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 مشاوره تجاری آريان

 بخش مهاجرت

www.almaniran.com 

 اقامت آلمان از طريق ثبت شرکت و سرمايه گذاری

اخذ پذيرش تحصيلی/ اشتغال به کار /   

 
 

 شرکت مشاوره تجاری آريان
با سابقه و تجربه دوازده سال فعاليت مستمر در زمينه روابط بين الملل و روابط تجاری ايران و آلمان، آماده ارائه خدمات و مشاوره در 

مهاجرت و اخذ اقامت از طريق را ه های قانونی و طبق قوانين اقامت و مهاجرت آلمان ميباشد. بخش مهاجرت شرکت مشاوره زمينه 
متشکل از وکالی دادگستری در تجاری آريان در هر يک از طرق مهاجرت و با بهره مندی از تجارب گسترده و تخصصی تيم مجرب 

% پروژه های مهاجرتی موفق بوده و دارای رفرنسهای بسياری 90ن دانشگاه های آلمان در آلمان و ايران و فارغ التحصيالن ازبهتري
   ميباشد. مراجعه کنندگان و متقاضيان بيشماری از طريق ما و با مشاوره دقيق و حرفه ای تيم ما اقامت آلمان دريافت کرده اند. 

 

  اقامت آلمان از طريق ثبت شرکت (تاسيس شرکت و کارآزاد) طبق ماده 21 بند 1قانون اقامت آلمان
برای ورود به کشور آلمان از طريق ثبت شرکت و سرمايه گذاری شما بايد يک طرح توجيهی اقتصادی (بيزينس پلن) به اداره 

کار آزاد و کارآفرين شما بايد از لحاظ اقتصادی  در .سال آينده شرکتتان را توضيح دهيد 5بازرگانی در آلمان ارائه دهيد که برنامه کار 
 فعاليت شما بايد اثرات مثبت برای اقتصاد داشته و تامين مالی شما بايد تضمين باشد. داشته باشد. و نياز وجود برای کشور آلمان منفعت

.می نماييم انجام قامت در آلماناقانون تجارت و بر مبنی و با توجه به  را بمهمراه بخش مالی آن ما طرح توجيهی اقتصادی شما   
ما دستورالعمل های تشکيالتی سريع و کارا بشما ارائه ميدهيم و گام بگام توسط متخصصان وکارشناسان حقوقی شرکتمان شما را در  -  

محتوی بيزينس پلن: .آماده سازی برای تاسيس و راه اندازی يک موسسه تجاری در آلمان کمک ميکنيم  
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ايده تجاری شما با در نظرگرفتن نکات مهم قانون اقامت آلمان) ه(تشريح و توجي . بخش عمومی1   

سال (سالهای ديگر پس از مشاوره) 5برنامه  حساب سود و زيان به مدت  . 2 

سال) 5. جريان های نقدی ( 3  

سال) 5. طرح نقدينگی (4  

گذاری. برنامه سرمايه 5  

. ديد کلی/ فهرست وام ها و بدهی ها 6  

. تجزيه و تحليل حجم معامالت7  

. قسمت توضيح با عناصر کليدی8  

6تا  1. گرافيک های گوناگون در باره مراحل 9  
 

ی بازرگانی شما در شرکت ما با در نظر گرفتن قانون تجارت آلمان قوانين ساختاری متناسب با آن و راه های کلی جهت در دست گرفتن فعاليتها -  
.آلمان بشما ارائه ميدهد  

:از جمله خدمات ديگری که در زمينه تاسيس شرکت در آلمان ارائه ميدهيم  
 

 - انتخاب نوع شرکت متناسب با فعاليت تجاری شما  
 - ارائه ی جزئيات فرآيند راه اندازی و تأسيس  

با در نظر گرفتن پارامترهای اقتصادی مورد نظر در آلمان انتخاب شهر و محلوتجزيه و تحليل بازار فعاليت تجاری شما    - 
در زمينه تعهد و شرايط مالياتی  مشاوره -           
ثبت شرکت با ثبت بازرگانی و دفتر تجاری -    

