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 مقدمه 

  طرح ساماندهي اتباع خارجي  نویسپیش

 : توجیهي  مقدمه

با وجود  .  است  جهان   سطح   در مهاجر پذيري    هايعرصه  در   شاخص  كشورهاي  از   يكي  ايران   اسالمي   جمهوري

و انباشت مشكالت در اين    كاراييعدم  از    حاكي  اخير  سال   چهل   در هاي كشور  اين، بررسي قوانين و سياست

با عنايت    .استنيازمند تغييرات اساسي   اتباع خارجي در ايران  مديريت  فرآيندهاي  بهبودبنابراين  حوزه است.  

متناسب با تحوالت و  جامع   ،قانوني شفافصويب به جايگاه و اهميت قانون، مهمترين پيش نياز اين تغييرات، ت

 را فراهم آورد.   هاها و كاهش تهديدگيري از فرصتبهره ، زمينه بازدارندگي تقويتعالوه بر  تا است امروزي

تأكيد بر جامعيت،  «خارجی  اتباع  ساماندهی»  طرح  نويسپيش  رو ازاين روزآمدسازي، افزايش شفافيت و   با 

ط  نهادهاي ذيرب  مشکالت   رفع و همچنين انسجام مديريتي و كاهش تداخل و موازي كاري با هدف  بازدارندگي  

منافع و  در راستاي  و  کشور  نيازهای به توجه با  عرصه اين در  موجود  هایفرصت از  گيریبهره وو ذينفعان 

 :شودمی تقديم ،امنيت ملي

 هدف و تعاریف : اول خشب

 هدف   – 1ماده 

مهاجرت ذيل    اتباع خارجيساماندهي وضعيت و رفع مشكالت    ،هدف از اين قانون با تأسيس سازمان ملي 

 .   استقوانين در حوزه اتباع خارجي  روزآمدسازیشوراي عالي مهاجرت و تجميع و 

 تعاریف – 2ماده 

   های به كار رفته به شرح ذيل است:واژهو  اصطالحات تعريف قانون، اين در

افرادي هستند كه تابعيت جمهوري اسالمي ايران را ندارند و تابعيت خارجي آنها مورد     خارجي: اتباع .1

جمهوري اسالمي ايران است و تحت عناوين پناهنده، آواره، مهاجر و دارنده گذرنامه متقاضي   قبول

 ورود به كشور جمهوري اسالمي ايران هستند.  

  خود اتباع مسافرت   برای  دولت هر  دارصالحيت مأموران   طرف  از  که است  سندی گذرنامه  گذرنامه: .2

 .شودمی داده آن به از خارج مسافرت  يا و خارج  در اقامت  يا و  خارج به

ايراني خارج    مأموراناجازه مخصوص و محدود كه اتباع خارجي براي ورود به ايران از    :1رواديد  .3

هاي  اجازه بر روي گذرنامه يا اوراق و شهادتنامهكنند. اين  از كشور يا مستقر در مرزها دريافت مي

 گردد.  هويت صادر مي

 
1 Visa 
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 و  قوانين  چهارچوب در ايران، کشور در  اقامتش درخواست که رواديد  دارنده  خارجی  تبعه مهاجر: .4

 .است گرفته قرار ايران اسالمی جمهوری پذيرش مورد مربوط، مقررات

 رواديد  دريافت   با  و  المللیبين  و   داخلی  مقررات  و   قوانين  چهارچوب   در  که  خارجی  تبعه:  رواديد  دارنده .5

 .يا درخواست ورود به كشور ايران را دارد وارد مجاز  مبادی از  و   معتبر

 از اجتماعی، خاص هایگروهدر   عضويت يا نژادی مذهبی، سياسی، علل به که خارجی تبعه:  پناهجو  .6

 ايران اسالمی جمهوری از هستند، او  تکفل تحت که اشه خانواد  افراد و  خود شکنجه و  جان  ترس

 .است نگرفته قرار رسيدگی مورد درخواستش هنوز و  دارد پناهندگی درخواست

 .است گرفته قرار ايران اسالمی جمهوری پذيرش مورد درخواستش که پناهجويی :پناهنده .7

 خود  متبوع کشور قانونی، تشريفات بدون ، المللیبين يا داخلی جنگ  وقوع دليل به  که  خارجی تبعه :آواره .8

 تواندنمی  ولی  شده، وارد ايران اسالمی جمهوری قلمرو  به و  شده آن ترک به وادار يا کرده ترک را

 اثبات  به را آزار و  اذيت از موجه بيم آن، ملحقات و  ژنو  ( ۱۹۶۷ ) پروتکل و  ( ۱۹۵۱) کنوانسيون برابر

 .برساند

 ايران  کشور  وارد قانوني يا بدون داشتن رواديد معتبربه صورت غير که  خارجی تبعه غيرقانون: مهاجر .9

 .است نکرده ترک مقرر مهلت در را ايران کشور پناهجويی، يا قانونی ورود وجود  با ياشده، 

 و  ، آوارگانپناهجويان درخواست به رسيدگی زمان تا موقت نگهداری برای محلی:  مراقبتی اردوگاه .10

 .ايران کشور ترک زمان تا غيرقانونی مهاجران

 .است شده تابعيت يا رد سلب  ،نبوده کشوری هيچ تابعيت دارای که شخصی: تابعيتبی فرد .11

 اجرايی  هایدستگاه  هماهنگی و  همکاری با  که پناهندگان اسکان برای مسکونی مجتمع:  مهمانشهر .12

 .ندنک می  فعاليت سازمان مديريت و  نظارت تحت و  ربطذی

 . شودمیبدون بزرگسال وارد ايران  دارد و  سن  سال    شانزدهکمتر از  کودک بدون سرپرست: کودکی که   .13

  مرزهای از يا افراد فرد( ترانزيت)و جابجا كردن  دادن عبور يا و کردن وارد يا خارج :انسان قاچاق .14

طريق  ،آن  بدون  يا  آنها  رضايت  با  همراه  کشور، يا   فريب  اکراه،  تهديد،  اجبار،  بردن  کار  به  از 

  موجبات  ساختن  فراهم  قصد  با  افراد يادشده  يا  فرد  وضعيت  يا  خود  موقعيت  يا  قدرت  از  سوءاستفاده

  يا و آزمايش پزشکی و  ازدواج  کار،  خدمات، اجباری ارائه يا جنسی کشیبهرهاشکال  ساير  يا فحشاء

 .بردگی

دولتي بر اساس قوانين و مقررات به   دارصالحيت  مأموران اقامت: اجازه مخصوص و محدودي كه   .15

 كند.  اتباع خارجي اعطا مي

  ايران  اسالمي جمهوري مقيم خارجي اتباع براي)به صورت موقت يا دائم(  هويتي سندکارت اقامت:  .16

 . باشدمي
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است که توسط سازمان ملی مهاجرت برای اتباع  منحصر بفرد  اي  : شمارهشناسايي اتباع خارجيشماره   .17

اين براي اتباع خارجي منوط به دريافت  و خدمات    هادرخواست تمامي  است كه    خارجی صادر شده

 .شماره است

 شود.به اختصار شوراي عالي ناميده مي نويسپيششوراي عالي مهاجرت در اين  .18

 شود. به اختصار سازمان ناميده مي نويسپيشسازمان ملي مهاجرت در اين  .19

نويس، وزارت اطالعات و سازمان اطالعات  اطالعاتي و امنيتي در اين پيش   هایسازمانمنظور از   .20

 باشند. سپاه پاسداران مي

 شوراي عالي مهاجرت :بخش دوم

 تشكیل شوراي عالي مهاجرت   -3 ماده 

و همچنين مهاجرت به   در حوزه اتباع خارجيريزي، راهبري و سياستگذاري  ساماندهي، برنامه منظور به 

 د.  شو تشكيل ميبه شرح زير  اصلي و ناظر  عالي مهاجرت با اعضاي شورای كشور،

 اعضاي اصلي   - الف

 شورا(  رئيس)  وی االختيارتام  نماينده يا جمهور محترم رئيس .1

 اصلی عضو عنوان  به وی االختيارتام  نماينده يا کشور وزير .2

 اصلی عضو  عنوان به وی االختيارتام  نماينده يا مسلح نيروهای  کل ستاد رئيس .3

 وی االختيارتام  نماينده يا خارجه امور وزير .4

 وی االختيارتام  نماينده يا اطالعات وزير .5

 وی  االختيارتام  نماينده ياايران  اسالمی جمهوری انتظامی کل فرمانده .6

 وی االختيارتام  نماينده  يا اجتماعی رفاه و  کار تعاون، وزير  .7

 وی  االختيارتام  نماينده يا وپرورشآموزشوزير  .8

 وی االختيارتام  نماينده فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا .9

 وی به عنوان عضو اصلی االختيارتام معاون علمی و فناوری رياست جمهوری يا نماينده  .10

 اصلی  عضو عنوان  به وی االختيارتام  نماينده يا کشور   کل دادستان .11

 وی  االختيارتام نماينده يا رهبری  معظم مقام دفتر الملل بين ارتباطات معاون .12

 وی  االختيارتام  نماينده رئيس سازمان ثبت احوال كشور يا .13

 وی االختيارتام  نماينده يا کشور وبودجهبرنامه  سازمان رييس .14

 ( شورا دبيررئيس سازمان ملي مهاجرت) .15

 اعضاي ناظر   -ب

 ها  شوراكشور و  امور داخلی رئيس كميسيون .1

 رئيس كميسيون اجتماعي  .2
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 حسب مورد   يباالترين مقام دستگاه اجراي .3

