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  مقدمه

ايران و آلمان به تاريخي «: است در سايت سفارت آلمان در تهران روابط آلمان و ايران چنين توصيف شده

اولين نمايندگان  1885در سال . رسد نگرند كه تا به اوايل قرن هفدهم مي طوالني در روابط سياسي خود مي

لماتيك بين ايران و جمهوري فدرال روابط ديپ. سياسي بين ايران و در آن زمان امپراتوري آلمان اعزام شدند

  . وجود دارد 1952آلمان از سال 

  

  

  

  



                   

، ي شمال
 غرب با 

ميليون  8
ي بوده و 
 فرانسه و 
كشورهاي 

 .ود

 

                 

دريايشمال با 
و از سوييس 

2ع است و با 
اتيك پارلماني

جنگهنگام 
ترين كش صنعتي

شو محسوب مي

   

قع شده و از ش
و اتريشب با 

كيلومتر مربع 3
فدرال دموكرا

آلمان ه.  كنند
ون يكي از ص

مح يوروپولي  ٔه

وا اروپار قاره 
، از جنوبك
223،349 آن

ي جمهوري ف
ك  مستقل عمل
آلمان هم اكنو
ٔقتصادي حوزه

٣ 

است در مان
جمهوري چك

مساحت ]1[.ت
ي نظام سياسي
برخي مسائل
آ.  متحد شد

موتور اق  اروپا

              

ي فدرال آلم
و لهستانبا  
مرز است هم د
آلمان دارا. ت
نند در بتوا مي

دولت-ك ملت
اتحاديهعضو

                 

جمهوريآن
، از شرقيك

هلندو  مبورگ
شور اروپا است

ها م اين ايالت 
به عنوان يك
ثروتمندترين ع

              

                 

  

ه نام رسمي آ
درياي بالتيو  

لوكزامب، ژيك
ترين كش معيت

.است ايالت 
ب 1871 سال 

ت و به عنوان ث

 

              

            

جغرافيا

كه آلمان
دانمارك
بلژ، فرانسه

نفر پر جم
16داراي 
در پروس

جهان است



بوده و از 

شرق قرار 
رارت در 
. ان است

 محفوظ 
ك و گرم 
ف از اين 

. ين است

 سياسي، 
  .كند ي

ب بيست گروه 

اي در ش قاره
گين درجه حر

نوسا ستاني در
هاي د در دره

 بادهاي خشك
هايي پر برف ان

قش وي نمادي

 اساسي نظام
ودن معرفي مي

گو  گروه هشت

ب و هواي ق
ميانگ. دامه دارد

 مناطق كوهس
گراد جه سانتي

گداري گاه با
خنك و زمستا

ار دارد كه نق
]3[  

قانون 20ماده 
بو فدرالدن و 

گ كشورهاي 

س اطلس و آب
تمام فصول اد
ش درجه در

درج 20ست و 
م، بايرن عليا ب

هايي خ تابستان
  .ند

صدراعظم قرا
[.كومتي است

ما. لمان است
ي بر قانون بود

٤ 

،ناتو، ل متحد

 ميان اقيانوس
زش باران در ت

ت و منهاي شش
د در مناطق پس
 و هوايي ماليم
 بادهاي تند، ت
نايي ويژه هست

 

 رأس دولت ص
سياست حك ٔده

نون اساسي آ
عي بودن، مبتني

  
سازمان ملل ي

خنك غربي
ريز. ك است

ر مناطق پست
گراد جه سانتي

با آب راينف
هارتس با ٔطقه

راي آب و هو

در. است سي
كنند وي تعيين

ناپذير قان دايي
بودن، اجتماع 

 يكي از اعضا
  2[.است پا

ي معتدل و خ
دما در آن اند

گراد د  سانتي
درج 18يه بين

ي پست اطراف
و منط آلپاي

اين مناطق دار 

  

قانون اساس ٔيه
.جمهور است

ركن جد  بشر
دموكراتيكي 

 فدرال آلمان
اتحاديه اروپ ن

بادهاي ٔ منطقه
دامنه تغيير د. ت

درجه 5/1ن 
ما در ماه ژوئي

هاي دشت. ت
ها جنوب، كوه

.كنند ت نمي

     ياسي

ي دولتي بر پا
كومت رئيس ج

جهاني حقوق
هاي ا مشخصه

 

جمهوري
بنيانگذاران

آلمان در
است گرفته

زمستان بين
ميانگين دم
جنوب است
از سمت ج
قاعده تبعيت

نظام سي

سازماندهي
رئيس حك

اعالميه ج
آلمان را با
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    اقتصاد
  پنجم–) اسمي(چهارم:  مقام

  يورو    : پول رايج 

  سال تقويمي: سال مالي 

  سازمان همكاري اقتصاد وتوسعه – )از طريق اعضا اتحاديه ي اروپا(سازمان تجارت جهاني  -اتحاديه  اروپا  : سازمانهاي تجاري 

