون

آلمانقوانینباانطباقوآلماناساسیقانونبھوفاداریاعالم

نشوید.آقای دکتر ملک پور نیز غافلفایلھای صوتینکتھ : از

/https://malekpourlaw.com:منبع

آلمانقضاییوحقوقیمسائل

https://malekpourlaw.com/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://malekpourlaw.com/
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خانھکردناجاره
کاھشازنشانرونداینواست،یافتھافزایشچشمگیریطرزبھآلماندرخانھکردناجارهومسکنقیمتگذشتھسالدهدر

مھاجرانبرایمحدودیتیھیچیافت.افزایشقبل،سالنسبتبھ٪4.5جدیدقراردادھایبھایاجاره،2017سالدرندارد.قیمت

قصدکھاستمھاجرانازبسیاریبرایجذابگذاریسرمایھیکاینونداردوجودھستند،آلماندرملکاجارهدنبالبھکھ

دھدمینشان2017سالآخرماھھسھدرآلمان،کشوردرآمادهبدستآمارطبقبرکنند.زندگیآلماندرطوالنیمدتبھدارند

ھزینھ،ھامبورگشھروبرلینشھر،فرایبورگشھراینگولشتات،شھر،اشتوتگارتشھر،فرانکفورتشھر،مونیخشھردرکھ

کردناجارهچگونگیوشرایطبررسیبھداریمقصدمقالھایندردارد.قرارسطحباالتریندرمربع،مترھرازایبھاجاره

بپردازیمآلماندرخانھ .

آلماندراجارهبرایملکیافتن

امالکبنگاهبھمربوطھایھزینھآلمان،درخانھکردناجارهبرایآپارتمانجستجویھنگامدرنیستیدمجبورمعموالًشما

آزانسبھپول،مبلغیپرداختباتوانیدمیشمادھد.میتحویلشمابھراآپارتمانازکھاستشخصیوظیفھاینزیرابپردازید؛

کاھشمیزانیتاشمابرایراملکجستجویفشارھایازبرخیتواندمیامراینبگیرید؛کمکھاآنازخانھیافتندرمسکن،

.دھد

آلماندرامالکآنالینپرتال

موردبسیارامالک،ھایپرتالایننماید.میملکجستجویدرافرادبھشایانیبسیارکمکآلماندرامالکآنالینھایپرتال

استزیرشرحبھمشھورھایسایتوبازبرخیگیرند؛میقراراستفاده :

● Mr Lodge

● Immowelt

● Zeitwohnwerk

● Wohnungsbörse

● Immobilien Scout 24

https://www.safiremohajer.com/immigration-to-germany/living-in-germany/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af/
https://www.safiremohajer.com/immigration-to-germany/living-in-germany/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%84%db%8c%d9%86/
https://www.safiremohajer.com/immigration-to-germany/living-in-germany/%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af/
https://www.safiremohajer.com/immigration-to-germany/living-in-germany/%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%88%d8%aa%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://www.safiremohajer.com/immigration-to-germany/living-in-germany/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%aa/
https://www.safiremohajer.com/immigration-to-germany/living-in-germany/%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%86%db%8c%d8%ae/
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آلماندرایاجارهملکشرح

وحماموخوابھایاتاقتعدادھمچنینومربعمتردرملکاندازهازاطالعاتیمعموالًآلمان،درشدهتبلیغامالکآگھیدر

رتبھشوند)،نمیحمامشاملمعموالً(کھھااتاقکلتعدادھاسایتازبرخیدراین،برعالوهشود.میبیانبھداشتیسرویس

کنندمیذکرنیز،رامسکنساختسالوانرژیبندی .

آلماندرملکاجارهدرخواست

برایرازیراسنادبایدشماکنید.تھیھترتیببھراخوداسنادتمامکھاستمھمبنابرایناست،رقابتیآلمانامالکبازار

نماییدتسلیمآلماندرخانھکردناجارهدرخواست :

● شودمیارائھبازدیددرمعموالًدرخواست،فرم .

● خوداقامتاجازهوشناسنامھکپی

● مالیتمکن (Einkommensnachweis)، گیردمیدستمزدگذشتھماهسھبرایمعمولطوربھ .

● معوقبھاءاجارهعدمبرمبنیخودقبلیصاحبخانھازایگواھینامھ (Mietschuldenfreiheitsbescheinigung)

● مستأجراعتباریگزارش

درراامرایندالیلبایداید،شدهآلمانواردتازگیبھزیراندارید،راباالدرشدهذکراسناداینازیکیمثالعنوانبھاگر

کنیدذکرخودبرنامھ .
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آلمانکشوردرخانھکردناجاره

آلماندراجارهقرارداد

اجارهقراردادکھنمایید،حاصلاطمینانآلمان،دراجارهقرارعقدھنگامدراست.طوالنیآلمانھاینامھاجارهزمانمدت

استشدهبینیپیشقرارداددرخوبیبھقراردادفسخنحوهوشرایطبارابطھدروگردد،میجزئیاتتمامشامل .

قبلماه3حداقلازتواندمیمؤجرملک،تخلیھبرایاست؛طوالنیآلماندراجارهقراردادزمانمدتکردیم،ذکرکھھمانطور

دلیلکھشود،میپذیرفتھھنگامیدادگاهدرمؤجردرخواستمعموالونماید،اقدامدادگاهطریقازیادھداخطارمستأجربھ

داردرادادگاهحکمبھاعتراضحقنیزمستأجردھد؛ارائھدادگاهبھمستأجر،توسطملکتخلیھبرایخوبی .

مانندباشد،داشتھمعینیمدتازپسملک،اجارهادامھامکانعدمبرایخوبیدلیلصاحبخانھاگرکھداردوجودقراردادھایی

شوندمیتمدیداجارهھایقرادادبندرتمواردایندرملک؛فروشقصدیاوملکدرموجرخودسکونتقصد .

آلماندرملکتخلیھواجارهھنگامدرملکبررسی

گردد.توصیفملکشرایطدقیقطوربھوگیرد،قراربازرسیموردملکاستالزمملک،تخلیھیاواجارهھنگامدر

تحویلھنگامدرکھرودمیانتظارمستأجرازاماباشند،میدیوارھاکردننقاشیجملھازتزئینبھمجازمعموالًمستأجران

نمایدخارجترسریعھرچھپرده)یافرش(مانندشدهاضافھمواردسایروبرگرداندسفید)(دیوارھایخنثیحالتبھراآنملک،

.
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آلماندرمستاجرانحقوق

مستأجرانملیانجمنباتوانیدمیھستید،نگرانیاگراست.مستأجرنفعبھکامالًآلمانقانون ، Deutscher Mieterbund،

بھموسومراخودمحلیمستأجرانانجمنیاوبگیریدتماس Mieterverb findnde .بیابید

تواندمیتخلیھ،روندامانماید؛ملکتخلیھدرخواستماه،دوگذشتازپساجارهپرداختعدمعلت،بھداردحقخانھصاحب

بردمیزمانماهششازبیشمواردبعضیدروباشدکندبسیار

/https://wwwsafiremohajer.com:منبع

اجاره ماشین

برای اجاره کردن ماشین شرکت ھای مختلفی وجود دارند کھ بھ برخی از آن ھا اشاره می کنیم.

●Cambio CarSharing

در صورتی کھ می خواھید برای مدت زمان کم و مسافت ھای کوتاه ماشین اجاره کنید، کامبیو جز بھترین و ارزان ترین گزینھ ھا
ھست.

https://wwwsafiremohajer.com/
https://www.cambio-carsharing.de/aachen
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برای اجاره ماشین از کامبیو کافی است بھ ایستگاه ھای مخصوص آن در شھر مراجعھ کنید و از طریق اسکن کردن کارت
عضویت خود (یا از طریق اپلیکیشن گوشی) ماشین را رزرو کنید.

نوعاساسبرھمچنینوباشندمییورو7تا3ساعتیبینروزطولدرماشیننوعبھبستھکامبیودرماشیناجارهھزینھ
اجارهصبح7تاشب11ساعتبینراماشینکھصورتیدرشود.میمحاسبھ35تا20بینکیلومتریشماعضویتآبونمان

بلکھکنید،نمیپرداختشمارابنزینھزینھباشد.میشده)طیھایکیلومترھزینھاضافھ(بھسنتپنجاهساعتیآنھزینھکنید،
صرفاشماکنید.پرداختآنباراماشینبنزینھزینھتوانیدمیکھداردوجودرمزباھمراهکارتکردیتیکماشیندرون
را پرداخت می کنید.مسافت طی شدهوزمان استفادهھزینھ

بزرگ مخصوص اسباب کشی نیز ھست. (مثال: اگر ماشین را از ساعتکامبیو دارای ماشین ھایاسباب کشی با ماشین کامبیو:
شود.)مییورو5حدودآنھزینھکنید،رانندگیھمکیلومتر10حدودوکنیداجارهصبح3تاشب11

دراست.حادثھوقوعصورتدرآنخسارت)ھزینھدر(مشارکتEigenbeteiligungھزینھکامبیوبزرگایرادمھم:نکتھ
عھدهبرماشینخسارتازیورو1000حداکثرتاآبونماننوعبھبستھباشید،مقصرشماوکنیدتصادفماشینباکھصورتی

شما می باشد و مابقی را شرکت بیمھ پرداخت می کند.

اجاره دوچرخھ و اسکوتر برقی
Velocityطریقازبرقیدوچرخھاجاره● Aachen

ساعتنیمھربرقیدوچرخھاجارهھزینھباشند.میتاکسیبرایارزانوخوبجایگزینیکVelocityبرقیھایدوچرخھ
ازرادوچرخھاستکافیاستفادهجھتباشد.میمجانیاولساعتنیمباشید،داشتھماھانھآبونماناگرباشد.مییورو1.5

ایستگاه ھای مخصوص (با اسکن کردن کارت عضویتتان یا از طریق اپلیکیشن) بردارید و در ایستگاه نزدیک مقصدتان تحویل
باشند.میاستفادهقابلروزیشبانھصورتبھVelocityدوچرخھھایایستگاهدھید.

Swapfietsطریقازدوچرخھماھانھاجاره●

درباشد.مییورو17حدوددانشجوبرایآنھزینھکرد.اجارهماھانھصورتبھرادوچرخھتوانمیسایتوباینطریقاز
صورت پنجر شدن یا دزدیده شدن دوچرخھ، بھ صورت رایگان دوچرخھ جدیدی بھ شما داده می شود.