.  نمايندمي مشاركت  جلسات در رأی  حق بدون  ناظر اعضاي و  بوده رأی حق  داراي اصلي اعضاي: 1 تبصره

  دعوت  جلسات  به  مهاجرت  عالي  شوراي  رئيس  هماهنگي  با  و  دبير  سوي  از   رسمي  صورت  به  ناظر  اعضاي

 .شوندمي

 اكثريت مطلق با آراي آن مصوبات و  يابد می رسميتاعضاي اصلي  دوسوم حضور با شورا جلسات :2 تبصره

 .يابدرسميت ميدر جلسه حاضر اصلي  اعضای

اجرايي، بخش خصوصي، تعاوني و    هایدستگاه براي تمامي    جمهوررئيسمصوبات شورا با ابالغ    :3 تبصره

 االجرا است.  نهادهاي عمومي غيردولتي الزم

  عهده بر را شورا مصوبات پيگيری و  اجرا  و  جلسات تشکيل هماهنگی مسئوليت که شورا دبيرخانه   :4 تبصره

  .است مستقر ملي مهاجرت سازمان در دارد،

   وظایف شوراي عالي مهاجرت -4ماده 

  در موضوع اتباع خارجي بلندمدتمنسجم و   ريزیبرنامهسياستگذاري و راهبري،  -1

   در اين قانونوظايف محوله مرتبط با  هایدستگاهتمامی نظارت بر امور و  هماهنگي -2

  امور با انحاء از  نحوی به که ربطذی  های سازمان کليه  هاپيشنهاد  و ها درخواست تصويب و  بررسی -3

  و شورا بين همکاری   و  هماهنگی گونه  هر   نظامی نيروهای  خصوص در. باشند مرتبط خارجی اتباع

 بهتدوين و  شده ياد مرجع   دو با همكاري  که بود خواهد اینامهآيين بر اساس مسلح نيروهای  کل ستاد

 . رسدمی قوا کل  معظم فرماندهی تصويب

پس  و ارائه لوايح قوانين موجود در حوزه مهاجرت و اتباع خارجي  روزرسانیبهبررسي و اصالح و  -4

 مجلس شورای اسالمی  به   وزيرانهيئتاز تصويب 

  اتباع  کليه  اقامت   يا   عبور  خروج،   ورود،  برای   ويژه  هایمحدوديت  تعيين  خصوص   در   گيری تصميم  -5

  يا   هاورودی  تمامی  از  بحرانی  و   العادهفوق  شرايط  در  خاص  کشور  يک   خارجی  اتباع  يا  خارجی

 . خاص هایورودی

 سازمان ملي مهاجرت  :بخش سوم

 سازمان ملي مهاجرت  -5ماده 

نهاد رياست   .1 ذيل  دولتي  موسسه  عنوان  به  و  مستقل  داراي شخصيت حقوقي  مهاجرت  ملي  سازمان 

ايجاد مديريت يكپارچه هماهنگي و  به منظور    براي اجراي مصوبات شوراي عالي مهاجرت   و   جمهوري

 د. شو تشكيل ميرت و ساماندهي امور اتباع خارجي و واحد در سطح ملي براي راهبري، نظا 
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مربوط به اتباع خارجي كه بر اساس قوانين موضوعه در حيطه وظايف ساير    كليه وظايف اجرايي .2

با هماهنگي و مديريت شوراي عالي  قرار دارد از تاريخ تصويب اين قانون    ها مانسازو    هادستگاه 

 .  شودمیبه سازمان ملي مهاجرت واگذار مهاجرت 

  مقيم  خارجی  اتباع  امور   با   مرتبط  هایدستگاه   توسعه،  ششم  برنامه   قانون   28  ماده  راستای  در :  1تبصره  

  سازمان  در  اطالعاتی  و   امنيتی  دفاعی،  هایدستگاه  مربوطه  هایبخش   استثنای  به  کشور   به  مهاجرت  و  ايران

 .شوندمی ادغام مهاجرت  ملی

وزارتخانه2تبصره   كليه  نهادهاي عمومي    ها سازمانها،  :  مقررات    اندموظفو  و  قوانين  در چارچوب 

 نمايند. با سازمان ملي مهاجرت همكاري و بر اساس مصوبات شوراي عالي مهاجرت موضوعه 

بر عهده سازمان ملي مهاجرت بوده و دفاتر اداره كل اتباع   هااستانمسئوليت اتباع خارجي در  :3تبصره 

 اين سازمان فعاليت خواهند كرد.  هماهنگي  باها خارجي در استانداري

جمهوري اسالمي ايران در ساير كشورها با هماهنگي سازمان ملي مهاجرت و   هایکنسولگری: 4تبصره 

 نمايند. ارائه مي را در راستاي مصوبات شوراي عالي مهاجرت خدماتي چون ثبت وقايع چهارگانه

  مقررات  و  قوانين  رعايت  با  محوله  هایمأموريت  و   وظائف  شرح  راستای  در  تواندمی  سازمان:  5  تبصره

  هایسازمان  کشورها،  ساير   ربطذی  مقامات  با  چندجانبه  يا  دو  هاینشست  برگزاری   به  نسبت  مربوطه

  امور   در.  نمايد  منعقد  را  الزم  قراردادهای  و   اقدام  داخلی  های سمن  و(  هاINGO  و   هاNGO)  المللیبين

  اطالعات   و  خارجه  امور  هایوزارتخانه   با  المللیبين  های سازمان  و  کشورها   با  قرارداد  انعقاد  و  مذاکره

 .شد خواهد اخذ مذکور   هایدستگاه  نظرات نقطه لزوم صورت در و  شده انجام الزم هماهنگی

 وظایف سازمان ملي مهاجرت   -6 ماده 

 چهارچوب در ، سازمان ملي مهاجرتنظارت مصوبات شوراي عالي مهاجرت  اجرا، پيگيري و  منظور به

 :شودمی تشکيل زير هایمأموريت و  وظايف  با اجرايی هایدستگاه  ذاتی وظايف و  مقررات و  قوانين

و اسكان كليه اتباع   ، استمالكو مصوبات مربوط به اقامت، اشتغال  هاسياستاجراي  ريزي براي  برنامه .1

 خارجي  

حضور غيرقانوني اتباع در داخل و مصوبات مربوط به ساماندهي    هاسياستاجراي  ريزي براي  برنامه .2

 كشور  

ت بر بازار اشتغال اتباع  و مصوبات مربوط به مديريت و نظار  هاسياستاجراي  ريزي براي  برنامه .3

در راستاي صيانت از حقوق اتباع ايراني   اجتماعی  رفاه  و   کار   خارجي با هماهنگي وزارت تعاون،

 جوياي كار 

اداري،   های ساختمان مراقبتي، مهمانشهرها، های اردوگاهو نظارت بر احداث، نگهداري   ريزیبرنامه .4

 مراكز ارائه خدمات و ساير امكانات  
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  با هماهنگي وزارت و مصوبات مربوط به تحصيل و ترك تابعيت    هاسياستاجراي  ريزي براي  برنامه .5

 جمهوري اسالمي ايران خارجه  امور 

  و  طالق   ازدواج،  تولد،)  چهارگانه  وقايع  به  مربوط   مصوبات  و   هاسياست  اجرای  برای  ريزیبرنامه .6

   خارجی اتباع( فوت

 صدور كليه مدارك اقامت، اشتغال و تابعيت و خروج از كشور با هماهنگي نهادهاي مرتبط.  .7

در كشور   .8 اتباع خارجي حاضر  از وضعيت  مستند  اطالعات  و كسب  آمارگيري  از حيث  شناسايي، 

  ثر مؤ وضعيت اشتغال و تمامي موارد مرتبط و    تعداد، سن، جنس، تحصيالت، پراكندگي، نوع اقامت،

 مستمر اطالعات.  روزرسانیبهآنها از طريق ايجاد سامانه جامع و  در ساماندهي

همكاري   .9 با  است  موظف  قانون  اين  تصويب  از  پس  ماه  شش  مدت  ظرف  مهاجرت  ملي  سازمان 

  و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  هاي اطالعات و خارجه، سازمان ثبت احوال،وزارتخانه 

  اقدام نمايد.  خارجي نسبت به ايجاد پايگاه اطالعات اتباع

اتباع به  داخلي و خارجي  دسترسي نهادهاي  ميزان و نحوه   .10 و خدمت رسان در حوزه  پايگاه متولي 

مجوز شوراي    اتباع خارجي، منوط به ارائه درخواست با هماهنگي سازمان ملي و كسب  اطالعات

 .استعالي 

 استفاده   و  تخصصی  های مهارت  و  خدمات  از   کشور   مندیبهره  راستای  در   ی ريزبرنامه  و  سياستگذاری .11

 .خارجی اتباع...( و  فرهنگی اقتصادی، علمی،)  هایظرفيت از

  اتباع(  بلندمدت  و   مدتکوتاه)   نگهداری  و(  بيومتريک   آثار  ثبت)  سنجیزيست   پذيرش،  فرايند  مديريت .12