مدارک به دفترما در آلمان)ترجمه رسمی کليه اسناد و مدارک تحصيلی و تاييديه های شغلی توسط مترجم رسمی دادگستری آلمان (پس از ارسال اصل  -   
کمک در در بهينه سازی و انجام هرچه بهتر فرآيند استخدام متخصصان و کارمندان مورد نياز شرکت شما  -    

مدل های انعطاف پذير کارگزينی -   
     قوانين مختلف کارگزينی - 
سيستم امنيت اجتماعی و محاسبه ی پرداخت حقوق -   
امنيت اجتماعیثبت نام کارکنان برای سيستم  -   

 

 (Blaue Karte EU کارت آبی اتحاديه اروپا) اقامت آلمان از طريق اشتغال به کار 

که دارای مدرک يا شرايط  ،اتباع کشورهای ثالث (جهان سوم)  بهکارت آبی اتحاديه اروپا  ) 19a AufenthG §( قانون اقامت آلمان  19aطبق ماده
مجوز اقامت برای استخدام دريافت کنند. کارت آبی اتحاديه اروپا مجوز اجازه ميدهد تحصيلی مشابه با سطح مدارک تحصيلی اتحاديه اروپا باشند، 

   م ميشود.ئاست و يکبار صادر ميشود و طبق شرايط مشخصی تبديل به اقامت دا هسالچهار اقامت
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  يا بلو کارتاتحاديه اروپا دريافت کارت آبی  شرايط الزم جهت

(ارزشيابی مدارک تحصيلی در اداره مربوطه در آلمان توسط مرکز ما انجام ميشود) مدرک فارغ التحصيلی ارزشيابی شده -   

ارائه يک قرارداد اشتغال يا يک پيشنهاد شغلی مناسب -   

  يورو 53.600اثبات حداقل حقوق ساالنه حداقل  - 

(همه رشته های مهندسی بويژه برق و  علوم طبيعی، رياضيات، مهندسين رشته های صدور کارت آبی اتحاديه اروپا به فارغ التحصيالن استثنا: - 

.يورو ميباشد 41.880ن فناوری اطالعات (آی تی) و پزشکان بر پايه حقوق و دستمزد پايين تر بميزان متخصصيو همچنين  مکانيک)  

امکانپذير سه ماه اضافه بر آن زمان بانضمام سال، اعطای مجوز اقامت محدود به مدت زمان قرارداد کار  4کمتر از برای قراردادهای کاری  - 
 ميباشد.

اين است  محترم لذا پيشنهاد موسسه ما به متقاضيانمعموال برای دريافت اقامت توسط اشتغال به کار نياز به ارائه مدرک زبان آلمانی نميباشد.  - 
  ايجاد روابط بهتر و زندگی در آلمان يادگيری زبان آلمانی را در ايران شروع کنند. جهتکه 

  )Blaue Karte EU(اتحاديه اروپا  آلمان توسط کارت آبیاقامت دائم شرايط دريافت 

ماه دراشتغال در آلمان (طبق شرايط کارت آبی) باشد و بيمه های الزم کاری و بازنشستگی را  33دارنده کارت آبی اتحاديه اروپا بيشتر از  اگر - 
 ماه 21پس از  را دائم برساند اقامت B1آلمانی خود را به سطح رت آبی سطح زبانه دارنده کاچ. چنان، اقامت دائم اعطا ميشودپرداخت کرده باشد

دريافت ميکند.

 90با کارت آبی اتحاديه اروپا ميتوانيد در همه کشورهای اتحاديه اروپا (بجزانگلستان، ايرلند و دانمارک) بدون ويزا  :کارت آبی ديگر فوايد
داريد. اعضای خانواده شما هم ميتوانند به  )در يک کشور ثالث (خارج از اتحاديه اروپا ماه 12روز اقامت داشته باشيد. همچنين مجوز اقامت تا 

قانون اقامت) 19طبق شرايط ذگر شده در باال اقامت دائم اعطا ميشود. (طبق ماده  .سفر کنند و اقامت داشته باشندبدون ويزا  همراه شما  

