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 مراحلی که باید در مرکز صدور گواهینامۀ رانندگی انجام بگیرد  

 

 رانندگی کشورهای خارجی به گواهینامۀ کشور ژاپن   ه هایتعویض گواهینام مراحل بارۀدر 

 (یگواهینامۀ ژاپن)آزمون تعویض گواهینامۀ رانندگی خارجی به 

تلفن  صدور رانندگی لطفاً با ت. قبل از آمدن به مرکز گواهینامۀاس الزامی دنبرای مراحل ذکر شده رزرو کر ※

 رزرو کنید.

 

 رزروامور  .۱

ت عمومی ) الزم به توضیح است تعطیال・یک شنبه・از روزهای دوشنبه تا جمعه ) به غیر از روزهای شنبه  

تعطیالت روزهای آخر ・ (عمومی شنبه یا یک شنبه باشد به روز بعد عوض می شود که اگر روزهای تعطیالت

 و اّول سال

 ۵الی ساعت  ۲ظهرها از ساعت  ،ظهرالی  ۹صبح ها از ساعت  رزرو:ساعات 

  ۰۴۵ـ۳۶۵۶۰۰۰ شماره تماس رزرو

 .رندیتماس بگ بررسی بعضی از جزئیات الزم می باشد حتماً افرادی که به زبان ژاپنی تسلط دارندچون  ※

 رانندگی اطالعات الزم را دریافت کنند  گواهینامۀ صدور  مرکزاطالعات   افرادی که دوست دارند مستقیماً از ※

 .دقبل از آمدن رزروبفرماین باید احتیاج به مشاوره دارند یا

 

 افرادی که رزرو کرده اند ( فقط ) پذیرشامور  .۲

تعطیالت عمومی ) الزم به توضیح است ・یک شنبه・روزهای شنبهاز روزهای دوشنبه تا جمعه ) به غیر از 

تعطیالت روزهای آخر ・ که اگر روزهای تعطیالت عمومی شنبه یا یک شنبه باشد به روز بعد عوض می شود(

 و اّول سال

 جهت رزرو ۱۳:  ۳۰ الی ۱۳د از ظهرها از ساعت ع، بصبح ۹الی  ۸:  ۳۰صبح ها از ساعتساعات رزرو: 

 اطالع به شما و  مشخص ت پذیرشاز طرف مسئولین مرکز ساع به مرکز، تشریف فرمائی شماقبل از و  می باشد

 .داده می شود

 خارجی ه هایگواهینام قسمت امور ،۱۲ شمارۀ ، اطاقطبقۀ سّوم، گواهینامۀ رانندگی صدور مرکز محل پذیرش: 

 

 را انجام دهند صدور گواهینامه رانندگی مراحل زیر می باشند می توانند واجد شرایطافرادی که  .۳

 ند.( هست۲( و )۱کاناگاوا زندگی می کنند و واجد شرایط ) استان درکه افرادی 

 .شته باشندر دامعتبخارجی  گواهینامۀ رانندگی کشور( ۱)

کشور ه اش در از آن از صدور گواهینام یا بیشتر روز( ۹۰ماه ) ۳ حداقل دارنده گواهینامهکه  الزم است( ۲)

 .ه باشد و برای مشخص شدن آن مدارک الزم را باید ارائه دهدصادر شده اقامت کرد

 ماه ۳این  در که هدوقابل تصدیق ب باید گواهینامه ر کنندۀدادت اقامت در کشور صروز( م ۹۰ماه ) ۳این  ※

 .بوده باشد اعتبارصادر شده دارای  واهینامهگ مذکور

 از گدشته باشد) باید قابل تأیید باشد ( سال ۱در کشور خود بیشتر از  خارجی ۀگواهینام از اخذ  که  یدر صورت※ 

سوار شدن ه دوترک یتممنوع∙ < مبتدیمارک  >رانندگان مبتدی الصاق برچسبقوانین رانندگان مبتدی که شامل 

 . گردد می که شامل مبتدیان است معاف سیکلتموتور بر
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 . مدارک مورد نیاز۴

. در زمان مدارک مورد نیاز متفاوت می باشد وضعیت کشور صادر کننده و گواهینامهوضعیت گرفتن با توجه به 

 ید.مدارک مورد نیاز را سؤال بفرمایرزرو حتماً 

ً  داشت باطل شده قبلی وجود گواهینامهخارجی )در صورتی که  ُمعتبر  کشور ( گواهینامۀ رانندگی  ۱)  آن را هم حتما

 (بیاورید. ا خودب

مدارک تهیه گردد ) کپی یا عکس آن ممنوع  بعضی گواهینامه ادر کنندهص محلست که از در مواردی الزم ا (۲)

 .(  می باشد

 (.بیاورید خود حتماً همراهرا هم آن گذرنامۀ قدیمی  داشتن )در صورت  ( گذرنامه۳)

مهر  می باشند و اروپااتحادیۀ  عضو افرادی که یا ه اند،دشثبت  نامشان اتوماتیک درب   افرادی که در سیستم  

د )شامل افرادی که در هستنتابعیت دوگانه دارای افرادی که  یا، وسته ادشزده ن در پاسپورت آنها ورود وخروج