Radstationطریقازدوچرخھروزانھاجاره● Aachen

Radstationبھمراجعھبا Aachenصورتبھرادوچرخھتوانیدمی
باشد.مییورو5حدودآنھزینھکنید.اجارهروزانھ

Radstation Aachen

Bahnhofstraße 22

52064 Aachen

اجاره اسکوتر برقی●

https://www.velocity-aachen.de/
https://swapfiets.de/offer/aachen
https://www.wabe-aachen.de/de/
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اسکوتر ھای برقی یک جایگزین خوب و ارزان برای تاکسی می باشند. جھت استفاده کافی است اسکوتر را از طریق اپلیکیشن
رزرو کرده و پس از رسیدن بھ مقصد، آن را در جایی کھ در نقشھ بھ عنوان محل مجاز مشخص شده (اماکن غیر مجاز با رنگ

قرمز مشخص شدند) پارک کنید و از طریق اپ قفل کنید. ھزینھ اجاره بالفاصلھ از حساب شما کم خواھد شد.

در حال حاضر این شرکت ھا در آخن اسکوتر اجاره می دھند:

1-Voi Scooters

2-Tier app

تعمیرات دوچرخھ
● AStA Fahrradwerkstatt

راھنماییباخودتادادهقراررایگانطوربھدانشجویاناختیاردرابزارباوورکشاپیکRWTHدانشگاهدوچرخھتعمیربرای
آنھا دوچرخھ خود را تعمیر کنند.

آدرس :

Claßenstraße, im Fahrradkeller 11, 52062 Aachen

●VELO – Räder die bewegen

این مغازه تمام ابزار الزم برای تعمیرات دوچرخھ و تلمبھ رو بھ صورت مجانی در اختیار شما قرار میده کھ در ھمون محل
مغازه بتونین دوچرختون رو تعمیر کنید.

Karlsgraben 69, 52064 Aachen

https://www.voiscooters.com/de/
https://www.tier.app/de/
https://www.asta.rwth-aachen.de/en/service/bicycle-workshop/
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کیوسک ھای ابزار

یکی از آنھا در آدرس زیر قرار داده شده است :

Pontstraße 133, 52062 Aachen

بلوکارت آلمان
قرار داده شده است.فایلتوضیحات کامل و جامع اداره مھاجرت واقعا در سوپر سی راجب بلوکارت در

بلوکارت اروپا
مراجعھ فرمایید.وبسایتبرای آگاھی از شرایط و نحوه دریافت این آیتم بھ این

https://drive.google.com/file/d/1OEXoAZOVhmPA0y9WEStD6PrwlGDA0Rcs/view?usp=sharing
https://malekpourmie.com/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
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آلمانیپاسپورت

یکسری اطالعات تکمیلی در مورد درخواست شھروندی تو آخن براتون میزارم کھ حاصل تحقیقات جامع و موشکافانھ و تجربھ
ی خودم و ھمچنین تجارب دیگرانھ.

مسئولتشخیصبھسالھ،ھشتوھفتقانونبرخالفقانوناینکنید.فراموشتقریباروشدنشھروندسالھششقانونطبق.١
کھشدهدیده)SPDحزبدرعضویتمثالطور(بھداوطلبانھکاروC2آلمانیزبانداشتنباحتیداره.بستگیپرونده

درخواست رد شده بھ این دلیل کھ مثال بھ نمره ی امتحان زبان گیر دادن، یا اینکھ رشتھ ی تحصیلی بھ زبان انگلیسی بوده و یا
اینکھ با وجود داشتن معرفی نامھ از طرف کارفرما، کار شاقی انجام نشده و ھر کارفرمایی از کارمند خودش میتونھ تعریف کنھ

و ...

معنیبیموردایندرروقانونیاقدامعمالکھمیکشھطولسالدوتقریبارایصدورتاولیکنید،شکایتدادگاهمیتونید.٢
میکنھ.
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ھموSprachkursھمیعنیکنید.شرکتIntegrationیدورهھایکالستمامیدرمیبایستیحتماسالھ،ھفتشرایطبرای.٣
Orientierungkurs.امتحاندرشدنقبولLeben in DeutschlandدرداوطلبانھشرکتباحتیOrientierungskursو

ZertifikatگرفتنوB1حداقلمدرکداشتنوجودباآلمانخاکدرآلمانیزبانکالسگواھی Integrationskursروشما
Zertifikatنوعدوکھدلیلاینبھنمیکنھ.سالھھفتشرایطواجد Integrationskursدرشرکتبراییکیمیشھ،صادر

کالس ھا (کامل) و دیگری برای پذیرفتھ شدن در امتحان. طبق قانون فقط اون نوع کھ شرکت کامل در کالس ھا رو ثابت میکنھ
میکشھ.طولماه۶تا۴بینکاملیدورهمیکنھ.کفایتسالھھفتقانونبرای

یگفتھطبقمتوسططوربھآخندرمدارکبودنکاملوشرایطیھمھداشتنصورتدرشھروندیدرخواستبررسی.۴
تعدادوپرسنلشدیدکمبوددلیلبھکھمیشھگفتھشمابھآخنمسئولینخودازکردنسوالصورتدرمیکشھ.طولماه٨وکیل

بسیار زیاد پرونده ھا، بررسی

بھ ماه ھا زمان نیاز داره.

]https://www.gesetze-im-internet.de/stag/__10.html](https://www.gesetze-im-internet.de/stag/_

_10.html(

سالھ:٧شھروندیبرایاولیجملھ٣بندطبقوسالھ٨شھروندیبرایکلیطوربھ١٠پاراگرافطبقشھروندیقانون

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.

سالھ:۶شھروندیبرایدومیجملھو

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.
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و١٠.٣.١یشمارهدرواینجادرسالھ۶و٧شرایطبرای٣بنداجرایبراینوردراین-وستفالنایالتالعملدستورھمچنین
شده:دادهتوضیحکرده)فراموشگذاریشوشماره(تایپیست١٠.٣.٢

[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

https://drive.google.com/file/d/1Y9RQvD970C1zwYYFJDfhqVcjvDd8478f/view?usp=sharing
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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 ھلندی و ویزای کار
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میشناختھجھاندربرتردانشگاه200جزآخندانشگاهچونبگیریدراھلندکارجستجویویزایتوانیدمیتحصیلازبعدشما
ویزایتحصیلاتمامبعددھد.میویزاآخندانشجویانبھکارجستجویوکارآموزیبرایحاضرحالدرھلندکشور،،شود

ازدکترایالیسانسفوقمدرکداشتنشرطبھاستسالھ١کارجستجویویزایکھبرلیندرھلندسفارتدرکارجستجوی
RWTHوھاکاریابیتمامباراموضوعاین،استپذیرامکاناست200زیرآنجھانیرنکینگکھدانشگاھیھریاآخن
برایخاصحقوقپایھیکخودسنبھبستھوویزااینباوباشدمیپذیرامکانکاراینبگذاریدکھمیاندرھلندھایشرکت

.شویدمیھلندپاسپورتگرفتنبھموفقاقامتسال۵وھلندیA2زباندانستنبا،شودمیتعیینشما

خریدھا

لوازم تحریر و خرده فروشی
این مغازه ھا خرده فروشی ھستند کھ در آنھا ھمھ چیز پیدا می شود اما برای لوازم تحریر نیز مناسب است.

:کنیممیمعرفیشمابھرازیرآدرسبھTEDIفروشگاهصرفھبھوقیمتارزانتحریرلوازمخریدبرایما

TEDI

● Pontstraße 131, 52062 Aachen

ھمچنین یورو شاپ نیز می تواند گزینھ مناسبی باشد کھ اکثر جنسھای آن ارزان است :

● Grosskölnstraße 65-67
● Peterstraße 48

خرید ھای اینترنتی

https://ind.nl/en/work/working_in_the_Netherlands/Pages/Looking-for-a-job-after-study-promotion-or-research.aspx
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باشد.میموجودنیزآنiosوandroidافزارینرمنسخھکھمیکنیمپیشنھادراebayسایتآنالینھایخریدبرای

مراجعھتوانمیآنالینھموحضوریھمکھباشددیگریگزینھتواندمینیزرفتتوانمیھمحضوریکھآخنOBIفروشگاه
باشد.میرایگاندلیوریدارایباالبھخریدیورو50حجمازکھکرد

عالمتکھصورتیدرفروشگاهآنازتوانیدمینیزراخودخریدھایوھستیدآشناشماھمھکھAmazonجھانیوبسایتبا
primeکنید.دریافتمنزلدربرایگانصورتبھباشدداشتھ

توجھ :

IKEAھایفروشگاهبھتوانیدمیحضوریولینومنزلوسایلخریدبرای HEERLENوھلنددرACTIONبزنید.سرھمآخن

ھست.دادنسفارشقابلدیگرھایوبسایتازIKEAلوازمتمامیالبتھ

خرید لپ تاپ

https://www.ebay.de/
https://www.obi.de/baumarkt/aachen-mitte/
http://www.amazon.de/amazon%20for%20germany
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برای خرید لپ تاپ می توانید بھ تمامی وبسایت ھای خرید اینترنتی نو و دست دوم کھ در ھمین ویکی توضیح داده شده است
بروید و خرید خود را انجام دھید.

Mediaبزرگفروشگاهازھمچنین Marktفرمایید.دیدنتوانیدمینیز

فروشگاه مدیا مارکت●

مارکتمدیا ( Media_Markt ) مختلفمحصوالتفروشکاربھکھاستملیتیچندوآلمانیایزنجیرهفروشگاهیک
درآسیاست.واروپادربسیاریھایشعبھدارایمعتبرومعروفشرکتیکمارکتمدیااست.مشغولمصرفیالکترونیکی

بعدوآیدمیحساببھاروپافروشخردهبزرگترینمصرفیالکترونیکیلوازمفروشیخردهبخشدرمدیا_مارکت،واقع
داریدفروشگاهاینازنیزقسطیخریدامکانشماکاریقراردادباباشدمیبزرگشرکتبزرگترینبایبستشرکت

آدرس در شھر آخن :

Franzstraße 6, 52064 Aachen

تجارب و نظریات دانشجویان :

اکانت ھای تقلبی در آمازون و تجربھ خرید لپتاپ

سالم، خواستم تجربھ م در مورد اکانت ھای تقلبی آمازون رو براتون توضیح بدم:

سکانس اول:

قیمتتادوزیرشاصلی،قیمتجزبھمیاره،کھمواردیمیدونین،کھھمونطوروکردمجستجونظرمموردقیمتبازه یدر
فالناز"نونوشتھکھاونیکھقیمت"؛فالنازدوم"دستنوشتھھمیکیقیمت"،فالناز"نو،نوشتھیکیمعموال؛ھستدیگھ

قیمت" قیمت ھمون محصول از فروشگاه ھای جانبی و کمتر معروف ھست.