 17س ماده بر اسا ارزيابی برابری ارزش مدارک آموزشی و تحصيلی خارجی از طريق( اقامت آلمان از طريق اشتغال
a (قانون اقامت   

که معموال در آلمان جزء رشته های  دارند رشته هايیمدرک ديپلم، فوق ديپلم در رشته های فنی حرفه ای و افرادی که در  -
و  تحصيلیوجود دارد، ميتوانند مدارک  Ausbildung و به آلمانی  سه ساله شغلیدو الی دانشگاهی نيستند و برای آنها دوره های 

کنند. از اين طريق يک گواهی سنجش ميزان تحصيالت و برابر سازی اداره های مربوطه در آلمان ارزيابی  سوابق شغلی خود را در
گواهی متقاضی ميتواند در سفارت آلمان در ايران تقاضای ويزای در آلمان صادر ميشود که توسط اين  و مورد نياز با شغل مورد نظر
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در آلمان نمايد. شرايط دقيق اين قانون اقامت را لطفا در بمنظور تکميل برابرسازی مدارک و دوره آموزشی و شغلی بلند مدت اقامت 
مالحظه فرماييد.  موسسه ما در باره اقامت از اين طريق که بيشتر هموطنان ما در ايران با آن آشنايی ندارند و  نيز لينک سفارت آلمان

با مدارک  مدارک متقاضی و برابرسازی ارزيابیافراد  و دقيق ميدهد و در صورت واجد شرايط بودناستفاده نميکنند مشاوره کامل 
  انجام ميدهد. را در اداره های مربوطه در آلمان شغلی آلمان

-f-17a-b606d404bf273f778b39ca7/merkblatthttps://teheran.diplo.de/blob/2077210/55ec1cf93
data.pdf  

  

 خدمات ما در زمينه اشتغال در آلمان

يل و شرايط متقاضیفابمنظور تشخيص و سنجش پرومصاحبه حرفه ای  -  

يل و رزومه متقاضیاتجزيه و تحليل و تنظيم پروف -  

الزم جهت تقاضای کار در آلمانو سوابق کاری اطالعات راجع به کليه مدارک دانشگاهی  -  

ترجمه رسمی کليه اسناد و مدارک تحصيلی و تاييديه های شغلی توسط مترجم رسمی دادگستری آلمان (پس از ارسال اصل مدارک به  -
 دفتر ما در آلمان) 

ه های مربوطه در آلماندر ادار تقاضی کارارزشيابی مدارک دانشگاهی م -  

تنظيم و تدوين تاييديه های الزم و استاندارد آلمان از کارفرمايان ايران با ترجمه آلمانی -  

(نسبت به تقاضا و تخصص متقاضی) يان آلمانکارفرمابه شرکتهای معتبر و  تقاضیمعرفی م -  

تجاری که با شرکت ما قرارداد همکاری در زمينه شرکتهای معتبر و پارتنرهای جهت کاريابی برای متقاضی کار در آلمان،  -
 تامين منابع انسانی و مديريت پرسنل دارند در الويت قرارداده ميشوند.

، من جمله يل متقاضی در بزرگترين و معتبرترين پورتالهای کاريابی و استخدامی در آلماناتقاضای کاربا ذکر پروف تخصصی آگهیدرج  -
(تحت پوشش وزارت کار آلمان) ل آلمانپورتال اداره کار دولت فدرا  

آماده سازی متقاضی توسط مربيان و مشاورين ما پيش از مصاحبه با کارفرمايان آلمان -  

تمديد اقامت به اقامت دايم آلمان پس از کسب بلوکارت (کارت آبی) شرايطمشاوره حقوقی راجع به قوانين اقامت و -  
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هنگ کار و زندگی در آلمان) در مرحله اول کاری به موکلمشاوره ميان فرهنگی (جهت آشنايی با فر -  

در مدت قرارداد به پرسشهای متقاضی توسط ايميل و با هماهنگی قبلی از طريق تلفن يا اسکايپ پاسخ داده خواهد شد.  -
تجاری آريان هفته از وضعيت و نتيجه کار مطلع خواهد شد و از طريق تماس تلفنی و کتبی با شرکت مشاوره  4متقاضی هر 