 کشور    از طرد جهت آنها اعزام يا ترخيص و  مراقبتی  های¬اردوگاه در غيرمجاز خارجی

و    ها سازمانها و مصوبات شوراي عالي مهاجرت در خصوص هماهنگي  ، برنامههاسياست اجراي   .13

 .خلي و خارجي در حوزه اتباع خارجيمردم نهاد دا  هایسازمانالمللي و همچنين نهادهاي ملي و بين

  هایسازمان  سوی  از   خارجی  اتباع  برای  اهدايی  های کمک   توزيع   و  نگهداری  ترخيص،  جذب، .14

 خارجی. کشورهای  و  غيردولتی خيريه های سازمان ،المللی بين

  کشورهای   و   المللیبين  هایسازمان  سوی  از  اهدايی  کاالهای  و   اقالم  ترخيص،  به  نسبت  تواندمی  سازمان .15

 . نمايد اقدام رأسا   مربوطه  هایدستگاه  از الزم مجوزهای  اخذ با خارجی

مديريت  برنامه .16 براي  هماهنگي  ايجاد  و  ، هارسانه  در  خارجی  اتباع  حوزه  دررساني  اطالعريزي 

 مطبوعات و فضاي مجازي  

 ربط ذی مراجع به الزم هایتحليل  ارائه و  خارجی اتباع به مربوط  تحوالت  و   هاگزارش اخبار، رصد .17

با همكاري مراكز علمي    خارجي  اتباع  حوزه   در   كاربردي  و   ميداني  های پژوهش  و  مطالعات  انجام .18

 . مهاجرت  عالي  شوراي  به  و تصويب  ارائه  هاي سياستي برايتدوين بسته   و   مرتبط و نهادهاي غيردولتي
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 و   تخصيص  جذب،  محوله،  هایمأموريت  و  وظايف  شرح  مطابق  ساليانه  بودجه  تهيه  و  ريزیبرنامه .19

  عالی  شورای   به  آن  ارائه  و   ایسرمايه  هایدارايی  تملک   و   جاری  از   اعم  دولتی  اعتبارات  توزيع

   تصويب برای مهاجرت

 براي تصويب   اين قانون و ارائه به شورای عالی مهاجرتمورد نياز اجرايی  هاینامه آئينتدوين  .20

 عبور از ایران ورود و خروج و : بخش چهارم

 اتباع خارجي و عبور ورود  :  7ماده 

عبور   -1 و  ورود  درخواست  که  خارجی  دارند  ازاتباع  را  ايران  اسالمی  در    ،جمهوری  حضور  با  بايد 

و ارائه گذرنامه يا مدارك هويتي معتبر از طرف دولت    مبدأهوری اسالمی ايران در کشور  جم   های کنسولگری

 اقدام به دريافت رواديد نمايند. متبوعه، 

با اجازه   مشخص شده در رواديد و   رسمي  هایمحلهر يك از اتباع خارجي پس از دريافت رواديد، بايد از   -2

 ، اقدام به ورود يا خروج کنند. فرماندهي كل انتظاميمأمورين 

 روز و بيش از دو بار در سال باشد.   90بيش از  تواندنمی مدت مقرر شده در رواديد  -3

را داشته باشند بايد درخواست خود را    رواديد روز 90بيش از    تمديداست  در صورتی که اتباع خارجی درخو  -4

 است. سازمان منوط به موافقت مدت مذکور  ارائه نمايند. ادامه سازمان  به

نظارت ك  -5 با  هوايی  و  دريايی  زمينی،  مرزهای  از  اعم  خارجی  اتباع  خروج  و  ورود  مراحل  کنترل  ليه    و 

 خواهد شد. انجام انتظامي  كل  فرماندهي

در صورت  نگاري شوند.  بايد اثر انگشت را ثبت و چهره  و عبور از ايرانهر يك از اتباع خارجي براي ورود   -6

 .  گرددمیلزوم مشخصات بيومتريك ديگري نيز بر اساس اعالم نياز سازمان به موارد فوق اضافه  

  ساعت،   24ظرف مدت    اندموظفمسئولين اماكن عمومي و خصوصي  صاحبان و متصرفان اماكن شخصي و   -7

 .  كنندتوقف هر تبعه خارجي را به نيروي انتظامي اعالم 

 : محدودیت تردد و اسكان 8ماده 

  كسب نيازمند آن در  تغييري گونه  هر و  شده ذكر رواديد  در راه بين  در توقف زمان  مدت  و  سير خط -1

 . است سازمان از مجوز

  و  ورود  برای  مجاز  مرزهای  و   شوندمی  وارد کشور  مجاز  طور  به  که  خارجي  اتباع  تردد  محدوده -2

  مشمول  محدوده از اين   تخلف.  شودمی  اعالم  ربط ذی  مبادی  به  و تعيين  توسط سازمان ملي  آنان  خروج 

 .باشدمی اين قانون (  20)  و (  19)  مواد  موضوع غيرمجاز تردد

 باشد. تردد و اسكان اتباع خارجي بر اساس محدوده مقرر در رواديد مي -3

بايد مدارك شناسايي خود را هميشه به همراه داشته باشند  سن،  سال 15تمامي اتباع خارجي باالتر از  -4

، تبعه خارجي موظف به ارائه مدارك شناسايي است. انتظامي كل   فرماندهيو در صورت درخواست 
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چنانچه تبعه خارجي مدارك معتبر نداشته باشد و يا از زمان اعتبار آن گذشته باشد بالفاصله توسط 

 شود اسكان براي انجام فرآيند اخراج، فرستاده مي های اردوگاهنيروي انتظامي به 

  مدارك،   داشتن  عليرغم  يا  و  شده  ايران  خاك  وارد  دروادي و   هويتي  مدارك  داشتن  بدون  كه  خارجي  اتباع -5

  فرصت  اولين  در  ،قانوني  مقرر  مجازات  اعمال  از  پس  شوند  وارد  كشور   به  غيرمجاز   مسيرهاي   از

 .شودمي اقدام آنها اخراج به نسبت

 اتباع   و   شد  خواهد  قيد  نيز  ايران  جمهوري اسالمي  مرزهاي  از  عبور  دفعات  تعداد  ،رواديد  صدور  در -6

 ، رواديد  در   مقرر   زمان  در  باشندمي  موظف  خارجي  اتباع.  هستند  مذكور   بند  رعايت  به  موظف   خارجي

 .  گيرد  قرار موافقت مورد آنها رواديد تمديد تقاضاي اينكه مگر ،نمايند ترك  را ايران

 هماهنگی  با  رسمي  مقامات   سوي  از  كه  اقتصادي  و   فرهنگي  سياسي،  مدعوين  ديپلماتيك،  مقامات:  1  تبصره

  در  يا و  داشته نامه تفاهم خصوص  اين در ايران  اسالمي جمهوري با كه  كشوري اتباع و خارجه امور وزارت 

  خروج   و   حضور  مدت  ورود،  شرايط.  شوندمي  معاف  قانون  اين  8  ماده  از  گردند  متقابل  رفتار  مشمول  كه  زماني

  اعالم انتظامي    كل  فرماندهي  به  و   تعيين  خارجه  امور  وزارت   توسط  ديپلماتيک   رواديد  دارای  خارجی  اتباع

 .شودمی

   و ورود  صدور روادید : ممنوعیت9ماده 

به    آنو از ورود  در صورتي كه تبعه خارجي داراي شرايط زير باشد براي وي رواديد صادر نخواهد شد  

  طي مراحل قانوني و اعمال مجازات   پس ازو در صورت حضور در ايران،  جمهوری اسالمی ايران ممانعت  

 .  اخراج خواهد شد ،مقرر قانوني

 مورد ترديد قرار گيرد.  صحت اسناد ارائه شده .1

 شده است.از مدارک جعلی برای دريافت گذرنامه يا رواديد استفاده  .2

 استفاده نمايد.از اوراق و اسناد مسافرتي شخص ديگري  .3

امنيت ملي يا بهداشت عمومي و يا    حضور تبعه خارجي در ايران موجب مخاطراتي براي نظم عمومي، .4

 به طرق ديگر منافي مصالح كشور باشد.  

 قرار دارند.  المللیبيناکم قضايی يا مح المللبين اتباع خارجی که تحت پيگرد پليس  .5

 مهوري اسالمي ايران اخراج شده باشد. از ج  به داليل سياسي و امنيتي و حكم قضايي تبعه خارجي كه .6

 .باشديا فاقد مدارك هويتي معتبر به پايان رسيده  يا اوراق هويتي وي تبعه خارجي كه مدت گذرنامه .7

به استثناي پناهندگان    ،ستدر وضعيتي كه تبعه خارجي نتواند اثبات كند قادر به تأمين معاش خود در ايران ا .8

 و آوارگان. 

تبعه خارجي كه قصد ورود غيرقانوني سالح گرم و سرد و همچنين قاچاق مواد مخدر و كاال را داشته  .9

 باشد. 
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هر تبعه خارجي كه عليه جمهوري اسالمي ايران و اتباع ايراني مقيم داخل يا خارج از كشور اقدامي  .10

 منيتي انجام داده باشد. جنايتكارانه اعم از اقتصادي، سياسي و ا

ممنوعيت ورود اتباع    رابطه بادر مواقع خاص تصميماتی در    تواندمیشورای عالی مهاجرت  :  1تبصره  

تصميم  خارجی کشور خاص يا تمامی اتباع خارجی برای حفظ نظم و امنيت و سالمت عمومی اتخاذ نمايد. 