 آماراقتصادي

)2008(تريليون دالر     3.673:   توليد ناخالص داخلي  

)2010%  (3.6: توليد ناخالص داخلي رشد  

)2008(دالر 44.729) :  اسمي(توليد ناخالص داخلي انهسر    

)2010(    ) %71.3(خدمات ،%) 27.9(صنعت  ،%) 0.8(كشاورزي بخش : داخلي بخش توليد ناخالص  

)2010تبراك%   (1.3:   تورم  

)2010% (11:   جمعيت زير خط فقر   

)2006(27:  ضريب جيني  

)2009(ميليون  نفر 43.51:نيروي كار  

  )2005(%   67.8:  ، خدمات % 29.7 : ،صنعت %2.4:  كشاورزي:بر پايه شغل   نيروي كار

  )2010 اكثبر% (6.7: نرخ بيكاري  

  :  صنايع اصلي 

، يزات حمل و نقل ، منسوجات موادشيميائي ، فرآوري مواد غذايي ، ماشين آالت و تجه فوالد ،زغال سنگ ،سيمان ،، آهن 
  كشتي سازي   الكترونيك ، 
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  22:  رتبه سهولت انجام كسب و كار

  خارجي

  ) 2010( تريليون دالر1.146:    صادرات   

  اد غذايي، منسوجات،وسايل حمل ونقل ،موادشيميايي،فلزات  وتوليدات،موماشين آالت : كاالهاي صادره 

، %)6(، استراليا %)  6.3(، ايتاليا %)  6.6(، بريتانيا %) 6.7(، هلند %)  6.7(ت متحده ،اياال%)  10.2(فرانسه:  شركاي اصلي صادرات
   )2009%) (4.4(سويس %)  4.5( چين 

  )2010(دالر  تريليون  1.020:     واردات

  ،منسوجات ،فلزات، مواد شيميائي ،دانه و مواد غذايي  وسايل نقليه ، ماشين آالت :وارداتي  هايكاال

  ،% )  4.9( ،بريتانيا % )  5.9( ايتاليا % )  5.9( ايالت متحده   ، % ) 8.2(، فرانسه % ) 8.2(،  چين % )8.5(هلند  :واردات شركاي اصلي

  )   2009% )  (  4.2( ، سويس % )  4.3( ، استراليا % )  4.3(بلژيك 

  )2009ژوئن  30(دالر   تريليون  5.208 :بدهي ناخالص خارجي

  ) 2009دسامبر  31(تريليون دالر   1.021:سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

  امور مالي عمومي

  )2009(از توليد ناخالص داخلي  %77.2:    بدهي عمومي 

  )2009(تريليون دالر   1.398:           درآمد   

  )2009(دالر    تريليون  1.54:            مخارج  

  بيليون دالر  7.5اهداكننده ، : كمك هاي اقتصادي 

در مقام چهاردهم از  2009در سال اين كشور. .شاخص تورم مصرف كننده است  در  از توليد ناخالص داخلي  آلمان%   0.28
  .شتقرار دا    8.3-7.7سطح فساد بخش دولتي با دامنه ي اطمينان  

                     ) 2009سپتامبر (بيليون دالر  184   : ذخاير ارزي



از نظر .ت
زرگترين 

خوانده » 
مواد ، ي

ميايي در 
آلمان .رد
  

ت برتر 
 چه پست
از . است

.  

ادن نسبتاً 
ي دارد و 

و  تركيه 
از شرق، 
ه دو برابر 
 نكفورت

تي جهان است
آلمان  جزو بز
تصادي آلمان

خودروسازي، 
، شيمروهرطقه 
تمركز دار ت

.باشد شرو مي

ده شركت.شد
دويچ.اآن.»دده
ست و بوشپ

.اشاره كرد وآ

معا غال سنگ
عي نسبتاً كميي

بويژه از) ايتر
 با مهاجرت ا
تي نزديك به

فرانت، و شهر

 قدرت صنعت
آ.است بوده 2
معجزه اقت« وم
،مكانيكي، ي

در منط هندسي
اشتوتگارتنند 
در جهان پيش ي

با  آلمان مي
دوم در سود
سراي دويچه پ

نيوس واگن و 

ذغآلمان بجز  
ع، ذخاير طبي ك

گاست اربا(» 
غرب كشور
ر صنايع خدما

خارجي است ز

سومين ژاپن
٫4برابر  2007

جنگ جهاني د
الكتريكينايع

مهو  ع سنگين
رگ ايالتي ما
ژي خورشيدي

  

ي آنها در
د«ويچه بانك

داد كارمند بر
فولكس.پورشه.

