
 

 طوسيطوسيطوسيطوسي    خيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصيرخيريه خواجه نصير    بنيادبنيادبنيادبنياد

    آيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاآيين نامه ها، تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها

 >>ساير مقررات   <<

 و ديتمد صدور، نيهمچن و كار حق با ورود ديرواد صدور جهت الزم مدارك و يياجرا روش دستورالعمل

 ياسالم يجمهور كار قانون 129 ماده يياجرا نامه نييآ 11 ماده موضوع يخارج اتباع كار پروانه ديتجد

 رانيا

 ياموراجتماع و كار ريوز 19/1/1382 مورخ مصوب

        

    كاركاركاركار    حقحقحقحق    بابابابا    ورودورودورودورود    ددددييييروادروادروادرواد    صدورصدورصدورصدور: : : : اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 ياموراجتماع و كار كل اداره توسط و استانها مراكز در يخارج اتباع يبرا يكل كار حق با ورود ديرواد صدور با موافقت -1 ماده

 .ديآ يم عمل به

 :است ريز شرح به كار حق با ورود ديرواد يتقاضا يبرا الزم مدارك -2 ماده 

 نمودار شماره درج ها، پروژه با ارتباط در( مجاز يامضا با كار حق با ورود ديرواد درخواست بر يمبن كارفرما يكتب درخواست -1

 ).است يالزام يسازمان

 .انيكارفرما به مربوط هياول اطالعات فرم نسخه كي ليتكم -2

 .كشور در يخارج اتباع به مربوط يها فرم نسخه 3 ليتكم -3

 )ندارد فرم نيا ليتكم به ازين پروژه ريغ دولت و يخصوص بخش( پروژه بخش به مربوط هياول اطالعات يها فرم نسخه كي ليتكم

 الزم هستند كل اداره نيا در يقبل سابقه يدارا كه شركتها( آن راتييتغ نيآخر و سيتاس يآگه بر يمبن يرسم روزنامه ريتصو

 .)ندينما ارائه را راتييتغ نيآخر يرسم روزنامه ريتصو است

 شناسنامه و ازدواج سند ريتصو نيهمچن و كشور يها ياستاندار از يكي اي و كشور وزارت توسط صادره ييزناشو پروانه ريتصو

 .باشند يم يرانيا همسر يدارا كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا آنها اصل تيرو از پس

 :كارفرما تعهد فرم ليتكم

 پوشش تحت و يخصوص كارخانجات و عيصنا بخش در يانداز راه و نصب منظور به كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا -تبصره

 :است يضرور زين ريز مدارك فوق مدارك بر عالوه هستند رانيا ياسالم يجمهور كشور عازم

 

 .آالت نيماش ديخر قرارداد ريتصو -1

 .گمرك از آالت نيماش صيترخ سبز برگ ريتصو -2



 .يبردار بهره پروانه اي و ياصول موافقت ريتصو -3

 .است ريز شرح به كار حق با ورود ديرواد صدور با موافقت يياجرا روش -3 ماده

 انهيرا در درخواست ثبت ليتكم صورت در آن پاراف و كارفرما ندهينما توسط مربوطه واحد به الزم مدارك و درخواست ليتحو

 .مربوط واحد به انهيرا قيطر از درخواست ارسال

 يفن ئتيه مصوبه به ازين كه ييدرخواستها از دسته آن ارسال و مربوطه كارشناس توسط درخواست يبررس و تيصالح استعالم -4

 .مذكور ئتيه به دارند استان يخارج اتباع اشتغال

 .امضاء و مهر جهت تيريمد دفتر به آن ارسال و كار حق با ورود ديرواد برگه صدور -5

 اي امورخارجه وزارت – يكنسول امور كل اداره به آن ارسال و رخانهيدب توسط كار حق با ورود ديرواد برگه صدور و ثبت -6

 .استان در امورخارجه وزارت يندگينما

 :مهم تذكرات

 و كار كل اداره به را يو كار پروانه صدور جهت الزم مدارك كشور به تبعه ورود از پس ماه كي حداكثر است مكلف كارفرما

 .ديگرد خواهد عمل رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 181 ماده طبق ريتاخ صورت در است يهيبد. دينما ارائه استان ياموراجتماع

 ترجمه منعقده قراداد ريتصو از نسخه كي همراه را خود يخارج پرسنل يسازمان نمودار ابتدا است الزم پروژه، بخش يشركتها