بودننوشتھرویورویی900الی800لپتاپمثالدیدم.عجیبیقیمتایجانبی،فروشگاه ھایاز"نو"محصوالتاونلیستدر
تماسحتماخریدازقبلبودگفتھوبودنوشتھکلکباھمروایمیلشتوضیحاتقسمتدرضمنایورو.300یایورو250

حروفباروات ساینمثالمیکنھ.پاکومیشناسھاتوماتطوربھآمازونبنویسنکاملروایمیلاگرچونکلکبامیگمبگیرین.
نوشتھ بود کھ شناسایی نشھ. بعضا اگر میخواستی بخری این پیغام رو میدیدی کھ این محصول تموم شده!

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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ایمیلبده.ایمیلبھمونگفتھومیدهارزونترخاطراینبھودارهجزئیدیدگیآسیبلپتاپاینشایدکھبوداینکردمکھفکری
ارزونمحدودیمدتیھتاجنسامونووکنیمخالیروانباراجناسمیخوایمگفتاینجوریھ؟قیمتشکھچیھداستانگفتمودادم

خریدسبدبھروجنساونبعدابریز،پولمیگیمکھحسابیشمارهبھبعداکنیم،صادرفاکتوربراتتابدهرومشخصاتتمیدیم.
آمازونت اضافھ میکنیم.

مشخص،مدلاسمباکھاینھمدلاینویژگیالبتھوداشتنرولنووخاصمدلیھھماکثرشونوبودنخیلیانبود،موردیک
بھبودن.شدهساختھتازهخیلیاشوناکانتااینبخری.میخوایکھخاصیسریبھبستھباشھ،داشتھمیتونھمختلفیداخلیقطعات

کسیآلمانیانگارگفتمنھ،ازبھترآلمانیشکھدوستیفرستادن.برامروشدهکپیعینامتنحتیومشابھپیغامودادمایمیلھمھ
کھ اینو نوشتھ ھم زیاد قوی نبوده...

خب اینا رو خوندین و البد میگین این کھ گفتن نداشت، خودمون ھم ھمچین چیزی ببینیم میفھمیم کھ تقلبیھ. حاال توجھتون رو بھ
سکانس دوم جلب میکنم:

سکانس دوم:

خب مشخصات اکانت فیک در سکانس اول چی بود؟ تازه ساختھ شده، محصولش اصال تموم شده و میگھ ایمیل بزن تا باھات
ھماھنگ کنم و بفرستم، اصال ھمینکھ ایمیلش رو میده و اینکھ قیمتش زیادی ارزون بود.

حاال اگھ بعضی از این مشخصات رو نداشتھ باشھ چی؟

محصولتاھزارچندبود.شدهساختھپیشسالیکازبیشتراکانتموردش.اومدھماصلیصفحھتویکنمفکربودیکی
باخریدشونتجربھازبودننوشتھموردشدرنظرکلیحتیبود.خوبھمھھمامتیازاوبودندادهامتیازبھشکلیبود.فروختھ

کاالدید!ھمروشدهنوشتھزیرشکھنظراتیودیدرومحصولھروکردبازروفروختھکھمحصوالتیلیستمیشداکانت.این
کھصورتیدرآمازونمشتری مداریسیاست ھایکھمیرسھنظربھبخرم.آمازونخودازوکنمکلیکمیتونستمبود،موجودھم

قیمتنداشت.درستیتوضیحمحصولبرگشتوگارانتیسیاست ھایقسمتدرالبتھمیکنن.حمایتازمنرسھدستمبھمحصول
اکانتایھمونمتنشده یپیستکپیفرستادبرامکھمتنیحتیدادم.ایمیلبود.نوشتھھمروایمیلشوبودارزونقبلیامثلھم

تقلبی ای بود کھ در سکانس اول توضیح دادم!

سکانس سوم :

رفتم از ایبی یک لپتاپ دست دوم خوب با قیمت خیلی مناسب خریدم. االن یھ ھفتھ است دارم باھاش کار میکنم و خیلی خیلی زیاد
راضیم. بھ نظرم با این وضع افتضاح آمازون، ایبی خیلی مطمئن تر از آمازونھ. توی ایبی طرف یھ اکانت داره با چندده یا

ولیبدهبھترونولپتاپیکپولحاضرهوھستمثبتدرصد99باالیامتیازاشمجموعکھامتیازوفروشچندصدھزار
امتیاز منفی بھش ندی.

سیستمی کھ خریدم ھم اینھ:

Lenovo G500 – core i7 3612QM

یورو300بھ
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توصیھ جانبی ھم برای خرید لپتاپ اینھ کھ پردازشگرش رو با لیستای توی این سایت چک کنین، مقایسھ بقیھ چیزاش کار ساده ایھ.
ھست.8تا4بینچیزییھمتوسطقیمتایباسیستمایبرایمثالکھمیدهپردازشگرابھامتیازیھسایتاین

www.cpubenchmark.net

خرید گوشی موبایل

میپیشنھادشمابھاستسودبدونکھزیرسایتازقسطیصورتبھگوشیخریدماھستیدکاریقرارداددارایاگر●
کنیم :

https://www.o2online.de/e-shop/

O2فروشگاه● shopدرواقعAquiz Plaza

Adalbertstraße 100, 52062 Aachen

فروشگاه مدیا مارکت●

مارکتمدیا ( Media_Markt ) مختلفمحصوالتفروشکاربھکھاستملیتیچندوآلمانیایزنجیرهفروشگاهیک
درآسیاست.واروپادربسیاریھایشعبھدارایمعتبرومعروفشرکتیکمارکتمدیااست.مشغولمصرفیالکترونیکی

بعدوآیدمیحساببھاروپافروشخردهبزرگترینمصرفیالکترونیکیلوازمفروشیخردهبخشدرمدیا_مارکت،واقع
داریدفروشگاهاینازنیزقسطیخریدامکانشماکاریقراردادباباشدمیبزرگشرکتبزرگترینبایبستشرکت

آدرس در شھر آخن :
Franzstraße 6, 52064 Aachen

https://www.o2online.de/e-shop/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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تعمیر لوازم الکترونیکی

ایرانی ھاھمراه تخفیف برایمھرداد گازریفروشگاه تعمیر و فروش لوازم موبایل ، لب تاب و سایر لوازم الکترونیکی آقای

AG-Elektronik

m.gazeri@agelektronik.de

www.agelektronik.de

Hirschgrabenآدرس: 9-11 52062 Aachen

024125226:تلفن

خرید لوازم دستھ دو

معمول ترین راه ھا برای خرید لوازم دستھ دو بھ این شرح می باشند:

eBayسایتطریقاز● Kleinanzeigen

●Marketplaceبوکفیسدر
Sellبوکفیسگروه● your stuff - RWTH Aachen
ھست.)دسترسیقابللینکایندرآخنھایفلومارکتبرگزاریمحلو(زمانFlohmarktبھمراجعھ●

خرید پوشاک

درتوانیدمیشماشود.میتوصیھ)ژانویھ-فوریھوجوالی-آگوستماھھای(فصلیھایتخفیفزماندرلباسخرید
،Adidasمانندسایتھاییخبرنامھ Reebok، Zalando...شوید.عضوفصلیتخفیفھایازیافتنآگاھیبرایو

mailto:m.gazeri@agelektronik.de
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/aachen
https://meine-flohmarkt-termine.de/flohmarkt/ort/aachen.html
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Aquisخریدمرکزشمابھما plazaکنیم.میپیشنھادرا

Address: Adalbertstraße 100

,H&Mھمچونقیمتارزاندیگرھایبرندشمامحدودهایندرکالوخیابانایندرھمچنین C&AوNEWYORKERرا
مشاھده خواھید کرد.

شھردرEspiritمالoutletمثالباشیدداشتھدسترسیھمھانمایندگیھایoutletبھتوانیدمیشماھاحراجیبرای
ھا بھ قیمت ھای ارزان عرضھ می کنند.کھ جنسھای از مد گذشتھ و غیره را در این فروشگاهدوسلدورف

DesignerماRoermondشھردرھلنددرھمچنین Outlet Roermondکنیم.میپیشنھادرا

https://www.aquis-plaza.de/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02vj0FvLybpNX4hUDUAyFrVpTC69A:1595158301894&q=aquis+plaza+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyLTQzTrJI0pLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EKJxaWZhYrFOQkViUqQEUBjfC6UkYAAAA&ludocid=10161747288888247219&sa=X&ved=2ahUKEwj5m8ffm9nqAhXQAewKHT2cDIoQ6BMwGnoECBoQAg
https://web.facebook.com/EspritRatingenOutlet/?_rdc=1&_rdr
https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/nl/designer-outlet-roermond/
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نرم افزارھای کاربردی در آلمان
●epap

طبقھمختلفمعیارھایاساسبروبررسیراانھاھاحسابصورتوخریدھایفیشازعکسگرفتنازبعدافزارنرماین
داشتھ...خودوفروشگاهجزییاتھمراهبھماھیانھ/سالیانھمخارجازکلیدیدیکھمکھمیکندکمککاربرانبھ.میکنھبندی

باشند و ھم در زمان پر کردن اظھارنامھ مالیاتی کمک میکند.

●ASEAG

اینم نرم افزار برای دسترسی بھ اتوبوس ھای شھری است کھ در داخل آخن در حال تردد می باشد.

●Arriva

این نرم افزار برای دسترسی بھ اتوبوس ھای ھلند است.
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●DB NAVIGATOR

اینم نرم افزار برای دسترسی بھ قطارھای شھری است کھ در داخل آلمان در حال تردد می باشد.

خدماتقراردادھای

قرارداد اینترنت

ارائھ دھندگان اینترنت در آلمان

فیبروکابلاتصاالتدھندهارائھاینترنتدھندگانارائھدیگرگرچھاست،DSLآلماندراینترنتبھاتصالنوعترینرایج
نوری ھستند. قیمت ھا با توجھ بھ ارائھ دھنده اینترنت و سرعت اینترنت متفاوت است.

ای ھستید،خانھاجاره کردنثبت نام برای یک بستھ اینترنت آسان است و معموال می تواند آنالین انجام شود. اگر شما در حال
ممکن است بتوانید قرارداد مستاجر قبلی با شرکت اینترنتی را ادامھ دھید و تمدید کنید. اگر خانھ جدید خریداری کرده اید، احتماال

باید یک اتصال جدید را راه اندازی کنید، بھ این معنی کھ شما ممکن است دو ھفتھ  برای تحویل گرفتن روتر خود و / یا یک
تکنسین برای راه اندازی اینترنت خط خود، صبر کنید.

