
 

 و اصالحات بعدی 12/3/1352آئین نامه اجرایی قانون ورود واقامت اتباع بیگانه مصوب 

 

شناخته شده  که مجاز توانند در مرزهائی ماموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کل کشور می : 1ماده 

دارند براساس نظررا  قبیری ازار     برای دارندگان گذرنامه های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را

 15ر برای مد  حداکث 1310اقامت اتباع خارجه مصوب سال  قانون اراد ا 2امور خارجه ا رعایت ماده 

 .راادید طبق تعرفه راادید عبور صادر نمایند راز با دریافت حق

 

صدار راادید عبور برای اشخاص زیرموکول بره تصصر ل اجرازه خراص ازار  امرور خارجره        : 2ماده 

  :خواهد بود

 افررررراد برررردان تابع ررررت ا یادارنرررردگان بررررری گررررذر  ل رررره  اسرررره   هررررای خررررارجی       -الرررر  

 .شود طرف ازار  امور خارجه تع  ن می اتباع دالی که از -ب 

 

ب گانگانی که  های مراکز استان ا شهرستان م توانند برای شهربانی در مرکز ا شهربانی ماموران : 3ماده 

 .راادید رفت ا برگشت صادر نمایند باشند با رعایت مقررا  مربوطه دارای  راانه اقامت معتبر می

 .ا برگشت صادر خواهد شدراادید برای یکبار رفت  : 1تبصره 

 .مد  اعتبار راادید برگشت از تاریخ خراج از مرز سه ماه خواهد بود : 2تبصره 

باشرد ا قابرل تمدیرد ن رز      مد  اعتبار راادید رفت ا برگشت برای خراج از کشور یکمراه مری   : 3تبصره 

 .خواهد بود

 28/12/1353تصویب نامه مورخ 

بنابردرخواست سازمان  ب گانه ایکه در خدمت ازارتخانه ها ا موس ا  دالتی م باشنداتباع  برای : 4تبصره 

 .اعتبار  راانه اقامت صادر خواهد شد مربوطه ، اجازه رفت ا برگشت برای یک یا چند بار در مد 



موس ره   ای که در موس ا  غ ردالتی در ایران اشتغال دارند بنابه درخواسرت  برای اتباع ب گانه : 5تبصره 

بار رفت ا برگشت  ا تعهد آن موس ه مبنی بر  رداخت مال ا  بردرآمد م تخدم اجازه یک یا چند مربوط

 .ددر مد  اعتبار  راانه اقامت صادر خواهد ش

 راز  ر  از اراد بره ایرران    8که بخواهد در ایران اقامت نماید مکی  است ظررف   هرخارجی : 4ماده 

انضرمام سرایر مردارز  زم     اقامت را تنظ م ا تکم ل ا امضاء نموده بهبرگهای درخواست صدار  راانه 

شرهربانی مصرل  ر  از رسر دگل      .ت ری م نمایرد    بشهربانی مصیی که م خواهد در آنجااقامت اخت ار کند

          با اخرذ حقروق قرانونی صرادر ا یرا از صردار  راانره اقامرت امتنراع          مدارز ارائه شده  راانه اقامت موقت

 .ارزد می

 

ناح ره   اقامت دائم از طرف شهربانی مرکز استان یا شهرستان که خارجی م خواهد در آن اجازه : 5ماده 

اراد ا اقامت اتباع خارجه مصوب  قانون 3اقامت گاه دائمی ا قانونی اخت ار کند با رعایت مقررا  ماده 

 .ر خواهد شد   از موافقت شهربانی کل کشور صاد در صور  احراز هر یک از شرایط زیر 1310سال 

 

 18سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متنااب در ایران بوده ا بهنگام تقاضا ب ن  5متقاضی دارای  -ال  

 . سال تمام رس ده باشد

بوده ا مقام عالی عیمی یا شغل  متقاضی دارای دا سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متنااب در ایران -ب 