 و يرانيا و يخارج كار يروين درصد نييتع ،يآموزش يها برنامه قرارداد، مبلغ خاتمه، و شروع خيتار موضوع، يحاو كه شده

 .ندينما ارائه است قرارداد نيطرف امضاء

 مدت به امورخارجه وزارت به استان ياموراجتماع و كار كل اداره توسط شده اعالم خيتار از كار حق با  ورود ديرواد اعتبار مدت

 .بود خواهد ماه 3

 .است يالزام يسازمان نمودار و ديرواد شماره نيآخر ذكر با كارفرما يكتب درخواست ارائه ديرواد ابطال جهت

    كاركاركاركار    پروانهپروانهپروانهپروانه    صدورصدورصدورصدور    ----دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 .ديآ يم عمل به ياجتماع امور و كار كل اداره توسط و استانها مراكز در يخارج اتباع هيكل جهت كار پروانه صدور -1 ماده

 :است ريز شرح به كار پروانه ديتمد و صدور يتقاضا يبرا الزم مدارك -2 ماده

 كد كه كارفرما، يخارج اتباع كارفرما، مجاز مهر و امضاء با نظر مورد تبعه كار پروانه صدور بر يمبن كارفرما يكتب درخواست -

 .است يالزام آنان ييشناسا كد ذكر دارند ياجتماع امور و كار كل اداره در ،يا انهيرا ييشناسا

 .كارفرما مجاز مهر به ممهور و عكس الصاق با يخارج اتباع به مربوط اطالعات فرم نسخه 3 ليتكم -

 .است نشده درخواست كار حق با ورود ديرواد آنان يبرا كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا كارفرما هياول اطالعات فرم ليتكم -

 .رانيا يمل بانك شعب هيكل در پرداخت قابل كل يدار خزانه 66/132 شماره حساب به شده زيوار يبانك شيف اصل -

 .آن ظهر در تبعه مشخصات درج با 3×4 عكس قطعه 3 -

 .شركت يرسم روزنامه ريتصو -

 استان ياجتماع امور و كار كل اداره اي و يانتظام يروين دييتا به كه آن ريتصو اي و تيرو منظور به يخارج تبعه گذرنامه اصل -7

 .باشد دهيرس

 )7 بند در شده ذكر ريتصو ارائه عدم صورت در( گذرنامه ازين مورد صفحات ريتصو از نسخه كي -8

 .باشد اعتبار ماه 2 يدارا حداقل كه مزبور دفترچه صفحات از كامل ريتصو نسخه 3 ارائه ،يپناهندگ دفترچه داشتن صورت در

 .باشد اعتبار يدارا كه مزبور كارت ريتصو نسخه 2 ارائه ،يخارج اتباع وژه تيهو كارت داشتن صورت در

 تبعه متبوع كشور در رانيا ياسالم يجمهور سفارت دييتا به كه يخارج تبعه شده ترجمه يتجرب اي و يليتحص مدارك ريتصو -9

 .باشد دهيرس



 :تذكر

 .هستند يمستثن 9 بند مفاد از باشند يم عازم كشور به موقت مدت يبرا يانداز راه و نصب منظور به كه يكارشناسان از دسته آن

 .است ريز شرح به كار پروانه صدور يياجرا روش -3 ماده

 ليتكم صورت در آن پاراف و مربوطه واحد به كارفرما ندهينما توسط الزم مدارك و كار پروانه صدور درخواست ليتحو -

 .مدارك

 .انهيرا در درخواست ثبت -

 .مربوطه واحد به انهيرا قيطر از درخواست ارسال -

 .ربطيذ واحد توسط مربوط كارشناس به درخواست ارجاع -

 .درخواست يبررس و تيصالح استعالم -

 .امضاء و مهر جهت تيريمد دفتر به آن ارسال و كار پروانه صدور -

 .ديرس اخذ با كارفرما به آن ليتحو و رخانهيدب در كار پروانه ثبت -

 با كار قانون 122 و 121 ماده حسب اشتغال يفن اتيه در بيتصو اي و يسازمان نمودار بودن معتبر صورت در يخارج اتباع -

 .است بالمانع استانها در مربوط مقررات تيرعا

    تمديد يا تجديد پروانه كارتمديد يا تجديد پروانه كارتمديد يا تجديد پروانه كارتمديد يا تجديد پروانه كار    ----فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم

دارو سازي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي (تمديد يا تجديد پروانه كار كليه پزشكان و پيراپزشكان و ساير حرف وابسته  -1ماده 

كه در سازمانهاي منطقه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دانشگاههاي دولتي مشغول به كار هستند پس از ابالغ ...)و 