 .  شوددر خصوص ممانعت از ورود يا صدور رواديد بايد به صورت عمومی منتشر 

 : معافیت از روادید10ماده 

 :باشندنمی رواديدنيازمند دريافت  ،يرانا جمهوري اسالمي اتباع خارجی زير برای ورود و خروج از 

به شرطی که سه ماه از    باشندمیاتباع خارجی که دارای کارت اقامت دائم و يا کارت اقامت موقت   -1

 کارت اقامت موقت باقی مانده باشد. مدت اعتبار  روز از   10کارت اقامت دائم و اعتبار  مدت

 نامه معافيت از رواديد منعقد كرده باشد.  تبعه كشوري كه با جمهوري اسالمي ايران موافقت -2

كاركنان    مقامات ديپلماتيك و سفراي خارجي -3 آنها  و خانواده المللي  بين  های سازمانو  بر اساس هاي 

 دوجانبه هاي نامهموافقت

توسط دولت جمهوري    كه به صورت رسمي   ورزشي  اقتصادي، فرهنگي و   ، سياسي  هایشخصيت  -4

 .اندشدهاسالمي ايران دعوت 

مدت  پايان  در خصوص    پذيرشقابلداليل  با ارائه    توانندمیمشمول بند يك اين ماده،    : اتباع خارجي1  تبصره

محدود  انتظامي    كل  فرماندهي، از  مجوز براي پيگيري تمديد مجوز  رواديد  بدون دريافت    ،درخواست ورود 

وز به سازمان  حداكثر سه ر  اندموظف  ،انتظامي  كل  فرماندهياتباع خارجي در صورت موافقت    داشته باشند.

 يا ارتقاي مجوز اقامت خود اقدام نمايند.  دديملي مهاجرت براي تم 

اشخاص مذكور در اين ماده شامل همسر، فرزندان و افراد تحت تكفل آنها كه با   : منظور از خانواده 2تبصره  

 باشد. كنند، ميميهم زندگي 

 شود. در اين ماده توسط وزارت امور خارجه صادر مي 4و   3اتباع خارجي بند  رواديد:  3تبصره 

 : لغو روادید 11ماده 

 .و لغو خواهد شد  رواديد اتباع خارجی با توجه به شرايط زير ابطال

 . گيرد قرار ترديد مورد رواديد، صدور از پس حتي شده ارائه اسناد صحت كه  صورتي در -1

 و کالهبرداری از رواديد را دارد. سوءاستفادهزمانی که مشخص شود تبعه خارجی قصد  -2

 هر بخشی از رواديد از جمله هولوگرام   )عمدي( هر گونه تغيير و مخدوش شدن -3

  جمهوري اسالمي ايران  سلفی، افراطی و مشکوک به تهديد برای امنيت ملی  های گروهعضويت در   -4

 العات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران. به تشخيص وزارت اط 

 ورتی که تبعه خارجی در کشور به مجازات درجه پنج به باال محكوم شود.  در ص -5
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 باشد. نداشته مطابقت رواديد  نوع با كشور داخل در خارجي تبعه رفتار و  فعاليت چنانچه -6

  مقرر   اعمال مجازاتعالوه بر ابطال رواديد و    شودور  هر تبعه خارجی که مرتکب موارد مذکتبصره:  

   از ايران اخراج خواهد شد. ،قانوني

 : ورود موقت )اضطراري( 12ماده 

توانند براي وسائل نقليه و يا سالمت مسافران، اتباع خارجي مي  زمينی  يا  دريايی  هوايی، اضطراری  شرايط  در

 باشند. با شرايط زير را داشته  موقت   ورود درخواست

يا نمايندگان مسئول   -1 نقليه زميني مربوطه  هواپيمايی  هایشرکتخلبان، ناخدا و  ، كشتيراني و وسائل 

  كل   فرماندهيموظف هستند فهرست و مشخصات كامل افرادي كه قصد پياده شدن را دارند تهيه و به 

 ارائه نمايند.  انتظامي 

مجوز ورود و توقف تا زماني كه زمينه ادامه سفر مهيا گردد معتبر خواهد بود. اين زمان حداكثر به  -2

براي مدت سي روز ديگر انتظامي    كل  فرماندهي ارد اضطراري و به تشخيص  روز و در مو   15مدت  

 قابل تمديد است.

 اين قانون نباشد.  8تبعه خارجي براي ورود اضطراري بايد مشمول بندهاي ماده   -3

 . گرددمی تعيينانتظامي  كل  فرماندهي توسط شرايط  اين در حركت محدوده -4

تشييع جنازه بر عهده مسئولين    پوشاك، پزشكي،  هاي تغذيه،هاي ورود موقت اعم از هزينهتمامي هزينه -5

 كشتي و اتومبيل( يا نمايندگان آنها است.   وسائل نقليه )اعم از هواپيما،

 : خروج  13ماده 

بايد گذرنامه، رواديد يا سند سفر معتبر    ،هر فردي اعم از شهروند ايراني و اتباع خارجي براي خروج از كشور

 داشته و از مبادي رسمي اقدام به خروج نمايد.  

 .   شودصادر ميانتظامي  كل فرماندهيتوسط  ،پس از بررسي مدارك اناز اير اجازه خروج -1

 ولي  ندارند نيازي خروج رواديد به باشد روز  نود از كمتر  ايران در  آنها توقف مدت كه خارجي اتباع -2

 .  كند  اعالم، خروج خود را انتظامي كل  فرماندهي خروج  اعالميهبا تکميل  اندموظف

از ورود مجدد وی  اعالم نكند انتظامي  كل  فرماندهيبه خروج خود را  ،تبعه خارجی در صورتي كه  -3

 . شدبه ايران جلوگيری خواهد 

   : اخراج14ماده 

به كشور  انتظامي    كل   فرماندهيتوسط    ،قانوني  مقرر   پس از تحمل مجازات اتباع خارجي دارنده شرايط زير  

 : شوندمياخراج متبوع يا كشوري كه از آن طريق وارد خاك جمهوري اسالمي ايران شده است، 

و   اقامت  مدت و توقف حركت، مسير از اعم رواديد در شده قيد موارد  از يك هركه  خارجي تبعه -1

 نكند.  مراعات يا داده تغييرانتظامي  كل  فرماندهي اجازه بدون  را ايران  در موضوع اقامت 
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 است.  معتبر اقامت  کارت يا رواديد كه فاقد خارجی تبعه هر -2

 انجام دهد.  )ضد نظام( سياسي های فعاليتهر تبعه خارجي كه  -3

اطالعاتي و امنيتي تهديدي براي امنيت كشور ارزيابي   های سازمانتوسط  كه    خارجی  تبعه  هر  -4

 شود.   

دامي براي اقامت دائم و موقت به پايان رسيده باشد و تبعه خارجي اق   مجوزدر صورتي كه مدت   -5

  تمديد آن نكرده باشد.

 رد شده باشد.   آن درخواست تمديد رواديد يا اقامت -6

و   تغييرات ايجاد شده در محل اشتغال،  -7 و خانوادگي اعم از ساير اطالعات    محل سكونت  فردي 

 .  اعالم نكند  ملي مهاجرت  به سازمان   را ظرف مدت معين در اين قانون،تولد، فوت، ازدواج و...  

با همكاري  سازمان ملي  توسط    از كشور  هاي اخراجو روش  خروجنحوه ابالغ و مهلت    نامهآئين:  1  تبصره

 . رسدمي شوراي عالي مهاجرتتصويب به  بهتدوين و انتظامي  كل  فرماندهي

داليلي  تبعه خارجي  :2تبصره   به  كيفريو    غيرامنيتی  كه  باشد  جرايم غير  اخراج شده  به   تواند می   ،محكوم 

  20و تعويق اجراي حكم را به سازمان ملي ارائه كند. سازمان ملي موظف است ظرف    تجديدنظردرخواست  

  امكان  ،در مدت رسيدگي توسط سازمان.  نمايدنسبت به تكميل پرونده و رد حكم اخراج يا تأييد آن اقدام    ،روز

 .دارد وجود  الزم  قرار تأمين و دادگاه رأی با موقت  آزادي

 د، ننباش  هاهزينه  تأمين  به  قادر  كه  صورتي  در  ،نمايند  تأمين  را  اخراج  هايهزينه  بايد  خارجي  : اتباع4تبصره  

 .شد خواهد اعمال نكند پرداخت را هاهزينه  كه زماني  تا ايران به ورود ممنوعيت 

 بر اندشده  گرفته بكار ايراني كارفرمايان  توسط غيرمجاز صورت به كه خارجي اتباع اخراج : هزينه5تبصره 

 .است ايراني كارفرماي  عهده

 : بازداشت موقت15ماده 

 ، انتظامي  كل   فرماندهياتباع خارجي كه خالف مقررات عمومي و مواد اين قانون عمل نمايند توسط   -1

 شوند.ميقانوني  مقرر  اخراج يا مشمول مجازات ،بازداشت موقت و پس از صدور حكم

بايد وضعيت پرونده  ،روز بازداشت موقت شده و در طي اين مدت 20اتباع خارجي به مدت حداكثر  -2

 نهايي شود.  توسط دادگاه، آنها

اسكان موقت است. در مواردي كه تبعه خارجي داراي جرم    هایاردوگاهبازداشت موقت در    هایمکان -3

در  انتظامي  كل فرماندهيامنيتي و سياسي باشد با تشخيص نهادهاي امنيتي و اطالعاتي و با همكاري 

 شوند. مشخص بازداشت مي های مکان

تبعه  -4 كه  فردي را  يا هر  پدر  فرزند،  تبعه خارجي )همسر،  قانوني  نماينده  به  بازداشت  مدت  و  علل 

 د شد. خواه رسانیاطالعخارجي معرفي نمايد( و كشور متبوع وي، ظرف سه روز 
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 ده تبعه خارجي خواهد بود. بر عه  ،هاي بازداشت موقت در صورت اثبات اتهاماتكليه هزينه -5

قانوني -6 نماينده  و  خارجي  اطالع  تواندمیاش  تبعه  از  پس  سه روز  تا  قرار    ،حداكثر  حكم  به  نسبت 

 بازداشت موقت اعتراض كند. 