 . مقاما  صالح تدار ممیکتی رس ده باشد تول دی ا عمرانی به تائ د یا تخصص اا در امور

ارزنده  سابقه اقامت قانونی متوالی یا متنااب در ایران بوده ا خدما  شای ته ا متقاضی دارای دا سال -ج 

 . رس ده باشد اا به امور عام المنفعه در ایران به تائ ه مقاما  صالح تدار ممیکتی

 . ی دارای زن ا فرزند ایرانی باشدمتقاض -د 

در امور تول دی ا عمرانی  متقاضی دارای دا سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متنااب در ایران بوده ا - ه

 . سرمایه گذاری کرده باشد ایران که مورد تائ د مقاما  صالح تدار ایران باشد



ی یا متنااب در ایران بوده ا درآمد شخصری یرا حقروق یرا     متوال متقاضی دارای دا سال اقامت قانونی -ا 

 .اا به تائ د یکی از بانکهای مجاز ایران رس ده باشد م تمری بازنش تگی

اقامت خارج ان از نظر این آئ ن نامه اقتی اقامت قانونی مص بوب م شود که به استناد  راانه اقامت  :تبصره  

  .باشد

 

از مادر ایرانری ا  ردر    اجازه اقامت فرزندان متولد در خارج ، : ئت ازیران ه 16/6/79مصوب  - 2تبصره 

 ذیرفته می شوند ، با ارائه مدارز قانونی صادر شده  خارجی همچن ن از مادر خارجی که به تابع ت ایرانی

اجازه  فرزندان مورد اشاره افق شرایط ذیل می توانند به استناد .صادر خواهد شد  از کشور متبوع فرزندان

 :یاد شده ، در ایران اقامت نمایند

 . فرزندان اناث مادامی که ازدااج ننموده اند -ال  

 .   سال تمام هجری شم ی18فرزندان ذکورتا رس دن به سن ه جده   -ب 

 ل باشد ا در هر در حال تصص چنانچه مادر فرزند ذکور در ایران اقامت داشته باشد ا یا فرز ند ذکور -پ 

بند ب  ب شتر شود ، بترت ب مورد تا زمان اقامت مادر ا یا  یک از موارد مزبور ، سن فرزند از م زان مقرر در

 . اتمام تصص ل

 

اقامت اتباع خارجه  قانون اراد ا 14صدار  راانه اقامت موقت یا دائم بم زان مقرر در ماده  حق : 6ماده 

 .گردد الصاق ا باطل می ابر آن تمبر به  راانه اقامتدر ایران اصول خواهد شد ا بر

 

شهربانی یک ن خه از برگهای درخواست صدار  راانه اقامت را  -    از صدار  راانه اقامت : 7ماده 

م نمایرد ا   حوزه ژاندارمری که خارجی در حوزه استصفاظی آن اقامت خواهد کرد ارسرال  به کالنتری یا

 .آتی نگهداری نماید کالنتری یا ژندارمری مربوط مکی  است این سوابق را بمنظور مراجعا 

 

نامه  ناهندگان دفترچه اقامت  ناهندگی از شهربانی کل کشور   ناهندگان خارجی که طبق آئ ن : 8ماده 

 .باشد این آئ ن نامه م تثنی می 5ا  4از مقررا  مواد  دریافت نموده اند



 

یرا    راانه اقامت موقت یا دائرم بایرد تغ  رر مصرل کرار ا یرا اقامرت خرود را بشرهربانی          دارندگان : 9ده ما

شهربانی یا ژاندارمری مصل  راز از اراد به مصل اقامت ا یا کار جدید به 8ژاندارمری مصل قبیی ا ظرف 

 .اطالع دهند "جدید کتبا

 

ا سایر مدارز م افر  خود را در صور  تقاضای هر تبعه خارجی مکی  است  راانه اقامت ی : 10ماده 

 . ماموران انتظامی ارائه نماید

 

