
                                                           
 های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و نهادهای عمومی غیردولتی ها/ موسسات و شرکتها، سازمانخانهمتقاضی بخش دولتی: وزارت - 1

های مصارف ارزی خدماتی )غیر بازرگانی(سرفصل   

 مالحظات سقف مبلغ متقاضیان مصارف خدماتی عنوان سر فصل خدماتی/نوع خدمت در بانک رديف

 بیماران هزينه معالجه / درمان 1
يورو يا معادل آن به ساير ارزها )به  10.000حداکثر 

 (بازار مبادلهنرخ 
 پس از اخذ اسناد مثبته برای بیماران عادی با تايید معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 يورو 10.000باالتر از  بیماران هزينه معالجه / درمان 2
برای بیماران عادی با تايید شورای عالی پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

 پس از اخذ اسناد مثبته برای جانبازان با تايید شورای عالی پزشکی بنیاد شهید و امور ايثارگران 

3 
 ارز ماموريت )دولتی(

 غیر ثابت )کوتاه مدت(
 ندارد 1دولتیبخش متقاضی 

حسابی يا مدير امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه و در خصوص مأموريت غیرثابت ارايه امضاء ذی

 پس از اخذ اسناد مثبته تأيیديه هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت
4 

 ارز ماموريت )دولتی(

 ثابت )بلند مدت(

5 
 دانشجويان بورسیهارز 

 دانشجويان
يورو و برای همسر و فرزند  1500اقامت برای هرماه 

 يورو ماهیانه 500هر کدام 
 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت علوم، تحقیقات و فناوریيا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتأيید 

 دانشجويان ان غیر بورسیه ارز دانشجوي 6

لیسانس و باالتر مقاطع برای  غیر بورسیهدانشجويان 

. /اقامت برای ساالنهرو يو 13.000)شهريه تا سقف 

يورو و برای همسر و فرزند هر کدام  1500هرماه 

 يورو ماهیانه(. 500

 يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 پس از اخذ اسناد مثبته  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت علوم، تحقیقات و فناوریيا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتأيید  ندارد اعضای هیات علمی  علمیاعضاء هیئت های مطالعاتی فرصت 7

 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت علوم، تحقیقات و فناوریيا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتأيید  ندارد مقطع دکتری دانشجويان دانشجويان های تحقیقاتیفرصت 8

9 
ها و مجامع بین المللی و محافل حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان

 علمی
 پس از اخذ اسناد مثبته خانه/ سازمان/ بنیادربط وزارتذی معاونت ندارد دولتیبخش متقاضی 

10 
ها و مجامع بین المللی و محافل حق عضويت و حق ثبت نام در سازمان

 علمی

ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و شرکت

 حقوقی غیر دولتی
 به میزان مندرج در صورتحساب / پیش فاکتور

  با مربوطه حسابصورت در مندرج میزان به حداکثر

 پس از اخذ اسناد مثبته  ايران اسالمی جمهوری مرکزی بانکو  مربوطه خانهوزارت ربطذی معاونت تأيید

 دولتیبخش متقاضی  خارج از کشور هزينه چاپ مقاالت علمی در 11
 ندارد

 
 پس از اخذ اسناد مثبته خانه/ سازمان/ بنیادربط وزارتذی تأيید معاونت

 هزينه چاپ مقاالت علمی در خارج از کشور 12
ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و شرکت

 پس از اخذ اسناد مثبته ربطذی خانهوزارت ربطذی معاونت تأيید به میزان مندرج در صورتحساب / پیش فاکتور حقوقی غیردولتی

 پس از اخذ اسناد مثبته رانيسازمان توسعه تجارت اتأيید  ندارد دولتی بخش متقاضی های خارج از کشورهزينه شرکت در نمايشگاه 13

 پس از اخذ اسناد مثبته رانيتوسعه تجارت اسازمان تأيید  ندارد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی های خارج از کشورهزينه شرکت در نمايشگاه 14



