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  رانيوز اتيه 18/7/1363 مصوب

 گذرنامه قانون 29 ماده 3 بند يياجرا  نامه  نييآ كشور وزارت م/25996 شماره شنهاديپ بر بنا 18/7/63 مورخ جلسه در رانيوز اتيه

 : نمودند بيتصو ليذ شرح به را 1351 مصوب

 داده باشند داشته يرانيا تيتابع  كه يآب و يخاك از اعم يمرز سكنه به) 29 ماده 3 بند( گذرنامه قانون طبق گذر پروانه ـ 1 ماده

 . شود يم

 نييتع رانيوز اتيه بيتصو و كشور وزارت شنهاديپ به عمان يايدر و فارس جيخل يجنوب ينواح و يمرز مناطق حدود ـ 2 ماده

 . شد خواهد

 . شود يم صادر وستيپ نمونه به مشخصات يدارا گذر پروانه ـ 3 ماده

 . شود يم صادر مرتبه دو سال در حداكثر و باشد يم روز 15 مدت به صدور خيتار از گذر پروانه اعتبار مدت ـ 4 ماده

 نيتام يشورا دييتا با يضرور موارد در نباشد كمتر سال پنج از ديبا گذر پروانه صدور منظور به مرز در سكونت مدت ـ 5 ماده

 . شود يم صادر شهرستان

 . گردد يم صادر گذر پروانه همجوار يها دولت و رانيا ياسالم يجمهور دولت نيب معاهدات تيرعا با نانيمرزنش يبرا ـ 6 ماده

 . باشد يم)  يمرزبان( يژاندارمر عهده به گذر پروانه صدور ـ 7 ماده

 . گردد يم صادر جداگانه فرد هر يبرا گذر پروانه ـ 8 ماده

 . هستند نيمرزنش شخص تابع اند دهينرس يقانون سن به كه يفرزندان و يرسم همسر ـ تبصره

 آن به مسافرت كه يمحل يبرا فقط و رديگ يم انجام گذرنامه قانون 19 و 18 و 17 و 16 مواد تيرعا با گذر پروانه صدور ـ 9 ماده

 .  است معتبر شود يم حيتصر گذر پروانه در

 رانيا وارد محل همان واز خارج ديبا) گذر پروانه در( شده نييتع يمحلها از باشند يم گذر پروانه يدارا كه يافراد ـ 10 ماده

 . شوند



 . كنند استفاده توانند يم شده  نييتع محل تا فقط)  يعموم ـ يشخص( هينقل لهيوس از هستند گذر پروانه يدارا كه يافراد ـ تبصره

 ندينما حمل خود با سوغات  اجناس و نقد وجه تومان هزار دو زانيم به توانند يم هستند گذر پروانه يدارا كه يافراد ـ 11 ماده

 )  است  دهيگرد  اعالم مجاز آن صدور دولت طرف از كه ياجناس(

 . شوند ينم گذر پروانه نيا مشمول يانتظام و ينظام ـ مسلح يروهاين ـ 12 ماده

 . شد نخواهد صادر سال همان در يالمثن ، شدن استفاده قابل ريغ اي فقدان صورت در ـ 13 ماده

 .دارد يقانون بيتعق گذر پروانه از استفادهء سو و جعل ـ 14 ماده

 

 


