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 امر نخستین
یی    گردییه  پروسه توزیع پاسپورت کمپیوتری که درین اواخر به اثر توجه رهبری وزارت امور داخله وهمکاران بیین اممللیآ ازیاز    

دست اورد بزرگ در عرصه شناخت وتثبیت هویت متقاضیان پاسپورت بود  در شناسایآ وتثبیت مجرمین کمی  ممیود  وشییا یت    

وپروسه کاری اجیرای پاسیپورت را خیلیآ     د اورد  است ، از  ساد اداری جلو گیری ممود امور کاری ادار  پاسپورت به وجو را در

 ممود  است . ایجادرای متقاضیان پاسپورت کوتا   ممود  وسهومت های زیادی را ب

 کیه ( قیامون پیومی     42ومیاد  ) جمهیوری اسییمآ ا نامسیتان     ( قامون اساسآ93ماد  )حکم بتاسآ از  پاسپورت های کمپیوتری 

منحیث ی  سنه مهیم بیرای شناسیایآ اتبیاو ککیور کیه بیه خیار  از          تهیه واماد  گردیه  با معیار های قبول شه  بین اممللآ مطابق

که حیثیت واعتبار  .ا.ا. را درعرصه بین اممللآ ا زایش داد  است. بناً بمنظور توزیع درست  محسوب میگرددسیر مینماینه ا نامستان

متقاضییان بکیکج یی  سینه     بیرای   کمپییوتری  وشیاف ان در همه ادارات مربوط ریاسیت پاسیپورت زرزامعمیج اجیرای پاسیپورت     

را کمپییوتری  توزییع پاسیپورت    رومیه گردیه  تا برویت ان تماماً منسیوبین ریاسیت پاسیپورت     وتهوین ترتیبقابج اجرا  رهنمودی 

 بهون سکتگآ ،شیاف ودوامهار برای متقاضیان امجام دهنه.

بادر مظرداشت معییار هیای قبیول شیه  بیین اممللیآ       ،جلو گیری ازهرموو جعج وتذویراین زرزامعمج بمنظور ایجاد سهومت ، شیا یت 

تمیام منسیوبین    است،بمنظور تطبیق شیاف وسامم ان امیر مینمیایم   تهوین گردیه  وتسریع پروسه اجرای پاسپورت برای متقاضیان

وکنوامسییون هیای   ذ  ککیور  ییی وامین ما یییییی را وتطبییق ان در روشینآ ق  ییی لف بیه اج یییی ریاست پاسپورت وادارات والیتآ ان مک

 ن اممللآ میباشنه.ییییییبی
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 مقدمه:
وا ییزایش اعتبییار وحیثیییت بییین سیییر بییرای اتبییاو ککییور الزم سییپورت بمنظییور  ییراهم اوری تسییهییت ریاسییت پا 

تیا اجیراات خیویش را بتاسیآ از     همیوار  سیعآ داشیته    درخیار  مرزهیای ککیور     اممللآ دومیت اسییمآ ا نامسیتان   

مقییام عییامآ ریاسییت   22/4/1931( مییور  2552اساسییآ ، قییامون پاسییپورت وحکییم شییمار  )  ( قییامون 93مییاد  )

سیسییتم کمپیییوترایز را گسییتر  داد  تمییام والیییات را بمرکییز وصییج وپاسییپورت کمپیییوتری    وتنظیییم ممییود   .ا.ا. 

پین   بیه اعتبیار   کمپییوتری  بیین اممللیآ بیرای هرشیک  یی  جلیه پاسیپورت         ملیآ و را به گومیه معییاری واسیتنهرد    

 .سال صادر ودراختیار متقاضیان قرار میههه

مجییرمین واز تقلییب ،جعییج وتییذویر بییود   جلییوگیریییی  گییام مهییم در راسییتای  کمپیییوتریتوزیییع پاسییپورت هییای 

از امظییار مییو یین امنیتییآ وارگامهییای عییهمآ وق ییایآ پنهییان سییاخته  بیییش ازییین خییود را وتروریسییتان ممیتوامنییه 

همچنیان امعیه  ا رادیکیه بنیابر دالییج مکتلیف از زیرف مراجیع نیعیی  ممنیوو           وبه اخیذ پاسیپورت مو یق گردمیه.     

