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  ���� و��ای��ارک �زم �
ای در��ا�� 

)
���ر در ��� �  )�����ر ھ�
اھ

�	 
 در��ا��  ����ً 	�ار�� � در ذ���� ��د ,+)+ (+��)� �� �*�ا()' �&�رت رو!$ و !��ف، !�ا�   و��ایآ�� �
 	�ارد ز�� د�8 (+��)�:  "!��ً را ��ر�� (+��)'. ����ً ھ�45م ارا3 در��ا��  و��ا2زم /.� -�ور �  

• :����د را (�د (+�����5 ��ر/ِ� آن �;�ری از :�زه !45$ ارا3 دھ)�  و��ای����ً در ��ا��  "�زه �&%�$
�);*��$ ز	�ن �����ن را در آ(@� �?�ی (+��)�. در -�ر�� � 8&� دار�� در <��5$ �;�ر از � 8&� دار�� 

 ی ��ر/� آن �;�ری � 	B&� ا-�A ��� !+���، :�زه !45$، ��ای 	�ت ��ا�� ا�8	� دا!* ��!)�، (+���5ه

 8&� دار�� �);*� در آ(@�  ��!�. 	B&� ا-�A ���، ھ+�ن �;�ری ��ن 	� 	�DEل ر�)��� � در��ا��� ��
 �+�()� و F5از �����ن �� ا� �A-ھ�ف ا�	 -G� �@)د. در آ�! 

 :���� ن��ی و��ا، ��JKش در��ا�� و��ای !45$ 	@�ز  (�	 در 	�ارد ذ�
 ��ا��س آ�)$ در��ا�� �)�ز: •

 �3 در��ا�� !+ ○	�)��   ا��، ارا3 ��دد؛ ر��ی ��ده 	�ه زود�� از آ�Lز ���ی �

  �Pم در��ا�� Kُ� و �� ا	�N (;�ه ��!�؛ ○

○ (  ا�� � از ��ی 	*�B,� ارا3 ��د��ه، دارای !�ا�  ذ�
 (�T!�:-  	�رک 	J�) ���P�Eر(�	

   ◌  	�ه از ز	�ن ��(�	� 
  ر��ی !�ه ��ای ��وج از �;�ر�NV !45$، ا�T*Vر دا!* ��!�؛ :�ا8

   ◌ X�- دو 
  ی ���� دا!* ��!�؛ :�ا8

 -�در !�ه ��!�؛ ◌   *!J� ط� ده ��ل  

  ا	�N !�ه ��!�. ◌   

○ �+��8 � ���+)   	�ه ��!�. ��12 از  	*�EFV �,�B ارا3

 

5@� � رد/�Vم ��JKش ا�!-�ھ�ت را�+:  •	  در �E)�ری از 	�ارد، ا!*�Tھ�ت 	;��� '(*Eھ� ھ�! ًG+V
��د(�. از ا�$ رو ��ای �+\ � !+� و در /.� ا(@�م ��ون (B] رو(� در��ا��  ھ�ی و��ا 	� در��ا��

� از آن�0 ا/!��ب ن�ا�' �  و��ا، P.��*� از ا!*�Tھ�ت را ��د آورده!&�������: 

�ا ��8+� ��!� و �� � -�رت ��	
 �K (;�ه ��!�؛�Pم در��ا�� و ○�  

○  ���P�E	 +(�.�!�T) ��� رد ([� ��ای�	(� �	زه ز�� �� ^T�5	  

 ھ�ی �Pر�� ارا3 !�د؛ ��دش 	��� :�Eب ��(A� �� �F+�ت �2)$، ا	� ر8' ○

○ +(�   ���P�E	  ؛ی �;�رھ�ی �NVر !45$ ا�T*Vر (�ا!* ��!� ارا3 (;�د و �� در ھ+

 ھ+`�ا(�  	���P�E و/�� ��زه ز	�(� د�Vت  �� ��ر�� رزرو �A) ، ��ر�� �)+ر��ی !�ه  ��� ��(�	 ��ر�� ○	�)
.�!��   (�ا!*