.است وي داده
نمكو  پتاس

»كارگر مهمان
وي كار در غ
افراد شاغل در

ارمهم درآمد 

٧ 

و آمريكا از
7مان در سال
جنشور پس از

سي بويژه صن
صنايع. است يه
مراكز بزر  در

انرژواستفاده از

  

.زي اروپاست

تاي37» سرمايه
دو.زيمنس.»ين

 بيشترين تعد
آديداس. ام و

پيشرفته رو ژي
، نقره، قلع، ل

ك«عداد زيادي
كمبود نيرو 1
تعداد ا. است ه

مالي از منابع م

راست و پس
داقتصادي آلما
صادي اين كش
ليدات مهندس
ي و وسايل نقلي
قليه موتوري
و بينهاي بادي

قر بانك مركز

از لحاظ«يا
سودده تري«س
در اين ميان.

ب.رسدس بنز

تكنولوژصنايع
نيكل، گ مس

  .ست

است و تعد وده
990از . اند ه

نيز مواجه شده
و امور م داري

د اروپا را دار
رشد.باشد  مي
بهبود اقتص. ست

ت آلمان تول
، غذاييوافضا

و وسايل نق ن
توربكارگيري

 مالي مهم و مق

 بزرگ دني
آليانتس. واگن

است basfو
مرتوان به   مي

د كالني در ص
سنگ، وكسيت

وليه متكي است

مبود روبرو بو
كار گرفته شد

سابق، ن  آلمان
بانكد. ي است

رگترين اقتصاد
نه رتبه پنجم
دگان جهان اس
بيشتر توليدات

هو، منسوجات
رود راينكنار 

ر ساخت و بك

يك مركز ت

شركت 500
فولكس.يملر

مترو و.له كام
معروف آلمان

، رشد1980هه 
بو، سنگ آهن

واردات مواد ا

وي كار با كم
سابق به كا ي

 دموكراتيكآ
صنعت توليدي

 

آلمان بزر
درآمدسرا
صادركنند

.است شده
، شيميايي

شهرهاي ك
همچنين د

  
فرانكفورت

از بين 
داي:بترتيب

دويچه تل.
برندهاي م

از آغاز ده
سكوچك 
شديداً به و

عرضه نيرو
يوگسالوي
جمهوري

كاركنان ص
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چالش بزرگي را در  1990در اكتبر  اتحاد دو آلمان. يكي از مراكز اصلي امور مالي و تجاري در جهان است
داراي موفقترين اقتصاد در بين  جمهوري دموكراتيك آلماندر گذشته . پيش روي اقتصاد اين كشور قرار داد

بود، ولي بر حسب ميزان و كيفيت توليد محصوالت، و سطح  شوراي همكاري متقابل كومكونكشورهاي عضو 
  .سابق توسعه يافته بود آلمان غربيزندگي مردم كمتر از 

  انرژي

كننده  ميالدي آلمان پنجمين مصرف 2002در سال  ]4[.در جهان است انرژي بادي ٔآلمان بزرگترين توليد كننده
در همين سال آلمان بزرگترين . شد انرژي در جهان بود و دو سوم انرژي اوليه در اين كشور وارد مي

هاي مصرفي  كننده الكتريسيته در ميان كشورهاي اروپايي بود و دولتمردان آلمان تامين نيمي از انرژي مصرف
  .ذير را در دستور كار خود قرار دادندهاي تجديدپ كشور از انرژي

  مسائل اجتماعي
اين زبان با . گيرد قرار مي هاي ژرمني زبان ٔاست و در حوزه هند و ژرمنيهاي  جزو گروه بزرگ زبان آلماني

تعداد  قرون وسطيدر آغاز . است هم خانواده انگليسيو همچنين  فلمي، هلندي، سوئديو  نروژي، دانماركي
از انجيل، به تدريج يك زبان نوشتاري  لوتربا گسترش ترجمه . هاي نوشتاري محلي وجود داشت كثيري زبان

  .استوار بود، جاي خود را باز كرد) مايسنر( زاكسمتحد كه به طور عمده بر زبان ديواني 

توان به منشا محلي  مي كنند، اغلب از لهجه و تلفظ مردم آلمان هاي گوناگوني صحبت مي در آلمان به لهجه
ديگر سخن  هر كدام با لهجه خود با يك بايريو يك  بورگ مگلنچنانچه مثالً يكي از اهالي . بردها پي آن

د در ابتدا در سرزمين كنوني آلمان قبايل مختلفي مانن. بگويند، به سختي يكي سخن ديگري را خواهد فهميد
امروز اين قبايل در هيبت اوليه خود ديگر وجود ندارند . كردند زندگي مي ها بايريو  شوابها، زاكسها، فرانكها

