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  ریگصنعتآزاد دربخش کار 
  –اطالعات برای پناهجويان  -

  
خود  ريسکبه  مشاغل آزاددارندگان   نيستند. یدراستخدام شرکت آزاد مشاغلدارندگان  است. کار از انواع  نوعی آزادکار

 آماده و يا  کسب و کاريک واحد  نغل آزاد رئيس ندارند. خريداشمدارندگان  کارميکنند. مختلف برای سفارش دهندگان
  .ميباشندآزاد کارورود به مناسب روش  جديد دوکسب وکاراندازی يک  راه
  
  .  ثبت نام در اتاق اصناف مربوطه١
  

اتاق عمدتأ  –به اتاق اصناف محل اعالم کند  اين مسئله را بايستی داشته باشد کارآزاد دربخش صنعتگریقصد  هر کس که
اتاق اصناف حافظ منافع داريد.  آزادکار راه اندازیبلکه محلی است که درآنجا قصد شما نيست محل سکونت  اصناف محل ،

  ميباشند. واقتصاد دربرابر دولت  کارگاهها ، شاگردان و کارآموزان صنعتگریکارگاههای 
عضواتاق اصناف ميشويد و حق عضويت واحد صنفی  امقانونأ الزامی است. شما با ثبت ندراتاق اصناف واحد صنفی ثبت 

  حق عضويت به عوامل گوناگون بستگی دارد.قدارمی پردازيد. م
وجود دارند، مانند نجار، بّنا ، بام ساز ، تکنسين دندانسازی ، نانوا يا نظافتکار  بسياری صنعتگریلمان مشاغل آدر کشور
  ساختمان.

  
  
  صنعتگریدر بخش  کارآزادشرايط . ٢ 

  
  .ميشوندتقسيم  حرفه اشتغال پروانهبه نيازبدون وبه حرفه  اشتغالپروانه به  نيازمندبه دو گروه  صنعتگریمشاغل 

  
  اليت ميباشند:عتنها تحت شرايط معينی مجازبه فزير صنعتگری نيازمند به پروانه اشتغال مشاغل   ٢.١
  

  :دارند استادکار درجه که نيازبه صنعتگریمشاغل 
  
  

واتاق  بدنهساخت و تعمير  ١۵  بّنا و بتون کار  ١
  ودرو خ

  نانوا  ٣٠

 و  دستگاههای گرمازاسازنده   ٢
  تهويه مطبوع

  قّناد  ٣١  مکانيک ابزاردقيق  ١۶

  قصاب  ٣٢  مکانيک دوچرخه  ١٧  نّجار ساختمان  ٣
  عينک ساز  ٣٣  تأسيسات برودتی متخصص  ١٨  بام ساز  ۴
  سمعککيفيت صوتی  تکنيسين  ٣۴  متخصص فناوری اطالعات  ١٩  راه سازی صنعتکار  ۵

و برودتی و  حرارتی کار عايق  ۶
  صوتی

  محصوالت ارتوپدیتکنسين   ٣۵  مکانيک خودرو  ٢٠

  کفاش کفش های طبی  ٣۶  مکانيک ماشين آالت کشاورزی  ٢١  چاه کن  ٧
    دندانسازیتکنسين   ٣٧  تعميرکار اسلحه  ٢٢  سنگی سنگتراش و پيکرتراش  ٨
  آرايشگر  ٣٨  لوله کش  ٢٣  گچ کار  ٩

  شيشه بر  ٣٩  حرارتیمتخصص تاسيسات   ٢۴  خودرونقاش نقاش ساختمان و   ١٠

شيشه گر و متخصص دستگاههای   ۴٠  برقکار  ٢۵  داربست زن  ١١
  شيشه گری

  مکانيک الستيک و پخت الستيک  ۴١  برقکار ماشين االت  ٢۶  دودکش پاک کن  ١٢
      نّجار  ٢٧  فلزکار  ١٣
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      متخصص قايق و کشتی سازی  ٢٨  مکانيک تجهيزات جراحی  ١۴
      باف سيم و طناب  ٢٩    

  
  به شرايط زيرميباشد:مشروط های باال حرفهدرآزاد کار

صنعتگری (آئين نامه اجرائی  آن هم خانواده های صنعتگری در يا ربوطهم صنعتگریاستادکاردردارابودن درجه   الف.)
  يا ) ،هم خانواده های  