امکیرو  اعیین شیه  امیه دیگیر ممیتوامنیه از تعقییب عییهمآ  یرار مماینیه ، کیه ایین موضیوو خیود در تی مین امنیییت و               

 ممایه. در اوردن سهومت های الزم برای شهر ومهان مقش مهم واساسآ را اییا مآ
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 هدف:

بییرای متقاضیییان   کمپیییوتری پاسییپورت میینظم ، بموقییع وشیییاف   هییهف از تییهوین زرزامعمییج اجییرای    

مبییال واهییهاف نیییج را دبییود   ایجییاد ییی  پروسییه میینظم رهنمییودی  بییرای کارمنییهان ریاسییت پاسییپورت   

 :نمایهمی

سیییر بکییار  از ککور پاسییپورت کمپیییوتری   اهمییه اتبییاو ککییورکه بیی    رایایجییاد سییهومت بیی   -1

 مینماینه.

 جلوگیری ازهرموو جعج وتذویر در پاسپورت های کمپیوتری. -2

عیییهم دسترسیییآ مجیییرمین سیییازمان یا تیییه ،تروریسیییتان وسیییایر جنایتکیییاران بیییه پاسیییپورت   -9

 کمپیوتری.

 ستنهرد های بین اممللآ.ها ومطابق معیارمعر آ  ی  سنه ملآ  -4

 با ارگامهای امنیتآ.   مجرم ت مین امنیت وشناسائآ اشکاصهمکاری در -5

 تطبیق:ساحه 

 بییرای متقاضیییان  بییاالی منسییوبین ریاسییت پاسییپورت درمرکییز کمپیییوتری زرزامعمییج اجییرای پاسییپورت 

 والیات قابج تطبیق است.ان در وقهمه های

 اصطالحات:

پاسییپورت سیینه رسییمآ اسییت کییه زبییق احکییام اییین قییامون اززییرف مراجییع باصیییحیت       پاســپورت:

 به وزن صادر میگردد.بمنظور مسا رت اتباو ککور بکار  وبازگکت امها 

علییم شناسییائآ)تثبیت هویییت بااسییتیاد  از مککعییه هییای  یزیومییو ی بییهن امسییان          بایومتریــ :

 است(که عبارت ازمکان امگکت،عنبیه چکم،هنهسه دست و وتو میباشه.

 شکعیکه برای اخذ پاسپورت درخواست ارائه میهارد.  متقاضی:

ــ : ینییان از سییوابق جرمییآ  مبییود  وهییهف اساسییآ اییین بکییش از  شییعبه دریا ییت ازیعییات جییرایم   بی

 میباشه.(BIV ) شک  متقاضآ با استیاد  از سیستم بیف 

اجیاز  مامیه ممهیوری اسیت کیه بیرای ورود، خیرو  و اقامیت اتبیاو خیارجآ بیه داخیج پاسیپورت              "ویـزه " ویزه:

 یا ورقه جهاگامه داد  میکود.
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 فصل اول

 متقاضی پاسپورت توسطتهیه اسناد ومدارک 

 مهارکآ که جهت اخذ پاسپورت ضرورت است:سناد وا ماده اول : 

 اصج تذکر  تابعیت و وتوکاپآ ان.   -1

 . 4/5وی یییوتییییییییعه  ییچهار قط    -2

 ورت.یییییول پاسپییییقیمت ومحع    -9

 ح ور شک  متقاضآ درمرکز ویا واحه های اداری ان دروالیات.    -4

 ورت .ییخامه پوری  ورم اخذ پاسپ    -5

   .یییییییییییریییومتییهیق بایییتع    -6

 عری ه چاپآ ومکاتیب رسمآ دوایردومتآ .    -2

درصییورت اخییذ پاسییپورت تجییارت ارائیییه مکاتیییب رسییمآ از وزارت محتییرم تجییارت وصیینایع وادار            -5

 محترم ایسا وداشتن جواز معتبر همان سال.