 های حقوقیو ساير هزينه حق الوکاله دعاوی خارجی 15
)اشخاص  ق الوکاله بخش غیر دولتیح

 حقیقی و حقوقی(
 پس از اخذ اسناد مثبته تحساب وکیل توسط نمايندگی ج.ا.ا در خارج از کشوررتأيید صو به میزان صورتحساب

 پس از اخذ اسناد مثبته سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايرانتأيید  ندارد سرمايه گذاران خارجی عوايد حاصل از سرمايه گذاری خارجی در کشورسود و تمامی  اصل، 16

17 
های ورزشی زير مجموعه وزارت هزينه فدراسیون های ورزشی و باشگاه

 و جوانان ورزش
 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت ورزش و جوانانتقاضای باالترين مقام فدراسیون /باشگاه و تأيید  ندارد فدراسیون ها و باشگاههای ورزشی

18 
های هزينه کمیته ملی المپیک/پارالمپیک و فدراسیون بین المللی ورزش

 زورخانه ای و کشتی پهلوانی

کمیته ملی المپیک/پارالمپیک و فدراسیون 

و کشتی  ایهای زورخانهبین المللی ورزش

 پهلوانی

 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت ورزش و جوانان ربطیمعاونت ذ ديیتأ ندارد

 پس از اخذ اسناد مثبته ادیخانه/ سازمان/ بنوزارت ربطیذ معاونت ديیتأ ندارد دولتیبخش متقاضی  هزينه دفاتر و مدارس خارج از کشور 19

20 
اطالعاتی بازار يابی ديجیتال هزينه اجاره و حق اشتراك شبکه های 

 )اينترنت ،رويترز و...(
 پس از اخذ اسناد مثبته حساب يا مدير امور مالی و معاونت اداری و مالیامضاء ذی ندارد دولتیبخش متقاضی 

21 
هزينه اجاره و حق اشتراك شبکه های اطالعاتی بازار يابی ديجیتال 

 )اينترنت ،رويترز و...(
 دولتیمتقاضیان بخش غیر 

 يورو برای 80.000به ازاء هر درخواست 

 متقاضیان بخش غیر دولتی
 پس از اخذ اسناد مثبته و فناوری اطالعات وزارت ارتباطاتربط معاونت ذیتأيید 

 پس از اخذ اسناد مثبته آوریفنوزارت علوم، تحقیقات و ربط تأيید معاونت ذی ندارد آوری اطالعاتپژوهشگاه علوم و فن خارجی  تايشرنهزينه اشتراك  22

 پس از اخذ اسناد مثبته خانه/ سازمان/ بنیادربط وزارتذی معاونت ندارد دولتیبخش متقاضی  و اعطای جوايز های بین المللیهزينه برگزاری همايش 23

 خانه/ سازمان/ بنیاد پس از اخذ اسناد مثبتهربط وزارتذی معاونت ندارد متقاضیان بخش غیر دولتی و اعطای جوايزهای بین المللی هزينه برگزاری همايش 24

 خانه/ سازمان/ بنیاد پس از اخذ اسناد مثبتهربط وزارتذی معاونت ندارد دولتیبخش متقاضی  های علمی و فنیهزينه آزمايش 25

 خانه/ سازمان/ بنیاد پس از اخذ اسناد مثبتهربط وزارتذی معاونت صورتحساببه میزان مندرج در  تقاضیان بخش غیر دولتیم های علمی و فنیهزينه آزمايش 26  

 پس از اخذ اسناد مثبته خانه/ سازمان/ بنیادربط وزارتذی معاونت ندارد دولتی بخش متقاضی از کشور هزينه انتشار آگهی در خارج 27

 پس از اخذ اسناد مثبته خانه/ سازمان/ بنیادربط وزارتذی معاونت مندرج در صورتحساب زانیبه م متقاضیان بخش غیر دولتی از کشور هزينه انتشار آگهی در خارج 28

