
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        گذرنامهگذرنامهگذرنامهگذرنامه    قانونقانونقانونقانون

 يبعد اصالحات با 1351 اسفندماه مصوب

            اتاتاتاتييييكلكلكلكل    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 مسافرت يبرا قانون نيا مذكوردر رانيا ياسالم يجمهور دولت دار تيصالح مأموران طرف از كه است يسند گذرنامه ـ 1 ماده

 . شود يم داده  رانيا به خارج از مسافرت اي و خارج در اقامت اي و خارج به رانيا اتباع

 صدور. ندينما گذرنامه ليدتحصيبا رانيا به خارج از مسافرت اي و خارج در اقامت اي و كشور از خروج يبرا رانيا اتباع ـ 2 ماده

 يياجرا نامه  نييآ موجب به مزبور اسناد. دينما ثابت را كننده تقاضا  يرانيا تيتابع و تيهو كه است ياسناد هيارا به منوط گذرنامه

 . شد خواهد نييتع قانون نيا

 .  است ممنوع قانون نيا در مذكور مسافرت مدارك اي گذرنامه هيارا بدون كشور از خروج ـ 3 ماده

 يآگه و نييتع رانيوز اتيه  بيتصو و كشور وزارت شنهاديپ به بنا كه ينقاط از فقط آن از خروج اي و كشور به ورود ـ 4 ماده

 .  است مجاز ، شد خواهد

 به نباشد يشهربان كه ينقاط در و كشور كل يشهربان با مرز در آنها به يدگيرس و مسافرت مدارك و گذرنامه يبازرس ـ 5 ماده

 .  است كشور كل يژاندارمر عهده

 . ندينما يريجلوگ باشند رانيا به ورود يبرا الزم مدارك اي گذرنامه فاقد كه يافراد ورود از مكلفند مربوط مأموران

 اي و يرانيا تيتابع كه يدرصورت باشند رانيا به مراجعت يبرا مسافرت مدارك اي و گذرنامه فاقد يافراد كه يموارد در ـ تبصره

 يكنسول اي و ياسيس يها  تيمأمور از را رانيا به بازگشت  برگ مكلفند قانون نيا 20 ماده تيرعا با شود محرز آنان بودن يرانيا

 يياجرا نامه  نييآ موجب به اشخاص ليقب نيا بودن يرانيا و صيتشخ ضوابط. ندينما  افتيدر خارجه در رانيا ياسالم يجمهور

 . شد خواهد نييتع  قانون نيا

 نظر از 30 و 29 مواد گذرموضوع يها پروانه و 20 ماده موضوع بازگشت برگ نيهمچن و 9 ماده موضوع مسافرت برگ ـ 6 ماده

 . است گذرنامه حكم در قانون نيا

    

            گذرنامهگذرنامهگذرنامهگذرنامه    انواعانواعانواعانواع    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل



 : است قسم سه بر گذرنامه ـ 7 ماده

 .  ياسيس گذرنامه ـ الف

 )   يجمع اي يفرد از اعم(  خدمت گذرنامه ـ ب

 )   يجمع اي يفرد از اعم(  يعاد گذرنامه ـ ج

 به آنها كننده  هيته سازمان نيوهمچن آن رينظا و اوراق تعداد و قطع و شكل و رنگ لحاظ از ها  گذرنامه انواع مشخصات ـ تبصره

 . گردد يم نييتع قانون نيا يياجرا نامه  نييآ موجب

 . شد خواهد ليتبد يعاد يها  گذرنامه به جيتدر به يليتحص يها گذرنامه قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 8 ماده

 اعزام خاص يها تيمأمور  به كه يكسان يبرا خارجه امور ريوز موافقت با لزوم موارد در تواند يم خارجه امور وزارت ـ 9 ماده

 يياجرا نامه  نييآ در مذكور يبرگها مشخصات. ديصادرنما يجمع  دسته اي و يانفراد مسافرت برگ گذرنامه يجا به شوند يم

 .شد خواهد نييتع قانون

    خدمتخدمتخدمتخدمت    وووو    يييياساساساسييييسسسس    ييييهاهاهاها    گذرنامهگذرنامهگذرنامهگذرنامه    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 :شود يم صادر ياسيس گذرنامه ريز يتهايشخص يبرا ـ 10 ماده

 .رهبر ـ 1

 .جمهور سيير ـ 2

 ياعضا جمهور، سيير اول  معاون ، هييقضا قوه سيير ، ياسالم يشورا مجلس سيير ، نظام مصلحت صيتشخ مجمع سيير ـ 3

 .جمهور سيير معاونان و رانيا ياسالم يجمهور دولت يوزرا ، يرضو قدس آستان تيتول ، نگهبان يشورا

