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مراحلی که باید در مرکز صدور گواهینامۀ رانندگی انجام بگیرد
در بارۀ مراحل تعویض گواهینامه های رانندگی کشورهای خارجی به گواهینامۀ کشور ژاپن
(آزمون تعویض گواهینامۀ رانندگی خارجی به گواهینامۀ ژاپنی)
※ برای مراحل ذکر شده رزرو کردن الزامی است .قبل از آمدن به مرکز گواهینامۀ صدور رانندگی لطفا ً با تلفن
رزرو کنید.
 .۱امور رزرو
از روزهای دوشنبه تا جمعه ( به غیر از روزهای شنبه・یک شنبه・تعطیالت عمومی ( الزم به توضیح است
که اگر روزهای تعطیالت عمومی شنبه یا یک شنبه باشد به روز بعد عوض می شود)・ تعطیالت روزهای آخر
و ّاول سال( از روز  ۲۹ماه  ۱۲تا روز  ۳ماه  ۱سال بعد ) )
ساعات رزرو :صبح ها از ساعت  ۹الی ظهر ،بعد از ظهرها از ساعت  ۱۳الی ۱۶
شماره تلفن رزرو ( ۰۴۵-۳۶۵-۳۱۱۱ :روابط عمومی )
در صورتی که میل ندارید راهنمای گویا را بشنوید ،دکمه عددهای "  " ۳و "  " ۱را فشار بدهید.
※ چون بررسی بعضی از جزئیات الزم می باشد حتما ً افرادی که به زبان ژاپنی تسلط دارند تماس بگیرند.
※ افرادی که دوست دارند مستقیما ً از اطالعات مرکز صدور گواهینامۀ رانندگی اطالعات الزم را دریافت کنند
یا احتیاج به مشاوره دارند باید قبل از آمدن رزروبفرمایند.
 .۲امور پذیرش ( فقط افرادی که رزرو کرده اند )
از روزهای دوشنبه تا جمعه ( به غیر از روزهای شنبه・یک شنبه・تعطیالت عمومی ( الزم به توضیح است
که اگر روزهای تعطیالت عمومی شنبه یا یک شنبه باشد به روز بعد عوض می شود)・ تعطیالت روزهای آخر
و ّاول سال( از روز  ۲۹ماه  ۱۲تا روز  ۳ماه  ۱سال بعد ) )
ساعات رزرو :صبح ها از ساعت ۸ : ۳۰الی  ۹صبح ،بعد از ظهرها از ساعت  ۱۳الی  ۱۳ : ۳۰جهت رزرو
می باشد و قبل از تشریف فرمائی شما به مرکز ،از طرف مسئولین مرکز ساعت پذیرش مشخص و به شما اطالع
داده می شود.
سوم ،اطاق شمارۀ  ،۱۲قسمت امور گواهینامه های خارجی
محل پذیرش :مرکز صدور گواهینامۀ رانندگی ،طبقۀ ّ
 .۳افرادی که واجد شرایط زیر می باشند می توانند مراحل صدور گواهینامه رانندگی را انجام دهند
افرادی که در استان کاناگاوا زندگی می کنند و واجد شرایط ( )۱و ( )۲هستند.
( )۱گواهینامۀ رانندگی کشور خارجی معتبر داشته باشند.
( )۲الزم است که دارنده گواهینامه حداقل  ۳ماه ( ۹۰روز) یا بیشتر از آن از صدور گواهینامه اش در کشور
صادر شده اقامت کرده باشد و برای مشخص شدن آن مدارک الزم را باید ارائه دهد.
※ این  ۳ماه ( ۹۰روز) مدت اقامت در کشور صادر کنندۀ گواهینامه باید قابل تصدیق بوده که در این  ۳ماه
مذکور گواهینامه صادر شده دارای اعتبار بوده باشد.
※ در صورتی که از اخذ گواهینامۀ خارجی در کشور خود بیشتر از  ۱سال گدشته باشد( باید قابل تأیید باشد ) از
قوانین رانندگان مبتدی که شامل الصاق برچسب رانندگان مبتدی< مارک مبتدی> ∙ ممنوعیت دوترکه سوار شدن
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بر موتورسیکلت که شامل مبتدیان است معاف می گردد.
 .۴مدارک مورد نیاز
با توجه به وضعیت گرفتن گواهینامه و وضعیت کشور صادر کننده مدارک مورد نیاز متفاوت می باشد .در زمان
رزرو حتما ً مدارک مورد نیاز را سؤال بفرمایید.
( )۱گواهینامۀ رانندگی ُمعتبر کشور خارجی (در صورتی که گواهینامه باطل شده قبلی وجود داشت آن را هم حتما ً