 : بازگشت داوطلبانه  16ماده 

  مردم نهاد  هایسازمانعمومي و خصوصي و    مؤسساتالمللي، نهادها و  بين  هایسازمانبا همكاري    سازمان

  و تدوين ،خارجي اتباعو خودانگيخته  داوطلبانه  بازگشت تشويق  و   تسهيل  براي  را  راهكارهايي ،مبدأ  كشور   و 

 .   نمايد ارائه عالي  شوراي به تصويب براي

 : معافیت از اخراج 17ماده 

 اخراج نخواهند شد.  ،اتباع خارجي زير در صورت نداشتن مشكل امنيتي

و اتباعي كه به داليل جسمي   ، افراد سالخوردهسن  سال   15زير    سرپرستبیكودكان  زنان باردار،   -1

   رود. را نداشته و يا بيم خطر جاني براي آنها ميتوانايي انجام مسافرت 

 وجود دارد.  آنها  رت بازگشتوي مبني بر اعدام يا شكنجه در صو اتباع خارجي كه ظن ق -2

 تا زمان طي شدن فرآيند درمان  و داراي بيماري حاد، افراد مجروح  -3

 : ممنوعیت اخراج 18ماده 

 تعليق خواهد شد.   قضايي،هر تبعه خارجي كه شرايط زير را داشته باشد تا زمان رفع آنها و حكم اخراج 

 در انتظار نتيجه دادگاه باشد. -1

 به پايان نرسيده باشد. اعم زندان و پرداخت جزاي نقدي و جبران خسارت  دوران محكوميت  -2

 بدهي مالياتي و دولتي داشته باشد.  -3

 بنا بر نظر محاكم قضايي و نهادهاي امنيتي الزم باشد. ،حضور براي تكميل تحقيقات  -4

تحقيقات، 1تبصره پايان  و  از طي دوران محكوميت، جبران خسارت  بالفاصله پس  انتظامي    كل  فرماندهي  : 

نمايد  اقدام  خارجي  تبعه  اخراج  به  نسبت  است  توسط    ،موظف  اخراج  ممنوعيت  حكم  كه  مواردي  در  مگر 

 جمهوري اسالمي تمديد گردد.   هایدادگاه 

 اقامت : بخش پنجم

   : اقامت19ماده 

 دائم است.  اقامت و   موقت به دو صورت اقامت  ايران در خارجه اتباع اقامت .1

اشاره شده در مواد  هایاولويتط سازمان ملي مهاجرت تحت شرايط و اقامت دائم و موقت توساجازه  .2

 شود.  صادر مي 22،23،24،25،26،27،28
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 اقامت دائم  :20ماده 

حضور داشته و اقامتگاه   ،نماه از سال را در ايرا ششكه حداقل  شودمیشامل اتباع خارجي  ،اقامت دائم .1

 رسمي داشته باشند.  قانوني

 براي دريافت مجوز اقامت در مراكز تعيين شده حضور يابد. شخصا  متقاضي بايد  .2

روز بايد نسبت به معرفي حامي از    30فوت يا جدايي حامي خانواده، اتباع خارجي ظرف    صورت  در .3

سال( رسيده اقدام نموده و مراحل تعويض كارت اقامت    18ميان مادر يا فرزند بزرگتر كه به سن قانوني )

 را به انجام برسانند. 

  حضور  و   شرايط  داشتن  شرط  به  توانندمي  ،رسندمی(  سال  18)  قانوني  سن  به  كه  خارجي  اتباع  فرزندان .4

 .اقامت فردي نمايند مجوز  درخواست ايران، در سالهسه  حداقل

 ، استعالم از نهادهاي امنيتي  ، يا ارتقاي مدت اقامت  تمديد  ،سازمان موظف است در هر مرحله از صدور .5

 دريافت نمايد. مبني بر بالمانع بودن صدور يا تمديد اقامت را را   ، قضايي و مالياطالعاتي

سازمان اقدام نمايند. به  ظرف سه ماه نسبت به ارائه پاسخ  ،اندموظفنهادهاي اطالعاتي و امنيتي مذكور  .6

 باشد. اقامت مي مجوز در صورت عدم پاسخ در مدت تعيين شده، سازمان مجاز به صدور يا تمديد 

بايد درخواست گواهي   ،نمايندمیز طريق كنسولگري اقدام به دريافت مجوز اقامت دائم اتباع خارجي كه ا .7

 سوءپيشينه كيفري از كشور يا محل اقامت خود را ارائه نمايند.  

و    نگاریچهرهنسبت به دريافت اطالعات هويتي بيومتريك از جمله اثر انگشت،    ،سازمان موظف است .8

براي    كند،هر گونه اطالعاتي كه شورا مصوب ميو    اشتغال   و   اطالعات اقامتي  و   آزمايش دي.ان.اي

 . كندهاي اتباع خارجي اقدام ايجاد بانك داده 

  ،اقامت مجوز هاي صدور و تمديد عات بيومتريك و اقامتي و همچنين هزينهالدريافت اط  هایهزينهتمامي  .9

 بر عهده اتباع خارجي متقاضي خواهد بود. 

ملزم به دريافت شماره شناسايی منحصر بفرد اتباع    ،هريک از اتباع خارجی اعم از والدين و فرزندان .10

 خارجی خواهند بود.

تردد و اسكان و اشتغال مندرج در مجوز اقامت خواهند   هایمحدوديتموظف به رعايت  ،اتباع خارجي .11

منوط به تصويب سازمان است. در صورت تخلف، مجوز اقامت    هامحدوديتبود. هر گونه تغيير در  

 اخراج خواهد شد. ي باطل و تبعه خارج

د، اعم از فوت، تول ،هرگونه تغيير در محل اقامت و اشتغال و ساير موضوعات اندموظفاتباع خارجي  .12

روز به سازمان براي بروز رساني اطالعات ارائه نمايند. در صورت    10را ظرف مدت    طالق ازدواج و  

 خواهند شد.   ميليون لاير 20و جريمه نقدي به مبلغ  هشتمشمول مجازات درجه  ،تخلف

هاي اتباع خارجي، با هماهنگي شوراي عالي، نسبت به ه بانك دادپس از تشكيل    ،سازمان موظف است .13

نهادهاي خدماتي از جمله سازمان ثبت احوال،    نهادهاي اطالعاتي و امنيتي و   اطالعات عمومي بهائه  ار
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، وپرورشآموزشسازمان ثبت اسناد و امالك، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت  

، وزارت امور اقتصاد و دارايي فناوری و   تحقيقات علوم،  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت

   ، اقدام نمايد. دهند میو ساير نهادهاي عمومي و خصوصي و تعاوني كه به اتباع خارجي خدمات ارائه 

ويژه    اقامت  مجوز  و   سالههفت  اقامت  مجوز  ، ساله سه  اقامت  مجوز  سطح،  سه  دردائم    اقامت  مجوز .14

 . شد خواهد صادر سازمان  توسط (سالهده)

 فرماندهي  و سازمان  با   هماهنگی  نيازمند  ،مجدد  ورود   و ايران  از   خروج  برای   اقامت   دارای  افراد .15

 . بود خواهند ايران  اسالمی جمهوری انتظامي كل

ماه در   پنجبيش از    ،اتباع خارجی که مدت زمان عدم حضور متوالی آنها در جمهوری اسالمی ايران .16

کارت اقامت دائم   ،باشد   سالههفتده ماه در سال براي كارت اقامت    و    سالهسهبراي كارت اقامت    سال

مگر شوراي عالي استثنائاتي براي برخي   در هر سطحی باشد باطل و مراحل دريافت از ابتدا خواهد بود.

يكسال   ،مدت زمان عدم حضور متوالي براي اتباع خارجي دارنده كارت اقامت ويژهاز اتباع قائل شود.  

 است.