لیست شرکت ھای اینترنتی در آلمان

●O2

●1&1

●M-net

سایت ھای مقایسھ بستھ ھای اینترنت

●DeinHandy

●Check24

تغییر دادن ارائھ دھنده اینترنت

قراردادھای اینترنت آلمان معموال بھ طور خودکار پس از انقضای آنھا تمدید می شود. اگر می خواھید قرارداد خود را لغو کنید یا
ارائھ کننده اینترنت خود را تغییر دھید، اکثر شرکت ھا احتیاج بھ این دارند کھ سھ ماھھ قبل اطالع دھید. ساده ترین روش تغییر

ارائھ دھنده این است کھ این پروسھ را بھ شرکت جدید بسپارید: ھنگامی کھ قرارداد جدیدی را با آنھا بھ تصویب می رسانید، آنھا
قرارداد قبلیتان را خاتمھ می دھند و انتقال راحتی را تضمین می کنند.

https://migrategermany.com/about-germany/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=858971&site=338&type=text&tnb=3
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=347927&mid=12554&awinaffid=376101&linkid=2259330&clickref=IamExpat.de
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=858971&site=5656&type=text&tnb=26
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=349551&mid=11704&awinaffid=376101&linkid=2274443&clickref=IamExpat.de
https://www.check24.de/dsl/


آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA)
111

حداقل دوره قرارداد

آگاه باشید این رایج است کھ ارائھ دھندگان اینترنت آلمان بستھ ھای خود را بر اساس حداقل دوره قرارداد ارائھ می دھند
)Mindestvertraglaufzeit.(مثالداریداقامتآلماندرکوتاھیزمانمدتاگر)مسکنوکنیدمیتحصیلترمیکبرایاگر

ohne(زمانمدتحداقلبدونراقراردادیکھشویدمطمئناید)،کردهاجارهدانشجویی Mindestlaufzeit(اید.کردهانتخاب

https://migrategermany.com:منبع

قرارداد برق

تامین انرژی (برق و گاز) در آلمان توسط ترکیبی از شرکت ھای منطقھ ای و ملی انجام می شود. بر خالف سیستم تامین آب،
درانرژیکنندهتامینشرکتھایتوانیدمیشماکھاستمعنیاینبھاست،بودهخصوصی1990دھھاواخرازانرژیبازار

آلمان برق و گاز محل سکونت خود را انتخاب کنید. شرکت ھای متعددی برای ارائھ خدمات بھتر با ھم رقابت می کنند.

با این حال، بھ تدریج، مصرف کنندگان در آلمان شروع بھ دورشدن از شرکت ھای خصوصی انرژی می کنند. در بسیاری از
مناطق، مانند ھامبورگ و مونیخ، شبکھ ھای برق تحت کنترل عمومی بازگشتھ اند. با کمترین تأکید بر مقدار سود، این ارائھ

کنندگان خدمات شھری تمایل بھ ارائھ نرخ ھای پایدار تر و سرمایھ گذاری بیشتر در تکنولوژی سبز(بھ طور مثال باطری ھای
خورشیدی) دارند.

سایت ھای مقایسھ شرکت ھای ارائھ دھنده انرژی:

با وجود تعداد کثیری از شرکت ھا و بستھ ھای ارائھ شده، ارزش این را دارد کھ بین پیشنھادھای ارائھ شده مقایسھ ای انجام دھید.
اگر مطمئن نیستید کھ کدام شرکت را می خواھید انتخاب کنید، سعی کنید از یک سایت مقایسھ استفاده کنید تا بتوانید بھترین

پیشنھاد را پیدا کنید.

●Stromauskunft

●Check24

شرکتھای تامین کننده انرژی در آلمان :

شرکت ھای زیر ھمھ ارائھ دھندگان گاز و برق در آلمان ھستند.

●Yello

●STAWAG

https://migrategermany.com/
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=344770&mid=11497&awinaffid=376101&linkid=2228951&clickref=IamExpat.de
https://www.check24.net/stromvergleich/
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=342779&mid=11433&awinaffid=376101&linkid=2239202&clickref=IamExpat.de
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●BayWa Ökoenergie

●Polarstern

●Verivox

●Entega

●Vattenfall

باز کردن پروفایل در سایت تامین کننده انرژی مورد نظر خود:

بلکھشود،نمیگنجانده)Nebenkosten(اضافیھایھزینھجزءمعموالبرقوگازکنید،اجارهراآپارتمانییاخانھشمااگر
اجاره ایقراردادبھ عنوان سرویس ھای جداگانھ طبقھ بندی می شوند. اگر مطمئن نیستید کھ چھ چیزی در اجاره شما وجود دارد،

خود را بررسی کنید. بھ طور مشابھ، اگر شما یک خانھ خریداری کرده باشید، باید یک حساب کاربری را در سایت تامین کننده
انرژی باز کنید. این آسان است و معموال می تواند بھ صورت آنالین انجام شود. ممکن است شما نیاز بھ شماره ھای کنتور

دستگاه ھای گاز و برق خود داشتھ باشید.اما بھ جای آن شما بھ صورت خودکار

اگر شما قراردادی با ھیچ شرکتی نبندید، برق محل سکونتتان قطع نخواھد شد، اما در عوض بھ صورت خودکار یک قرارداد
راگازوبرقوقفھبیمنبعیکشمابھامراینکھحالیدرگردد.میثبتشمابرای”Grundversorgung“نامبھفرضپیش

تضمین می کند، بھ ندرت برای شما از لحاظ اقتصادی مناسب خواھد بود. بنابراین، از لحاظ مالی مناسب، این است کھ 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 کارھا را انجام
خواھد داد. تمام کاری کھ باید کنید این است کھ یک شرکت جدید را انتخاب کنید و برخی از جزئیات (معموال شامل جزئیات

حساب بانکی، شماره حساب و استفاده برآورد شده است) را ارائھ دھید. سپس آنھا با تامین کننده قبلی تماس می گیرند تا قرارداد
قبلی را لغو کنند و ھمھ چیز را در زمان تعیین شده برای اطمینان از انتقال راحت فراھم کنند.

توجھ داشتھ باشید کھ بعضی از تامین کنندگان انرژی، و ھمچنین ارائھ دھندگان اینترنت، نرخ ھای ارزان تر را بر اساس حداقل
بودهپایبندقراردادتانشرایطبھکھکنیدحاصلاطمیناندھند.میارائھماھھ24تا)Mindesvertraglaufzeit(قرارداددوره

اید قبل از اینکھ تأمین کننده انرژی را تغییر دھید ، از جملھ حداقل دوره قرارداد و دوره ھای اطالع رسانی، در غیر این صورت
شما ممکن است ھزینھ خروج زود ھنگام را بپردازید.

http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=858971&site=9939&type=text&tnb=2
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=858971&site=12326&type=text&tnb=10
https://www.verivox.de/
https://www.entega.de/
https://www.vattenfall.de/
https://migrategermany.com/about-germany/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/
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انرژی سبز در آلمان :

تاآلماندرایھستھانرژیتمامکردنمتوقفبرایراخودھایبرنامھ)Bundesregierung(فدرالدولت،2000سالدر
اینھدفاست.شدهتجدیدپذیرمنابعبرایبودجھافزایشباعثسبزانرژیجایگزینمنابعبھاحتیاجکرد.اعالم2021سال
کند.پذیرتجدید2080تاراآلمانانرژیازدرصد80کھاست

انرژیمانندتجدیدپذیرمنابعازشدهتولیدپایدار)Ӧkogas(گازو)Ӧkostrom(برقھاشرکتازبسیاریکھمعنیاینبھ
خورشیدی و باد را ارائھ می دھند.

/https://migrategermany.com:منبع

قرارداد تلویزیون و رادیو

را دیو تلویزیون سایتھای اینترنتی در کشور آلمان غیر وابستھ می باشند.

این رادیو تلویزیونھا اخبار را بدون ھیچ نوع گرایش وابستگی اقتصادی و سیاسی انتشار می دھند.

ھمھ افراد جامعھ مبلغی برای تامین مخارج این خبر رسانیھا پرداخت می نمایند. بھ این مبالغ سھم گفتھ می شود.

میزان این مبلغ یا سھم را قانون مشخص کرده است:

صرفاست.شدهتعیینیورو17,50بابرابرماهدرسھماینمیزانباشد.میسھماینپرداختبھموظفآلماندرخانوارھر

نظر از اینکھ این خانوار چند عضو داشتھ باشد.

این مبلغ باید ماھیانھ بھ اداره رادیو و تلویزیون پرداخت شود.

Beitragsservice von ARD, ZDF und

Deutschlandradio, 50656 Köln

بعضی افراد از پرداخت این مبلغ معاف ھستند.

مثال اگر شما از کمکھای اجتماعی (سوسیال ھیلفھ و اداره کار) بھره مند می شوید، در این صورت باید شما برای معافیت از

پرداخت این سھم یک تقاضای کتبی ارائھ دھید.

اگر در منزل مشترک زندگی می کنید یک نفر باید این فرم را پر کرده و دیگری زیرمجموعھ آن شخص دیگر قرار گیرد و این
مبلغ بین شما و دیگر تقسیم می شود ، در وگھ ھای دانشجویی این کار بھ صورت اتوماتیک بین بچھ ھای وگھ تقسیم می شود.

https://migrategermany.com/
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نیز توصیھ می شود.فایلھمچنین مطالعھ این

دفاتر فنی و پرینت و اسکن و کپی
استشدهدادهقرارزیرلینکدرآنآدرسکھنماییدمراجعھCOPY2000مغازهبھتوانیدمیپرینتوفنیخدماتبرایشما

Copy2000

Templergraben 44, 52062 Aachen

Phone: 0241 4018053

باشید.میخدماتتمامیدرتخفییفدرصد20دارایایزادانشجوییانجمنعضویتکارتداشتنبا

https://drive.google.com/file/d/1Ox2JEX8WDECIhBiUEDbEL3kbuKqKbzjR/view?usp=sharing
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enDE872DE872&sxsrf=ALeKk013Ei99OuFL4M78DfpYl438dxs9Qw:1594379429199&q=copy+2000+phone&ludocid=15748251688355975149&sa=X&ved=2ahUKEwjAxY6cxsLqAhWC-qQKHQe4A2kQ6BMwEnoECBMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enDE872DE872&sxsrf=ALeKk01O1NT-9B-HaFpmryViK1lV4eM45w%3A1594377975922&ei=90YIX4XvN8q2kwWVpazYDg&q=copy2000+aachen&oq=copy2000+aachen&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQCjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6BQgAEJECOgIIADoECCMQJzoECAAQQzoJCAAQQxBGEPkBOgQIABAeOggIABAWEAoQHlClsVhYm89YYM_QWGgAcAF4AIAB0wGIAcYRkgEGMS4xMS4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjFxpHnwMLqAhVK26QKHZUSC-sQ4dUDCAw&uact=5#
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پرینت رایگان

5تا4ناچیزھزینھباچندمودومباروماهدرباریکرایگانایصفحھ160شدهسیمیرنگیپرینتگرفتنبرایھمچنین

اکانتیکخوددانشگاھیایمیلباوکردهمراجعھزیرسایتبھھاست،lectureگرفتنپرینتبرایمناسببسیارکھیورو
بسازید :

https://www.pluspeter.com

Das 100% kostenlose Lerntool für Studierende | charly.education

نکتھ : ممکن است در بعضی مواقع این امکان رایگان بودن برداشتھ شود ولی در ھر صورت بھ صرفھ است.