با خود بیاورید).
( )۲در مواردی الزم است که از محل صادر کننده گواهینامه بعضی مدارک تهیه گردد ( کپی یا عکس آن ممنوع
می باشد ) .
( )۳گذرنامه (در صورت داشتن گذرنامۀ قدیمی آن را هم حتما ً همراه خود بیاورید).
افرادی که در سیستم درب اتوماتیک نامشان ثبت شده اند ،یا افرادی که عضو اتحادیۀ اروپا می باشند و مهر
ورود وخروج در پاسپورت آنها زده نشده است ،ویا افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند (شامل افرادی که در
کشورهای غیر از کشور صادر کنندۀ گذرنامه متولد شده اند) و غیره ،با تو ّجه به این که فقط با داشتن گذرنامه عدم
امکان تصدیق و تأیید مدت اقامت در کشور صادر کنندۀ گواهینامه غیر ممکن است پس احتیاج به مدارک
( )۴ترجمۀ گواهینامۀ خارجی به زبان ژاپنی
پذیرش ترجمه به ژاپنی فقط توسط ادارات یا مؤسسات زیر قابل پذیرش و تأیید است.
سفارت کشور مذکور ،کنسولگری در ژاپن
ویا فدراسیون اتومبیل ژاپن (  ( ) JAFبه شماره )۰۴۵ - ۴۸۲ - ۱۲۵۵
( )۵مدارک شهروندی<جیو مین هیو> که از شهرداری منطقۀ اقامت شما صادر شده است
گواهی ثبت احوال (هون سکی) و دارندگان تابعیت کشورهای بیگانه ازشهرداری گواهی مخصوص خارجیان
(کوکو سکی) را که از صدور آن نباید بیشتر از  ۶ماه گذشته باشد.
ُ
( )۶افرادی که دارای تابعیت کشورهای دیگر هستند باید کارت اقامت <زای ریو کارت> ویا گواهی مبنی بر
اقامت دائم( ای جوشا ) و غیره ارائه بفرمایند.
( )۷عکس برای درخواست گواهینامه  ۱قطعه
به اندازه طول  ۳سانتیمتر و عرض  ۴,۲سانتیمتر
عکس مذکور باید کمتر از  ۶ماه از روز درخواست گرفته شده باشد و این عکس ،بدون کاله ،از رو به رو ،از
سینه به باال ،بدون زمینه رنگی باشد
( )۸گواهینامۀ رانندگی ژاپنی( در صورت داشتن آن)
گواهینامۀ رانندگی فعلی که از آن استفاده می کنید ،وجود گواهینامۀ منقضی از اعتبارهم الزم است و همچنین
گواهینامه ای که از طرف ارتش آمریکا در ژاپن صادر شده است
( )۹افرادی که دارای گواهینامۀ رانندگی بین المللی هستند (در صورت همراه داشتن آن)
( )۱۰عینک برای رانندگی ( افرادی که برای رانندگی ملزم به زدن عینک هستند)
( )۱۱هزینه های الزم
نوع گواهینامه ،انواع مهارت هایی در رانندگی را که دارید یا ندارید در زمان رزرو مشخص بفرمایید.
( )۱۲افرادی که مکالمه ژاپنی برای آنها مشکل است برای بهتر شدن روند کار همراه خود مترجم یا کسی که زبان
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ژاپنی را خوب صحبت می کند همراه بیاورند.

 .۶سلسله مراتب
رزرو جهت آمدن به مرکز صدور گواهینامۀ رانندگی
↓

↓
امور پذیرش
روز تعیین شده برای امتحان

↓

↓
بررسی مدارک الزم

↓

↓
امتحان استعداد در رانندگی
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↓

↓
کشورهایی که در موقع تعویض گواهینامۀ راننئگی
از آزمون به صورت ویژه مستثنی هستند

کشورهای که مشمول نمی شود
↓

↓

امتحان راهنمایی و رانندگی کتبی
↓

↓

قبولی در آزمون
↓

↓

آزمون مهارت های عملی
روز تعیین شده برای آزمون عملی

↓

↓
قبولی در آزمون عملی
↓

↓
تنظیم شمارۀ رمز

↓

↓
عکس برداری

↓

↓
صدور گواهینامه

※ الزم به تذکر است  :گذراندن تمامی مراحل اخذ گواهینامه باید در بین مدت اعتبار گواهینامۀ خارجی انجام
بگیرد.