 . بود خواهد متقاضی عهده بر ،دائم اقامت دريافت هایهزينه تمامی .17

  شوراي  هماهنگي  با  ،اطالعات  یآورجمع  و   كارت  صدور  فرايند  در  تسريع  براي  تواندمی  سازمان .18

  و   دولتي  الكترونيك  خدمات  دفاترخارجی،    اتباع  اقامت   و  اشتغال  کفالت،  دفاتر  ظرفيت  از  عالي

 .  برداري كندبهره ،ايران پست ملي  شركت

اين ماده   16  بندهاز شمول    و خانواده آنها  خارجی  هایکنسولگریو    هاسفارتخانه : سفرا و کارکنان  1تبصره

آنها اقامت  مدت  توسط وزارت امور خارجه تعيين و به سازمان ملی    ،معاف خواهند بود. شرايط حضور و 

 .  گرددمیمهاجرت اعالم 

  ،قامتا  افراد متقاضی  انتظامی به يکی از  امنيتی يا  هایدستگاه   سوي   از   ياتهام   اگر  زمانی  هر  در   :2تبصره

تبعه    صورت اثبات اتهامات،  تا زمان بررسي اتهامات است. در مکلف به تعليق کليه خدمات    سازمان   شود  وارد

 . شدواهد خاخراج از كشور  بالفاصله، قانوني مقرر مجازات و  خارجي پس از طي دوران محكوميت

پس از طي    ،جمهوري اسالمي به اثبات برسد  هایدادگاه: هر تبعه خارجي كه اتهام كيفري آن در  3تبصره  

حق اقامت در جمهوري اسالمي ايران  و دوران محكوميت از كشور اخراج خواهد شد و قانوني  مقررمجازات 

 را نخواهد داشت.

هر تبعه خارجي كه از سوي مراجع قضايي جمهوري اسالمي ايران به اتهام جرم حقوقي محكوم  :  4تبصره  

    اقامت را از ابتدا بايد آغاز نمايد.  مجوز اقامت وي ابطال و تمامي مراحل دريافت   مجوز گردد،
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 ساله سه : اقامت 21ماده 

 عبارتند از: سالهسهشرايط دريافت اقامت  -1

 هاي زندگي خانواده اثبات داشتن درآمد كافي براي تأمين هزينه  •

 بدهي مالياتي  و  امنيتي سوءسابقه نداشتن سابقه كيفري، تعقيب قضايي، پرونده باز قضايي،  •

 انجام مصاحبه حضوري   •

 گردد. گذاري و ايجاد اشتغال به ميزاني كه توسط شوراي عالي مقرر ميسرمايه •

قادر به دريافت خدماتي از جمله تحصيل، درمان و بيمه، اخذ گواهينامه،   ،سالهسه ي داراي اقامت  اتباع خارج  -2

 ، طرح دعوا و حساب بانكي خواهند بود.  امالك رهن و اجاره اشتغال مجاز،

 سالههفت : اقامت 22ماده 

 عبارتند از:  سالههفتشرايط دريافت اقامت  -1

  سالهسهاقامت  مجوزداشتن  •

 در ايران  ماه 30حضور حداقل  •

 هاي زندگي خانواده اثبات داشتن درآمد كافي براي تأمين هزينه  •

 بيمه اجتماعي معتبر •

 امنيتي، بدهي مالياتي  سوءسابقه سابقه كيفري، تعقيب قضايي، پرونده باز قضايي،  فقدان •

 اقامتگاه رسمی و معتبر  •

 اتباع خارجی سرپرست خانواده در مشاغل تعيين شده برای يا داشتن مجوز كار معتبر اشتغال رسمی  •

   حضوري مصاحبه انجام •

تمديد  توانند نسبت به درخواست  ماه پيش از پايان مدت اقامت مي  شش  ،سالهسه اتباع خارجي دارنده اقامت    -2

 اقدام نمايند.  سالههفتاقامت   مجوز يا صدور  سالهسهاقامت  مجوز

مشمول مالكيت و  ، سالهسهعالوه بر خدمات دريافتي در اقامت    سالههفت  اقامتمجوز    داراي  خارجي  اتباع  -3

 نقل و انتقال سند اموال منقول خواهند بود. 

 ( سالهدهویژه ): اقامت 23ماده 

 ( عبارتند از:سالهدهشرايط دريافت اقامت ويژه ) -1
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 كند. به استثناي مواردي كه شوراي عالي مهاجرت تعيين مي ،سالههفتاقامت   مجوزداشتن  •

 در ايران  سال  6حضور حداقل  •

 هاي زندگي خانواده اثبات داشتن درآمد كافي براي تأمين هزينه  •

 بيمه اجتماعي معتبر •

 امنيتي، بدهي مالياتي  سوءسابقه فقدان سابقه كيفري، تعقيب قضايي، پرونده باز قضايي،  •

 اقامتگاه رسمی و معتبر  •

 اشتغال رسمی يا داشتن مجوز كار معتبر در مشاغل تعيين شده برای سرپرست خانواده اتباع خارجی  •

   حضوري مصاحبه انجام •

سال در ايران    ششو حضور حداقل    سالههفت  اقامت   مجوز   داشتن  به  منوط  ،ساله ده  اقامت  دريافت -2

 در موارد خاص به برخي از اتباع خارجي اعطا نمايد.   بود مگر اينكه شوراي عالي مهاجرت  خواهد

انقضاي    يك سالتوانند  مي   ،سالههفتاقامت    مجوزدارندگان   -3 از  دريافت    مجوزقبل  به    مجوزنسبت 

 اقامت ويژه اقدام نمايند. 

  رأیحقوق سياسي از جمله حق  را به استثناء    ،اتباع ايراني  حقوق( تمام امتيازات و  سالهدهويژه)مت  اقا -4

، فعاليت در نيروهاي  دولتي  هایپستانتصاب در  سياسي،    های فعاليتمشاركت در    و انتخاب شدن،

 باشند.و معافيت از حقوق گمركي برخوردار مي و همچنين انجام خدمت سربازي  نظامي و انتظامي

 دائم : اولویت دریافت کارت اقامت24ماده 

در حوزهاتباع   -1 شاياني  كه خدمات    ،گذاریسرمايه  ورزش،، فرهنگ،  آموزش  امنيت،  اشتغال،  هايخارجي 

اجرايي اين بند توسط سازمان تدوين    نامهآئين  .به جمهوري اسالمي ايران ارائه كرده باشند  بازرگاني  و  تجارت

 قابل اجرا خواهد بود.  ،و پس از تصويب شوراي عالي

  دفترچه   اقامت،  پروانه  با  رواديد  و   گذرنامه  ،14  هويت  كارت  ،15  آمايش  كارت)  معتبر  اقامتي  مدارك  دارندگان -2

 (پناهندگي دفترچه و  ويژه اقامت دفترچه ،انتظامي كل  فرماندهي توسط صادره اقامت

 . باشندمیهمسران بانوان ايرانی که دارای سند ازدواج قانونی از مراجع رسمی   -3

 اتباع خارجی دارنده درخواست از سوی کارفرمای ايرانی  -4

 . باشندمیآموزشی سال  3ان دارای سابقه آموزاني كه در مدارس جمهوري اسالمي ايروالدين دانش  -5

آن   -6 )اثبات  ايران  متولد  دريافت    عهده  براتباع خارجی  به  منوط  و  از    رأی تبعه خارجی    هایدادگاهرسمی 

 (باشدمیجمهوری اسالمی ايران 

و فرزندان تبعه    همسر و فرزندان -7 اقامت دائم دريافت كرده باشد. همسر  كه در ايران مجوز  اتباع خارجي 

 خارجي بايد اسناد و مدارك ثبت ازدواج در مراجع رسمي را براي دريافت مجوز ارائه نمايند.
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 قانوني كه در مراجع رسمي ثبت شده است شامل اين قانون خواهند بود. عالوه بر داشتن   هایازدواجتنها   -8

 مدارك و اسناد معتبر و قانوني، براي اثبات نسب، ملزم به ارائه آزمايش دي.ان.اي هستند.

  ماه  سه تا  حداكثر اندموظف ،باشندمی مذكور   هااولويت از  يكي داراي و  بوده مقيم ايران  در  كه خارجي اتباع -9

 رسيد   و   داده  تحويل  را  نياز  مورد  مدارك  و   مراجعه  مهاجرت  ملي  سازمان  به  قانون  اين  تصويب  از  پس

 قانون  اين  در  مندرج  خدمات  تمامي  از  نكند  اقدام مقرر  مهلت  در  كه  خارجي  تبعه  هر.  كنند  دريافت  بندیاولويت

 فرماندهي  توسط  و  محروم...   و   ازدواج   و  استمالك  و   اشتغال  آموزشي،  بانكي،  بهداشتي،  مالي،  اداري،  از  اعم

 . شد خواهد اخراج بالفاصلهانتظامي  كل

اقامت -10 دريافت  متقاضی  خارجی  اتباع  مشمول    ساير  نمي  هایاولويتكه  طريق  باشند فوق  از  بايد   ،

و درخواست اقامت نمايند.  نامثبت اقدام به  ،متبوع خوددر کشورهای  ايران  های جمهوری اسالمیکنسولگری

بند    هاکنسولگری مورد اشاره در  اقامت و اطالعات  را از تبعه خارجی   بيست و دو ماده    هشتدرخواست 

اقامت به سازمان ملی مهاجرت ارسال کند. سازمان موظف است   بر مبناي  دريافت و برای صدور کارت 

  نسبت به صدور کارت اقامت اقدام نمايد. ،بيست و دو طی مراحل اداری ماده پس از مجوز شوراي عالي و 

  و عالي  شوراي   تصويب   از   پس  و  تدوين  سازمان   توسط  ،مذكور  های اولويت  از   فراتر   جذب  مجوزهاي  -11

 . بود خواهد اجرا قابل  جمهوررئيس  تأييد

اين ماده بايد به تأييد اداره کل اشتغال اتباع    4تبصره: درخواست کارفرمايان ايرانی مورد اشاره در بند  