گذرنامه عدم   داشتن این که فقط با با توّجه بهو غیره،  (ه اندگذرنامه متولد شد کنندۀ دراص کشورهای غیر از کشور

 مدارک دیگری غیر ممکن است پس احتیاج به واهینامهگ کنندۀ ردامدت اقامت در کشور صو تأیید  امکان  تصدیق

 ید. (بده را فشار  این قسمتصدور گواهینامه  کشور در مورد  برای اطالعات بیشتر )شد.بامی  نیز

 به زبان ژاپنی ترجمۀ گواهینامۀ خارجی (۴)

 .پذیرش و تأیید است قابل مؤسسات  زیریا ادارات  فقط توسطژاپنی  ه بهپذیرش ترجم

 ، کنسولگری در ژاپن کشور مذکور سفارت 

 (۰۴۵ - ۴۸۲ - ۱۲۵۵ به شماره ( ) JAFویا فدراسیون اتومبیل ژاپن ) 

  است اقامت شما صادر شدهطقۀ من که از شهرداری <>جیو مین هیوندیومدارک شهر (۵)

کی( ثبت گواهی   خارجیان  گواهی مخصوص یبیگانه ازشهردار هایتابعیت  کشورن  و دارندگا احوال )هون س 

کی  .گذشته باشد ماه ۶بیشتر از  نباید را که از صدور آن ()کُوکو س 

 گواهی مبنی بر ویا >زای ریو کارت< اقامتکارت  های دیگر هستند بایدتابعیت کشور یداراافرادی که  (۶)

 د.ارائه بفرماین و غیره دائم) ای جوشا ( اقامت

 قطعه  ۱    گواهینامهعکس برای درخواست  (۷)

 سانتیمتر ۴,۲عرض و  سانتیمتر ۳طول  به اندازه      

 به رو، از، از رو ون کالهدب، است گرفته شده باشد و این عکساز روز درخو ماه ۶ ازعکس مذکور باید کمتر 

 کنید. (را کلیک  "عکسی که باید ارئه داددر مورد  "برای اطالعات بیشتر  )باشد رنگی  ، بدون زمینهباال سینه به

 (شتن آندا) در صورت گواهینامۀ رانندگی  ژاپنی (۸)

هم الزم است و همچنین گواهینامۀ منقضی از اعتباروجود ، استفاده می کنیدآن  ازی که فعلگواهینامۀ رانندگی 

 صادر شده است ارتش آمریکا در ژاپن طرف ه ای که ازگواهینام

 (در صورت همراه داشتن آن) هستند مللیبین الرانندگی  گواهینامۀ افرادی که دارای  (۹)

 (ندافرادی که برای رانندگی ملزم به زدن عینک هست ) برای رانندگیعینک  (۱۰)

 

 های الزم هزینه( ۱۱)

 ید.بفرمای مشخصدر زمان رزرو  ندارید دارید یا که در رانندگی را هاییمهارت  انواع   ،نامهگواهینوع 

 یا کسی که زبان مترجممکالمه ژاپنی برای آنها مشکل است برای بهتر شدن روند کار همراه خود  افرادی که (۱۲)
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 د.نوربیا را خوب صحبت می کند همراه ژاپنی

 

در  رانندگی در مهارت رانندگی، مقررات راهنمایی ون در زیر آمده است از آزمو که یگواهینامۀ کشورهای .۵

 به ژاپنی معاف می باشند گواهینامۀ رانندگیتبدیل موقع 

)به ایالت ورجینیا، ایالت هاوائی، ایالت مری لند و ایالت واشنگتن محدود می  ، ایاالت متحدۀ آمریکاایسلند، ایرلند

ک، اتریش، هلند، کانادا، کرۀ جنوبی، یونان، سوئیس، سوئد، اسپانیا، ، استرالیا ،، انگلیس، ایتالیاشود( اسلوونی، چ 

  ،پرتغال، موناکو، لوکزامبورگ لهستان، نالند، فرانسه، بلژیک،ف مجارستان، ،رک، آلمان، نیوزیلند، نروژادانم

 تایوان
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↓                                     ↓ 

 پذیرشامور 

 برای امتحان شده تعیین روز

↓                                                                            ↓ 

 بررسی مدارک الزم

↓                                                                            ↓ 

 در رانندگی امتحان استعداد

 ↓↓                                                                                                               

                         ↓  

 کتبی رانندگی امتحان  راهنمایی و              

                                                                             ↓ 

 در آزمون قبولی 

                                                                            ↓ 

 

 

  عملی های مهارتآزمون  

 یبرای آزمون عمل شده تعیین روز

                                                                            ↓ 

 یدر آزمون عمل قبولی 

                                                                              ↓ 

 تنظیم شمارۀ رمز

↓                                                                              ↓ 

 عکس برداری

↓                                                                               ↓ 

 صدور گواهینامه

 

انجام  گواهینامۀ خارجی اعتبار بین مدتمراحل اخذ گواهینامه باید در  میامتگذراندن الزم به تذکر است :  ※

 .بگیرد

 

 

 گواهینامۀ رانندگی صدور آمدن به مرکز رزرو جهت

گواهینامۀ راننئگی در موقع تعویض  که یکشورهای

 از آزمون به صورت ویژه مستثنی هستند
 نمی شود مشمول کشورهای که

 