  .است اي به حيات خود ادامه داده هاي منطقه هايشان در گروه ها و لهجه ولي سنت

در ( شلزويك شمالي، )ايتاليادر شمال ( تيرول جنوبي، سوييس، بخش بزرگي از اشتاين ليختن، اتريشامروزه در 
شود و زبان  در امتداد مرز آلمان به زبان آلماني تكلم مي لوكزامبورگو  بلژيكهايي از  و بخش) دانمارك

و در  جمهوري چك سودت ٔ، منطقهروماني، لهستانهاي آلماني در  چنين اقليت هم. آيد مادري به حساب مي
ميليون  100آلماني زبان مادري بيش از . اند سابق زبان آلماني را حفظ كرده اتحاد جماهير شورويكشورهاي 
  شود شود، يكي به زبان آلماني نوشته مي ه كتابي كه در جهان منتشر مياز هر د. ]نيازمند منبع[نفر است

 براي شهروندان آلماني مستند شناسائي  مدارك 
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هر آلماني .كارت شناسائي و پاسپورت هستند )Personalausweis(در آلمان  اسناد اوليه براي اثبات هويت
رت داشته  باشد بنابراين براي اثبات هويت سالگي مكلف است حداقل كارت شناسائي و يا پاسپو  16از سن 

  .ارائه يكي از اين دو كفايت مي كند

گواهي نامه رانندگي نيز قابل قبول است ولي از آنجائيكه داراي تاريخ انقضاء نيست ممكن است خيلي قديمي و 
  .شود يا حتي جعلي باشد بنابراين بمنزله سند ثانويه در نظر گرفته مي

براي اشخاص مشكوك  موجود تنها مستند منتهانيست ) قابل تاييد (گواهي والدت حاوي ويژگيهاي شخصي 
  .مي توان آن را بمنزله سند ثانويه پذيرفت و است

حمل و  ي حساب ادارات و شركتها  ياكارت اعتباري و،آرمها و نشان هاي شركتها  :ساير اسناد ثانويه عبارتند از
جعل نشدني پذيزفته كارتهايي  شناخته شده قبلي و فقط كارتهاي منظم به عكس افراد. ارتهانقل و از اين دست ك

  .مي شود

  :تذكر

ممكن  مي باشند ، )پيشوند-پسوند (خود  به نام نام همسر مجاز به الحاق آقايان  70 ي از آنجائيكه از اواخر دهه
  .يكسان باشدمردو زن در كارت هويتي )  جنس(است نام تولد براي هردو فرد 

رسما ازدواج هم جنسي ميسر گرديد يكي از طرفين مي توانند نام مشترك داشته  2001از آنجائيكه ازاوايل سال 
  .باشند و يا نام طرف مقابل را به اول و يا آخر نام تولد خود اضافه كنند

                    كارت هويت .1
از چند اليه . است خطهاي راه راه قرمز بر روي پشت كارتا بو به رنگ سبز  10×7 سايز و اندازه كارت آلماني

  .ده شده و در قسمت مقابل از چند اليه پالستيك با سازه هاي محكمي ساخته شده استيپوش) لمينت(پالستيك 

مليت و تاريخ انقضاي كارت درج ، تاريخ و محل تولد فرد  ،)تولد(نام   ،عكس رنگي  :قسمت روي كارت 
  .شده است
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مواردي است كه كارت پس از اين مربوط به آدرس فعلي بصورت برچسبي درج شده و : ت كارت قسمت پش
نام  مجددا و تاريخ صدور و  محل  ،مستعار و  قد ورنگ چشم فرد ،نام مذهبي.نقل مكان فرد صادر شده 

  .ذكر مي شودفرد

  .اسازي شده استجلو ج ودر قسمت هولوگرام بصورت  تصاوير  ،تر كارت هويتيدر نسخه هاي جديد

  .از تاريخ صدور به بعد است) سال 5براي جوانان معموال ( سال  10اعتبار كارت براي 

  )پاسپورت(گذرنامه  .2
وت داشته و اي است و خيلي كم و جزئي با آن تفصفحه روي پاسپورت ، لمينت و كامال مشابه كارت هويت

درج شده است ، ويژگيهاي شخصي برروي  ن محل و تاريخ صدورآو در قسمت روي )  12×8.5( بزرگتر است
    .پشت كارت لمينت است

  .دارد در محل چاپ وجودآرشيو اسناد رسمي هويتي آلماني 

در صورت عدم  و مابقي قسمتهاي پاسپورت به اعتبار و تضمين شما كمك زيادي نمي كند و ضروري نيست
  .درخواست آشكار ، ويزا را جاسازي كنيد

  

  )، ازدواج و فوتوالدت (  حياتيوقايع 
آغاز سلطه و كنترل فرانسه . آغاز شد 1792ثبت والدت ،ازدواج و فوت در آلمان ،بعد از انقالب فرانسه در سال 