 .ا رعايت مقررات مربوطه در استان ها بال مانع استمصوبه دسته جمعي و يا انفرادي آنان ب

كه نياز (تمديد يا تجديد پروانه كار اتباع خارجي داراي همسر ايراني به استثناي اتباع خارجي شاغل در دستگاه هاي دولتي  -2ماده 

 .با رعايت كامل مقررات در استان ها بال مانع است) به مصوبه دارند

سال سابقه اقامت مجاز متوالي و يا پروانه كار  10حداقل (روانه كار اتباع خارجي داراي اقامت طوالني تمديد يا تجديد پ -3ماده 

با رعايت كامل مقررات در استان ) كه نياز به مصوبه دارند(به استثناي اتباع خارجي شاغل در دستگاه هاي دولتي ) معتبر در كشور

 .ها بال مانع است

) داراي كارت رانده شده گي(و رانده شدگان عراقي )  داراي دفترچه پناهندگي (انه كار پناهندگان تمديد يا تجديد پرو -4ماده 

 .شاغل در بخشهاي غير دولتي پس از دريافت مدارك الزم و با رعايت مقررات كامل در استان ها بال مانع است

بل از انقضاء اعتبار  پروانه كار اتباع شاغل در دستگاه شايسته است اداره هاي كل كار و امور اجتماعي استان ها يك ماه ق –تبصره 

هاي  دولتي، خالصه پروانه تبعه خارجي را جهت طرح در هيئت فني اشتغال به اداره كل اشتغال اتباع خارجي ارسال و پس از 

 .در خصوص تمديد يا تجديد پروانه كار اقدام نماينددريافت مصوبه مربوطه 

تمديد يا تجديد پرونه كار اتباع خارجي كه انجام آن در اين دستورالعمل به عهده استان ها محو ل نگرديده است، كال مي   -5ماده 

 .بايست در اداره  كل اشتغال اتباع خارجي در تهران انجام مي پذيرد

 :است ريز شرح به كار پروانه ديتمد يتقاضا يبرا  الزم مدارك -6 ماده

 امضاء با موصوف تبعه اشتغال ادامه به ازين علت ذكر با  نظر مورد يخارج تبعه كار پروانه ديتمد بر يمبن كارفرما يكتب درخواست -

 .كارفرما ييشناسا كد اعالم با همراه مجاز مهر و

 شركت مهر به ممهور) ياسالم حجاب تيرعا با ها خانم( عكس قطعه كي الصاق با  كار پروانه ليتحص پرسشنامه نسخه 3 ليتكم -

 .)است يالزام شماره ذكر باشند يم ييشناسا شماره يدارا كه ياتباع(

 .يمل بانك شعب هيكل در پرداخت قابل كل يدار خزانه 66/132 حساب به شده زيوار يبانك شيف اصل -



 .يانتظام يروين دييتا با ريتصو اي و تيرو يبرا گذرنامه اصل -

 .كار پروانه اصل -

 .)راتييتغ نيآخر با( يرسم روزنامه ريتصو -

 .)باشند يم يرانيا همسر يدارا كه ياتباع از دسته آن خصوص در( تيرو يبرا يخارج تبعه يرانيا همسر شناسنامه اصل ارائه -

 تيرو منظور به نيمهاجر يبرا كارت اصل ارائه و تيهو كارت اصل ارائه و پناهندگان يبرا معتبر يپناهندگ دفترچه اصل -

 .گذشته دوره در تيفعال عملكرد مشروح گزارش -10

 .ياتيمال حساب مفاصا -11

 و كار وزارت كل اداره به كار پروانه  اعتبار انقضاء از قبل ماه كي يستيبا يم كار پروانه ديتمد يبرا ازين مورد مدارك -تبصره

 .شود ارائه استانها ياجتماع امور

 :است ريز شرح به كار پروانه ديتجد يتقاضا يبرا الزم مدارك -7 ماده

 .كار پروانه ديتجد بر يمبن كارفرما يكتب درخواست -

 .يقبل يكارفرما يسو از كار خاتمه يگواه -

 .شركت مهر به ممهور و تبعه عكس الصاق با تبعه اطالعات به مربوط پرسشنامه نسخه 3 ليتكم -

 .كارفرما اطالعات به مربوط پرسشنامه نسخه كي ليتكم -

 .ياتيمال حساب مفاصا -

 .گذرنامه اصل تيرو -

 .ضيتعو صورت در ديجد گذرنامه ريتصو -

 .كار پروانه اصل -

 .رانيا يمل بانك شعب هيكل در پرداخت قابل كل يدار خزانه 66/132 حساب به شده زيوار يبانك شيف اصل -