  رسمی ، يا گواهينامه دارایتکنسين   ) ب.
  ، يادارای مدرک کارشناسی مهندس  ) .پ

  يا استادکارصنعتی ،  ت. )
 صنعتگریبا  آنها ، به شرط تطبيق تمرکز تحصيالت دانشگاهی و آموزشی فنیارس عالی دفارغ التحصيالن م  ث. )

  ربوطه، يام  
  توسط اتاق اصناف ، ياويژه صدورمجوز  ج. )
شما  مدرکمدرک تحصيلی حرفه ای خارجی شما در آلمان به رسميت شناخته شده باشد. در جريان ارزشيابی   ح. )

  آن با درجه استادکارآلمانی بررسی ميشود. هم ارزش بودن  
 
  :را ميتوان بصورت آزاد به ثبت رساندزيرصنعتگری بدون نيازبه پروانه اشتغال  ومشابه صنعتگریمشاغل   ٢.٢
  

    ل ( بدون نياز به درجه استادکار)اغتشابدون نياز به پروانه صنعتگری  مشاغل
 

  داخلی دکوراسيون  نقاشی هنری روی شيشه  توليد مخزن وتأسيسات
  تکنيسين پرده کرکره و آفتاب گير  زرگری طال و نقره   توليد کفپوش بتونی و موزائيکی

  توليد کمانه برای سازهای زهی
  حکاکی

  
تعميرکارکيف وچمدان و سازنده و 

  لوازم چرمی

  سازنده آکاردئون و سازدهنی  توليد مخزن های چوبی
تابلو ساز (نئون ساز) و سازنده 

  تابلوهای تبليغاتی نوری
  مکانيک ابزار برش  سازنده مجسمه های چوبی  توليد آبجو و مالت

  کفاش  سازنده سازهای بادی چوبی  صّحافی
خّراطی (تراش عاج) و ساخت 

  عروسکهای چوبی
  بادبان ساز  سراميک ساز

سازنده پيانو و هارپسيکود (از انواع   تکنيسين چاپ
  پيانوهای قديمی)

چاپکارسيلک اسکرين ( چاپ روی 
  پارچه) و نقوش برجسته

  سبد بافی و توليد وسائل حصيری  تراش وحکاکی سنگهای قيمتی
تزئين کار پارچه ( سوزن دوز، پارچه 

ليله دوز، لباس باف، برودری دوز، م
  باف )

  لباسشوئی   پوست دوز ، خزدوز  نصب کف پوش ساختمان
  ساعت ساز  خّياط (سفارشی دوز)  عدسی ساز

  طالکار (آب طال دادن)  ريخته گر فلزات و ناقوس  ُمهر ساز
  سازنده محصوالت مومی  نقاشی و قلمزنی روی فلزات  نصب کاشی وپارکت و موزائيک

  شراب سازی  بادی فلزیساخت آالت موسيقی   عکاس
  سازنده آالت موسيقی زخمه ای  قالب ساز  گالوانيزه کردن (ضد زنگ )

    کالهدوز  نظافتچی ساختمان
    آسيابان  ويولون ساز

    گ و ارغنوناُر ساخت  نقاش روی شيشه وچينی
    نصب کننده پارکت  
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  استادکار)نياز به درجه (بدون  صنعتگری مشابهاصناف 
  
  

  فلزی وسايل صيقلآبکاری و   ها پاک کننده لوله کشی آشاميدنی  تعميرکارخياط 
  ساخت لگن های چوبی از تنه درخت  دستکش دوز  و آهار مال سازآهار 

  جاده سازی)ازرغياسفالت کار (
سازنده چارچوب سيمی سفارشی 

  يرپليسه گ  مورد استفاده در دکوراسيون

  کفشساده تعميرات انجام 
سازنده حفاظ چوب و ساختمان صنف 

( عايق بندی ديواروسازه های چوبی 
  درساختمانها) 

صنف نصب تيرچوبی (نصب تيرچوبی 
  وبندری و ساحلی) در سازه های آبی

و رفع رطوبت  ردنخشک کصنف 
  ساختمان

و تخته دکل قصابی ارکسازنده تخته 
  کشتی

  دکورساز(تئاتر)

  یو کانال پاک کن یلوله بازکن  ساز(چوبی) سفارشینردبان   خاکسپاریتدفين و صنف 
  چترساز  چوبی  هایچرخساخت   بتن سوراخ کن و بتن تراش

