
 اقامت موقت و اشتغال مهاجرين در کشور مقررات

 

و افراد بدون تابعيت در کشور نمی تواند بيشتر از مدت اجااز   خارجیمدت اقامت موقت اتباع 

اقامات مداادرر در روادآااد بناان بااود  باتاادا انار تااا واآااان مادت موبااور ماادت اقامات موقاات اتباااع 

  باتاد و ندانهاب باران بناان اجااز  اقامات و افراد بدون تابعيت در کشور تمدآد نگردآاد خارجی

موقت در کشور داد  نشد  و نيو انر از سون بناان درخواسات تمدآاد اقامات موقات و آاا  ادور 

 جمهااورن اجاااز  اقاماات موقاات بااب اآااص ادار  وا ااد نشااد  باتااد در اآداااورت بنااان باآااد خااا 

 بذرباآجان را تر  کدددا

 

روز در جمهاااورن  10بعيااات کاااب موقتاااا بيشاااتر از و افاااراد بااادون تا خاااارجیبندساااتب از اتبااااع 

بذرباآجان بود  اند )حتی انار ملاد اقامات خاود را در کشاور تدييار داد  باتاددي جهات اآد اب از 

سون ادار  مهاجرت جمهورن بذرباآجان بدون ورداخت هيهگونب عوارض دولتی بب ثبت ملاد 

و   امااکص تررآلای  بساآشاگاهها)هتلهاا و مااافرخانب هاا   سا دی نوآاد  اناداقامت در مللی کب 

 اماااکصنردتااگرن و تورآاااتی  بيمارسااتانها و ساااآر  مراکااوو کمپهااا   مراکااو تجدآااد ساا متی

امااکص و آاا مدااز  و آاا ماا وليص سااآر  و  احبان اجتماعی از اآص قبيدي دربآدد باآد بب مدآرآت

 اقامت رجوع کدددا  اجاز مللهان اس ان خود جهت حد 

 

ی کب بيشتر از مدت مدادرر در روادآاد ال تروني ای و افراد بدون تابعيت خارجیع بندستب از اتبا

روز ماناد  باتاددي  10در کشور ماند  و آا بب ثبت ملد اقامت خاود )در  اورتی کاب بيشاتر از 

اقدام و در نيامد  و آا در  ورتی کب از آک ملد بب ملد دآگرن رفتب اند اما بب مقررات ثبات 

جمهاورن بذرباآجاان و مقاررات ب قاوانيص ملد اقامت عمد ندمود  اناد ببان نلاو  مقارر بواسا 

جمهاورن بذرباآجاان  ح ومتیبئيص جراآم  575ببن ماد  ما و  خواهدد بود )نقض اآص قوانيص 

 يبران فرد خابی خواهد بود اجرائیموجب ما وليت 

 

موجاب باروز حان اتاتدا  و افراد بدون تابعيت  خارجی دور روادآد ال تروني ی بران اتباع 

و افراد بدون تابعيتی کب ماآد  خارجیران دارند  بن نمی نرددا بندستب از اتباع ب اجرتی بب کار

باآد ببن نلو  مقرر در قوانيص مهااجرت  هاتدددر جمهورن بذرباآجان اجرتی بب اتتدا  ب ار 

روز خواهاد باودي اخام نماود   90جمهورن بذرباآجان روادآد کار )مدت اقامت در کشور بمدت 

 باتددا 

 

و افراد بدون تابعيتی کب می خواهدد در جمهاورن بذرباآجاان هام موقتاا  خارجیاتباع  بندستب از

داتاتب باتادد باآاد ببان نلاو  مقارر در قاوانيص مهااجرت  اجرتی اقامت نوآد  و هم اتتدا  ب ار

 کارد اخام نيو  جمهورن بذرباآجان ع و  بر اخم اجاز  اقامت موقت همهديص باآد اجاز  اتتدا 

 باتددا

 

 