بیاندازید.صفحھیکدراسالیددوشودمیتوصیھباشد.میوبسایتاینخودPDFوحجمتغییراتبرایوبسایتبھترین

ھمچنین برای چند اسالید در یک صفحھ قرار دادن می توانید ھنگام پرینت، حالت پرینت را روی پی دی اف گذاشتھ و تعداد
اسالید در صفحھ را باال ببرید.

سوپرمارکت ھا و خرید مواد غذایی در آخن
شما رنج وسیعی از سوپرمارکت ھای زنجیره ای را در شھر آخن مشاھده می کنید کھ معروف ترین آنھا :

https://www.pluspeter.com
https://www.ilovepdf.com/
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ولی سوپر مارکت ھای زیر نیز سوپر مارکت ھای خوبی است، کھ جنس ھای مطابق ذائقھ ایرانی ھا عرضھ می کنند :

«سوپر مارکت آنالین ایرانی »●

یورو۵٠باالیخریدبا

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

● Palmyra markt ( شودمیپیشنھادسوپرمارکتاین )

Stiftstraße 39, 52062 Aachen

+49 241 47968623

ھافروشگاهوھاسوپرمارکتھفتگیتخفیفاتازمیتوانیدزندگیمحلشھرکردنواردوkaufDAاپلیکیشننصببا
نزدیک با خبر شوید.

نانوایی

https://safran-eu.de/farsi/drb-rh-m
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نانوایی تافتان بھ سبک ایران●

DARON Bröt

00491639343011

Promenadenstr 48

پست

پست دی اچ ال

کنیم.میاشارهھاآنبھذیلدرکھدارندوجودمختلفیھایراهDHLطریقازپستیھایبستھدریافتوارسالبرای

ارسال بستھ پستی از درب منزل:

پرداختو)DHLسایت(درتمبرآنالینخریدباتوانیدمیندارید،راارسالجھتپستادارهبھبستھبردنامکانکھصورتیدر

یک ھزینھ اضافی بستھ را روز بعد درب منزلتان جھت ارسال بھ مامور پست تحویل دھید.

دریافت بستھ پستی در اداره پست:

خودتانآدرسجایبھتوانیدمیپستیھایبستھدریافتبرایندارید،رامنزلتاندرپستیبستھدریافتتواناییکھصورتیدر

بھ عنوان گیرنده، آدرس اداره پست را بنویسید. توضیحات تکمیلی در لینک زیر:

DHL Filiale - Paket an eine Postfiliale oder DHL Paketshop liefern lassen

:Paketshopطریقازپستیھایبستھدریافتوارسال

Paketshopدھند.میارائھنیزپستیخدماتکھشودمیگفتھمراکزیوھافروشگاهبھ

کردهخریداری)DHLسایتطریق(ازآنالینراتمبرتوانیدمیPaketshopطریقازپستیھایبستھارسالبرای●

و پس از چسباندن بھ بستھ جھت ارسال بھ این مراکز تحویل دھید.

آدرسھمراهبھخودپستیشناسھشمارهونامتوانیدمیPaketshopیکدرپستیھایبستھدریافتجھت●

Paketshopکارتدریافتوعضویتبھنیازپستیشناسھدریافتبرایکنید.واردگیرندهنشانیعنوانبھ

مخصوص کاربری دارید. جھت ثبت نام بھ لینک زیر مراجعھ کنید:

https://www.dhl.de/de/privatkunden/anmelden.html

:Packstationطریقازپستیھایبستھدریافتوارسال

https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-empfangen/an-einem-abholort-empfangen/filiale-empfang.html
https://www.dhl.de/de/privatkunden/anmelden.html
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Packstationدرپستیھایبستھدریافتوارسالجھتروزیشبانھصورتبھکھشودمیگفتھپستیھایصندوقبھ

دسترس ھستند. برای استفاده از این صندوق ھا نیاز بھ عضویت و دریافت کارت مخصوص کاربری دارید. جھت ثبت نام بھ

https://www.dhl.de/de/privatkunden/anmelden.htmlکنید:مراجعھزیرلینک

کردهخریداری)DHLسایتطریق(ازآنالینراتمبرتوانیدمیPackstationطریقازپستیھایبستھارسالبرای●

دھید.قرارصندوقدرونرابستھوکردهاسکنPackstationمحلدرراپستیبارکدبستھ،بھچسباندنازپسو

آدرسھمراهبھخودپستیشناسھشمارهونامتوانیدمیPackstationیکدرپستیھایبستھدریافتجھت●

Packstationصندوقابعادازبزرگتربستھابعادیاباشندپرھاصندوقھمھاگرکنید.واردگیرندهنشانیعنوانبھ

ھا باشد، بستھ پستی بھ نزدیک ترین شعبھ اداره پست فرستاده می شود.

ببینید:زیرلینکدرتوانیدمیراآخنشھردرھاPackstationوھاPaketshopپست،اداراتتمامیلیست

https://parcelshopfinder.dhlparcel.com/?setLng=de

پست بھ ایران

فرستاد:ایرانبھراپستیبستھیانامھمیتوانطریق2ازکلیحالتدر

رفتنیاکردپیداراافراداینتوانمیشھریھربوکیفیسھایگروهدرمعموالکھاستایرانعازمکھشخصیکردن-پیدا1
بھ فرودگاه و درخواست از مسافرانی کھ بھ ایران پرواز دارند.

ھایقیمتازتوان,میdhlسایتبھرجوعباواستمتغیروزنوبستھسایزاساسبرقیمتھاکھآلمانپستطریقازارسال.2
مطلع شد.روز

تغییرات اداره پست آلمان در مورد ارسال بستھ ھای پستیرا چک کنید و از آخرینپستبھتر است قبل از اقدام سایت●
بھ کشور مورد نظر اطالع پیدا کنید.

پست داخلی آخن

Postbankباپست

برای پست نامھ یا برگھ ای در آخن می توانید بھ شعبھ ھای پست بانک مراجعھ کرده و مراحل پست را دنبال کنید.

https://www.dhl.de/de/privatkunden/anmelden.html
https://parcelshopfinder.dhlparcel.com/?setLng=de
https://www.dhl.de/content/dam/images/pdf/dhl-paket-pk-preisuebersicht-072020.pdf
https://www.dhl.de/de/privatkunden/kampagnenseiten/coronavirus.html?fbclid=IwAR1yPaZEWv63GzPqFY1FAM5kC4mDgA-bNXohxJdfSrE4fCs2vmqBpB3_97U#international
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یکی از شعبات مرکز شھر آن بھ آدرس زیر است :

Postbank Filiale, Pontdriesch 4

Hermesپست

نمایید.مراجعھباشندمیلوگوایندارایکھشھرسطحدرھایKioskبھتوانیدمیھستیدپستینامھیابستھارسالخواھاناگر
ھزینھ ارسال نامھ یا بستھ با این پست بسیار پایین است و اگر بستھ شما در حجم یک جعبھ کفش باشد مبلغ ارسال آن در داخل

باشد.مییورو5ناچیزقیمتبھومحدودبسیارآلمان

پست نامھ بدون مراجعھ

کنیدنامثبتسایتایندر .

استاینتفاوتشورسیدهسریعوزودخیلیمیفرستند.وکردهپرینتشرکتاین.خودکنتایپیااسکنراخودنامھاینترنتی
شودمیتوزیعزودتروشدهپرینتمقصددرکھ .

https://www.deutschepost.de/de/e/epost.html
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تفریحات

رستوران ھا و فست فود ھا

رستوران وایت ھاوس●

باشد.مییورو٧مبلغبھکھسرویسسلفبوفھدارای

Pontstraße 141, 52062 Aachen, Germany

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

فست فود سلطان●

دانشجویی*کارتارائھباشد*بامیآخندانشجویانبرایدرصدی40تخفیفدارای

Sultans Of Kebap

Pontdriesch 43, 52062 Aachen

چیکن پوینت●

Pontstraße 134, 52062 Aachen

رستوران و فست فود حبیبی●

habibi.cafelists.com

https://maps.app.goo.gl/JpHBwiGoJ9ZrGytHA
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Pontstr. 151 · 52062 Aachen

024141225445

فالفل و دونری (ارزان قیمت)●

Karlsgraben 69, 52064 Aachen

پیتزا دومینو آخن●

Templergraben 42, 52062 Aachen

باشگاه ھای تفریحی و ورزشی

●World of Fitness PUR Aachen

Pontstr. 141 - 149

●Bowlo Bowling & Lounge

Roda J.C. Ring 2e, 6466 NH Kerkrade The Netherlands

استشدهلحاظتیکتسمستررویکھاستدسترسیقابلھیرلن44خطبامسیراین

barباروبیلیاردباشگاه● lichthof

Johanniterstraße 10-12, 52064 Aachen

Gaiaکرکرادهشھرزیبایوحشباغ● Zoo

Gaiaboulevard 1, 6468 PG Kerkrade, Netherlands

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x2442407616817303449&id=YN6740x2442407616817303449&q=Habibi&name=Habibi&cp=50.78086471557617%7e6.0789361000061035&ppois=50.78086471557617_6.0789361000061035_Habibi
http://www.dominos.de
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Parakhausاستخر● Carolus Thermen

Parkhaus Carolus Thermen, Passstraße 79

Hallenbadدرمانیآباستخر● Elisabethhalle

Elisabethstraße 10

ببینید.سایتلیست کامل استخرھای سرباز و سرپوشیده را می توانید در این

●Holocafé Aachen - Virtual Reality Gaming

Theaterstraße 20

●Black LaserTag Aachen

Jülicher Str. 392

●Paintballpark Aachen

Karl-Friedrich-Straße 72

سفر بھ ایران

برای سفر بھ ایران می توانید از تمامی فرودگاه ھای کولن ، دوسلدورف ، فرانکفورت و آمستردام بھ شھرھای مختلف ایران سفر
کنید.