  زود�� از ز	�ن 	�رد ()�ز ��ای ��ر�� در��ا�� و��ا (دو ھ�*) ��!�؛ ○

  	�رک 	J�) ���P�Eر(�	) ارا3 !�ه، ���  -�:a آن ا	�N (;�ه ��!�. ○

 

 ���)�T و ��	
 &�رت��د را � ����ً 	�ارک •�   � �AF! 	;`] !�ه (	�ارک � آ	�ه �5[)' (+��)� و �

 دھ)�.  ا-
 و��X� /�� � (�?�ارا3 !�(�، :*� ا�� ا-
 	�رک دارای  A4ھ� ���� در ��JL  ی �?� ھ+


 	� دھ� را ھ� در��ا�� ��55ه، ��د !`&�ً ا��bد د��4ی ��!�. ��X� در  V.�ه دارد. �� 	��DE)� 	�ار�� �
 �و ��  ا�� �=
 و/�د دارد >5 ن!�ان�9 در��ا�� ��� را �;:�
�9 ��ارک ��رد ن��ز ن�78 ارا56 ��ن�،�3ر2

   .�)-�ر �5 رد آن ���9

 :^ �8(�(� ��ای -�ور  و��ارا3 در��ا�� ا •)�4c(ز�� و  آنھ��5�� ا:*+��� 	��T  ھ�ی  �Kدا�� ھA+X*	
  ��ن را �.+�اه (`�اھ� دا!�. !�هر��ی  �� ��� ��(�	



 

 

 �?���J'. ا	�از !+� 	�رک د��4ی را )' ��ا( (+�رو(� ر�)���، �5 � د�2
 �5P در در��ا��، � 3اارdK از  •

� ارا3 دھ)�. را 	�ارک د��4ی  �!+� �`�اھ)'  ��5�A ازاز ط��^ �+�س  ،در 	�ارد ��ص !���() 

 	�ارک /�Ab و �� 	`�وش ارا3 دھ)�، از -�ور  •F(در -�ر� �(!�� ��ای !+�  و��ا����ً ��/ دا!*
 �;�رھ�ی :�زه !45$  ه��دداری !�(A� و ���ای 	��� ط�2(� ��ای !+� ��دداری  و��ااز -�ور ()
  ��اھ�5 (+�د.

•  ،�*�� (+��)�.راھ5+�ی ی  �������ً ��ای ���ھ�ی ��ا(b���	 را  	���ط

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ��14/03/1397ر��:                          �+5[�ر ھ+�اھ� �)+�ر در ���)  !45$ ( و��ای	�ارک 2زم ��ای در��ا�� 


رای "ا�راد �ُ  ��  ر ��ر"��

��د و و
ت ����ن �ده�ه �
ل از  59در�ور���� در �دت 
�رده  ��ط� ، در�وا�ت و�زای ��!ن �ود را ارا

 ا$ر ���دآن از 
 )(ت ارا�� در�وا�ت و)ود �دارد. و�ت ا�!�ت &ر��� �ده ��زی 
� ,+ور ��ص �� ،
 �
 ���� &ر��� �ود، ��س ��م � �
 ����
��د&���رت �� �� ،���وا�د در�وا�ت را ار��  از طرف 

�د. 
رای ا�ن ��ظور، ��ص ��
��ده �������� در روز ارا و ز، &ذر��� ی در�وا�ت، ��م �دارک �ورد ��

�� ��ز و��ت� �د. ��و�� ا��ی �� ا�� ��� ��4ت را 
� ھ�راه دا��� و ارا��وا��د در  ا�� را �� ��� ی ��5ن و

رای در�وا�ت و�زای ا�راد �ر ��ر ��ز  ا��(ی ا�ن 
ر&� ����د 
 ���ی راھ�� �7,ظ� ����د. 4ط�ً �و)� دا

�د. 
: �و+�9 آن آ�ده ا�ت، +روری ��
رر�ِ� �)ز 
ودِن در�وا�ت �� در 
 



 

 

  ��ارک �زم:

  ��ارک @���� -ا$? 