 1876تا  1792بر بيشتر اياالت آلمان ، نهايتا منجر به بسط توسعه سيستم هاي فردي ثبت احوال در بين سالهاي 
در  1803ناسائو در سال ه ، در ه 1792در راين لند در سال  1792در كل ركوردهاي شهري آلمان در سال .شد

در ساير بخشهاي آلمان اين  1876در پروس و ژانويه  1874و در هانوفر در اكتبر سال  1808در سال  فالنوستا 
  .موضوع به وقوع پيوست

  

  محل نگهداري وقايع حياتي .1
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والدت، ازدواج و فوت وجود ندارد ، از آنجائيكه در آلمان مخزن مركزي براي نگهداري ركوردهاي 
  .ركوردهاي مزبور در منابع مختلف و متعددي يافت مي شود

  :محلي ثبت احوال اتادار

مي  و ركوردهاي والدت، ازدواج و فوت در آلمان در ادارات محلي ثبت احوال شهرها نگهداري مي شوداكثر
تقاضا  نام ، تاريخ ودليل ي زبان آلماني و با ارائهتوان بطور معمول ، ركوردهاي مزبور را بصورت مكتوب و به 

 "رسبه آد web site در بيشتر شهرستانها . ارتباط و فاميلي با اشخاص درخواست نمود وهمچنين اثبات
de).نام شهرستان.(www " وجود دارد و در آنجا مي توان به راحتي اطالعات تماس با موارد مقتضي را يافت.  

  : بايگاني هاي دولتي

والدت، ازدواج، فوت به آرشيوهاي ايالتي ، ) تكراري( نواحي آلمان ، ركوردهاي در نسخه اياز در برخي 
در اختيار اسناد وآنها بصورت ميكرو فيلم در آمده  بخشها ، و ساير مخازن مركزي ارسال مي گردد و بسياري از

و يا مراكز محلي تاريخچه فاميلي قرار )  The Family History Centers( فاميلي ي كتابخانه تاريخچه
  .دارند

 :كتابخانه تاريخچه فاميلي

و همچنين  1876شهرهاي سراسر آلمان تا سال  از  در اين مكان ميكرو فيلم ركوردهاي ثبت احوال بسياري
اريخچه ت ي  بررسي فهرست كتابخانه.لتي متعدد ارسال گرديده است ارشيو هاي ايآ تصاويري از آنها تهيه و به

  . مندرج در اسناد و همچنين دوره هاي زماني متفاوت دست يافت فاميلي ، كمك مي كند تا به مطالب

  :)محلي(گزارشات والدت ، ازدواج و فوت كليساهاي بخش  .2
دت ، غسل تعميد غالبا ثبت كننده هاي كليسا و يا دفاتر مربوطه نام دارد و حاوي ركوردهاي وال ها اين گزارش

اولين ركوردهاي باقي مانده از پروتستانها . مراسم تد فين ضبط شده در كليساهاي آلمان است،فوت و، ازدواج 
كرده و  شروع1540است ولي كليساهاي لوتران ، نگهداري  گزارشات مربوطه را در سال  1524مربوط به سال 

نگهداري ركوردهاي مزبور را انجام دادند و اغلب كليساهاي اصالح شده  1563كاتوليكها  اين كار را در سال 
 The Family (مراكز تاريخچه  فاميلي  اغلب گزارشات بصورت ميكروفيلم در.آغاز كردند  1650سال تا 

History Centers  (و در غير اينصورت مي توان به صورت مكتوب . يافت مي شود)كليساهاي  از) به آلماني
  .نمايد منطقه اي ويژه كه محل زندگي اجداد است  درخواست
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  والدت ، ازدواج و فوت حياتي اسناددسترسي به 
در اين بخش مي توان اسناد در خواستي .خدمات آلمان ميسر است دسترسي به اسناد آلماني از طريق

ميسر است   GSCو اين اقدام از طريق   سراسر جهان با موفقيت بدست آورد مربوط به  بسياري از افراد را در
  :تاييديه ي ازواين اسناد عبارتند 

  گواهي والدت  
  ازدواج 
 فوت 
  اعالميه ي طالق  

  . ارتباط با مراكز مربوطه و مسئول ذيربط برقرار و اسناد در خواستي ارسال مي شودضمنا  

همچنين به زبان  )در خصوص والدت ، ازدواج و فوت(همه اسناد رسمي تاييد شده و در فرمهاي چند زبانه  
  .د شداين  بخش  بهره مند خواهناز خدمات و افراد . آلماني در دسترس مي باشند

  

  براي يافتن اسناد تائيد شده   GSCمراحل  ارائه خدمات  .1
  تكميل فرم مربوطه و ارسال آن بهGSC 
  ،در سيستم حساب آنالين اينترنتي مربوط به سبد خريد قرار گرفتن  پس از ارسال فرم 
  از  ) رسيد(دريافت تائيديهGSC 