ریاسییت و  وملییآ امورداخلییه ، د ییاو  هییای ملکییآ ومنسییوبین ارگامهییای مظییامآ دروزارت کارکنییان خییهمات   -3

 امنیت ملآ مکاتیب رسمآ وکارت هویت شان موجود باشه.

، بییرادر ویییا کاکاهییای  ، مییادرسییال بییه اسییاا درخواسییت وامییهین )پییهر    15ازیییال وموجوامییان زیییر سیین   -11

 شان(.

 :تذکره تابعیتماده دوم : 

 ( قییامون پاسییپورت  5مطییابق هییهایت مییاد )  ، داشییتن تییذکر  تابعیییت بمنظییور رادیتثبیییت هویییت وشناسییائآ ا یی   

تییذکر  ، ضییروری میباشییه. بمنظورجلییوگیری از تقلییب ،جعییج وتییذویر وعییهم دسترسییآ مجییرمین وتروریسییتان      

     تابعیت از اسناد عمه  بود  ودر وقت چ  وکنترول مراتب اتآ در مظر گر ته شود: 

 موجودیت اصج تذکر  تابعیت . -1

 وال میوا  ییییق ادارات محترم ثبت واحزریاز ر  تابعیت یییهی تذکییتائی -2

 ر   ییگآ را تکمیج ممود  امه درتذکیییسام 2که سن ییییییمعب  وتو ازیامی -9

 .تابعیت توسط ادار  ثبت واحوال میوا صورت گیرد
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 ه  باشه.ییکه ثبت وراجستر ریاست ثبت واحوال میوا شازیال کارت تومه  -4

هویییت ومعر ییآ رسییمآ   وبین ارگامهییای مظییامآ بییا ارائیییه کییارت یییییییمنییهان ارگامهییای دومتییآ ومنس رکا -5

درصیییورتیکه درمکاتییییب شیییان معیییب  وتیییو وبیییاالی ان مهیییرادار  مربییییییوط ازجامیییب ادارات شیییان 

 مهمورشه  باشه میازبه تائیهی تذکر  مهارمه اما موجودیت تذکر  تابعیت حتمآ میباشه.

 متقاضی پاسپورتفوتوماده سوم : 

 . 4/5  ییییه عکییییعییار قطیییییییییچه -1

  وتوی )بگرومه (ان سییه باشه. هزمین -2

 ه ییییوکات باشییو بهون چهار چیوتیییی  -9

  وتو قسمآ باشه که روبرو ودوگو  معلوم شود. -4

 ی باشه.ییلآ وبهون جییییو دیجیتییی وت -5

  وتوی ازیال موزاد میز ضرورت است. -6

 قیمت ومحصول پاسپورت : اخذماده چهارم

مییییور  (2552شییییمار  ) کم یییییییییاا حییییییورت کمپیییییوتری بییییه اسییییییول پاسپیقیمییییت ومحعیییی -1

 رئی  صاحب جمهور . .ا.ا. مبلغ پنچ هزارا نامآ میباشه.22/4/1931

( سییال ، حجییا  بیییت ای شییییریف ،مییامورین   14ازیییال مییوزاد امییآ سیین ) قیمییت ومحعییول پاسییپورت    -2

ارگامهییای مظییامآ ومری ییامیکه    در ازان ، دگییرواالن وبییاالتر ازان  وبییاالترخییهمات ملکییآ  رتبییه سییه  

 ( ا نامآ میباشه.2251وزارت صحت عامه رسماً معر آ میکومه مبلغ ) اززریق کمییسون محترم 

 فصل دوم

 طرز اجرای پاسپورتمکلفیت ها و

 فورم اخذ پاسپورت کمپیوتری: ماده پنجم 

ازجامییب متقاضییآ خامییه پییوری میکییود کییه تمییام خعوصیییات       ییورم مکعییوص اخییذ پاسییپورت کمپیییوتری    

تکلیی  ، و ییییه ، تییاری  تومییه )روز ،  ومییهیت،اسییم ، ومییه ،تییذکر  دراییین  ییورم  میگییرددان شییک  متقاضییآ در  