 �`f  ھ+�اره ���� و��ا، (ھ�45م در��ا��/��   ارا3 دھ)�) و��ا	�ارک ذ�
 را �

□  ا-
 �Jر(�	X�- وی دو�:  	;`&�ت �Jر(�	؛ ا�� �X�- �?� ی ���� ��!� و 

 در ھ+)$ �\ ��ل  □�) dFV �� ء !�ه ا�� ھ+�اه�N	و ا 
(+F� 
�Pم در��ا�� و��ا � �&�رت ��	
dK �� ،�!�� ه�! *P�� �(ا�  	)A)+*�)؛ A35)+*� در 	) 45ی ��)� و ا��bد  ز	)5

  □ Kء !�ه�N	و ا 
(+F� �*(5	ا 	�5;�� X�- در  ی آ�� در��ا�� آ	�ه ا��) (�

□ f��K f`� �) ���P�E	 ���� ���رت � آدرس  در وبھ�ی 	*�اول  	�رک 	�5T �� و/�د �)+
www.teheran.diplo.de �(5� ر/�ع  ھ+�اه �?�) �

□    5ھ�ی در��ا�� ��55ه در و��ا�?� ھ+*!J� ھ+�اه ��ل�.	 �� 

  

0
��  -ب A ارا56 دھ��:ر>ا�� ����ان 
��ن و��ا در ا�B�C!� 5< � 

1(  ی 	*�B,���ن و��ا ���� ا�$ 	�ارک را ارا3 دھ�5: ھ+

(a ��(�j� :���  

 �A)  ھ�اK)+� و �� رزرو �Kواز -

(b �	�8ا 
X	 ار�� در�&�ص�	 5��ھ�ی ز���) در ط�ل ��� (���ھ�) در �;�رھ�ی �NV  و �j	($ ھ
:$45! 

  رزرو ھ*
 و �� -

- ��(�j� �� و �	ا�8 
X	 ��(�j� 5��
 ھTB� ت ی�Vام ھ� ���  د�Vاز  ��55ه/ا �B(B: [`! �� �55ه و�
 ی ا-
 و �?� د�Vت ط��^ ارا3	�)�.b�) �ِ+ر�   ی) د�Vت (�	� k��l [`! �� در ��55ه و
  ھ�ی 	*�اول) و �� �� از !f 	�ه (�T!� (ر/�ع !�د � f��K ی در��ا��، ��8+� ز	�ن ارا3

- f5�5 ��ا���K  وف�: �د ��(\ ا��ا(� �) �F)�� ب�E: *!J� ه�	 � �F)�� �2)$ و ار�8م ھ�ی
`E)) �� .� ��(\) و	ھ+�اه  � 
  ی ا-

- 5��ا�+�AA،  ھ�ی ا�T*Vری �)$ ھ�ی ��� ��)رت 	�ارک د��4ی 	F+� �� �5T$ 	��� ��ای �j	($ ھ
 ھ�ی 	���P�E و L)�ه) <\

(c ت ا8*&�دی�Tl �� �5T	 ار���	8&� دارد - �,�B*	 وت ��د، آ���N8 ا��س آن �*�ان �� �) �V�+*/ا
 ی و��ا در��ا�*� ��ک ��5 �� �)�):  ��ک �;�رھ�ی �NV !45$ را f(K از ا�+�م دوره

- (A�  �5��K :ن�(,�B*	 یf5وف  ��ا��: �د ��(\ ا��ا(� �) �F)�� ب�E: *!J� ه�	 � �F)�� ھ�ی
f5�5 ��ا���K در ا��ان؛ \A	 �5� :ر��  و ار�8م �2)$ و در-�رت و/�د�� �Fد��ھ��� � در (

�ا�f !��� 	�/�دی را (;�ن دھ�5، در-�رت �Vم ��,)m)�8 n ��55ه Pدر��ا�� ا ارا3
، ز��ا �Pض �� ا�$ ��اھ� !�د ا8*&�دی 	�EXب (+� ی وا�E*�4 در�&�ص 	�K mT5ل، (;�(