 پس از اخذ اسناد مثبته خانه/ سازمان/ بنیادربط وزارتذی معاونت ندارد دولتیبخش متقاضی  المللی)استاندارد،کیفت و..(های بینهزينه دريافت گواهی 29

 پس از اخذ اسناد مثبته خانه/ سازمان/ بنیادربط وزارتذی معاونت مندرج در صورتحساب زانیبه محداکثر  متقاضیان بخش غیر دولتی لمللی)استاندارد،کیفت و..(اهای بینگواهیهزينه دريافت  30

 هزينه خريد امتیاز پخش فیلم 31
و سازمان اسالمی رهنگ و ارشاد فوزارت 

 به آن وابستههای شرکتو صدا و سیما  
 پس از اخذ اسناد مثبته سازمان صدا و سیمااسالمی و  يا  وزارت فرهنگ و ارشادبا تأيید  مندرج در صورتحساب زانیبه محداکثر 



 پس از اخذ اسناد مثبته )حسب مورد( سازمان صدا و سیمايا  و فناوری اطالعات ارتباطاتوزارت با تأيید  مندرج در صورتحساب زانیبه محداکثر  سازمان صدا و سیما  ياوزارت ارتباطات  های ماهواره ای و ارتباطیدريافت 32

 پس از اخذ اسناد مثبته با تأيید بیمه مرکزی ايران ندارد کلیه شرکت های بیمه ايرانی های بیمه اتکايیبابت هزينه های بیمه ايرانیهای شرکتهزينه 33

 های هواپیمايی ايرانیشرکت حق بیمه هواپیمای ايرانی 34
در صورت عدم تأمین ارز برای شرکت بیمه گذار 

 بابت موضوع اين بند

 یکشور يیمایسازمان هواپ ديیتأبا 

 پس از اخذ اسناد مثبته

 های کشتیرانی ايرانیشرکت حق بیمه کشتی ايرانی 35
در صورت عدم تأمین ارز برای شرکت بیمه گذار 

 بابت موضوع اين بند
 پس از اخذ اسناد مثبته سازمان بنادر و دريانوردیبا تأيید 

36 
هزينه های حمل، ترانزيت و توزيع محموله های پستی بین المللی برای 

 ايران ج.ا.شرکت ملی پست 

 شرکت ملی پست ج.ا.ا

 
 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتبا تأيید  منفی یخالص درآمد ارز

37 

حمل، ترانزيت و توزيع محموله های پستی بین المللی برای هزينه های 

کاروران پستی غیر دولتی و شرکت های فعال خدمات پستی سريع 

 لمللابین

شرکت های و کاروران پستی غیر دولتی 

فعال خدمات پستی بین الملل دارای مجوز 

 از سازمان تنظیم مقررات

 پس از اخذ اسناد مثبته و فناوری اطالعات وزارت ارتباطاتبا تأيید  یمنف یخالص درآمد ارز

38 

 -صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه های بیمه اتکايی 

 -وصول مطالبات -های اعتباری ارزینامه و ضمانت نامهخسارت بیمه

 حق اشتراك بانکهای اطالعات برای اعتبار سنجی

 پس از اخذ اسناد مثبته صندوق ضمانت صادرات ايرانبا تأيید باالترين مقام  ندارد صندوق ضمانت صادرات ايران

39 
 GREو TOEFlهزينه ثبت نام شرکت در آزمونهای بین المللی  ازجمله 

,IELTS که توسط سازمان سنجش در داخل کشور برگزار میگردد 

المللی های بینکلیه متقاضیان آزمون

 مذکور
 پس از اخذ اسناد مثبته آوریربط وزارت علوم، تحقیقات و فنذیبا تأيید معاونت  ندارد

40 

 GREو TOEFlهزينه ثبت نام شرکت در آزمونهای بین المللی  ازجمله 

,IELTS  در داخل بخش خصوصی مورد تأيید سازمان سنجش که توسط

 کشور برگزار میگردد

المللی های بینکلیه متقاضیان آزمون

 مذکور
 پس از اخذ اسناد مثبته آوریربط وزارت علوم، تحقیقات و فنمعاونت ذیبا تأيید  ندارد