  :مهلت  

  .از سه الي چهار هفته، تقريبا شما سند مورد نظر را در ايميل مكتوب دريافت خواهيد كرد بعد

  :توجه  

  .چنانچه موفق به  اخذ مدرك مزبور نشويد، هزينه پرداخت شده ، مسترد خواهد شد

 يعني مبني بر آن اسناد پس ميت يافت، در كشور آلمان قانون جديد وضعيت فردي حاك 1/1/2009از تاريخ 
  .انقضاء مهلت مذكور ضميمه ي گزارشات مي گردنداز 

  

  منابع موثر .2
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  )1898تا سال (سال است  110دفاتر والدت كه قدمت آنها بيش از 

  )1928تا سال (سال  80دفاتر ازدواج با قدمت بيش از 

  )1978تا سال (سال  30دفاتر فوت با قدمت بيش از 

لطفا توجه داشته باشيد . تصويري از هر كدام تهيه مي نمايند دفاتر مزبور در آرشيو ها نگهداري مي شوند و
  .كه پيامهاي مزبور قديمي، اجبارا به زبان آلماني است كه تاييد نمي شوند

وجود زمان پردازش  و امكان تسريع در در خواست هاي موجود در آرشيو ممكن است چند هفته طول بكشد 
  .ندارد

  :ذيل  آدرس در  به بخش مربوطه ي توانيد م درخواست يپزيگ، قبل ازدر شهرهاي برلين و ال

 com.service-germany@office مراجعه نمائيد.  

  

   

    هزينه ها .3
  والدت •

شامل آلماني ( فرم گواهي والدت چند زبانه  : گواهي بين المللي والدت آلماني گواهي والدت آلماني،
 )، اسپانيايي و تركيه اي و كرواتي ،انگليسي ، فرانسوي، ايتاليايي ، هلندي، پرتغالي ، صربستاني

  دالر آمريكا 69.00 

  دالر آمريكا 69.00  :زبان آلماني  فقط به  گواهي والدت

  دالر 99.00:   گواهي والدت به زبان آلماني و يك زبان بين المللي ديگر

  ازدواج •
  

  دالر 69.00:  دواج گواهي بين الملل از
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  دالر 6900 :  گواهي ازدواج به زبان آلماني

  دالر 99.00 :  گواهي ازدواج به زبان آلماني و يك زبان بين المللي ديگر

  

  فوت •
  دالر 69.00 : گواهي بين الملل فوت

  دالر  69.00: گواهي فوت به زبان آلماني 

  دالر 99.00 : گواهي فوت به زبان آلماني و يك زبان بين المللي ديگر

  

  دالر   14.900: )گواهي چند زبانهايجاد ( تاييديه ي مدارك و اسناد

  طالق •
  دالر 69.00 :  اعالميه طالق

  دالر Apostille (:    14.900( تاييديه ي مدارك و اسناد و م به بيانيه ي حقوقينضاعالميه طالق م

   .هستند تمامي اسناد شامل پرونده هاي دوره اي: توجه

  

  افراد ذيصالح اخذ اطالعات .4
  

محق درخواست آن  ذيلاطالعات است و منحصرا افراد  حفظ در ارتباط گواهي ها شامل اطالعات پرسنلي 
  :مي باشند

  خود فرد   .1
  اجداد وي   .2
 وضعيت تاهل قانون 61مبتني بر ماده ي  ويا فرزندان همسر و يا شوهر   .3

(Personenstandsgesetz) آلمان  
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فقط مي توانند در صورت داشتن مجوز مكتوب  امضاشده از طرف ) ساير بستگان (ساير افراد  .4
  .شخص مرتبط درخواست گواهي فوت را بنمايند

  درخواست كننده ي اعالميه ي طالق:تبصره 
تصوير ارائه ي  با ارائه ي وكالت نامه و تصوير پاسپورت ودر مورد فرزندان ( خود طرفين وفرزندان  •

  .)شناسنامه
 ادارات ثبت احوال آلمان مجهز به مهر   : صدورمحل 

 دو هفته:  مهلت 

  
) shipping Address(الآدرس ارساطالعات الزم براي تماس و  .5

  :مندرج در فرمهاي مربوطه
  جنس  •
  كاملنام  •
  خيابان  •
  شهر  •
  ايالت •
  كد پستي  •
  كشور  •
  ايميل ، شماره تلفن ، شماره فكس ، : آدرس  •
  فوت ) سند ( دليل درخواست گواهي  •
  :مشخصات ذيل  •
غسل (تولدانتخابي در  هنگام  ، نام خانوادگي ، نام )لقب-Middle name(جنس ، نام ، نام وسط •

محل ، دليل درخواست سند مزبور ،  قاضيمت،نسبت با ) روز ، ماه ، سال ( ، تاريخ تولد  )تعميد
  )در صورت وجود ( ،شماره  ثبت  ....)فوت و(واقعه