�ا�f (��.�(�، �5.� 	���ط � وام 	�Pا�$ ا   ��!�؛ ��د �

 	*�B,)�ن:  -(A�  (	�رک !�����5 /.� (;�ن دادن وا�E*�4 ��(�اد��)؛ !�5��5	

  ��ر	�5ان دو��: ��اھ� ا(*�Eب � ��	� و �� ��اھ� ��ر و آ���$ �8�B: f(P؛ -

  ��14/03/1397ر��:                          �+5[�ر ھ+�اھ� �)+�ر در ���)  !45$ ( و��ای	�ارک 2زم ��ای در��ا�� 



 

 

،  : ��اھ� ��ر و �� آ���$ �8ارداد ��ری � ھ+�اه ����f(Pر	�5/��ر -*!J� ه�	 � �8�B: ھ�ی
 ا/*+��V و ��	�ت در	�(� و �� 	�ارک 	;�� و �� در +(� $(	j� م و/�د ا�$ ��اھ��V رت�-

 	�ارک: ��اھ� ��ر�P	�؛

- ���!  �Tl و �� ��اھ� اداره aE�  �5Vان 	�pل �Kوا(�) �(��bP �� ���! �Tl دار: ��اھ�
���!   ی �j	)$ ا/*+��V، ��	�ت در	�(� و �� 	�ارک 	;��؛ ھ�) و ��اھ� ���NV در �)+

/.� ��j)�  ا	�N !�ه ���  (+���5ه ر�+�ی  (�	 ھ�ی ا��ا(�: 	�P�b 	���ان و �� �.�	�ارن !��� -
��55ه، ��اھ� �Tl !��� در ا��ان (���ر 	�pل آ�.� روز(�	 ر�+�)،  ِ�+� در��ا��

  در-�رت �Vم و/�د �Tl در روز(�	 ر�+�: ��اھ� ا(*�Eب � ��	� در !���؛

�� 	�ر�� ھ�5	�5ان: ��اھ� ���NV در �\ ا(@+$ ھ�5ی (	Gpً ا(@+$ �)�EFV ،�+5ن و L)�ه) و/ -
	�5T �� ا(@�م ��bP)� ھ�5ی ((+��;�4ه، EP*)�ال و L)�ه) و ��اھ� �)+ �j	)$ ا/*+��V و �� در 

  -�رت و/�د: 	�رک 	;��؛

- �4*E;)ق ��ز�B: �P�4ن: ��اھ� در��*E;)ز��  

- f)�8(�(� (��)�ه دا $� � ا�): ��اھ� 	��(b8 ا/*+��V و �� ��اھ�  آ	�زان/دا(;@���ن و ا�Pادی �

 در 	�ر� و �� ��رت دا(;@���؛!(&X�   �Ar وا���$ و در -�رت و/�د: ��اھ� ا!*�rل �

، ا��5د  ا/*+�) �V	Gpً ��اھ� ازدواج، !�5��5	، !@�ه-�)�Fران: ��اھ� 	�b8)� ا8*&�دی -	�)
.(�FA	  

  ) 	�ارک 	��T  �� ھ�ف از ���:2

(a  ارک�	ھ+�اھِ� �\ �)+�ر، ����    ز�� را ()� ارا3 دھ)�:در ���ھ�ی 	���ط �

ا-
 ��اھ� �)+�ر�*�ن آ�+�(� � �8ار ا�� �)+�ر در آن ��X در	�ن �8ار �)�د و در آن ا�' !`]  -
  ذ�� !�ه ��!�5.ط�ل دوره در	�ن ��55ه، ,�ورت ھ+�اھ� و  ھ+�اھ�

  :) ا��Tع L)� ا��ا(� ���$ در ا��ان3

-   	dK از ا�+�م و��ای 	@�ز ا�8	� در ا��ان �� 
 ��!�.ا�T*Vر دا!*�ه در��ا�*� ھ�5ز :�ا8  

  ا�Pاد ز�� �$ �8(�(�:) 4

 ر,��� -	�)  �F� �.5� ھ+�اه  ��د��ل � �5.��� و �� �F(� و �� 8)'، در-�ر�)�N: ^: ی دار(�ه
  از وا���$ ��� ��5؛


، ��رج از ز	�ن �G(�bت 	�ارِس ا��ان ��� ��55، ����  -&X	 د��ِن�� F(و در-�ر� �BPا�	
  ا/�زه �*�T 	�ر� ارا3 !�د.