 مجلس ندگانينما ، يمل تيامن يعال يشورا ياعضا ، نظام مصلحت صيتشخ مجمع ياعضا و ياسالم يشورا مجلس ندگانينما ـ 4

 . يفرهنگ انقالب يعال يشورا ياعضا و يرهبر خبرگان

 قوه سيير معاونان ، محاسبات  وانيد دادستان و سيير ، يادار عدالت وانيد سيير كشور، كل دادستان كشور، يوانعاليد سيير ـ 5

 يمايس و صدا سازمان سيير و يمركز بانك كل سيير ، يرهبر  معظم مقام دفتر سيير كشور، كل يبازرس سازمان سيير ،هييقضا

 . رانيا ياسالم يجمهور

 رانيا ياسالم يجمهور ارتش  مشترك ستاد سيير ، ياسالم انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده ، مسلح يروهاين كل ستاد سيير ـ 6

 يروين يفرمانده ، رانيا ياسالم يجمهور ارتش و ياسالم انقالب پاسداران سپاه گانه سه يروهاين فرماندهان ، شانيا نانيجانش و

 . شده ادي يروهاين اطالعات حفاظت فرماندهان ، رانيا ياسالم يجمهور يانتظام

 به جمهور سيير اول معاون يا يجمهور سيير ژهيو ندگانينما ، شانيا دفتر سيير يمعرف با يرهبر معظم مقام ميمستق ندگانينما ـ 7

 يروسا دفاتر يروسا و دولت اتيه دفتر يمعرف به خاص  يها تيمأمور جهت رانيوز اتيه ژهيو ندگانينما ، شانيا دفتر يمعرف

 . نظام مصلحت صيتشخ مجمع و گانه سه يقوا



 ياسالم يجمهور احمر هالل تيجمع ، ياسالم انقالب ديشه اديبن ، ياسالم غاتيتبل سازمان ، جانبازان و مستضعفان اديبن يروسا ـ 8

 . تهران شهردار و كشور استانداران و رانيا ياسالم يجمهور كيالمپ يمل تهيكم ، رانيا

 يروسا ، ياسالم يشورا مجلس  سابق يروسا جمهور، سيير سابق اول معاونان ، سابق رانيوز نخست ، سابق جمهور يروسا ـ 9

 . مربوطه دستگاه مقام نيباالتر  يمعرف با ييقضا يعال يشورا سابق ياعضا ، هييقضا قوه سابق

 معاونان ، يجمهور سيير مشاوران و معاونان ، شانيا دفتر سيير يمعرف با له معظم دفتر معاونان و يرهبر معظم مقام مشاوران ـ 10

 دفاتر يروسا وزرا، معاوان مزبور، يشورا يها  تهيكم رانيدب و روسا و يمل تيامن يعال يشورا ريدب جمهور، سيير اول معاون

 .جمهور سيير  بالفصل يسرپرست تحت يتخصص

 .جمهور سيير موافقت با ها فرهنگستان يروسا و يفرهنگ ، ينيد ، يعلم مقام يعال يتهايشخص ـ 11

 و وزرا ، ييقضا يعال يشورا ياعضا و 5 جز در مندرج مقامات ريسا و كشور كل دادستان كشور، يعال وانيد يروسا ـ 12

 انقالب يروزيپ از بعد كه هييقضا قوه سيير و يجمهور استير  معاونان و خبرگان مجلس و ياسالم يشورا مجلس ندگانينما

 رانيا ياسالم يجمهور يالملل نيب و يكنسول و ياسيس يهايندگينما سابق يروسا و اند بوده فوق مناصب دار عهده ياسالم

 . مربوطه دستگاه مقام نيباالتر يمعرف با كشور از درخارج

 . يكنسول و  ياسيس ثابت مأموران ، خارجه امور وزارت ادارات يروسا و آنان معاونان و كل رانيمد ، سفرا ـ 13

 نيب ينهادها و درموسسات را يمقام رانيا ياسالم يجمهور دولت از يندگينما به كه يكسان و مخابرات و رمز مأموران ـ 14

 امور ريوز موافقت با شوند يم اعزام يكنسول و ياسيس موقت تيمأمور به كه يكسان و ياسيس يها كيپ شوند، يم دار عهده يالملل

 . خارجه

 وزارت پوشش در كه يفرهنگ ووابستگان زنانيرا ، ياسالم ارتباطات و فرهنگ سازمان يا منطقه كل رانيمد و معاونان ، سيير ـ 15