. در صورت  اقدامات اوليه براي بيمه تبعه خارجي انجام شود  ،معتبر  های سازمانرسيده و از طريق    بيگانه  

 خواهد شد.قانوني  مقرراثبات تخلف کارفرما در درخواست برای تبعه خارجی، کارفرما مشمول مجازات  

 موقت : اقامت 25ماده 

تحصيل .1 اشتغال،  برای  درخواست  شامل  موقت  آموزش  اقامت  خانواده، و  از  بازديد  زيارت،   ،

 و درمانی خواهد بود.  ، تجارت و بازرگانيگذاریسرمايهگردشگری، ورزشی، مطبوعاتی، 

  اخذ   بيمه،  و   درمان  تحصيل،  جمله  از  خدماتي  دريافت  به  قادر  ،موقت  اقامت  داراي  خارجي  اتباع .2

 .بود خواهند بانكي  حساب و دعوا طرح اجاره، و رهن   مجاز، اشتغال گواهينامه،

در صورت درخواست    باشد.و حداكثر يكسال ميروز   90بايد بيش از    حداقلمدت زمان اقامت موقت   .3

 باشد. تبعه خارجي در صورت احراز شرايط، قابل تمديد مي

اقامت   .4 درخواست  که  خارجی  ماده  اتباع  اين  يک  بند  موضوعات  در  به موقت  بايد  دارند  را 

اقدام   ، مراجعه و نسبت به دريافت اقامت موقت متبوعشانجمهوری اسالمی در کشور    های کنسولگری

 .نمايندمی

  دعوتنامه   بايد  اشاره شده در بند يك اين ماده،  موارد  در  اقامت و تمديد آن  درخواست  براي  خارجي  اتباع .5

 .  نمايند ارائه كنسولگري به مدارك  همراه به را خصوصي و  دولتي دستگاه يا وزارتخانه  سازمان، از
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را به از كشور يا محل اقامت خود  سوءپيشينهبايد گواهي  ،اتباع خارجي متقاضي مجوز اقامت موقت .6

 كنسولگري ارائه نمايند.

که خدمات  اين ماده    1ذکر شده در بند    های حوزهدر  برای نخبگان    تواندمی  ، شورای عالی مهاجرت .7

 داشته باشد.  موقتاقامت  مجوز درخواست  خواهند داد،شايانی به جمهوری اسالمی ارائه داده يا 

 دريافت اقامت موقت بر عهده متقاضی خواهد بود. هایهزينهتمامی  .8

 گردد. زمان مجوز اقامت موقت با هماهنگي نهادهاي مربوطه و سازمان ملي مهاجرت تعيين مي .9

در صورتي كه مشخص شود مجوز اقامت موقت در موضوعي غير از آنچه تعيين شده است مورد   .10

 گردد.اخراج مي ،قانوني مقررس از اعمال مجازات پقرار گرفته، مجوز ابطال و فرد  سوءاستفاده

  هایدستگاه   همکاری   با   مهاجرت   ملی  سازمان   توسط   ،موقت  اقامت   تمديد  و  دريافت  شرايط  نامهآئين .11

  جمهور رئيس ابالغ  و   عالی  یشورا  تصويب  از  پس  و   تدوين  ماده  اين  1  بند  در  مذکور  هایبخش  مرتبط

 .شد خواهد اجرا

   اقامت فردي یا خانوادگي مجوز : 26ماده 

 گردد.  هاي اقامت به دو صورت فردي و خانوادگي صادر ميمجوز -1

تحت تكفل  سال سن    18د. افراد كمتر از  گردصادر مي  سن  سال  18اتباع باالي  هاي اقامت براي  مجوز -2

 كنند.  اقامت خانوادگي دريافت مي مجوزسرپرست، 

 شود.  صادر مي ،هاي اقامت خانوادگي با محوريت سرپرست خانوادهمجوز -3

 .  گرددمیمشخصات سرپرست به عنوان حامي درج  ،خانوادگي مجوز در  -4

 براي سالگي    18روز پيش از پايان    90  اندموظف  ،اقامت خانوادگي هستند  مجوزاتباعي كه داراي   -5

 كنند.    درخواستاقامت فردي  مجوزدريافت 

دريافت   براي  خانوادگي  مجوز تبصره:  خانوا  ،اقامت  اعضاي  به همراه سركليه  ثبت پده  به  نسبت  بايد  رست 

 اطالعات هويتي و بيومتريك و مصاحبه حضوري اقدام كنند.

 : شرایط مصاحبه27ماده 

دائم -1 اقامت  مجوز  درخواست  براي  اتباع  مصاحبه   ،تمامي  در  كنسولگريبايد  يا  سازمان  هاي  هاي 

 جمهوري اسالمي در كشور متبوعشان، شركت كنند. 

 بايد با اعضاي خانواده در مصاحبه مشاركت كنند.   ،اتباعي كه تقاضاي مجوز اقامت خانوادگي دارند -2

توسط سازمان تعيين و تبعه خارجي موظف به ارائه  ،مدارك مورد نياز براي ارائه در زمان مصاحبه -3

 باشد. مدارك مورد نياز مي

 در صورت صالحديد سازمان، مصاحبه تجديد خواهد شد.  -4
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 شود.  بدون ارائه داليل معتبر، موجب رد درخواست اقامت تلقي مي ،عدم حضور در مصاحبه -5

 اشتغال( سایر موضوعات )ازدواج، استمالك،: بخش ششم

 ازدواج   :28ماده 

معتبر خواهد بود و اتباع    ايرانی  مراجع  نزد   ازدواج   قانونی  ثبتفقط در صورت    ،ازدواج اتباع خارجي -1

 ن برخوردار خواهند شد.  آاز مزاياي 

بايد مدارک و  بت قانونی ازدواج يا طالق در مراجع رسمی، پس از ث ماه يک تا اتباع خارجی حداکثر  -2

 پرونده ارائه نمايند. درج در را به سازمان ملی مهاجرت برای  ،اسناد مربوطه

اقامت بوده ولي ازدواج آنها   مجوزسازمان هيچ حقي را براي همسران و فرزندان اتباعي كه داراي   -3

 باشد. قائل نميدر سازمان ثبت نشده است،  يا و رسمي نشده 

و براي فرزندان    دادگاه صالحه  رأیيازمند  ن  ،به صورت قانونی ثبت نشده باشددر صورتي كه ازدواج   -4

 اين بند   .شودمینيازمند آزمايش دي. ان.اي و ترتيباتی است که توسط سازمان ملی مهاجرت اعالم  

از تاريخ تصويب و ابالغ اين قانون ازدواج    است و  قبل از تصويب اين قانون  هایازدواجشامل    تنها

 مورد پذيرش نخواهد بود.  غيررسمی

تمامي مجوزهاي    ،در صورتي كه مشخص شود ازدواج غيرواقعي و تنها براي دريافت اقامت بوده است -5

   گردد. اخراج مي ،قانوني مقرر پس اعمال مجازاتو تبعه خارجي صادره يا در حال صدور ابطال  

 : استمالك 29ماده 

و   .1 يا    غيرمنقول واگذاري امالك منقول  معتبر    ،غيرمستقيمبه صورت مستقيم  اتباع خارجي فاقد مدارك  به 

 مورد اشاره در اين قانون ممنوع است.  

مالك ايراني كه امالك منقول و   .2 اتباع    غيرمنقولهر  فاقد مدارك معتبر براي استمالك  خارجي  خود را به 

محكوم به    به فروش برساند،   يا رهن،   اجاره  ، منقول و غيرمنقول، به صورت مستقيم و غيرمستقيم امالك  

بر   ،غيرمجازجي رتباع خاهاي اخراج اتمامي هزينه ،بر اين خواهد شد. عالوه مقرر قانوني مل مجازات  تح

   عهده مالك متخلف خواهد بود.

ظرف    ،اندموظفاتباع خارجي و مالكان امالك واگذار شده به اتباع خارجي اعم از اجاره، رهن يا فروش   .3

 به سازمان ملي اطالع دهند. ،روز از تاريخ انعقاد قرارداد  20

   روز به سازمان ملي اطالع دهند.  20تغيير محل سكونت خود را ظرف   ،اندموظفاتباع خارجي  .4

ملك،  اجاره، رهن و يا فروش هر گونه  قراردادهایتنظيم  بايد ازو ساير دفاتر حقيقي و حقوقي  امالك دفاتر .5

براي اتباعي كه فاقد مدارك معتبر و شرايط مورد اشاره در اين قانون باشند، امتناع كنند. در صورت انعقاد 

 خواهند شد.   ممحكو مقرر قانوني  به مجازات   ،رعايت شرايط اين قانونبدون   قراردادهر گونه 
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شرايط واگذاري و اجاره امالك    تواندمی گذاري خارجي  در راستاي جذب سرمايه  ،شوراي عالي مهاجرت .6

 را تعيين نمايد.   غيرمسکونی

فروش و اجاره در صورت ثبت در سازمان  از خريد،    اعم  تمامي مراحل واگذاري امالك به اتباع خارجي .7

 خواهد بود. قابل پيگيري  ،و در دادگاه صالحهملي معتبر 

مادامي كه داراي مناصب   ،هاسفارتخانه هاي خارجي و كاركنان  نمايندگي  غيرمنقول: اموال منقول و  1تبصره

 خود باشند از شمول اين ماده خارج و بر عهده وزارت امور خارجه است. 