برای مقایسھ کلی قیمت ھا می توانید بھ وبسایت زیر مراجعھ کنید :

●www.google.com/flights

سفر و ھتل در اروپا

Walkingوگردشگریھایجاذبھازاینکھازبعد TourایالتمختلفشھرھایدررایگانھایNRWپارکبھ،بردیدلذت
فکربھشایدزدیدسرخودرایگانتیکتسمسترباماستریختوھیرلنوکرکرادهوآخندیدنیاماکنوکارلموزهوآیفلزیبای

سفر در داخل آلمان و سپس اروپا بیافتید !

https://www.schwimmbadcheck.de/en/pools/aachen.html
http://www.google.com/flights
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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

باراخودماشینھایصندلیدیگرمقصدبھمقصدیازسفرصورتدرمردمکھھستید,آشناblablacarافزارنرمبااگر
آنباکھ،استشدهاضافھآنبھھمblablabusآپشناستمدتی،دھندمیارائھمسیرآندرمسافرانبھارزانھایقیمت

می توانید صندلی ھای خالی اتوبوس ھا را در آن مسیر بگیرید.

!یورو5بافقطبرلینتاآخنمسیرمواقعازبسیاریدرمثال

تورھای دانشجویی در اروپا:

● PM2AMTRIPS

کنید.مراجعھنیزhttps://pm2amtrips.comسایتبھتوانیدمیدانشجوییتورھایصورتدر

● INCAS RWTH

ازخالیآنھاوبسایتکردنچککھدھدمیارائھھاWeekendدرخوبیھایبرنامھنیزRWTHدانشگاهدانشجویانانجمن
لطف نیست  :

https://www.incas.rwth-aachen.de/

http://www.blablacar.de/blablabus/nan
https://pm2amtrips.com
https://www.incas.rwth-aachen.de/
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راه ھای سفر در اروپا :

ھوایی :

بھترین و ارزان ترین راه سفر برای این منظور ھواپیمایی رایان ایر است کھ دارای بلیط ھای ارزان در حالی کھ با یک کولھ
پشتی سفر کنید دارا می باشد.

زمینی :

برشرکتاینھایاتوبوسقیمتوھامسیردیدنوآنافزارنرمکھدھیممیپیشنھادشمابھراFlixbusازاستفادهزمینیبرای
روی آن قابل نمایش است.

نمایید.استفادهخودروواتوبوسازblablacarافزارنرمھمانازیا

بخش ورزش دانشگاه :

ھای ورزشی خوبی برگزار می کند.گاھی رویدادھا و سفروبسایت بخش ورزشی دانشگاهھمچنین

رزرو اتاق یا ھتل در اروپا :

● BOOKING.COM

https://hochschulsport.rwth-aachen.de/
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نمایید.مشاھدهراھاخانھوھااتاقوھاھتلتمامیتوانیدمیآندرکھھستیدآشناBookingمعروفوبسایتباحتما

● Airbnb.com

باشد.شمابرایجالبیدیگرگزینھتواندمیھمairbnbوبسایت

آلمانیزبان

کالس ھای زبان آلمانی

کالسھای داخل دانشگاه :

RWTHدانشگاهآلمانیزبانھایکالس●

Sprachenzentrum der RWTH Aachen University

نمایید.شرکت،کندمیبرگزارنیزTestDAFامتحانحتیوھستC1سطحتاA1سطحازکھھاکالسایندرشرکتبرای
مدرکی کھ این موسسھ ارائھ می کند در آلمان معتبر می باشد.

شودمیبرگزارمشخصروزیکدرواستکامپیوتریکھبدھیدسطحتعیینآزمونیکبایدحتماکالسھاایندرشرکتبرای
، حتما تاریخ ھا را در داخل وبسایت این موسسھ چک نمایید.

باشد.مییورو360تا180بینمرحلھھردرحضوریکالسھایھزینھ
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باشد.مییورو200تا90بینآنالینکالسھایھزینھ

کالسھای 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 (مکالمھ)●
ایزااعضایازفوکرآزادهخانمتوسطخصوصیصورتبھB2سطحتاآلمانیآموزش●

www.farsi-aachen.de

00491799062214:تماسشماره

کورس ھای آنالین و منابع آموزشی آلمانی

DeutscheشرکتتوسطکھDWافزارنرم● welleکنیدنصبموبایلرویراآنتواندمیکھاستمفیدبسیارنیززیر

http://www.farsi-aachen.de
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وبسایت زیر نیز توصیھ می شود کھ آموزش آنالین زبان آلمانی با ھر بودجھ ای را ارائھ می دھد :●

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

https://preply.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs7zUO7VPyJ7n29SeiN1tK4Z-Alh1WHyM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwRHzsbS3xkwFEePN81wsT9PxrOuId-SO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwRHzsbS3xkzilhL4y30csJHTa7K0ov91
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آلمانیجامعھباتعامل
The|آلمانمردمرفتار behavior of the German people

کاربھھمطالییھاییتوصیھآنبرایبایدکھاستچگونھآلمانمردمرفتارمگرکھکنیدفکرابتدادرتیتراینخواندنباشاید
دارد!فرقجھانمردمدیگرباکمیآلمانمردممنشورفتارھااروپاییخودبیندرکھبگوییمشمابھرابطھایندربایدببندیم؟

آلمانیمعموالکھبدانیدبایدانتھادراما،باشدآنانتکبھتکوھاآلمانییھمھبھتعمیمیحرفاینکھنیستمعنابدانایناما
بھتاباشیدھمراهموضوعدراینماباادامھدرکھکنیممیپیشنھادھستند.کشورھامردمدیگرازترمتفاوتوترحساسھا

اتفاق یکدیگر، مروری بر رفتار مردم آلمان و نکاتی طالیی برای برخورد با آن ھا داشتھ باشیم.

باجمعسرآلمانمردمرفتارتعارف،بیکھگویندمیاتفاقبھاند،کردهزندگیجاآندریاواندکردهسفرآلمانبھکھکسانی
ازومتکبرانھرفتارشاناولبرخورددرتااستممکنوکندمیفرقخیلیدیگر،کشورھایمردمانحتییاواروپامردمدیگر

میھمھواقعدراست.سختبسیارکارھایازآلماندردوستیککردنپیداکھگویندمیھاخیلیبرسد.نظربھغرورسر
گویند کھ آلمانی ھای ھمیشھ یک فاصلھ ی معلوم و خاص از طرف خود با دیگران ایجاد می کنند.

کھبگوییمبایدھستند!قھرھمخودشانباحتیھاآلمانیکھگفتمیشوخیبھدیگرانبابرخوردشانطرزوھاآلمانییدرباره
دوستانھیرابطھوارداوباوکننددرکراکسینیتُحسنھاآلمانیکھھنگامیزیرانیستدرستھمچنانآنتعبیریچنین

ھمسال۵٠ازبعدحتیھاآنکھداردوجوداصلاینھاآلمانیبرابردرھمیشھاماھستند.خونگرمومھربانھمبسیاربشوند،
شما را یک مھمان محترم و عزیز می بینند و این دیدگاھشان فارق از شغل و جایگاه اجتماعیشان است.

https://www.eligasht.com/tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86/
https://www.eligasht.com/Blog/travelguide/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
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واقعیتاینھایھمھبااماشوندمیدوستاستشدهکشورشانواردجھاندیگرھایقارهازکھھاییخارجیبامردمآلماندر
خردپیشگیودانشونظموانسانیحرمتزندگی،کیفیتنظرازوھستنددنیاکشوربھترینھا،آلمانینظرازکھاستاین

اگرکھاستاینآلمانمردمباخوددادنتطبیقبرایراهبھتریناست.گرفتھقرارجھانسراسردرشرایطبھتریندرعمومی
جوانیسنینبھکھھنگامیتاکنیدمھاجرتکشوراینبھکمسنینازکھاستبھتردارید،راآلماندرخودزندگییادامھقصد

خودازراالعملعکسبھترینآلمانمردمرفتاربرابردرکھاینبرایوعلتھمینبھباشید.دادهتطبیقراخودکامالرسیدید،
بروز دھید، توصیھ ھایی طالیی برای شما در ھر مکانی داریم.

اگر در رستوران ھستید…
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بھواردیتازهو اندنشستھرستوراندرایعده کھوقتیآلماندرکھبدانیدرااینبایدھستید،آلمانیرستورانیکدراگر
ورودمحضبھھمواردتازه ریزد.نمیھمبھرارستوراننظمو شودنمیبلندخودجایازکسھیچشود،میاضافھجمعشان

ودھدمی دستفقطاست،نشستھبقلشدرکھنفریکھمانباونشیندمیبودجاییکھھرکسیپیشکوتاه،بشیوخوشضمن
سپس دو ضربھ با پشت انگشت اشاره بھ میز می  کوبد و سالمی  بھ ھمھ می  دھد!

برراخودھایآرنج اگرصرفبرایرستوراندرمختصر.وکوتاهاست،ھمینھاآلمانیپرسیاحوالوسالمکلکنیدباور
موقعوگیردقرارمیزرویبیشتردستمچازخوردنغذاموقعنبایدرستوراندرواستادبازدوردھید،قرارمیزروی

غذا خوردن باید چنگال غذا خوری را تا اتمام غذا بھ دست داشتھ باشید.

دھید.قرارراستدستدرراچنگالنبایدھرگزغذا،میزسربرآلمانمردمرفتاراصولدرکھباشیدداشتھخاطربھھمچنین
برویداستقرارکھرستورانیکھدانیدنمیاگرکھباشیدداشتھخاطربھکشوراینھایرستورانبھرفتنوآلمانبھسفردر

چگونھ است، از لباس ھای رسمی استفاده نمایید تا ریسک کمتری در نوع پوشش خود کرده باشید.