 .)هستند يرانيا همسر يدارا كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا( يرانيا همسر شناسنامه اصل تيرو -

 ياسالم يجمهور كشور عازم كارخانجات و عيصنا بخش در يانداز راه و نصب منظور به كه يخارج اتباع از دسته آن يبرا -

 :است ازين مورد زين ريز مدارك هستند رانيا

 .آالت نيماش ديخر قرارداد ريتصو نسخه كي – الف

 .آالت نيماش صيترخ گمرك سبز برگ ريتصو -ب

 .يبردار بهره پروانه اي و ياصول موافقت ريتصو -ج

 و كار كل اداره در سابقه فاقد ديجد يكارفرما كه يصورت در( راتييتغ نيآخر و سيتاس يآگه بر يمبن يرسم روزنامه ريتصو -د

 .)است استان ياموراجتماع

 .است كار پروانه و كار حق با ورود ديرواد صدور مراحل مشابه كار پروانه ديتجد و ديتمد كار انجام مراحل -4 ماده

 ياجرا صرفاً است يخارج اتباع يشغل سمت رييتغ اي و خدمت ييايجغراف منطقه رييتغ به مربوط درخواست كه يصورت در -تبصره

 .است يالزام 2 ماده 7 و 3 ،1 يبندها

    ييييسازمانسازمانسازمانسازمان    نمودارنمودارنمودارنمودار    درخواستدرخواستدرخواستدرخواست: : : : چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 .است يالزام قرارداد عقد از قبل كارفرما، توسط رانيا ياسالم يجمهور كار قانون 128 ماده مفاد تيرعا -1 ماده

 :است ريز شرح به يسازمان نمودار بيتصو يبرا ازين مورد مدارك -2 ماده

 يم پروژه يمجر شركت مزبور يفرمها در مانكاريپ از منظور( پروژه بخش به مربوط هياول اطالعات پرسشنامه نسخه كي ليتكم

 .)است دهيرس ثبت به كشور در كه باشد



 .انيكارفرما به مربوط اطالعات پرسشنامه نسخه كي ليتكم

 يها برنامه نيهمچن و قرارداد مبلغ و خاتمه و شروع خيتار – موضوع( يحاو كه شده ترجمه منعقده قرارداد نسخه كي ريتصو

 ).قرارداد نيطرف امضاء و يرانيا و يخارج كار يروين درصد نييتع ،يآموزش

 اتباع اشتغال كل اداره در مستقر يخارج اتباع اشتغال يفن اتيه در يستيبا يم باال به نفر 10 يسازمان نمودار درخواست -تبصره

 .برسد بيتصو به و يبررس يخارج

 :تذكرات

 .شود هيارا كارفرما مجاز مهر و امضاء با ستيبا يم ها پرسشنامه و ها درخواست يتمام -

 .گردد پيتا و ييپاسخگو كامل طور به ستيبا يم ها پرسشنامه يها فيرد يتمام -

 صورت نيا ريغ در شود يخوددار يجمع دسته يها درخواست ارسال از نيبنابرا گردد، ميتنظ يانفراد ستيبا يم ها درخواست -

 .بود نخواهد سريم استان محل ياجتماع امور و كار كل اداره يسو از ياقدام چيه -

 : حاتيتوض

 در پروژه يسازمان چارت بيتصو از پس يخصوص بخش در شاغل يخارج اتباع يبرا كار حق با ورود ديرواد صدور با موافقت

 .رديگ يم صورت اشتغال يفن اتيه

 ياسالم يشورا محترم مجلس بيتصو به آنان كار پروانه صدور قبالً كه دولت بخش در شاغل يخارج اتباع كار پروانه ديتمد

 .است بالمانع كار قانون 129 ماده يياجرا نامه نييآ 5 ماده براساس باشد دهيرس

 به  كار قانون 129 ماده يياجرا نامه نييآ 8 ماده اساس بر يخارج اتباع) كار نوع اي و كارفرما رييتغ موارد( كار پروانه ديتجد

 .رديگ يم صورت اشتغال يفن اتيه موافقت از پس  كار قانون 122 ماده موضوع يخارج اتباع ياستثنا

 .است يالزام كار پروانه 4 صفحه در اقامت پروانه شماره ديق كار پروانه ديتجد اي ديتمد درخواست هيارا هنگام به

 