 .شوند يم اعزام كشور از خارج به خارجه امور

 شنهاديپ به كشور از خارج مدارس  يها يسرپرست و يالملل نيب و يعلم يهايهمكار دفتر و كشور از خارج مدارس كل رانيمد ـ 16

 . پرورش و آموزش ريوز

 . خارجه امور ريوز صيباتشخ ، ضرورت حسب ياسيس خاص يتهايمأمور انجام يبرا باال در شده ادي موارد از ريغ در ـ 17

 .ندينما استفاده  جداگانه ياسيس گذرنامه از توانند يم ماده نيا 3 و 2 و 1 يبندها نيمشمول همسران ـ 1 تبصره

 دارنده يتقاضا به باشند گذرنامه  دارنده  همراه كه يصورت در ماده نيا 14 تا 4 يبندها در موصوف افراد همسران نام ـ 2 تبصره

 آنان جهت ياسيس گذرنامه صدور و گذرنامه كيتفك و نمود خواهند استفاده گذرنامه همان از و ثبت ياسيس گذرنامه در گذرنامه

 .بود رخواهديپذ  امكان خارجه امور ريوز موافقت با

 دارنده  همراه كه يصورت در ازدواج  هنگام تا آنان اناث فرزندان و ماده نيا نيمشمول سال 18 از كمتر ذكور فرزندان نام ـ 3 تبصره

 كيتفك به ازين صورت در و نمود خواهند استفاده گذرنامه همان از و ثبت ياسيس گذرنامه در دارنده يتقاضا به ، باشند گذرنامه



 يعاد اي خدمت گذرنامه آنها يبرا قانون نيا مقررات طبق موافقت صورت در و امورخارجه وزارت از استعالم از پس

 .شد صادرخواهد

 مقام نيباالتر يمعرف با سابق و ازشاغل اعم)  پرداخت هماهنگ نظام قانون طبق بر( ماده نيدرا مندرج مقامات همطرازان ـ 4 تبصره

 .نمود خواهند استفاده ياسيس گذرنامه از مربوطه دستگاه

 :گردد يم صادر خدمت گذرنامه ريز اشخاص يبرا ـ 11 ماده

 .ندينما يم  مسافرت كشور از خارج به يرهبر يشورا ياعضا از يكي اي رهبر با همراه عنوان به كه ياشخاص ـ 1

 مسافرت كشور از خارج به جمهور سيير اول معاون اي يجمهور استير با تيمأمور با ارتباط در همراه عنوان به كه ياشخاص ـ 2

 . مربوطه مقام يمعرف با ندينما يم

 اتيه دفتر يمعرف با شوند، يم  اعزام كشور از خارج به تيمأمور انجام يبرا رانيوز اتيه بنامهيتصو موجب به كه ياشخاص ـ 3

 .دولت

 يمعرف با گردند يم اعزام ازكشور خارج به كه ينظام يارگانها و دولت به وابسته يارگانها و سازمانها و ها  وزارتخانه كارمندان ـ 4

 . تيمأمور علت ذكر و مربوطه ريوز

 . خارجه امور ريوز موافقت با آنها همسران و خارجه امور وزارت يفن و يادار مأموران ـ 5

 دارنده يتقاضا به باشند گذرنامه  دارنده  همراه كه يصورت در ماده نيا نيمشمول سال 18 از كمتر فرزندان و همسر نام ـ 1 تبصره

 .شود يم ثبت گذرنامه همان در خدمت گذرنامه

 صادر جداگانه خدمت ،گذرنامه همراه فرزندان و همسر يبرا توانند ينم خارج در رانيا ياسالم يجمهور يها يندگينما ـ 2 تبصره

 آنها يبرا قانون نيا مقررات طبق موافقت صورت در و امورخارجه وزارت از استعالم از پس كيتفك به ازين صورت در يول ندينما

 . شد خواهد صادر يعاد گذرنامه

 . است خارجه امور وزارت عهده به خدمت و ياسيس گذرنامه صدور ـ 12 ماده

 يجمهور يها  يندگينما در دولت ثابت مأموران مورد در مگر است سال كي خدمت و ياسيس گذرنامه اعتبار مدت ـ 13 ماده

 .بود خواهد آنان تيمأمور  مدت خاتمه تا گذرنامه اعتبار كه كشور از خارج در رانيا ياسالم

 اداره توسط مركز در خارجه امور  وزارت موافقت با قانون نيا مقررات طبق خدمت و ياسيس يها گذرنامه مدت ديتمد ـ 1 تبصره

 .شد خواهد انجام رانيا ياسالم يجمهور يها يندگينما توسط كشور از خارج در و ديرواد و گذرنامه

 خارجه امور وزارت به را خود گذرنامه ديبا كشور به ورود موقع در خدمت و ياسيس يها گذرنامه دارندگان هيكل ـ 2 تبصره