بامی توانیدکھھستندراحتی ھایغذاخوریھستند،شھرایندرکھترکیوایرانیھایرستوران بیشترکھباشیدداشتھیادبھ
بھایپرداختبرایاست.آلمانمردمرفتارآداباز ھارستوراندردادنانعامبروید.آنجابھخودتانمعمولیھایلباس ھمان

ھرکنید.استفادهنیزآلمانیھایبانککارتیا المللیبیناعتباریھایکارت از توانیدمی ھارستورانازبسیاریدررستوران
چند کھ ھیچ چیز جای پرداخت نقدی را برای آلمانی ھا نمی گیرد.
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کھبرانشنامبھغذاییایوعدهناھار،وصبحانھجایبھیکشنبھروزھایدرمعموال ھاآلمانیکھباشیدداشتھیادبھھمچنین
 شود.میسرو ھاھتلدرظھرازبعد١۴تا١١ساعتازکھ خورندمیرااستخوشمزهھمبسیار

اگر در میھمانی ھستید…

ترخاصوترمتفاوتاید؛شناختھدیگرمللازکھھاییآدمتمامبھنسبتاجتماعیشانرفتاردرھاآلمانیگفتیم،کھھمانطور
کناردرکھفرصتیاولیندرگیرند.نمیھمجاھمبرایوشوندنمیبلندواردتازهیکپایبھمھمانییکدرھاآلمانیھستند.

شخص خاصی قرار گرفتید، با ھمان مثال می توانید دست بدھید و الزم نیست کھ تک بھ تک بھ ھمھ سر بزنید.

انجامراکاراینباشندھمیکدرجھاقوامازکھاینمگرھاآنونداردرواجاصالھاآلمانیبیندرکردنروبوسینامبھچیزی
گفتگویکھداریددوستاگرکھباشیدداشتھیادبھراطالییالعادهفوقینکتھاینبایدآلمانمردمرفتاریزمینھدردھند.می
وداردراخوداصولملتیھرحالھربھکنید.حفظفردآنبارامناسبیفاصلھ حتماشود،انجامخوبیبھآلمانیفرد١باشما
جھانمللدیگرازوکندمی پیدامعنیرفتارشانآدابآنباکھدارندآدابیدیگریملتھرمانندھم ھاآلمانیاساس،اینبر

متمایز می شوند.
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اگر می خواھید از وسایل حمل و نقل استفاده کنید…

بھکھراخارجیگردشگریکنظربایدپساست؟گرانایراندراینقلیھیوسیلھھریاوتاکسیازاستفادهنرخشمانظربھ
درکھاستاینھمدلیلشواستگراناروپاسراسردربلکھآلماندرتنھانھنقلوحملیھزینھشوید!جویاراآیدمیایران

کشورھای اروپایی، ھزینھ ی سوخت و انرژی زیادتر است.

ھزینھپرداختباکھباشیدداشتھیادبھالبتھاست.شمانفعبھکنید،طیمترویااتوبوسباتاکسیجایبھاگررامسیرھاازخیلی
وکاملینقشھ توانید،مینیزمتروھایایستگاه وفرودگاهدرکنید.استفادهاتوبوسازمثالتاتوانیدمیتاکسیپولازکمترای

زمان حرکت اتوبوس  ھا و مترو را بخرید.

بلیتفردآنوبخواھدبلیتکسیازمتروماموراگراما کنندنمیبررسیراشمامترویبلیتمعموالًکھباشیدداشتھیادبھ
مردمرفتاروآلمانیھایتاکسییدربارهکھخوبینکاتازیکیامااست!بلیتخودبھایبرابر٣٠تا اشجریمھباشد،نداشتھ
شمابرایکھپردازیدمیرابھاییھماندقیقابگیریدتاکسیکھروزشبانھازساعتیھردرکھاستاینداردوجودآلمان

مشخص شده است و بھ ھیچ عنوان از شما مبلغی اضافھ گرفتھ نمی شود.
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اگر با یک آلمانی وارد مکالمھ شدید…

کھکاریھروھیتلریدربارهکھندارنددوستھاآلمانیاصالکھبدانیدرااینبایدشدیدبحثومکالمھواردآلمانییکبااگر
ھمھستیدکجااھلشماکھسوالاینپرسیدننگویید.زمینھایندرچیزیآنانبھھمشوخیسرازحتیبزنند.حرفکرددنیابا
آمدورفتنازیطرفدارانھمھنوزمناطقازبرخیدرزیرا کندمیناراحتبسیارراھاآنکھاستھاییسوال دستآناز

می کنند و این سوال اولین چیزی را کھ در ذھن آنان تداعی می کند این است کھ شما می خواھید تا این مورد را چک کنید.

جوربدانید،رازباناینھمشماکھصورتیدرو زنندمیحرفانگلیسیشماباحتماًبدانند،انگلیسیکھصورتی در ھاآلمانی
مکانھرواتوبوسسینما، ھایصفدردارد.مردماینبرمثبتیاثرھممرتبوتمیزھایلباس کنند.می نگاهشمابھدیگری
وکنندمی حفظھمھرافاصلھاین کنند.حفظجلویینفرباراخودیفاصلھکھکندمیحکمآلمانمردمرفتاردیگریعمومی

کسی ھم خودش را بین شما و نفر جلویی جا نمی کند.

https://www.eligasht.com:منبع

اسباب کشی
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ارسال چمدان از طریق پست دی اچ الروش اول:

توانید چمدان ھای خود را با پست دی اچ ال بھ آدرس جدیدتان پستاسباب کشی کنید، میداخل آلماندر صورتی کھ می خواھید
باباشد.مییورو16حدودآنھزینھکھکنیدخریداریراReisegepäckمخصوصتمبراستکافیکاراینبرایکنید.

مشخصنیزراشوددادهتحویلشمابھجدیدآدرسدرچمدانتانخواھیدمیکھتاریخیتوانیدمیاضافییورو1حدودپرداخت
زیر:لینکدربیشتراطالعاتکرد.)انتخابشودمیرادیرترروز8(نھایتاکنید.

https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/deutschlandweit-versenden/reisegepaec

k.html

" را مطالعھ بفرمایید.زندگی در آلمان —> پستبرای آشنایی با روش ھای ارسال پستی در ھمین ویکی بخش "

Umzugsserviceھایشرکتطریقازکشیاسبابدوم:روش

میاینترنتدرآنھاتماسھایشمارهکھبگیریدتماسHomeserviceھایشرکتباتوانیدمیآخنداخلدرکشیاسباببرای
باشد. این شرکتھا خدمات فرستادن راننده و کمک را برای شما انجام می دھند و ساعتی با شما ھزینھ را حساب خواھند کرد.

باشد.مییورو30تا23ساعتیبینکشیاسبابھزینھ

یکی از بھترین شرکت ھا در این زمینھ را معرفی خواھیم کرد :

Darna Homeservice

Tel : 01779333083

Email : Darna.Homeservice@outlook.de

باشد.مییورو23ساعتیکمکباھزینھ

روش سوم: اجاره ماشین اسباب کشی

شرکت ھای مختلفی ماشین ھای اسباب کشی اجاره می دھند. چند نمونھ از این شرکت ھا عبارتند از:

1-Cambio CarSharing

اطالعاتکسبجھتکنیم.میتوصیھراCambioشرکتماکنید،کشیاسبابآخنشھرداخلخواھیدمیکھصورتیدر
را مطالعھ کنید."زندگی در آلمان —> اجاره ماشینبیشتر در ھمین ویکی بخش "

https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/deutschlandweit-versenden/reisegepaeck.html
https://www.dhl.de/de/privatkunden/pakete-versenden/deutschlandweit-versenden/reisegepaeck.html
mailto:Darna.Homeservice@outlook.de
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مترجمان
داشتھرسمیترجمھبھنیازاستممکنآلماناداراتبرخیدراداریامورانجامبرایآلمانیبھفارسیمدارکترجمھجھت
تریننزدیکمیتوانیدآلمانمفسرانومترجمانکانونسایتدرمیشود.انجامخوردهقسممترجمتوسطمعموالترجمھاینباشید.

کنیدپیدانیازموردترجمھنوعبھبستھرامترجم .

search.bdue.de

آخنشھردردادگستریمھرباترجمھجھتمترجم

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

آخنشھربھخوردهقسممترجمنزدیکترین

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 کھ از اعضای ایزا نیز ھستند :

آزاده فوکر

مترجم رسمی و سوگند خورده از دادگستری کولن

فارسی بھ آلمانی و آلمانی بھ فارسی

ترجمھ رسمی انواع مدارک

وبسایت :

www.farsi-aachen.de

00491799062214:تماسشماره

پزشکان ایرانی
دکتر حمید انعامی●

دندانپزشک

https://aixdent.com/

Leydelstraße 21, 52064 Aachen

دکتر سھیال غفاری●

پزشک متخصص پوست

Jülicher Str. 39
Telefon: (0241) 91 10 10

دکتر زھره علیزاده امجدی●
روانپزشک و روانشناس

Boxgraben 95
Telefon: (0241) 9 00 57 75

دکتر تبریزی●
پزشک عمومی

http://www.farsi-aachen.de
https://aixdent.com/
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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 بھ آلمان

بھ صورتآخنسیستم وقت دھی دعوت نامھ دربرای  دعوت بستگان بھ آلمان نیاز دارید کھ برای گرفتن دعوت نام اقدام کنید.
اینترنتی شده و دیگر نیازی بھ مراجعھ حضوری برای گرفتن وقت قبلی نیست.

حتما سایت سفارت نیز چک کنید.را مشاھده کنید ولیفایلبرای آگاھی از مدارک الزم این

شده است کھ فقط کافی است فیلدھای قرمز را پر کنید.قرار دادهفایلنمونھ دعوت نامھ پیشنھادی ما در این

ویزای جستجوی کار آلمان

شودقرار داده شده است. اطالعات ممکن است عوضفایلھمھ موارد بھ تجربھ ھمراه با سوالھای متداول ھنگام مصاحبھ در این
و حتما با سایت سفارت آلمان مقایسھ ای داشتھ باشید.

https://pdf.form-solutions.net/metaform/Form-Solutions/?2&releaseUserId=05354000-0001-0004&allowedLanguages&releaseID=5d79eff65b58ffdc2f2cf99e&releaseOrganizationID=05354000-0001&assistant=KFAS_A33_Kontaktformular&storable=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fpdf.form-solutions.net%253A443%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F5d79eff65b58ffdc2f2cf99e&oID=05354000-0001&fbclid=IwAR3HGA9p-GVf3-VVFN72dXagVyIbUWM6Bl8uJ6sZFc86aeUQI1Uuiqhkd24&kdnr=05354000-0001
https://drive.google.com/file/d/1JuDIrcAFL8VY0SCMSK9hP4hvwsOSax8u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_YBgyK0suV1KcSCtK8LqqImWj7PICjXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rRm8M4dRNNzmNjF5-srHPDrebtYkMq6G/view?usp=sharing
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الحاق ھمسر

ھمسرپیوستنویزایکنید،حرکتھمسریاخانوادهاعضایازیکیبھپیوستنمنظوربھآلمانسمتبھخواھیدمیشمااگر

ھمکارانکوششبھموجودمقالھدھد.میرااجازهاینشمابھآلماندرکاروزندگیبرایآلماندرخانوادهبھفرزندو

مواردوھمسربھالحاقویزایاینبابتبیشتراطالعاتکسبجھتاست،شدهتھیھاصطھباناتیبرگزیدهحقوقیموسسھ

وتھراندفاتردرموسسھمشاورینبھتوانیدمیتحصیلوکاریاازدواجویزایاقامتومھاجرتھایروشھمثلمشابھی

شیراز تماس حاصل فرمایید.