.در آلمان  گزارش کامل از روند کار دريافت خواهد کرد  

داخل و خارج  سايتهای اينترنتی شرکتهای مهاجرتیتوجه:  باطالع متقاضيان محترم ميرسانيم که اغلب اطالعات مهاجرتی در -
ان و مراکز دولتی و وکالی مجرب آلمانی اطالعات موثق اداره مهاجرت آلم استناد بهايران اشتباه يا ناقص ميباشند.  موسسه ما با 

صحيح و  و مشاوره ايرانيان قرار ميدهد. هدف ما اطالع رسانی اطالعات بروز و صحيح قوانين اقامتی و مهاجرتی در اختيار
، استفاده از زمان و پيشرفت تحصيلی و شغلی سريع مهاجرت به آلمان با کمک به استعدادهای ايرانی جهت يافتن راه صحيح

( منابع ازاداره فدرال مهاجرت در آلمان)ميباشد.رصتهای استثنايی ودرعين حال ريسک و خطر کم و بدون اتالف وقت ف   
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html 

 

 

 خدمات مشاوره و اخذ پذيرش تحصيلی آلمان درتمامی مقاطع تحصيلی

 

(با موقعيت اقامت دائم و اشتغال پس از اتمام  آريان با سالها سابقه موفق درزمينه خدمات تحصيلی و کاريابی تجاریشرکت مشاوره 
در کشور آلمان و با دفتر مرکزی درآلمان, شهرهايدلبرگ، آماده ارائه خدمات بشرح زير ميباشد: تحصيالت)  

اخذ پذيرش تحصيلی درمقاطع کالج، ليسانس, فوق ليسانس، دکترا و فوق دکترا از دانشگاه و مراکز علمی معتبر و دولتی آلمان و مورد  -
وقبولی کنکوربرای تمام مقاطع تحصيلی اجباری است. (پيش دانشگاهی) تن ديپلمداش الزم به ذکر است که .تاييد وزارت علوم ايران  

اخذ پذيرش دکترا بدون نياز بزبان آلمانی در بيشتر رشته های تحصيلی -  

اخذ پذيرش دوره زبان آلمانی با دوره های کوتاه (فشرده) و بلند مدت از موسسه های معتبرآلمان  -  

در موسسه های زبان مورد قبول سفارت آلمان در تهران اخذ پذيرش دوره زبان آلمانی -  

موسسه ما (پس از ارسال اصل  در ترجمه رسمی کليه اسناد و مدارک تحصيلی و تاييديه های شغلی توسط مترجم رسمی دادگستری آلمان -
ما در آلمان) مرکزی شرکتمدارک به دفتر  

 DAAD (Deutscher Akademischer Auslandsdienstمشاوره  در زمينه بورسيه های تحصيلی آلمان من جمله بورس د آ آ د - 
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آلمان ميباشد. شهر زيبای هايدلبرگ درشرکت ما درو پايگاه اصلی  دفتر مرکزی   

 

:نماييد تماس برقرار ما اوليه باو مشاوره رايگان جهت تماس   

09127903407 

 
 ، شرايطتوسط نماينده شرکت در تهران/ايران پس از دريافت مشاوره اوليه شما را راهنمايی مينمايند. در ايران همکاران ما

رآورد ميشود و توسط ب با توجه به شانسهای بازار کاری، تحصيلی و سرمايه گذاری آلمانمراجعه کنندگان محترم  و کيس
مشاوره تخصصی دريافت خواهند کرد.سپس با توجه به شرايط تحصيلی،  اصلی شرکت در آلمانمشاورين و وکالی مرکز

 شغلی و سرمايه ای بهترين پيشنهاد و پکيج خدماتی دريافت خواهند کرد.

        
Arian International Consulting 

Head Office  
Im Eichwald 18 

69126 Heidelberg 
Germany 

Phone: +496221-1866431  
Fax +496221-1866432 

+49176-32248629 und +491733043549 

          

         info@arian-consulting.com 

        https://www.instagram.com/almaniran_mohajerat/ 

           http://telegram.me/arianconsulting 

         www.almaniran.com 

            www.arian-consulting.com 