 .دهند ليتحو

            ييييعادعادعادعاد    گذرنامهگذرنامهگذرنامهگذرنامه    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل



 يجمهور كشور يكنسول  نيمأمور با رانيا از خارج در و كشور كل يشهربان عهده به رانيا در يعاد گذرنامه صدور ـ 14 ماده

 اصالح و ديتجد و ديتمد و صدور بيترت به مربوط مقررات .بود خواهد يكنسول امور دار  عهده ياسيس مأموران اي رانيا ياسالم

 . شد خواهد نييتع قانون  نيا يياجرا نامه  نييآ موجب به گذرنامه

 ريغ التيتحص مورد در  يعموم فهيوظ قانون تيرعا با باشند يم كشور از خارج عازم ليتحص يبرا كه ينيمحصل ـ 15 ماده

 يشهربان به يعال آموزش و علوم وزارت طرف از يدانشگاه  التيتحص مورد در و پرورش و آموزش وزارت طرف از يدانشگاه

 . شوند يم يمعرف كشور

 شامل تيمعاف نيا. باشند يم  معاف گذرنامه صدور به مربوط وجوه هيكل پرداخت از و گردد يم ذكر محصل گذرنامه در آنها شغل

 به آنان يليتحص گذرنامه كه ينيمحصل باشد يم زين شد خواهد ليتبد يعاد گذرنامه به جايتدر آنان يليتحص گذرنامه كه ينيمحصل

 . كرد خواهند استفاده پرچم ريز خدمت به احضار يليتحص تيمعاف مقررات از شود يم ليتبد يعاد گذرنامه

 : شود ينم داده كشور از خروج يبرا گذرنامه نوع چيه ريز اشخاص به ـ 16 ماده

 . ندارند را كشور از خروج حق ييقضا مقامات يكتب اعالم موجب به كه يكسان ـ 1

 سو يدارا گريد عنوان هر به اي و يكالهبردار و سرقت ارتكاب اي و يولگرد اي و يتكد سبب به رانيا از خارج در كه يكسان ـ 2

 . باشند شهرت

 . باشد رانيا ياسالم يجمهور مصالح مخالف ييقضا مقامات صيتشخ به كشور از خارج به آنها مسافرت كه يكسان ـ 3

 :  ندگانينما از مركب يونيسيكم عهده به ماده نيا 2 بند در مذكور افراد صيتشخ و يدگيرس ـ 1 تبصره

 .  خارجه امور وزارت ـ 1

 .  يدادگستر وزارت ـ 2

 . كشور وزارت ـ 3

 .  رانيا ياسالم يجمهور يشهربان ـ 4

  اطالعات وزارت ـ 5

 . باشد يم ، شد خواهد ليتشك كشور وزارت دعوت به كه

 يقانون حهيال نيهمچن و آن يبندها و تبصره و 1351 مصوب گذرنامه قانون 16 ماده ،  واحده ماده نيا بيتصو خيتار از ـ 2 تبصره

 . شود يم نسخ انقالب يشورا 4/12/1358 مصوب گذرنامه قانون 16 ماده اصالح

 انجام از نيمتخلف و اسناد وثبت يدادگستر ياجرا و ياتيمال يقطع بدهكاران خروج و گذرنامه صدور از تواند يم دولت ـ 17 ماده

 . دينما يريجلوگ شود يم نييتع نامه  نييآ در كه يمقررات و ضوابط طبق يارز تعهدات

 : شود يم صادر گذرنامه ماده نيا در مندرج طيشرا تيرعا با ريز اشخاص يبرا ـ 18 ماده



 .  آنان ميق اي يول يكتب اجازه با باشند يم مومتيق اي و تيوال تحت كه يكسان و دارند تمام سال هجده از كمتر كه ياشخاص ـ 1

 .  يپزشك يعال يشورا يمعرف با مارانيب ـ الف

 . باشد كشور از خارج ميمق آنها يقانون ميق اي نيوالد از يكي كه يافراد ـ ب

 .  يدولت اسازماني نهاد ،  وزارتخانه مقام نيباالتر دييتا با رانيا ياسالم يجمهور دولت كاركنان فرزندان و همسر ـ ج

 يمعرف با يورزش يها ميت و يفرهنگ و يعلم مسابقات و نارهايسم در شركت اي و يعلم گردش اي و يكارآموز يگروهها ـ د

 .  مربوطه نهاد و ارگان مقام نيباالتر

 شده يمعرف مجاز يامضا اي مركز در مربوطه نهاد مقام نيباالتر يمعرف با يليتحم جنگ و ياسالم انقالب نيمجروح و جانبازان ـ ه