 حتمآ است.درین  ورم ادرا دقیق وممبر تیلیون همرا   ،قه   امهاز ،مام  ، حج ، محج تومه  ما  وسال(
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 بمنظور اخذ پاسپورت حضورشخص متقاضیماده ششم :  

 ح ورشان ضروری پنهاشته میکود. ( سال باشنه9سن شان باال تر از ) که تمام متقاضیان -1

بمنظور اجیرای پاسیورت امعیه  از متقاضییان کیه بنیابر دالییج صیحآ درشییاخامه هیا وییا مراکیز صیحآ               -2

پاسییپورت بییا ایجییاد ییی  تیییم سیییار داخییج بسییتر بییود  وتییوان گکییت وگییذار را مهاشییته باشیینه ، ریاسییت  

 اجراات الزم وبموقع مآ ممایه.

  تصدیق بایومتری : -ماده هفتم:

)تثبیییت هویییت بااسییتیاد  از مککعییه هییای  یزیومییو ی بییهن امسییان اسییت(که عبییارت ازمکییان امگکییت،عنبیه        

 :مواردنیج در ان رعایت گردد در جریان تعهیق بایومتری چکم،هنهسه دست و وتو میباشه.

متقاضیییان کییه ازجامییب مییو یین پاسییپورت بایومترییی  میکییومه : مکییان امگکییت ،  وتییوی شییک  ،         -1

 چکم وشهرت مکمج متقاضآ ثبت میگردد.

بایومترییی  شییه  ممییآ توامییه بنییاً موجودیییت خییود   آهیییچ شییک  بجییای شییک  دیگییری بعییورت قطعیی  -2

 متقاضآ پاسپورت حتمآ است .

ان شییان خکیی  بییود ( یکروزقبییج ازمراجعییه امگکییتمحاسیین سییییهان وا رادیکییه خطییوط پییاپییری )مکییان  -9

 به ادارات بایومتری  دستان شامرا با مواد شحمآ چرپ مماینه.

درصییورتیکه اشییکاص ازجامییب مسیییومین بایومترییی  مظنییون  اهرگردمییه ر ییع مسیییومیت شییان ازجامییب   -4

 ادارات نیربط رسماً صورت میگیرد.

گردیییه  باشییه  پاسییپورت تثبیییت هویییتاگییر شییک  متقاضییآ ییی  بییار درسیسییتم بایومترییی  در بکییش   -5

بییرای بییاردوم کییه زییرس اخییذ پاسییپورت مراجعییه مینماینییه ثبییت بایومترییی  ممیگردمییه ومییآ موجودیییت    

آ بکیییازرکنترول مکیییان امگکیییت شیییان بیییاالی امیییه تثبییییت هوییییت )بیف(کیییود )تیییآ  شیییک  متقاضییی

 ،سآ،ان(در ادار  پاسپورت حتمآ است.

پاسییپورت مراجعییه مینماینییه در سیسییتم بایومترییی  تثبیییت  ( سییامگآ کییه زییرس اخییذ 2ازیییال زیییر سیین) -6

 هویت ممیگردمه.
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 فصل سوم

 شرایط وطرز توزیع پاسپورت

 پاسپورت: درخواست -ماده هشتم :

، مظامیییان ، وکیییی محتییرم پارممییان وموسسییات دومتییآ کییه نریعییه مکاتیییب       کارکنییان خییهمات ملکییآ  -1

مکتییوب  وتییوی شییان ازجامییب ادارات مربییوط مهمییور شییه  باشییه معر ییآ       کییوحرسییمآ زوریکییه در

 گردد.

ر صییکوو وزارت هییاشکاصیییکه و ییییه رسییمآ مهارمییه بکییمول ازیییال وخییامم هییا عری ییه چییاپآ کییه م    -2

محتییرم مامیییه دران مهمییور شییه  باشییه بییه ادار  مرکییزی پاسییپورت وواحییه هییای ادار  والیتییآ ان ارائیییه  

 مماینه.