)EEA(ازعضویکھشماخانوادهازعضوھرھستند؛اروپااقتصادیمنطقھدراروپااتحادیھازشھروندیکشمااگر

وارداقامتبرایدھندمیاجازهشمابھباشند،سوئیسیانروژواشتاینلیختنایسلند،کشورھایازیکییااروپااتحادیھ

بایدمنظوراینبھبپردازید.سوئیسیااروپااقتصادیمنطقھ/اروپااتحادیھھمچنینوآلماندرزندگیوکاربھشویدوآلمان

اجازه اقامت آلمان برای شما اعمال شود.

شرایط ویزای الحاق و پیوستن ھمسر و فرزند بھ خانواده در آلمان

نیازمعتبرشناسائیکارتیاپاسپورتیکشماسوئیس،شھروند/اروپااقتصادیمنطقھ/اروپااتحادیھعضویکعنوانبھ

برایکنید.مراجعھکشوربھورودازماهسھظرفخودسکونتمنطقھنزدیکثبتادارهبانامثبتبرایبایدشماودارید،

ھستیدآلمانبھحرکتحالدراگراروپااقتصادیمنطقھ/اروپااتحادیھبھورودبرایراماھایراھنماییبیشتر،اطالعات

ببینید.

عضو غیر اتحادیھ اروپا / منطقھ اقتصادی اروپا / اتباع سوئیسی



آخنایرانیدانشجویانانجمن (ISA)
139

یکیازشمااماھستیدسوئیسدرخودخانوادهاعضاییاواروپااقتصادیمنطقھ/اروپااتحادیھبھپیوستنحالدرشمااگر

ازراخوداقامتکارتشماآنازبعدشود.اعمالشما)ملیتبھ(بستھویزاقبلازبایدشمابراینیستید،کشورھاایناز

اداره بیگانھ در منطقھ دریافت خواھید کرد اگر شما میخواھید شد در آلمان زندگی کنید.

امامجردیداگراست،شدهثبتزندگیشریکیاھمسرشمابرایسوئیس/اروپااقتصادیمنطقھ/اروپااتحادیھدراگر

ازجزئیھستید،آلمانیفرزندیکمجردقانونیسرپرستیامادروپدریاوھستید،آلمانیشھروندیکازکودکیکدارای

شھروندان آلمان ھستید و بھ شما اجازه اقامت داده خواھد شد، تا زمانی کھ شرایط تغییر کند.

شرایط و الزامات ویزای الحاق یا پیوستن ھمسر و فرزند بھ خانواده

اگر می خواھید بھ آلمان بپیوندید:

اجازه اقامت●

اتاق بھ اندازه کافی برای اقامت شما (توسط سفارت آلمان / پردازش برنامھ کنسولگری قضاوت)●

منابع مالی کافی و امن (ارزیابی توسط مقامات آلمانی)●

بھپیوستنمنظوربھاقامتاجازهبرایبایداستآلماندرخودخانوادهاعضایازیکبھپیوستنبھمایلکھدیگریکسھر

خانواده اقدام کند.

شرایط ھمسران برای ویزای پیوستن یا الحاق خانواده در آلمان

سنسال18ازبیشبایدشمادویھرھستید،مدنی)زندگیشریکیاو(ازدواجخودھمسربھپیوستنحالدرشمااگر

دارارازیرھایمقولھازبیشتریایکشماھمسراینکھ،مگرباشید.داشتھآلمانیزباناولیھھایمھارتبایدوباشیدداشتھ

باشد:
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دارای کارت آبی اتحادیھ اروپا،●

در آلمان بھ عنوان یک محقق حضور داشتھ باشد،●

یک فرد مجرب،●

خود اشتغالی،●

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

(یاایدکردهازدواجکھحالیدراشتغالخودفردیکیاوکارمندآموز،دانشیکعنوانبھراخوداقامتاجازهاگر

بیشبرایآلماندراقامتبراینیازموردریزیبرنامھکھزمانیتاآنازپسگرفتید،کردیدآغازراخودمدنی)ھمکاری

اجازهخودھمسرباازدواجازبعدشمابھاگرکنید.دریافتراخوداقامتاجازهتوانیدمیشماکردید،آغازراسالیکاز

اقامت اھدا شد، شما باید صبر کنید تا ھمسر شما بھ مدت دو سال مجوز اقامت را اخذ کند.

شرایط فرزندان ویزای پیوستن ھمسر و فرزند بھ خانواده

باشدسال18تا16بینکودککھصورتیدرشرایطگونھھرانجامبدونراخودمادروپدرتوانندمی16زیرکودکان

درکبھقادریاوباشدنیزآلمانیزبانبھمسلطبایدباشد/بیوه،/طالق/کردهازدواجکھصورتھردرمادرشپدر

برنامھ/آلمانسفارتتوسط(کھکنداقدامخانوادهبھالحاقبرایاقامتاجازهدریافتمنظوربھباشدآلمانیزبانراحت

پردازش کنسولگری قضاوت).

مواردآنازپس،ھستنددوستانھبشراھدافبرایاقامتاجازهیاواسکاناجازهآبی،کارتدارایشمامادروپدراگر

مورد نیاز دومی صدق نمی کند.

نحوه و شرایط درخواست ویزای پیوستن ھمسر در آلمان
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چگونھ باید درخواست داد؟

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

ایندھند.نشانراخودعمومیزبانھایمھارتباشندقادربایدشوھروزناقامت،اجازهشدنصادرمنظوربھاصل،در

معرفیجھتدرخواستمانند،سادهجمالتوروزمرهعباراتازاستفادهودرکبھقادرشماکھاستاینبھملزممسئلھ

خودتان، پاسخ بھ سواالت ساده و نوشتن نام و آدرس بر روی فرم باشید.

شما ممکن است نیاز بھ شرکت در یک امتحان زبان باشید، از جملھ:

،TelcشرکتیاوگوتھانستیتوتوسطشدهاجراDeutschزبان●

Österreichisches(ماخذاستاتریشیدیپلمزبانازبخشیDeutsch’Grundstufeزبان●

Sprachdiplom (OSD،(

.Vدافانستیتوتست“توسطTestDaFآزمون●

برای اطالعات بیشتر مراجعھ کنید.سفارت آلمانبھ وب سایت

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

شما یا ھمسرتان دارای کارت آبی اتحادیھ اروپا باشید.●

ھمسر شما یک کارگر مجرب، یک محقق و یا خود اشتغالی باشد و شما در حال حاضر با او ازدواج کرده باشید و●

یا ھنگام ثبت نام با شریک زندگی خود بھ آلمان منتقل شده باشید.

زمانی کھ شما فارغ التحصیل یک سطح زبان ھستید (بھ عنوان مثال شما در حال تحصیل یا فارغ التحصیل یک●

سطح ھستید).

http://www.teheran.diplo.de/Vertretung/teheran/fa/02__botschaft/__Botschaft.html
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شما یک شماره ملی استرالیایی، کانادایی، اسرائیلی، ژاپن،ی جمھوری کره، نیوزیلند و یا ایاالت متحده آمریکا را●

دارید.

شما بھ دلیل یک مشکل فیزیکی، روانی یا ذھنی یادگیری نیاز دارید برای درمان وارد آلمان شوید.●

دیگریکیدرگذشتھدرخودزندگیشریکاگرھمچنینشماھستید،آلماندرخودآلمانیھمسربھپیوستنحالدرشمااگر

ممکنغیرھستند،معافمورداینازکردندمیزندگیسوئیسیااروپااقتصادیمنطقھکشور/اروپااتحادیھکشورھایاز

کنسولگری/آلمانسفارتتوسطشمادرخواست(بایدبپردازیدآلمانیزبانیادگیریبھآلماندربودنسالیکظرفاست

رسیدگی و در نظر گرفتھ شود)

شرایط ویزای الحاق بھ ھمسر پس از ورود بھ آلمان

ھنگامی کھ شما بھ آلمان می رسید

داریدنیازشما،زمانایندرکنید.نامثبتبیگانگانسازمانواقامتنامثبتدفتردرخودخانوادهعضوھرشمااستنیاز

مشارکتیاازدواجگواھیمدارکواسنادشناسنامھ،مثال،برایرا،خودوضعیتبھمربوطاسناددیگروخودگذرنامھکھ

مدنی، حقوق و دستمزد ورقھ، گواھی مالیاتی و قراردادھای اجاره را تحویل دھید.

ھمکاران و بستگان  – چھ کسانی می توانند کار کنند؟

برایکنید،اخذراخوداشتغالمجوزواقامتاجازهھستیدخودبستگانبھپیوستنحالدراگرکارآلماندرتوانیدمیشما

درماھربسیارفردیکیاومحققیکعنوانبھآلماندریاواروپا،اتحادیھآبیکارتیکبھنیازشماآلماندراقامت

خواست اقامت دھید.
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بدھد.پاسخآلماندرخانوادهبھفرزندوھمسرپیوستنویزایپیرامونشماسواالتبھباشدتوانستھفوقمقالھکھاستامید

غیرهوتحصیلکارمختلفطرقازآلمانبھمھاجرتپیرامونشماسواالتبھپاسخگوییآمادهموسسھمشاورینھمچنین

می باشند.

/https://www.estahbanaty.org:منبع

اصطالحات رایج

فرماینکھمیکندفرماینارائھدرخواستمتقاضیفردازصاحبخانھخانھدرخواستبرایگاھی:SCHUFAفرم●
گواھی عدم سوء پیشینھ مالی است.

https://www.estahbanaty.org/
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