 .  معالجه يبرا مذكور مقام توسط

 انيدانشجو فرزندان و همسر زين و شوند يم اي شده اعزام ماه شش از شيب يمطالعات يفرصتها يبرا كه يكسان فرزندان و همسر ـ و

 .  يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت وزارت اي يعال  آموزش و فرهنگ وزارت دييتا با كشور از خارج در ليتحص به شاغل

 . باشند يم كشور از خارج مسافرت عازم يارتيز گذر پروانه با كه يكسان ـ ز

 يها  خانه  وزارت ندگانيازنما مركب يونيسيكم صيتشخ با ياضطرار مواقع در الذكر فوق موارد جز به مزبور افراد ـ 1 تبصره

 خانه  وزارت نيا محل در و كشور وزارت دعوت به كه كشور كل يدادستان ندهينما و يشهربان و خارجه امور ، اطالعات كشور،

 از و ليتحو گذرنامه اداره به را مربوط مدارك مكلفند تبصره نيا انيمتقاض. بود خواهند  يانفراد خروج به مجاز ، گردد يم ليتشك

 . گردد ارسال مزبور ونيسيكم  به قيطر آن

 دادگاه حكم به اي شده فوت آنها نيوالد كه سال جدهيه از كمتر افراد يبرا كشور از خروج اجازه و گذرنامه صدور ـ 2 تبصره

 . باشد يم بالمانع دارند، را كشور از خروج قصد خود يقانون سرپرست اي ميق اتفاق به و شوند داده صيتشخ محجور

 رانيا ياسالم يجمهور يها يندگينما لهيوس به سال جدهيه از كمتر افراد يبرا گذرنامه ديتجد و كيتفك د،يتمد صدور، ـ 3 تبصره

 . باشد يم ممنوع قانون نيا يبندها در استثنا موارد در جز به كشور از خارج در

 طيشرا يدارا و ندارند يدسترس ميق اي يول به اي و دهيرس رشد حد به دادگاه حكم طبق و شده فوت آنها يول كه يافراد ـ 4 تبصره

 . دارند افتيدر خروج اجازه و گذرنامه ، گذرنامه درخواست محل شهرستان دادستان موافقت هيارا با توانند يم باشند الذكر فوق

 .  يعموم فهيوظ اداره يكتب اجازه با يعموم فهيوظ نيمشمول ـ 2

 درخواست محل شهرستان دادستان اجازه ياضطرار موارد در و شوهر يكتب موافقت با تمام سال 18 از كمتر ولو شوهردار زنان ـ 3

 با كه يزنان.  است يكاف دارد اعالم روز سه ظرف حداكثر ردآن اي درخواست قبول از اعم را خود نظر است مكلف كه گذرنامه

 يمستثن بند نيا شرط از اند مانده يباق يرانيا تيتابع به و كرده ارياخت يخارج شوهر كه يزنان و هستند خارج ميمق خود شوهر

 . باشند يم



 گذرنامه صدور 18 ماده موجب به كه يكسان اي شود حادث آن صدور از بعد گذرنامه صدور موانع كه يصورت در ـ 19 ماده

 . شد خواهد ضبط مانع رفع تا گذرنامه و يريجلوگ گذرنامه دارنده خروج از كنند عدول خود اجازه از است آنان اجازه به موكول

 اسناد آن اعتبار مدت نكهيا ايو باشند گذرنامه حكم در اسناد اي گذرنامه فاقد و كنند يم مراجعت كشور به كه يانيرانيا به ـ 20 ماده

 داده است معتبر رانيا به بازگشت يبرا فقط كه بازگشت برگ باشد مسلم آنها يرانيا تيتابع آنكه شرط به باشد شده يمنقض

 . شود يم

 شود يم صادر گانيرا طور به ازكشور خارج در رانيا ياسالم يجمهور يكنسول و ياسيس مقامات طرف از بازگشت برگ ـ تبصره

 .گردد يم اخذ آن دارنده از مرز در و

            همراهانهمراهانهمراهانهمراهان    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 اي و مادر شوهر اي پدر  زن اي يمادر اي يپدر جده اي جد اي نيوالد از كيهر همراه كه تمام سال 18 از كمتر اطفال نام ـ 21 ماده

 ثبت مذكور اشخاص گذرنامه در مورد برحسب آنها  ميق اي يول درخواست صورت در ندينما يم مسافرت خود برادر و خواهر

 . ديگرد خواهد

 در و شود يم ثبت مادر درگذرنامه شوند يم متولد رانيا در مادر توقف هنگام خارج ميمق يرانيا زنان از كه ينوزادان نام ـ 22 ماده

