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 مشاوره واطالعات مربوط به معادلسازی
 مدارک تحصیلی خارجی در هامبورگ

مرکز مشاوره برای معادل سازی مدارک تحصیلی
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افرادی که در خارج از کشور آلمان موفق به دریافت مدرک 
تحصیلی شده اند و مایلند در هامبورگ کار کنند می توانند 

به مرکز مشاوره )ZAA( مراجعه نمایند. ما با کمال میل به 
شما مشاوره می دهیم و در مورد موضوعات زیر از شما 

حمایت می کنیم:

• شما می توانید با مدرک تحصیلی تان در آلمان چه کار کنید؟
• آیا برای کار کردن به معادلسازی مدارکتان نیاز دارید؟
• آیا می توانید مدارکتان را در آلمان معادلسازی کنید؟

• معادلسازی شما در کدام یک از ادارات انجام می شود؟
• برای معادلسازی مدارک به کدام یک از اوراق نیاز است؟
• هزینه معادلسازی چقدر است و از کجا تأمین می گردد؟

در صورتی که شما از قبل نزد یکی از ادارات مسول 
درخواست معادلسازی کرده اید و ارزشیابی اولیه آن انجام 

شده است، ما به سواالت شما در این زمینه با کمال میل 
پاسخ می دهیم.

سوالهای مربوط به ارزشیابی 
مدارک تحصیلی

شما در هامبورگ سکونت ندارید یا مایل به کار در 
هامبورگ نیستید؟

در بسیاری از شهرهای آلمان مراکز مشاوره در مورد 
معادلسازی مدارک تحصیلی وجود دارد. اطالعات در این 

مورد در سایت زیر قابل دسترسی است:
www.anerkennung-in-deutschland.de

یا می توانید با مرکز اتی تماس تیلفونی برقرار نمایید:
  “Arbeiten und Leben in Deutschland„

ما به شما در مورد ارزشیابی و معادل 
سازی مدارک تان مشوره میدهیم و شما 

را جهت دریافت اداره مسول معادل 
سازی مدرک تانرا کمک مینماییم. 

+49 )0(30 1815-1111



خدمات مشورتی ما
مشاوره تنها با تعیین وقت قبلی ممکن است. برای آنکه 

مشاورین ما پیشاپیش خود را برای مشاوره آماده سازند، به 
اطالعات زیر هنگام تعیین وقت مشاوره نیاز است:

• نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و تاریخ تولد
• مدرک تحصیلی شما چیست؟

• در کدام کشور موفق به اخذ مدرک تحصیلی شده اید؟
• آیا مدارک شما به زبان آلمانی ترجمه شده است؟

• سواالت شما در مورد معادلسازی مدارکتان چیست؟

مشاروه کتبی
شما همچنین می توانید از طریق ایمیل یا نامه مشاوره 

دریافت کنید. برای این کار فرم مشاوره را پر نمایید. شما 
می توانید این فرم را از ما یا آنالین دریافت کنید:

www.anlaufstelle-anerkennung.de 

زبان های خدمات مشاوره
خدمات مشاوره ما به زبان های آلمانی، فارسی و دری، 

اردو، پشتو انگلیسی، لهستانی، روسی، ترکی، فرانسوی، 
اسپانپاپی، بلغاریایی، پرتگالی، ایتالیایی،  و عربی ارائه 

میشوند.
در صورتی که خواهان مشاوره به زبان غیر از این زبانها 

باشید، لطفا این امر را از قبل به ما اطالع دهید تا برایتان 
یک مترجم در نظر بگیریم.

خدمات ما

 تمام مشوره ها به صورت 
 رایگان و کامالً محرمانه 

انجام می شوند!
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برای مشاوره لطفا مدارک اتی را از طریق فارم انالین در 
ویبسایت ما اپلود نمایید:

• شهرت مکلمل )رزومه(
• مدرک تحصیلی )کارنامه، دانشنامه، شهادتنامه، دیپلم(

• ترجمه آلمانی مدارک )اگر موجود است(
• نامه ها، تبادالت ایمیلی و ارزشیابی اولیه ادارات و 

موسساتی که با آنها در مورد معادلسازی مدارکتان در تماس 
بوده اید.

شما می توانید بدون مدارک هم برای دریافت مشاوره به ما 
مراجعه کنید.

برای تعیین وقت قبلی لطفا به صفحه بعد توجه فرمایید.

ادرس دفتر ما:

مدارک الزم 

Schauenburgerstr. 49
20095 Hamburg



هدف شبکه »ادغام از طریق صالحیت )IQ(« بهبود پایدار 
ادغام افراد بالغ در بازار کار است. شبکه های محلی در 

سراسر المان در این زمینه کار میکنند و از مراکز صالحیت 
در زمینه موضوعات کلیدی مربوط به مهاجرت پشتیبانی 

میکنند.  شبکه  »ادغام از طریق صالحیت )IQ(« برنامه ای 
  )BMAS( است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی فدرال

و صندوق اجتماعی اروپا )ESF( تامین میشود. شرکای 
استراتژیک در اجرای این برنامه عبارت اند از وزارت تحقیقات 

.)BA( و آژانس اشتغال فدرال )BMBF( فدرال المان

قانون معادلسازی مدارک تحصیلی در سال 2012 در آلمان 
به تصویب رسید. این قانون به همه افرادی که در خارج از 

آلمان موفق به دریافت مدرک تحصیلی شده اند، امکان 
معادلسازی و ارزشیابی مدارکشان را می دهد. با اینحال 
پاسخ به سواالتی مانند چه کسی می تواند درخواست 

معادلسازی دهد؟ کدام اداره یا موسسه مسئول معادلسازی 
است؟ و چه مدارکی برای معادلسازی نیاز است؟ بسیار 

پیچیده است.

به این علت در هامبورگ برای افرادی که دارای مدارک 
تحصیلی اخذ شده از خارج آلمان هستند، بر اساس قانون 

معادلسازی حق دریافت مشاوره وجود دارد. مرکز مشاوره 
„Zentrale Anlaufstelle Anerkennung“ که وابسته به 

دیاکونی هامبورگ است، این مشاوره را ارائه می کند. از 
تاریخ اول اکتبر سال 2010 تا به اپریل 2021 بیش از 18000 

نفر از این مرکز مشاوره دریافت کرده اند.
 

مرکز مشاوره برای معادل سازی
مدارک تحصیلی



 شبکه „ادغام از طریق صالحیت )IQ(“ برنامه ای است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی 
فدرال )BMAS( و صندوق اجتماعی اروپا )ESF( تامین میشود.
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با همکاری:  

هماهنگ کننده شبکه ایالتی:

قرار مالقات 
برای تعیین وقت مشاوره حضوری، تلفنی یا ویدئو 

کنفرانس، لطفا فرم آنالین ما را پر کرده و مدارک تانرا داخل 
سایت اپلود کنید. اگر سوالی دارید می توانید با ما تماس 

بگیرید:
تلفنی : دوشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 09.00 

الی 11.30 و بعداز ظهرها از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 
14.00 الی 15.30 

zaa@diakonie-hamburg.de :و یا اینکه بما ایمیل بفرستید

ادرس دفتر مرکزی ما 
Diakonisches Werk Hamburg 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
Tel.: +49 )0(40/30 620-396 
Fax: +49 )0(40/30 620-340

ادرس دومی ما   
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Hamburg Welcome Center
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg 

جهت معلومات بیشتر به این 
 صفحات مراجعه نمایید: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de