  

پرداختها از طريق سرور . شد مستردخواهددر صورت عدم دسترسي به سند مربوطه مبلغ مزبور : توجه
  .انجام مي شود   pay palخدماتي مطمئن 

 مربوط به درخواست ساير اطالعات •
 
 فرم مزبور را ارسال و به صفحه  پرداخت هزينه مراجعه كنيد.  
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  .پرداخت هزينه به درخواستها رسيدگي نمي شودبدون :  توجه

Apostle )معاهده ي الهه(  

گواهي ويژه اي است كه برخي از حكومت ها براي تاييد و تطبيق دقيق تصوير يك سند با اصل آن صادر مي 
حذف نياز به اسناد خارجي (اين گواهي در بين كشورهايي صادر مي شود كه موافق با معاهده الهه .كنند

امضا شدو جايگزين اتالف وقت و فرآيندهاي چند مرحله اي  1961معاهده مذكور در سال . بوده اند) عمومي
  .صدور گواهينامه ها گرديد چرا كه چهار حكومت مختلف مي توانند يك سند را تاييد كنند

ديگر، مثل  اين گواهي ها براي تصاوير اسناد رسمي مورد نياز در كشورهاي: كاربرد گواهي تاييد اسناد
ازدواجهاي بين المللي،فرزند خواندگي، گواهي حصر وراثت و قراردادهاي عادي به كار مي رود و بمنزله 

  .تصديق رسمي اصالت مدركي است كه تطبيق واقعي يك كپي را به اصل سند آن نشان مي دهد

  )Apostle(انواع 

ري، گواهي ادارات مالياتي، مدارك تحصيلي، اسناد دستورالعمل، دفاتر رسمي،گواهي و اسناد اداري، ثبت تجا
  ديپلم، مدارك ترخيص كاال

  .ارتباط برقرار كنيد com.service-germany@officeبراي اطالعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد با آدرس

اردوگاه  براي مقدور نيست و ددسترسي به اسنا باشدپايگاه نظامي  بيمارستان يا  درمحل تولدچنانچه :توجه
   .الزم است نام محل مورد نظر  ذكر شود افراد آواره

و شرايط ....) فوت و-اعم از ازدواج(اقالم اطالعاتي مندرج در ساير  فرم  هاي مربوطه:تذكره 
  .درخواست مشابه رويه ي  مذكور مي باشد

  حفاظت از اطالعات

GSC فقط به درخواست . حفاظت از اطالعات است به حريم خصوصي افراد احترام گذاشته ومطيع قانون
مقامات مجاز براي دسترسي به  اطالعات شخصي در جهت اهداف تكنيكي  از طريق اين وب سايت  پاسخ داده 

  . مي شود

  كارت هوشمند در آلمان
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آلماني . لت متحده استاو مانند گواهي رانندگي در اي هويتي سند كارت استاندارد  هويتي آلمان، بمنزله ي
مي  )Orwellian(در آثار جورج اورولآمريكائيها آن را  كهزبانها به ثبت رسمي و نظارت عادت كرده اند 

اين كارت در بين اهالي آلمان . نيمه رسمي مي پذيرند مي پندارد وليكن كارت مزبور را به عنوان پاسپورت بينند
  .، پاسپورت سفر در اتحاديه ي اروپا است و در آنجا نياز به پاسپورت قانوني نيستو استراليا

جابجائي در آلمان مستلزم ثبت آدرس جديد در ادارات ثبت، چند روز  پس از حركت است و اين موضوع  در 
از حركت ، ثبت براي جابجايي و سفر به اماكن دور قبل . مورد جابجايي بين ساختمانها و شهرها نيز مصداق دارد

  .درج  ثبت و يا حذف آدرس  در اداره ي ثبت تاالر شهر انجام مي گيرد. ضروري است

، وزير كشور، در بيانيه اي اظهار داشت، كارت استاندارد   Thomas de Maiziereتوماس دو مايزر  "
  "هويتي جديد از كارت قبلي كوچكتر و حاوي اطالعات بيشتري ازآن  است

داخل كارت  در ، RFIDتراشه ي   بصورت ديجيتالي و برروي شهروند آلماني در كارت موجوداطالعات 
اثر انگشت انتخابي بهنگام  اخذ اطالعات است، همچنين حاوي امضاء ديجيتالي  2ذخيره مي شود و مجهز به 

قابل  كد رمزي شش رقمي كارهاي اداري در ارتباط با فعاليتهاي ادارات حكومتي است و احتماالً با  انجام  براي
  .است ي دسترس

شهروندان مي توانند  :اعالم كرد )  Beus  Hans Bernhard (نس برناراد بئوس اه  رياست وزارت كشور
  .اطالعات مورد نظر خود را انتخاب كنند