( سییال عری ییه از جامییب وامییهین زوریکییه  وتییوی وامییهین میییز    12ن امییآ سیین )بییرای ازیییال وموجوامییا  -9

 درعری ه معب شه  باشه ترتیب میگردد.

ون صییحآ وزارت محتییرم صییحت عامییه بییه اسییاا مکتییوب رسییمآ معر ییآ  یمری ییامیکه از زریییق کمیسیی -4

 میگردمه درحعه اجرای پاسپورت شان قاموماً اجراات صورت میگیرد.

ب رسیییمآ ازوزارت محتیییرم تجیییارت وصییینایع وادار  محتیییرم ایسیییا وجیییواز باارائییییه مکتیییو تـــاجران : -5

 معتبرهمان سال اجراات صورت میگیرد.

حامیج  هیییات  برای شیرکت هیای تجیارتآ وسیاختمامآ صیرف بیه رئیی  ییا معیاون وییا یکیآ از اع یای              -6

شییرکت پاسییپورت صییادر میگییردد درصییورتیکه رئییی  ویییا معییاون هییردو میییاز بییه پاسییپورت داشییته      

 پاسپورت یکآ از امها قیه وبرای دیگر  پاسپورت اجرا میگردد.باشنه 

 معیاد پاسپورتماده نهم :

 پن  سال بود  که ازتاری  صهور ان محاسبه میکود. درمجموومعیاد پاسپورت کمپیوتری  -1

ان قیییه وپاسییپورت جهیییه دربییهل قیمییت ومحعییول ان صییادر  درخییتم مییهت پیین  سییال پاسییپورت قبلییآ   -2

 میگردد.

حات پاسییپورت بییه مسییبت سیییرهای متعییهد تکمیییج ویییز  گییردد دربییهل محعییول        درصییورتیکه صییی  -9

 وقیمت پاسپورت جهیه صادر میگردد.

مییام  (اسییپیج،هجییآ )درتییاری  تومییه ، محییج تومییه ، امییهاز  قییه ، شیینج ، ام ییا    زلطییآ امیئییآدرصییورت  -4

 وزیر  پاسپورت جهیه دربهل قیمت ومحعول صادر میگردد.
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 مفقودی پاسپورتماده دهم : 

از زریییق ا نییان اعیمییات صییورت گر تییه پارچییه کتنیی  اعییین    درصییورت میقییودی پاسییپورت ، اعییین میقییودی   

بییه ادار  مرکییزی ویییا واحییه هییای اداری ان دروالیییات ازیییو داد  شییود بعییهاز سییاقط سییاختن     درخواسییتضییم 

بییادر مظییر  اعتبییار پاسییپورت بییه تمییام سییرحهات رسییماً اخبارشییه  پاسییپورت جهیییه دربییهل قیمییت ومحعییول ان  

 صادرمیگردد.( قامون پاسپورت  29داشت ههایت ماد  )

 ق پاسپورتیحرماده یازدهم : 

پاسییپورت جهیییه دربییهل ، ماحیییه مربییوط واهییامآ منطقییه وتائیییهی ادارات مربییوط   –بعییهاز تائیییهی ادارات ازیایییه 

 قیمت ومحعول صادر میگردد.

سییوابق حییید گردیییه  پاسییپورت جهیییه دربییهل  وزیییر  مییوارد پاسییپورت ضییم  درصییورت شسییتن ، پییار  شییهن  

 قیمت ومحعول ان صادر میگردد.

 شرایط ممنوع الخروج ماده دوازدهم :  

 صادر شه  باشه.اشکاصیکه حکم مبنآ بر ممنوو امکرو  شان اززریق مراجع عهمآ وق ائآ  -1

ممنییوو امکییرو  شییه    باصیییحیت ی حقییوقآ داشییته ورسییماً از زریییق ادارات حقییوقآ  کاصیییکه دعییوشا -2

 امه

رسییماً  باصیییحیتواززریییق مراجییع امییه اشکاصیییکه از ادارات ومراجییع رسییمآ وزیییر رسییمآ مقییروس   -9

(قییامون پاسییپورت حتمییآ   51همچنییان رعایییت حکییم مییاد  ) ممنییوو امکییرو  شییان صییادرگردیه  باشییه   

 میباشه.