 نوزاد تولد محل كشور در يرانيا شوهر رانيا از خارج در كه  يموارد در نيهمچن و ستين پدر موافقت جلب به يازين مورد نيا

 . نباشد حاضر

 هستند خود مادر اي پدر حضانت اي تيوال تحت كه مادام يمدن قانون 978 ماده موضوع و 976 ماده 4 بند موضوع اطفال ـ تبصره

 . ندينما مسافرت ازكشور خارج به آنان يخارج گذرنامه با خود نيوالد تيمع به توانند يم

 18 از كمتر اوالد و زن نام و شود يم صادر گذرنامه كي تقاضا صورت در كنند يم مسافرت باهم كه خانواده كي يبرا ـ 23 ماده

 دارنده از بخواهد  كه  يصورت در و ندارد را  گذرنامه از استفاده حق مستقال همراهان از كي چيه. شد خواهد ثبت آن در سال

 .دينما ليتحص جداگانه گذرنامه ديبا شود جدا گذرنامه

            ييييعادعادعادعاد    گذرنامهگذرنامهگذرنامهگذرنامه    اعتباراعتباراعتباراعتبار    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 را رانيا اتباع مسافرت يمقتض موارد در دولت كه ييكشورها به مگر دارد اعتبار كشورها هيكل به مسافرت يبرا گذرنامه ـ 24 ماده

 . باشد نموده محدود اي و ممنوع كشورها آن به

 مسترد آنها به شوند محروم  مسافرت از كه يكسان يپرداخت وجوه شود مقرر يتيمحدود گذرنامه صدور از بعد كه يصورت در

 . شد خواهد نيمع  قانون نيا يياجرا نامه  نييآ ضمن ماده نيا مفاد ياجرا نحوه. گردد يم

 . باشد يم ديتمد قابل گريد سال پنج مدت يبرا فقط و است سال پنج صدور خيتار از ديجد گذرنامه اعتبار مدت  ـ 25 ماده

 . بود خواهد معتبر مذكور  مدت انيپا تا افتهين خاتمه آنها سال سه قانون نيا بيتصو خيتار تا كه ييها  گذرنامه ـ تبصره

 .  است دهيگرد حذف ـ 26 ماده 



 شد خواهد نييتع نامه  نييآ در آن نحوه كه الزم يدگيرس از پس شود مفقود اي و استفاده قابل ريغ گذرنامه كه يصورت در ـ 27 ماده

 . شود يم صادر صدور يها  نهيهز اخذ با يگريد گذرنامه

 بدون ديجد گذرنامه ، اعتبار مدت  هيبق يبرا باشد مسئول انيمتصد عمل از يناش گذرنامه شدن مفقود اي نبودن استفاده قابل هرگاه

 .شد خواهد صادر صدور يها  نهيهز افتيدر

            ييييجمعجمعجمعجمع    گذرنامهگذرنامهگذرنامهگذرنامه    ــــ    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 : شود يرصادرميز  يها گروه  يبرا و رانيا در فقط يعاد اي خدمت از اعم يجمع گذرنامه ـ 28 ماده

 . ديگرد خواهد  درج آن مهيضم برگ در همراهان مشخصات و نام و صادر گروه سيير نام به ها  گذرنامه نوع نيا

 انجام منظور به و يجمع طور  به  كه مسلح يروهاين استخدام قانون مشمول كاركنان يكل طور  به و افراد ـ داران درجه ـ افسران ـ 1

 . باشند كشور از خارج عازم تيمأمور

 .  رانيا يبدن  تيترب  سازمان يمعرف به هستند كشور از خارج عازم مسابقات انجام منظور به كه يورزش يگروهها ـ 2

 .  يشاهنگيپ سازمان يمعرف به يشاهنگيپ يها گروه ـ 3 

 خارج به مربوط يها وزارتخانه  يمعرف به يفرهنگ و يآموزش مطالعات يبرا كه استادان و معلمان و آموزان دانش و انيدانشجو ـ 4

 . روند يم

 . شوند يم يمعرف اطالعات وزارت اي هنر و فرهنگ وزارت توسط كه يهنر يگروهها ـ 5

 .  رانيا احمر هالل تيجمع اي دولت به وابسته اي و يدولت يسازمانها طرف از شده يمعرف يگروهها ـ 6

 .  ياجتماع امور و كار وزارت يمعرف و دييتا با يفن مهارت كسب اي يكارآموز يبرا يكارگر يگروهها ـ 7

 . دينما ليتحص جداگانه  گذرنامه ديبا شود جدا خود گروه از مسافرت هنگام كه فوق يها گروه ياعضا از كيهر ـ 1 تبصره