  ����E ارا3 (+���5: ) 	�ار�� � ���� 	�B	�ت و �� ا�Pاد ��ص 	�5

ا�NVی ���)5 دو��، 	@dA �� د��4 (.�دھ�ی :�F	*�: ��ددا!� ر�+�، :F' ��	� �� ��اھ� ��ر  -
  و �� 	�رک ر�+� د��4؛

- 
A	 ن�	�4ی �� (+�����5 ��ز��E5� ،�5ان ���رت	ر�� *(+� �� 
A	 ن�	ز�� ھ�ی ر�+�  �� �+)*
  �;�رھ�ی �NV ا��Xد� اروF: :�K' ��	� �� ��اھ� ��ر از ط�ف ��ر�P	�؛

  دP*� ا��5د ر�+�: :F' ا(*&�ب �� ��اھ� ��ر؛ -

- �!�Fن، /�ا:�ن، د(�ان ھ� و ��(�ن ا�NVی ا��Xد�K) �&&`� ی  ھ�یGن، دارو��زان، و��F!�K
  ��(�اده آ(.�): ��اھ� ا��Xد� �`&&�: ،�8�B	b+�ران و ا�NVی 

  �N8ت: :F' ا(*&�ب �� ��اھ� ��ر از ط�ف وزارت داد�E*�ی؛ -

  ��14/03/1397ر��:                          �+5[�ر ھ+�اھ� �)+�ر در ���)  !45$ ( و��ایزم ��ای در��ا�� 	�ارک 2



 

 

-  'F: �� �+�5ان رده ��2ی دو�*�: ��ددا!� ر�	؛��ر  ا(*&�ب (.�د 	���ط

5
 AV+�، ا���)�، 	�ر��ن، 	���ان، رو��ی دا(;�Fه -��K) دا(;�4ھ� 
5��K ھ�):  ھ�، رو��ی دا(;�4ه
  :F' ا(*&�ب �� ��اھ� ��ر از ط�ف دا(;�4ه؛

5
 ار�f، ()�وی ا(*[�	� و د��4 (.�د -��K  ا(*&�ب �� ��اھ� 'F: ،�+: ��ددا!� ر��	ھ�ی ([�
DE	 ل؛��ر از ط�ف اداره�  

-   (�4ران: ��رت ��T(�4ری، ��اھ� ��ر در ا(*;�رات و �� در ر��( 	���ط روز(�	

-  ًGp	) �!و رده ورز ���NV م ��ر��GVرا�)�ن ورز!� ا��ا(� �� ا�P ران: ��اھ� از�F!ورز
P�: $(� �� و �A	 �+ت ر��B��E	 �5 �� !��� درT	 ار���	ر) و/�� ���	رد  ا��/آ�	در  .�AA+ا�

 �)' ا�NVی��(�j� :�A	 ا�+?)\؛ ھ�ی �A	   ی �+)*
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�� 
D اد
Aای ا
  و>�$� /�0 ارا56 در��ا�� و��ا �

  

  

a)�@5ا�  

    (�م ��(�اد��، (�م

    !+�ره K)4)�ی

    !+�ره �Jر(�	

    ��ر�� ����

  

 و���� 	�Aآ�8 / ��('  ���$ و�)   دھ' �

    (�م ��(�اد��، (�م

    !+�ره �Jر(�	

    ��ر�� ����

  

[B) ،���+) 
 و �r))�ات 2زم  در��ا�� و��ای ا�a)�@5 را � ���رت آ�+�ن در �.�ان ارا3(+F� م در��ا�� را�P ھ�ی
را ا(@�م دھ�، در��ا�� و ��,)�Xت د� �4	��T  �� در��ا�� و��ا را ارا3 دھ� و ا	�N (+��� و �Jر(�	 ا�a)�@5 را 


 �4)�د.��X�  

  

  

  

____________________  


، ��ر��)X	)  

  

____________________  

(
  (ا	�Nی 	��

  

  

  