امکروجییت شیان را   برای ا یراد واشیکاص  یول امیذکر زمیامآ پاسیپورت صیادر میگیردد کیه ر یع ممنیوو             -4

 (قامون پاسپورت.52)مطابق صراحت ماد   رسماً ارائیه بهارمه مراجع باصیحیتاز 

 ( :BIVشعبه بی  )ماده سیزدهم :  

 .ازمییینانش یآ این بکیههف اساس

   .از سوابق جرمآ شک  متقاضآ

 میباشه. (BIVبااستیاد  ازسیستیم بیییییف )
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 اولویت ها 

بییرای معلییومین ، معیییوبین ، مری ییان ، محاسیین سییییهان ، خییامم هییا وازیییال زیرسیین   صییهور واجییرای پاسییپورت 

 مسبت به سایر متقاضیان اومویت دارد.

 :شرایط وموعد بطالن پاسپورت سابقه ودست نویسماده چهاردهم : 

درصییورتیکه سییازمان هوامییوردی ملکییآ جهییان برحامییج پاسییپورت متییذکر  درسییط  جهییان اجییاز           -1

 پرواز را مههنه.

صییورتیکه سیییارت هییای ککییورهای خییارجآ ومماینییه  گییآ هییای سیاسییآ شییان مقیییم ا نامسییتان بییه    در -2

 صادر منماینه.  پاسپورت های متذکر  ویز

 درصورتیکه رهبری محترم وزارت امورخارجه وامورداخله درزمینه تعمیم اتکان مماینه. -9

 مقاصد صدور پاسپورت ماده پانزدهم: 

وزنییان بییرای هم ،تجییارت ، مری ییآ ، دیییهن اقییارب ، مناسیی  مییذهبآ وکییاربییه هییهف سیییاحت ، صییهور پاسییپورت 

 عزیزاجرا وتوزیع میگردد.

 عرایض  خشدربماده شانزدهم : 

ه تعییهیق مسییکن گییزین شییه  باشیینه بعییهاز ارائیی امعییه  هموزنییان عزیییز کییه دردیگییر والیییات ککییور بطییور دایمییآ

ادارات محتییرم محییج زیسییت دراجییرای پاسییپورت شییان اجییراات اصییومآ   وکیییج گییذر و از زییرف سییکومت دایمییآ 

بییرای کارمنییهان دومییت بعییهاز معر ییآ رسییمآ توسییط ادار  مربییوط ، پاسییپورت امهییا   وهمچنییان  یییردمیگصییورت 

 اجرا میگرد

 فصل چهارم

 مکلفیت ادارات والیتی پاسپورت

 دروالیات کشورتوزیع وصدور پاسپورت ماده هفدهم : 

بییه همییین ترتیییب هرمتقاضییآ پاسییپورت مظربییه ضییرورت امریییت پاسییپورت قومامییهامآ امنیییه والیییات مربییوط بییا   

تییذکر  دسییت داشییته مراجعییه مینماینییه بعییهاز اخییذ  ییورم درخواسییتآ )میواپلکیکیین( وزییآ مراحییج قییامومآ تثبیییت   

 نوو امکرو  ممنوو امکرو  وعهم مم، هویت درمربوزات والیت مربوزه بعهازسقم وصحت بودن تذکر  
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مترییی  شییه ( تعر ییه بییامکآ را اخییذ بییه تحییویلآ ان میپییردازد بعییهاز تحییویلآ دربامیی  بییا اویزدسییت داشییته     و)بای

 دوبار  به امریت 

 

ر پییول تعییین شییه  کییه دربامیی  تحویییج ممییود  ( ومقییهاممییود  ومسیییومین بکییش )اسییم ، تکلیی  پاسییپورت مراجعییه

ورت وگییر تن پاسییپورت بییروز وتییاری  تعییین شییه  را تسییلیم در  سیسییتم مینمایییه وبییرای شییان رسیییه اخییذ پاسییپ

 مینمایه.