 . بود خواهد نفر چهل حداكثر و نفر پنج ندينما استفاده يجمع گذرنامه از توانند يم كه يافراد تعداد حداقل ـ 2 تبصره

 رانيا احمر هالل تيجمع اي يدولت  يسازمانها خرج به يتيمأمور انجام منظور به كه يصورت در يجمع گذرنامه صدور ـ 3 تبصره

 . شد خواهد اخذ صدور نهيهز درصد ده نفر هر از گذرنامه كي صدور نهيهز بر عالوه صورت نيا ريغ در و است يمجان باشد

 .شود يم ديتمد گريد سال  كي حداكثر مربوط سازمان موافقت صورت در و است سال كي يجمع گذرنامه اعتبار ـ 4 تبصره

        گذرگذرگذرگذر    پروانهپروانهپروانهپروانه    ــــ    هشتمهشتمهشتمهشتم    فصلفصلفصلفصل

 : شود يم صادر گذر  پروانه گذرنامه يجا به رانيوز اتيه بيتصو و كشور وزارت شنهاديپ به ريز موارد در ـ 29 ماده

 . مقدسه عتبات و معظمه مكه به تشرف يبرا ـ 1

 .  ينيزم و ييهوا و يآب هينقل طيوسا كاركنان يبرا ـ 2



 و فارس جيخل ريجزا و سواحل در واقع نقاط و كشور يمرز نقاط در كه رانيا ياسالم يجمهور دولت اتباع آمد و رفت يبرا ـ 3

 .  فارس جيخل يجنوب ينواح و مجاور يمرز مناطق به دارند سكونت)   مكران يايدر(  عمان يايدر

 به آنها صدور نهيهز و ماده نيا در مذكور گذر يها  پروانه صدور مرجع و اعتبار مدت و صدور بيترت و مشخصات ـ 1 تبصره

 . شد خواهد نييتع قانون نيا يياجرا نامه  نييآ موجب

 و كشور وزارت شنهاديپ به فارس  جيخل يجنوب ينواح و مجاور يمرز نقاط نيهمچن و سواحل و يمرز مناطق حدود ـ 2 تبصره

 . شد خواهد نييتع رانيوز اتيه بيتصو

 و داد خواهد گذر پروانه اند نموده را رانيا تيتابع ترك كه يكسان به خارجه امور وزارت اعالم برحسب كشور يشهربان ـ 30 ماده

 . است معتبر رانيا از خروج يبرا فقط پروانه نيا

            گانگانگانگانگانگانگانگانييييبببب    گذرگذرگذرگذر    برگبرگبرگبرگ    ــــ    نهمنهمنهمنهم    فصلفصلفصلفصل

 يانيخارج اي تيتابع بدون گانگانيب  يبرا خارجه امور وزارت دييتا و اطالعات وزارت موافقت با تواند يم كشور يشهربان ـ 31 ماده

 يرانيا تيتابع ليدل برگ نيا دينما صادر گانگانيب گذر برگ ستندين خود متبوع كشور از گذرنامه ليتحص به قادر يجهات به كه

 . شود ينم  محسوب او همراهان اي دارنده

 خواهد نييتع قانون نيا يياجرا  نامه  نييآ موجب به رهيغ و قطع و شكل و رنگ لحاظ از گانگانيب گذر برگ مشخصات ـ 1 تبصره

 . شد

 واجد آنكه شرط به شوهر  برگ در زن نام نيهمچن نيوالد گذر برگ در افراد ليقب نيا سال 18 از كمتر فرزندان نام ـ 2 تبصره

 .  است ممنوع همراهان لهيوس به برگ  نيا از جداگانه استفاده و شود يم ثبت باشند ماده نيا در مذكور طيشرا

 خروج بار هر يبرا آن دارنده و است سال كي صدور خيتار از رانيا به مراجعت يبرا گانگانيب گذر برگ اعتبار مدت ـ 32 ماده

 .دينما اجازه ليتحص ديبا كشور از

            يييييييياجرااجرااجرااجرا    ييييهاهاهاها        نامهنامهنامهنامه        ننننييييييييآآآآ    ــــ    دهمدهمدهمدهم    فصلفصلفصلفصل

 طبق گانگانيب گذر ابرگي و گذرنامه حكم در اسناد اي و گذرنامه انيمتقاض از كه يوجوه به مربوط يها  نامه  نييآ ـ 33 ماده

 و هيته يدادگستر و كشور ، خارجه امور يها  وزارتخانه  توسط قانون نيا يياجرا يها  نامه  نييآ ريسا و شود افتيدر ديبا مقررات

