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هم عالقه دارید جواب این سوال را دریافت کنید، پس  حتما شما اعتبار دارد؟ یدر چه کشورها یرانیا نامهیگواه

در این مقاله ما را همراهی کنید. برخی از افراد ایرانی که مقیم کشورهای خارجی هستند و همچنین شهروندان 

ماه بعد از ورود به ایران مجاز هستند که با  6تا باشند،  کشورهای دیگر که دارای گواهینامه معتبر خارجی می

باید که برای رانندگی به ایران آمده اند،  یماه 6 ه خود رانندگی نمایند. این اشخاص بعد از گذشتگواهینام

 اقدام نمایند تا گواهینامه خارجی خود را به گواهینامه ایرانی تبدیل نمایند.

 رانیتبدیل گواهینامه خارجی به گواهینامه ای

های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای دیگر که گواهینامه صادر شده از کشور ایران  تبدیل کردن گواهینامه

باشد، با ارائه دادن ترجمه و همچنین مشاهده اصل گواهینامه  ها جهت رانندگی معتبر می در قلمرو سرزمینی آن

 پذیرد. رخواست کننده صورت میخارجی، دیگر مدارک ضروری، احراز سالمت جسمی و روانی د

های رانندگی با تایید وزارت امور خارجه و سفارت کشور صادر  الزم به ذکر است که دیگر موارد تبدیل گواهینامه

 گیرد. کننده گواهینامه صورت می

های بین المللی توانایی این را دارند که برای  اعضای سازمان نطور ماموران سیاسی، کنسولی و همچنی همین

های خارجه و کشور  خانه این آئین نامه را از طریق وزارت 22های خود، مدرک مندرج در ماده  تبدیل گواهینامه

 به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند.

 اعتبار دارد؟ یدر چه کشورها یرانیا نامهیگواه

ر کشورهای زیادی از جمله: آلمان، ترکیه، تونس، اسپانیا، سوریه، یونان، فرانسه، سوئیس و گواهینامه ایرانی د

 غیره اعتبار دارد.

 های رانندگی: آیین نامه صدور انواع گواهینامه 22ماده 

نند و ماه بعد از ورود در ایران رانندگی ک 6توانند تا  دارندگان گواهینامه معتبر خارجی اعم از ایرانی و خارجی می

 در صورت تمایل به ادامه رانندگی نسبت به تبدیل گواهینامه خارجی خود به گواهینامه ایرانی اقدام نمایند.



 

 

 )ترکیه( اعتبار دارد؟ یدر چه کشورها یرانیا نامهیگواه

خواهند به ترکیه مهاجرت کنند، در ترکیه ادامه تحصیل بدهند یا در آن جا کار کنند  کسانی که میحتما برای 

 شود؟ سوال پیش آمده که دریافت نمودن گواهینامه رانندگی ترکیه برای ایرانیان چگونه انجام می این

یکی از سواالتی که ممکن است برای این اشخاص پیش بیاید این است که چه مدت توانایی این را دارند که در 

 ترکیه رانندگی کنند؟

 رانندگی ترکیه برای اتباع خارجی چه مراحلی دارد؟از دیگر سواالت این است که: اخذ نمودن گواهینامه 

 با ما همراه باشید تا پاسخ این سواالت را دریافت کنید.

 2019گرفتن گواهینامه رانندگی ترکیه در سال 

 باشد؟ برای داشتن گواهینامه رانندگی در ترکیه، داشتن چه شرایطی الزامی می

این است که آیا برای گرفتن گواهینامه رانندگی در ترکیه،  آید به عنوان یک تبعه خارجی، سوالی که پیش می

 محدودیتی وجود دارد یا خیر؟

این سواالت، شاید از سواالت مشهودی باشد که در شرایطی که شما قصد داشته باشید در ترکیه گواهینامه 

 رانندگی دریافت کنید، با آن رو به رو خواهید شد.

 اهینامه رانندگی تغییراتی ایجاد شد.در چگونه اخذ نمودن گو 2019در سال 

 در ترتیب اخذ نمودن گواهینامه رانندگی بود. ،نخستین تغییری که به وجود آمد

های اخذ نمودن مجوز رانندگی در ترکیه به اداره کل امور جمعیت  های جدید، مرحله با در نظر گرفتن آیین نامه

 .ارتباط داشت و شهروندی ترکیه

های منحصر به فردی مثل: شرکت کردن در یک دوره رانندگی،  مرحله گواهینامه رانندگی،های اخذ  در مرحله

ای و همچنین تعیین کردن یک قرار مالقات برای ثبت نام در اداره کل  مرحله 2قبول شدن در یک امتحان 



 

 

 جمعیت در نظر گرفته شده است.

 گواهینامه رانندگی را باید رعایت نمود.جهت رسیدن به مرحله گرفتن گواهینامه رانندگی، معیارهای اخذ 

همانطور که گفتیم، ترکیه یکی از کشورهایی است که گواهینامه  اعتبار دارد؟ یدر چه کشورها یرانیا نامهیگواه

 رانندگی ایرانی در آن اعتبار دارد اما تبصره هایی نیز وجود دارد.

افی از این موضوع را ندارند یک امر فوق العاده امکان دارد موضوع گرفتن مجوز برای اتباع خارجی که دانش ک

پیچیده به نظر برسد اما با یک برنامه ریزی، کمی مطالعه آسان و همچنین تمرین منظم به این موضوع پی 

 توانید گواهینامه رانندگی را اخذ نمایید. خواهید برد که به آسانی می

 )آلمان( اعتبار دارد؟ یدر چه کشورها یرانیا نامهیگواه

 آلمان نیز از دیگر کشورهایی است که گواهینامه ایرانی در آن اعتبار دارد.

 که مدتی از زندگی کردن در آلمان گذشت، باید گواهینامه رانندگی خود را به آلمانی تغییر دهید. پس از این

یازهایی دارد دگی خارجی به گواهینامه رانندگی آلمانی ملزومات و همچنین پیش ننتبدیل نمودن گواهینامه ران

 اند از: که عبارت
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