ممییود  نریعییه ایمییج بییه امریییت ارتبییاط والیتییآ ادار  مرکییزی        (اسییکن تعییویر بییرداری )  متبییاقآ اسییناد را  

ممییود   (پرمییت چییاپ)پاسییپورت زییرس زییآ مراحییج بعییهی ارسییال میهارمییه امریییت ارتبییاط والیتییآ تمییام اسییناد را 

مکلییف اسییت مینمایییه وبعییهاز پرمییت وتکمیییج شییهن پاسییپورت ، امریییت چییاپ     وبییه بکییش هییای مربییوط تسییلیم  

   های امی شه  پاسپورت

امتقییال بییه والیییت  ءامییاد ی زییرس امتقییال بییه امریییت ارتبییاط والیتییآ تسییلیم ممایییه وپاسییپورت هییا    متقاضیییان را

 .ارسال میگردد توسط پست سریع به والیات همجوار اززرف ادار  مرکزی
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 فصل پنجم

 مدیریت ویزه اتباع خارجی

 مدیریت ویزه اتباع خارجیمکلفیت  هجدهم: ماده
متکیآ بیه قیامون مسیا رت واقامیت اتبیاو خیارجآ دردومیت جمهیوری ا.ا. تمهییه وییز             مهیریت وییز  اتبیاو خیارجآ    

، مییامورین عییادی سیییارتکامه هییا واع ییای     پاسییپورت هییای عییادی مامنییه سیییاحان خییارجآ ، متکععییین      

،مییامورین عییادی ملییج متحییه را   انامهییا ،  ورمامسییتهییای موسسییات بییین اممللییآ زیرحکییومتآ واع ییای خییامواد   

قومسییلآ  موعیییت ویییز  درخواسییت شییه  اززییرف مماینییهگآ سیاسییآ اجییرا میهارمییه صییهورویز  بییا درمظرداشییت  

ککییور درخییار  ککییور صییورت گر تییه وتمهیییه ان بنییا برتعامییج کییه  عیییً وجییود دارد بعییهاز معر ییآ ادارات         

رسییمآ دعییوت کننییه  )تبعییه خییارجآ را کییه بکییارمآ گمارمییه( اززریییق وزارت تجییارت یییا ادار  ایسییا بییه سلسییله    

ا کننییه  میباشییه مواصییلت مرجییع مهییائآ واجییرکییه ریاسییت پاسییپورت بییه وزارت امورخارجییه ، وزارت امورداخلییه 

 میورزد.

رویییه هییای  اییین ادار  بییا درمظرداشییت تکییکی  مسییتحق ویییز  وتثبیییت ویییز  مظربییه هییهف مسییا رت رعایییت     

 اجراات میهارمه.ب که متقاضآ ویز  معر آ شه  بااممثج وبمیحظه مکات

وعیییت ویییز  ارجییاو میگییردد مسیییول تعر ییه مظربییه م بعییهاز وصییول اسییناد ومیحظییه بییه مسیییول توزیییع تعر ییه   

تثبیییت شییه  تعر ییه بییامکآ و ییورم درخواسییتآ ویز )میواپلکیکیین ویییز ( رامیییز بییرای متقاضییآ ویییز  تسییلیم ممییود  

ر( مراجعییه ی)کیکیی خزامییه دار زدش را خامییه پییوری وبییه زمییان معینییه مییبعییهاز تحییویلآ پییول دربامیی  و ییورم خییوی

 :دارای مراحج نیج میباشه مینمایه

ه کییه پییول خییویش را تحویییج بامیی  ممییود  و ییورم خییویش را     نییمراجعییه مینمایامعییه  متقاضیییان ویییز     -1   

وتییاری  امییرا بییا اسییم وتکلیی    مسیییومین بکییش مقییهار پییول وممبییر اویزبییامکآ    مییهمکمییج خامییه پییوری ممییود  ا 

موصوف داخیج سیسیتم ممیود  وسینه رسییه زمیان وتیاری  معیین بازگکیت بکیازر اخیذ دوبیار  پاسیپورت وییز                

 ه.نشه  مراجعه مینمای

خزامییه مکمییج متقاضییآ ویییز  )دیتییا امتییری( تمییام اسییناد بییه وقییت معییین بییه اییین بکییش          معلومییات در    -2