  نصب کننده کف پوش
ساخت تخته مورد مصرف در نما  و 

  ساز های ضربی ختسا  بام ساختمانها

  خشک شوئی فوری  ساخت کفش های چوبی  کارگاههای اطوکشی لباس مردانه

  سيرابی پز  ساخت برس وفرچه و قلم مو 
 وسايلتوليد يخ خوراکی ( با استفاده از 

  متعارف)
ساخت تخته های کمانی بشکه های 

  چوبی
سيم کش ساختمان ( بدون کارهای 

  اضافی)
  سنگ نگار

خياط دکورسازی (غيرازدکوراسيون 
  ويترين مغازه)

  نقاش پارچه  پيانو کوک کن

ساختمان نصب اجزای استاندارد 
( مانند درب و پنجره و چارچوب 

  درب و قفسه)
  متصدی آرايش و زيبائی

کارگاههای تميزکاری مخازن ( ضد 
زنگ کردن مخزن نفت کوره خانه ها 

  بدون استفاده از روش شيميائی)
  یيشو فرش  پارچهوصله زن لباس و   ميلگرد پيچ

  آباژورساز (سفارشی)  اسقاط و بازيافت خودرو 
عالمت و تصوير روی چاپ دستی 

  پارچه
  نقاش تئاتر و صحنه پرداز  صورتگر و گريمور  سازنده فرش چهل تکه

قصاب الشه تکه کن و استخوان جدا 
  خياط لباس تئاتری  تيزکردن تيغه اّره فلزی  کن

  مجسمه ساز تئاتر    بندکش (ساختمانهای چند طبقه)
      دّباغ

  
 صنفی واحدثبت   . ٣
  

اداره  خود را بهصنفی پروانه کسب صدورکنيد و درخواست ثبت نام بايد ابتدا دراتاق اصناف  جهت فعاليت صنعتگری
  محل اقامت فعلی خود تسليم نمائيد.  امور صنفیو يا اداره نظارت براماکن 

  
  اقامت اجازه  .)۴
  

اقامت قانونأ  اجازهازانواع طبق برخی اقامت در کشور آلمان. اشتغال به کارآزاد اقامت عبارتست از مجوز  اجازه
 آزادمجوزمربوطه ازاداره اقامت بيگانگان پيش ازآغازکار  اخذ دوم . درموردنيستمجازبرخی ديگر طبقمجازاست و

، اجازه اسکان ، و از اين قبيل.  موقت ، مثأل ويزا، اجازه اقامتداردمتفاوت زيادی  انواع اقامت جازهاالزامی ميباشد. 
آلمان اداره اقامت بيگانگان درخواست نمائيد. اگر ساکن کشورآلمان نيستيد نمايندگی های اقامت را ميتوانيد از اجازه

ميباشند. درصورتيکه اهل يکی از کشورهای عضو  رسيدگیجع اخارج مانند سفارتخانه ها و کنسولگريهای آلمان مردر
  نياز داريد. لمانآخارجيان در آزادويژه کاريا کشورسويس نباشيد به مجوز قانونی واتحاديه اروپا ، حوزه اقتصادی اروپا 
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  پرداخت ماليات وظيفه  .)۵
  

 که است پول سهم معينی ازبه پرداخت ماليات به دولت ميباشيد. ماليات  وظفپرداخت ماليات يعنی اينکه شما م وظيفه
  .ميکنندپرداخت  به دولت اشخاص

  
 بيمه  .۶
  

. يا اينکه به شما خسارت پرداخت ميکند. بطور مثال: بيمه معينی تحت پوشش قرار ميدهد ريسکشما را دربرابربيمه 
مراجعه به پزشک بيمه دستمزد پزشک فرد ماهانه مبلغی پول به بيمه درمانی پرداخت ميکند. هنگام بيماری و   -درمانی 

وجود دارند که الزمه کار  نيزبيمه های ديگرانواع  .ميباشدآنان  ودخ به عهدهشاغالن کارآزاد بيمه های را می پردازد. 
  حرفه شما دارد.کاروبه نوع  یبستگ مهم استاشند. اينکه کدام بيمه برای شما شاغالن کارآزاد ميب

  
  دراتاق اصناف محل مشاوره رايگان بگيريد  .٧
  

محلی که قصد کار آزاد درهامبورگ بزرگ درزيرآمده است. لطفأ  اقتصادی منطقهاطالعات تماس پنج اتاق اصناف در
  تماس بگيريد:محل داريد با اتاق اصناف 