كارت متري و بدون اطالع صاحب  2، از فاصله اي  RFIDتراشه اي : اما طرفدار حفاظت از اطالعات اعالم نمود
امض است هرچند كه قبالً سازي است و اين مسئله ي مبهم  و غاز طريق امواج و فركانسهاي راديوي قابل آشكار

  .در پاسپورتهاي آلماني جاسازي شده است

ي دانشكده امنيت وحريم  خصوصي در رياست گروه)    Dr. Andreas Pftizman   (درس پيفتزمن ندكتر آ
در   RFIDهيچ دليلي براي استفاده از تراشه هاي  ":اظهار داشت ) dersden  (مهندسي درس دن 

كارتهاي هويتي وجود ندارد و بدترين سناريو موجود اين است كه تراشه هاي مزبور را براي 
  ."حمالت تروريستي مي توان حمل نمود
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مثال وحشتناك از اين مصداق اين است كه فرض كنيد، اگر پاسپورتهاي آمريكائي نسبت به امواج و 
فركانسهاي راديوي خاص  واكنش نشان دهد و اين موضوع كمك كند  تا شخصي بتواند با استفاده از فركانس 

  .در دارن.حضورا منفجر كند در محلي كه فقط آمريكائيها و يا آلمانيها مربوطه بمبي 

پيفنزمن، متخصص امور هويتي و حريم خصوصي در اروپا، با ديدگاه مخالف استفاده از پاسپورتهاي 
او اظهار كرد  كارتهاي هويتي . سخنراني نمود  1990دادرس دراواخر دهه ي مجلس در  RFIDالكترونيكي 

  .جديد نيز شرايط مشابه دارند

ماشينهاي در حاليكه نبايد  دسترسي مي يابداطالعات شخصي  به  متاسفانه ، تكنولوژي افراد را فريب داده و "
مين كنترل ماشينهاي كارت هيچ راهي براي تض رسما":داو همچنين ادامه دا. ندنك آن را دريافت  غير مطمئن 

البته برخي   ". هستند كارتهاي هويتي جديد حاوي بسياري از ويژگيهاي نامناسب پاسپورت وجود نداردو خوان ً
بت از جمله امضاء ديجيتالي را نيز دارا است كه آشكارا  موجب ساده نمودن بوركراسي تيره آلمان از جوانب مث
  .خواهد شد

كافي داشته تا  ساكنين آلمان فرصت بدين ترتيب معتبر هستند، تاريخ انقضاءهمه ي كارتهاي هويتي قديمي تا  
  .ا جايگزين نمايددر صورت تمايل كارت جديد ر

  فوت و مرگ و مير در آلمان 
در صورت وقوع فوت در خانه بايد با پزشك تماس گرفت تا براي تاييد تاريخ و زمان فوت و تكميل گواهي 

فوت مراجعه نمايند و چنانچه واقعه در بيمارستان رخ دهد، گواهي مربوطه نيز در همانجا تكميل مي شود و 
  .تعيين علت فوت باشد پليس دخالت خواهد كرددر مواردي كه نياز به 

  گزارش و ثبت فوت

  .واقعه بايد به ثبت احوال محل اعالم گردد و غالبا اعضا و خانواده و يا گورستان در اين زمينه اقدام مي كنند 

  :مدارك مورد نياز

  پاسپورت •
  )در صورت وجود(مجوز اقامت  •
  گواهي والدت  متوفي  •
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  ).وجوددر صورت (گواهي ازدواج  •
  

  آلماندرتغيير آدرس 
  مجوز اقامت

  .هر گونه تغيير آدرس بايد به اداره محل ثبت كشور گزارش گردد

o  در صورتي كه تغيير آدرس مربوط به داخل كشور باشد بايد با اداره اقامت محل جديد تماس گرفته
ثبت پليس و عدم تغيير آدرس را به ثبت رساند و اين موضوع باعث مي شود كه بطور خودكار، 

 فعلي حذف و گزارش به محل جديد ارسال گردد

o  چنانچه تغيير آدرس منجر به خروج از آلمان باشد، بايد با اداره محل اقامت فعلي تماس گرفته و
چنانچه عدم ثبت اعالم نشود و در آينده در محلي ديگر اقدام به ثبت . عدم ثبت را اعالم نمود

 .اه خواهد بودمجدد گردد، اين موضوع با جريمه همر

  :مراحل ثبت و يا اعالم عدم ثبت آدرس

o  بمنظور تعجيل در كار مي توان فرمها را تكميل و از طريق (مراجعه به اداره اقامت و درخواست  فرم
 .پست ارسال نمود

o  تكميل فرمهاي مربوطه بصورتonline )در برخي از شهرها( 

o  دانلود كردن مي توانيد در قسمت مربوطهبراي دسترسي به شهر و يا شهرستان مورد نظر و) 
Click here(كليك كنيد.  
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