
 

 

  ی بین المللیم درخواست صدور گواهینامه رانندگفر
  

  سفارش دهنده محترم
  .آن را در اختیار دفتر گلوبال سیم قرار دهید) به زبان انگلیسی (  خواهشمند است موارد ذیل را به دقت مطالعه نموده و پس از تکمیل

 .را حتما تکمیل نمایید دقت نمایید موارد ستاره دار

 * Driving License No. : 

 * First Name : 

 * Last Name : 

 * Address : 

 * Postal code : 

 * City : 

 * Country : 

Month:                                 Day:                                 Year : * Date of Birth : 

Male :                                  Female :  * Gender / Sex : 

Gray               Green               Black              Blue                  Brown                Hazel * Eye Color : 

 * Country of Birth : 

 * Height : 

A:                 B:                 C:                 D:                 E: * Category : 

10 Years                              20 Years * Validity : 

Metallic Gold Style IDL Card                       Metallic Silver Style IDL Card 

Gold Style IDL Card                                       Silver Style IDL Card 

Plain Style IDL Card 
Document Type 

Attachment to this form                                                                           Signature:                      
1. Color Copy of driving license 

2. Color Copy of passport 

3. Copy of signature 

4. Picture 
5. All documents must be submitted in JPG format if emailed. 

 
 

  نحوه پرداخت
 

  ...............................طی فیش شماره  ................................به مبلغ .. ....................................................واریز به حساب شماره         
  ...............................به شماره پیگیري  ................................به مبلغ  ...................................................واریز به کارت به شماره         

   ................................به مبلغ  ........................................ خانم/ به آقاي  پرداخت وجه نقد        

 

 



 

 

 شرایط کاربري
  
  

دریافت است پس از لذا خواهشمند . فاقد اعتبار می باشد عکس ایشان شخص دارنده در زیر المللی بدون امضا رانندگی بینگواهینامه  -1ماده 
  .فرمایید ، محل مورد نظر را امضاگواهینامه خود

  
  .ار این گواهینامه الزامی می باشدگواهینامه در کنانندگی مربوط به کشور محل سکونت دارنده معتبر ر به همراه داشتن گواهینامه -2 ماده

  
به غیر از  )در داخل گواهینامه قید شده است کشور طرف قرارداد 192نام (این گواهینامه در کلیه کشور هاي طرف قرارداد با این شرکت  -3 هماد

 .آن معتبر می باشد دارنده) ایران(ر محل صدور گواهینامه اصلی کشو
  

قوانین و مقررات حرفه اي رانندگی آن  ، کلیهدر هریک از کشورهاي طرف قرارداد گام رانندگیدارنده گواهینامه موظف است در هن -4 هماد
  .دهد وفقکشور را رعایت نموده و نوع رانندگی خود را با روش رانندگی مرسوم در آن کشور 

  
ر نشده است داراي اعتبار ، توقیف یا به هر دلیلی سلب اعتباگواهینامه تا زمانی که گواهینامه اصلی محلی سکونت دارنده آن منقضیاین  - 5 هماد

نامه نیز سلب اعتبار خواهد این گواهی یل براي دارنده گواهینامه اصلی، در همین اثنایک از این مسابدیهی است در صورت بروز هر. دمی باش
  .گردید

  
، هیچگونه تفاهم نامه یا قرارداد جانبی جهت تمدید زمان یک سال ادامه داشته باشددر صورتیکه اقامت شخص در یک کشور بیش از  - 6 هماد

  .آن کشور احتیاج نمی باشد استفاده شخص از وسیله نقلیه و رانندگی در
  

معتبر گواهینامه با مشخصات کامال باید ) المللی ثبت خواهد شد بین رانندگی در گواهینامه(مشخصات تکمیل شده توسط متقاضی  - 7 ماده
  .باشد مطابقت داشته) ایران(گواهینامه انندگی مربوط به کشور محل سکونت دارنده ر
  
  
  

  :نام و نام خانوادگی سفارش دهنده 
  : تاریخ تکمیل و تحویل فرم

  :امضا سفارش دهنده 