  
  اشتاده –لونه بورگ  –اتاق اصناف شهرهای برانشوايگ   .١

  ٢١٣٣۵، لونه بورگ  ۶نشانی: فريدن اشتراسه شماره 
  ٧١٢/٠۴١٣١- ٠تلفن:

   info@hwk.bis.deايميل:

 
 

 اصناف شهر فلنزبورگاتاق   .٢
  ٢۴٩٣٧فلنزبورگ  ١- ٧شماره  نشانی: يوهانيس کرشهوف

  ٨۶۶/٠۴۶١- ٠تلفن: 
   @Flensburg.dehwkinf:ايميل

  اتاق اصناف شهر لوبک  .٣
 ٢٣۵۵٢لوبک  ١٢/١٠شماره  نشانی: برايته اشتراسه

  ١۵٠۶/٠۴۵١- ٠تلفن: 
  luebeck.de-info@hwkايميل: 

  اتاق اصناف شهر هامبورگ  .۴
  ٢٠٣۵۵هامبورگ  ١٢نشانی: هولستن وال شماره 

  ٣۵٩٠۵/٠۴٠- ٠تلفن: 
   hamburg.de-info@hwkايميل:

  رينشوِ اتاق اصناف شهر . ۵
  ١٩٠۵٣رين شوِ  a۴نشانی: فريدنز اشتراسه شماره 

  ٧۴١٧/٠٣٨۵- ٠تلفن:
  schwerin.de-info@hwkايميل: 

  
  اقتصادی هامبورگ بزرگ را ميتوانيد در نقشه باال پيدا کنيد (به شماره ها توجه کنيد )  منطقهاتاق های اصناف 

  
  منابع اطالعات بيشتر . ٨
  

  اينترنتی زيرميتوانيد پيدا کنيد: های اطالعات بيشترومسئول پاسخگو را درپيوند
  

  :عمومی
  

 وزارت اقتصاد و انرژی: اطالعات دفترچه های (بروشورهای) •
  : تأسيس کسب و کار توسط مهاجرين زن و مرد ( به زبانهای آلمانی و عربی) ١٠ پايه گذاراندوران  −
  (به زبان آلمانی) صنعتگری: تآسيس کسب و کار در بخش  ١٨ پايه گذاراندوران  −
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 ( به زبان آلمانی)  : مجوز و ثبت ٢۶ پايه گذاراندوران  −
  

  اقتصادی هامبورگ بزرگ : منطقه
  

  شهرستان ها و شهرهای منطقه اقتصادی هامبورگ بزرگ یقتصاداحمايت  •
http://metropolregion.hamburg.de/wirtschaftsfoerderung/  

  
  شهر هامبورگ اقتصادی هامبورگ بزرگ : نطقهم
  

  مهاجرين شاغل درکار آزاد : همکاریآ.اس.ام : انجمن   
hh.de-http://www.asm  

 
  زندگی و آموزش و کار درهامبورگ : دربارهمهاجرين  ات برایطالعا •

inform.de-http://www.we  
  

  انجمن کسب و کار بدون مرز: •
ev.de-http://uog 

 
  وهمپيوندی مهاجرين ( به زبان انگليسی) کار  –و.ی.ر.  •

http://www.hamburg.de/wir/ 
 

_______________________________________________________________________ 
  

  هجری شمسی] ١٣٩۵[ برابر با آذر ماه ٢٠١۶وضعيت: ماه نوامبر 
  به انجام رسيده است. هامبورگ بزرگترجمه و چاپ اين اطالعات با حمايت مالی منطقه اقتصادی 

اقتصادی هامبورگ بزرگ  منطقهبه چهار زبان ديگرموجود و در وب سايت  نوشتهاين 
)http://metropolregion.hamburg.de و در وب سايت های اتاق های اصناف شرکت کننده در اين طرح  (

  است. قابل دريافت
  

  شناسه:
  

  اتاق اصناف هامبورگ
  موور -[خانم] گيزين کيسلر

  ١٢خيابان هولستن وال ، شماره 
  ٢٠٣۵۵کد پستی  –هامبورگ 

  ۴۵۶- ٠۴٠/٣۵٩٠۵تلفن: 
  hamburg.de-gkessler@hwkايميل:

 
 
 

 
 