 و نگهداري موقت   اسكان آوارگان : 30ماده 

 را در مهمانشهرها ساكن نمايد.  ، گان و مهاجران بدون مدارك رسميار تمامي آو   ،موظف استسازمان   -1

 بر عهده سازمان است.  ،آن هایمسئوليتو تمامي  مديريت مهمانشهرها و مراكز نگهداري موقت   -2

(  نگاریچهرهبالفاصله پس از ورود اتباع به مهمانشهرها، اطالعات هويتي و فردي )اثر انگشت و   -3

 آنها ثبت خواهد شد. 

تمديد مدت اسكان منوط به موافقت   ماه خواهد بود.  يك حداكثر    ،مدت زمان حضور اتباع در مهمانشهرها -4

 شوراي عالي است. 

مگر با مجوز سازمان نخواهد    ،ها و ورود به داخل كشوراي مجاز به خروج از مهمانشهرهيچ تبعه -5

 بود.

تا انجام    توانندمی  ،اندقرار گرفته  سوءاستفادهكساني كه بتوانند اثبات كنند مورد    و  انسان  قاچاق  قربانيان -6

اقامت، درخواست مجوز  و  ادعا  اثبات  اداري  موقت    مراحل  اقامت  مراكز    مهمانسرادر  تقاضاي  و 

 نمايند.نگهداري موقت 

 باشد.  بانوان و سالخوردگان مي از جمله كودكان، پذيرآسيب هایگروهاولويت اسكان با   -7

 فراهم آورد.  سازمان موظف است كودكان را ارزيابي و زمينه جذب كودكان نخبه را -8

اطالعات نادرستي ارائه كرده و يا با  5شود كه تبعه خارجي در خصوص ماده ن مشخص مادر هر ز  -9

 اخراج خواهد شد. و از كشوربطال  ا، مجوز اقامت است  داشتهم ارتباط مرتكبان جر

خدمات   -10 قبيل  از  بهداشتي،   های مراقبتخدماتي  كودكان،  اوليه  براي  براي    آموزش  اداري  خدمات 

به صورت رايگان براي اتباعي كه قادر به   ،در اين مراكز  متقاضيان دريافت مجوز ورود و اقامت 

 ها نيستند ارائه خواهد شد. تأمين هزينه

 المللي براي مديريت بهينه مهمانشهرها استفاده نمايد. بين  هایسازماناز نهادها و    است  سازمان موظف -11

و  براي ايجاد    ،غيردولتي، خصوصي و تعاوني  هایبخشموجود در    های ظرفيتاز    تواندمیسازمان   -12

 مهمانشهرها استفاده نمايد.ارائه خدمات در 
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مقررات پذيرش و   -13 و  و پس از تصويب ش   ،توسط سازمان  رسانیخدمتاصول، قواعد  وراي  تدوين 

 قابل اجرا خواهد بود.   ،عالي

 : پناهندگان31ماده 

اساس اصل .1 بر  كه  مهاجرين كشورهايي  درخواست   و   پنجاه  و   يکصد  مصاديق  اساسي،  قانون  پنجم 

 گردد.  توسط شوراي عالي مشخص مي ،كنندپناهندگي مي

دفاتر سازمان مراجعه نموده و  ها و يا  گردند بايد به كنسولگرياتباعي كه مشمول بند يك اين ماده مي .2

  اقدام نمايند.پناهندگي  مجوزت به تقاضاي نسب

 سال است.    3مدت تمديد مجوز پناهندگي تا    حداکثر   و  بايد تمديد شود  باريک ماه   3پناهندگي هر   مجوز  .3

مجوز  درخواست    ،مواد اين قانونتوانند مطابق  مي  ،پناهندگي  مجوز پس از دريافت شش ماه  پناهندگان   .4

 كنند.  سالهسهاقامت 

و اشتغال در مشاغل مصوب    قضايي  ، بهداشتي، بانكي، آموزشياز خدمات    پناهندگي  مجوزدارندگان   .5

 باشند. برخوردار مي

سياسي و سنديكايي    هایفعاليت، مشاركت در  غيرمنقولامالك   حق استمالك  ،مجوز پناهندگي  دارندگان .6

 را ندارند.

با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي    ،محل كار، اقامت و محدوده تردد اتباع دارنده مجوز پناهندگي .7

 عالي اجرايي خواهد شد. 

اگر شرايطي كه بر اساس آن اتباع خارجي مجوز پناهندگي دريافت كرده باشند مرتفع گردد، مجوز   .8

 قانوني براي ترك خاك ايران داده خواهد شد.  پناهندگي لغو و به پناهنده مهلت

براي دريافت پناهندگي غيرواقعي    ،در هر زمان مشخص شود كه اطالعات و مستندات تبعه خارجي .9

پناهندگي ابطال و تبعه خارجي محكوم به و    و نادرست بوده، بالفاصله مجوز  مجازات درجه شش 

 اخراج خواهد شد. 

يا   ،و جرايم شديد حقوق عمومي شده باشند  بشريتم عليه  رائتبصره: اشخاصي كه مرتكب جنايات جنگي يا ج

 يت و سالمت جامعه باشد، از اين ماده قانوني محروم خواهند بود.  خالف صلح، امن ،حضور آنها در كشور

 : افراد بدون تابعیت 32ماده 

 توسط سازمان ملي انجام خواهد شد.   ،تعيين وضعيت افراد بدون تابعيت -1

 براي دسترسي به آموزش، درمان و حساب بانكي صادر خواهد شد.   مجوز  ،براي افراد بدون تابعيت -2

تدوين و براي تصويب به شوراي عالي و  يي توسط سازمان،افراد بي تابعيت و نحوه شناسا  نامهآئين -3

 ارسال خواهد شد.   وزيرانهيئت
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 : اشتغال 33ماده 

 ه اشتغال در مشاغل مورد تأييد وزارت كار را دارند.  زاجا ،اقامت مجوزاتباع خارجي با دريافت  -1

   خود را به سازمان اعالم كنند.بيمه و ميزان درآمد  نوع اشتغال، اندموظفاتباع خارجي  -2

را ظرف  تغيير در محل كار، نوع اشتغال، بيمه و ميزان درآمدها    هر گونه  ،اندموظفاتباع خارجي   -3

 برسانند. روز به اطالع سازمان، 20حداكثر 

  20را حداكثر ظرف    خارجي، اخراج، بازنشستگي و فوت اتباع  کارگيریبه   ،اندموظفكارفرمايان   -4

 د.نروز به سازمان اطالع ده

اجرا    ،توسط وزارت كار به شوراي عالي ارائه و پس از تصويب  ،هر گونه تغيير در مشاغل مجاز -5

 خواهد شد.

را در برخي از مشاغل    هايیمحدوديتدر شرايط خاص    تواندمی  ،شوراي عالي به پيشنهاد وزارت كار -6

 ايجاد يا رفع نمايد. 

دريافت  هر ساله نسبت به تكميل اظهارنامه مالياتي در مهلت تعيين شده و    ،اندموظفاتباع خارجي   -7

 برگه تسويه مالياتي و ارائه به سازمان ملي مهاجرت اقدام نمايند. 

ماده در مرتبه اول مشمول جرايم    3و 2و1عدم رعايت بندهاي    :1تبصره و در صورت تكرار در  نقدي  اين 

    اقامت ابطال خواهد شد.  مجوز مرتيه دوم، 

 خواهند شد. مقرر قانوني مشمول مجازات اين ماده   4در صورت عدم رعايت بند  كارفرمايان : 2تبصره

اتباع خارجي بدون مجوز، به صورت موقت و دائم  کارگيریبههرگونه   ،س از تصويب اين قانونپ: 3تبصره 

 ممنوع است. 

 المللي بین هایسازمانو سایر : همكاري با كمیساریاي عالي پناهندگان 34ماده 

ملي   عالي  تواندمیسازمان  شوراي  مصوب  اختيارات  حيطه  عالي  ،در  كميسارياي  ساير    با    های سازمانو 

بايد در راستاي ايجاد شرايط همكاري داشته باشد. اين همكاريالمللي  بين و    ،ها  براي رفع مشكالت آوارگان 

 پناهندگان ساماندهي شود.

 : جذب و ادغام 35ماده 

كه داراي مدارك شناسايي   خارجيگاري اجتماعي و جذب و ادغام اتباع  زسازمان با هدف تقويت سا -1

و ... را براي    ،برنامه جامع ادغام اجتماعي  ،معتبر هستند شامل آموزش، ارائه امكانات و مشاوره 
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ا پس  برنامه  اين  نمايد.  ارائه  عالي  شوراي  به  موافقت  ز  تصويب  و  عالي  شوراي  در  تصويب 

 د. اجرايي خواهد ش ،جمهوررئيس

مردم نهاد،    ، بخش دولتي، تعاوني  هایظرفيتپس از تصويب برنامه مذكور از    ،سازمان مجاز است -2

 كند.   برداریبهرهبراي پيشبرد برنامه ادغام اجتماعي  ،الملليخصوصي و بين

 در سامانه اتباع  احكام و جرایمثبت :36ماده 

اعم از اخراج، مجازات، جرايم مالي و مالياتي در خصوص اتباع خارجي    ،يك نسخه از تمامي احكام صادر شده

 گردد. رج در پرونده ارسال ميبه سازمان براي د نهادهاي كشور،توسط كه 
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