 است اجرا قابل يفعل مقررات مزبور يها نامه  نييآ بيتصو تا و شد خواهد گذارده اجرا موقع به رانيوز اتيه بيتصو از پس

        مجازاتهامجازاتهامجازاتهامجازاتها    ــــ    ازدهمازدهمازدهمازدهميييي    فصلفصلفصلفصل    

 يجزا پرداخت اي سال سه تا  كي از حبس به شود، خارج كشور از گذرنامه حكم در اسناد اي گذرنامه بدون كه يرانيا هر ـ 34 ماده

 . شد خواهد محكوم الير هزار پانصد تا الير هزار كصدي از ينقد

 از ينقد مهيجر اي و حبس  سال كي تا ماه دو به شود خارج كشور از اي شده كشور وارد مجاز ريغ نقاط از كه يرانيا هر ـ 35 ماده

 . گردد يم محكوم الير هزار پانصد تا الير هزار كصدي



 عبور هنگام به و شود خارج مجاز ريغ مرز از بخواهد گذرنامه حكم در اسناد اي گذرنامه داشتن بدون كه يرانيا هر ـ مكرر 35 ماده

 چنانچه و شد خواهد محكوم ينقد يجزا الير هزار صديس تا الير هزار پنجاه اي حبس سال كي تا ماه كي به گردد، ريدستگ

 تا الير هزار پنجاه از ينقد يجزا اي ماه شش تا ماه كي از حبس به باشد، گذرنامه  حكم در اسناد اي و گذرنامه يدارا مرتكب

 . شد خواهد محكوم الير هزار ستيدو

 و گردند يم محكوم فوق مجازات  به باشند، شده مرز از مجاز ريغ عبور مرتكب تين سو با احشام و اغنام تبع به كه يكسان ـ تبصره

 محروم يمرز نوار در سكونت از سال پنج مدت يبرا ،  بوده او دستور به اي اطالع و علم با مرز از عبور كه احشام و اغنام صاحب

 . شود يم

 از يا جنحه حبس به دينما سفر  شده محدود اي و ممنوع قانون نيا 24 ماده طبق آنجا به مسافرت كه يكشور به يرانيا هر ـ 36 ماده

 . شود يم محكوم مجازات هردو به اي و الير هزار ده تا الير كهزاري از غرامت پرداخت اي و ماه سه تا ماه كي

 متعلق اي واقع خالف مدارك و اسناد يگريد نام اي خود نام به گذرنامه حكم در اسناد اي گذرنامه افتيدر يبرا هركس ـ 37 ماده

 او عمل كه يصورت در و شود يم محكوم ماه شش تا ماه دو از يا  جنحه حبس به دينما ميتسل مربوط مراجع به عامدا عالما را ريغ به

 . شد خواهد محكوم سال دو تا ماه دو از يا جنحه  حبس به شود گذرنامه صدور به منجر

 حبس به دينما استفاده آن از خروج اي كشور به ورود يبرا يگريد به متعلق گذرنامه حكم در اسناد اي گذرنامه از هركس ـ 38 ماده

 . شود يم محكوم سال كي تا ماه دو از يا  جنحه

 اي گذرنامه عامدا عالما خود  فهيوظ ياجرا در مربوط نيقوان تيرعا بدون يكشور و يلشگر از اعم دولت مستخدم هر ـ 39 ماده

 . شود يم محكوم  سال كي تا ماه دو از يا جنحه حبس به بدهد گذرنامه حكم در اسناد

 از ينحو به كشور از خارج  به اشخاص مجاز ريغ عبور يبرا كه يلشگر و يكشور از اعم دولت مأمور و مستخدم هر ـ 40 ماده

 . شد خواهد محكوم سال دو تا ماه شش از يا  جنحه حبس به دينما لهيوس ليتسه اي و مساعدت انحا

 و خود به مربوط اطالع هرگونه  تقلب قصد به و عامدا عالما گذرنامه حكم در اسناد اي گذرنامه ليتحص يبرا هركس ـ 41 ماده

 يا جنحه حبس به گذرنامه از استفاده شرط به دينما ذكر پرسشنامه در واقع برخالف است موثر گذرنامه صدور در كه را همراهان

 . شد خواهد  محكوم ماه شش تا ماه دو از

 جزا قانون 108 و 107 مواد و آن  به مربوط يها نامه  نييآ و 1311 سال مصوب گذرنامه قانون ـ قانون نيا ياجرا خيتار از ـ 42 ماده

 لغو است ريمغا كه قسمت آن در دارد رتيمغا قانون نيا بامواد كه ينيقوان ريسا و يليتحص گذرنامه به مربوط نيقوان نيهمچن و

 .گردد يم

   

   

 

   