صدار المثنی  راانه اقامت طبق مقررا  بالمانع م باشد که با دریافت حقوق قانونی ا الصاق ا  : 11ماده 

 . ابطال تمبر انجام خواهد شد

 

یرا بوسر یه    " راانره اقامرت شخصرا   اتباع خارجی باید برای ت ی م برگهای درخواست صردار   : 12ماده 

 . شهربانی مصل مراجعه نماینده نماینده خود ب

 

دالت م باشرند م تواننرد    خارج ان که در استخدام ازارتخانه ها ا موس ا  دالتی ا یا ااب ته به : 13 ماده

وسط    از گواهی ازارتخانه یا موس ه مربوط ت برگهار درخواست صدار  راانه اقامت را تکم ل نموده ا

 .خدمت خارجی بشهربانی مصل ارسال نمایند نماینده معرفی شده سازمان مصل

 

ساعت    از اراد خارجی هویت ا تاریخ اراد اا  24اماکن عمومی موظفند ظرف  م ئول ن : 14ماده 

 .ژاندارمری ت ی م نمایند در فرمهای مخصوص اعالم ه اراد ردج ا به نزدیکترین کالنتری یا  اسگاه را

 

عمومی اطالق م شود به هتیها ا م افرخانه ها ا  ان  ون ا بطور کیی  از لصاظ این آئ ن نامه اماکن : 1تبصره 

 . اماکنی که بنصوی از انصاء م افر می  ذیرند همه

ن کل کشور ته ه ا در اخت ار صاحبا های مخصوص اعالم ه اراد م افرین توسط شهربانی فرم : 2تبصره 

 .شود ذارده میاماکن عمومی گ



 

 یا متصرفان اماکن شخصی موظفند توق  هر خارجی را که یک شب یا ب شتر در منزل صاحبان : 15ماده 

 اسرگاه ژانردارمری اطرالع     رعنوانی اقامت می نمایند بهر اس یه ممکن به نزدیکترین کالنتری یرا ه آنها به

 .دهند

 

ونی از صدار یرا تمدیرد یرا تجدیرد  راانره      شهربانی کل کشور طبق موازین قان در مواقعی که : 16ماده 

ابالغ خواهد نمود  "خودداری ا به اخراج خارجی اتخاذ تصم م نماید این تصم م را به متقاضی کتبا اقامت

قانون اراد ا اقامت اتباع خارجره   12ماده  راز از تاریخ رایت اخطاریه برابر 15ا خارجی م تواند ظرف 

انی را به ازار  کشور ت ی م نماید ازار  کشرور  ر  از دریافرت    شهرب تقاضای تجدید نظر در تصم م

امرور   مردیرکل س اسری ازار  کشرور ، نماینردگان ازار      :موضوع را در جی ه ای مرکب از تقاضانامه

کشور مطرح ا تصم ما   خارجه ، ازار  دادگ تری ، سازمان اطالعا  ا امن ت کشور ا شهربانی کل

 .ور ابالغ خواهد کردکم   ون را به شهربانی کل کش

 

 ا اصالح ه 1310کل کشور باید مواد قانون اراد ا اقامت اتباع خارجه مصوب سال شهربانی : 17ماده 

انگی  ی ا فران ه چاپ ا همچن ن  های آن ا مقررا  این آئ ن نامه را برای اطالع عموم بزبانهای فارسی ا

جه ن ز متن ا ترجمه های مزبور را به ماموریتهای ایران امور خار ازار  .در جراید کث را نتشار منتشر نماید

 .ماموریتهای دیپیمات ک ا کن ولی خارجی در ایران ارسال خواهد نمود در خارجه ا

 

مغایر  داشته باشد  نامه های مربوط به اراد ا اقامت اتباع ب گانه که با مفاد این آئ ن نامه آئ ن : 18ماده 

 . ه میغی استاز تاریخ تصویب این آئ ن نام