 به مککج  زیکآ وامکترومیکآ مواصلت مینمایه. (ریکیکدار)

شییکج امکترومیکییآ  بییه )ریسییر ( وکنتییرول: تمییام معلومییات کییه ازشییک  متقاضییآ ویییز  بییه اییین بکییش         -9

 وعهم ممنوو امکرو  ان تعهیق وبعهاً به مهیریت بکش ارسال میهارد.مواصلت مینمایه ازممنوو امکرو  
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تمییام اسییناد متقاضیییان ویییز  کییه بکییکج  زیکییآ وامکترومیکییآ مواصییلت ورزیییه     مییهیریت بکییش )اوتییورایز(   -4

را کنتییرول وازصییحت اسییناد وممنییوو تم شییه  سییاسییت معییاون ویییا مییهیربکش تمییام اسییناد را بییا تحریییر در  سی 

 زمینان خویش را حاصج به بکش چاپ ویز  ههایت میههه.امکرو  بودن ا

چییاپ )پرمییت( بییه اییین بکییش میییز تمییام معلومییات بکییکج امکترومیکییآ بییا پاسییپورت هییای متقاضیییان بکییازر       -5

 پرمت کردن ویز  مواصلت وامتقال میکود.

میهارمییه  ن ازمینییان حاصییجا نویییز  هییای پرمییت شییه  را کنتییرول وازصییحت بییود ، کنتییرول کیییییت )کییوامتآ(  -6

ویییز  درپاسییپورت متقاضییآ اقییهام مینمایییه وبعییهاز ام ییا مسیییول بکییش زییرس مهییر وام ییا   نوبییا معییب ممییود

 به رئی  ادار  امتقال وزرس توزیع اماد  میکود.

جمییع ممییود  دراخیییر مییا  درمح ییر    ویییز  )اسییپول( دراییین بکییش ویییز  هییای بازییج شییه  را   نبازییج ممییود -2

امنیییت ملییآ ، ریاسییت پاسییپورت ، وریاسییت خییزاین وزارت      ریاسییت و  متکییکج از مماینییهگان   هیییات مکییتلط  

 محترم مامیه حریق میگردد.

 :و تطبیقمنظوری 

بییاالی تمییام  بعییه از منظییوری وزیییر امییور داخلییه   بییرای متقییا ضیییان   کمپیییوتری زرزامعمییج اجییرای پاسییپورت  

ریاسیت پاسیپورت مکلیف اسیت پییین      . تطبییق اسیت  منسیوبین ریاسیت پاسیپورت در مرکیز ووالییات ککیور قابیج        

 تطبیقآ این زرزامعمج را ترتیب وعملآ ممایه.  

 مرور طرزالعمل:

قابییج مییرور بییود  امیییه واریییم مسییرمین امییور مظریییات وپیکیینهادات سییامم  ییی  سییال مییهت بعییه ازهییذا زرزامعمییج 

 .ابراز ممود  ممنون سازمه زرزامعمجخویش رادرزنامنهی این 

 وارتباطات:نشر 
مراجیع نییربط مکیر، تکثییر ودر شییر پاینیت ریاسیت عمیومآ پامیسیآ هیای تحقیقیاتآ بیه              قیی زرزامعمج هیذا از زر 

 ادرا نیج میز مکر میگردد:

   http://moinocsps01:81/sites/gdp/default.aspx 
 http://sharepoint 

 نظارت:بررسی و
بررسییآ ازتطبیییق اسییتراتیلی وپامیسییآ    ازتطبیییق زرزامعمییج هییذا بییهو  مییهیریت عمییومآ  ومظییارت  بررسییآ

 های معینیت پامیسآ و استراتیلی میباشه. 
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http://sharepoint/
http://sharepoint/
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 مؤخذات

 قامون اساسآ جمهوری اسیمآ ا نامستان. -

 قامون پاسورت. -

 قامون پومی . -

 مقام عامآ ریاست  .ا.ا. 42/2/19( مور  4852 رمان شمار ) -
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