41 
هزينه ثبت نام شرکت در امتحانات علمی و تخصصی  داخل و خارج 

 کشور
 پس از اخذ اسناد مثبته ادیخانه/ سازمان/ بنوزارت ربطیمعاونت ذ ديیتأ به میزان مندرج در صورتحساب کلیه متقاضیان

42 
خارج از )غیر بازرگانی( موزشی و پژوهشی آهزينه شرکت در دوره های 

 در داخل کشورو دوره های آموزشی  کشور
 پس از اخذ اسناد مثبته ادیخانه/ سازمان/ بنوزارت ربطیمعاونت ذ ديیتأ ندارد متقاضی دولتی

43 
خارج از )غیر بازرگانی(  موزشی و پژوهشیآهزينه شرکت در دوره های 

 در داخل کشورو دوره های آموزشی  کشور
 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبا  به میزان مندرج در صورتحساب (بخش غیر دولتیآزاد )متقاضیان 

   پس از اخذ اسناد مثبته عوارض خروج -گذرنامه معتبر  -بلیط مسافرت هوايی  - يا معادل آن به ساير ارزهايورو  500 مسافرين هوايی  رز مسافرتیا 44

 يورو 300 مسافرين ارز مسافرتی زمینی، ريلی و دريايی 45
ويزای کشور مقصد در صورت نیاز  -ماه اعتبار  6گذرنامه معتبر با حداقل  -بلیط مسافرت دريايی و ريلی  -

 عوارض خروج از کشور –

 هزينه اعزام زائرين به حج تمتع و عمره مفرده  46
شرکت های  زيارت و سازمان حج و

 منتخب سازمان مذکور
 پس از اخذ اسناد مثبته سازمان حج و زيارتحساب يا مديرامور مالی و اداری با امضاء ذی ندارد

 هزينه اعزام زائرين به عتبات عالیات )عراق و سوريه( 47
شرکت های  زيارت و سازمان حج و

 منتخب سازمان مذکور
 پس از اخذ اسناد مثبته سازمان حج و زيارتحساب يا مديرامور مالی و اداری با امضاء ذی ندارد



 

48 

های هواپیمايی ايرانی اعم از دولتی و غیر دولتی بابت هزينه شرکت

حقوق خدمه خارجی، هزينه های سوخت،ناوبری، هندلینگ و لندينگ، 

فرودگاهی، سیموالتور، حق ماموريت پرسنل )خلبان(، عوارض خدمات 

حق عضويت سیتا، حق عضويت ياتا، هزينه عبور از فضای کشورهای 

 ( و هزينه پرواز تحت لیسانس کشورهای خارجیoverflyخارجی )

شرکت های هواپیمايی ايرانی دولتی/غیر 

 دولتی
 پس از اخذ اسناد مثبته ی(مان هواپیمايی کشورربط وزارت راه و شهرسازی )رئیس سازتأيید معاونت ذی ندارد

 هزينه حقوق و مزايای کارکنان خارجی شاغل در ايران 49

کارکنان خارجی دارای پروانه کار شاغل در 

ها ، دستگاهها و شرکتهای دولتی، وزارتخانه

 تعاونی و خصوصی

 پس از اخذ اسناد مثبته ربطاجتماعی / دستگاه ذیوزارت تعاون، کار و رفاه تأيید  ندارد

 رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی و ترانزيت 50
رانندگان کامیون های ايرانی بخش حمل و 

 نقل بین المللی و ترانزيت

  يورو 4500حداکثر 

 مجموعه( 7)به شرح پیوست 

 ای ايرانسازمان راهداری و حمل و نقل جادهتأيید 

 پس از اخذ اسناد مثبته راننده برای سفر بعدیممهور شدن گذرنانه يادفترچه خروج 

51 

آهن ساير کشورها، تنخواه بازرسی و حق استفاده از واگن، مطالبات راه

ساير  پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای چند جانبه راه آهن و

 های ريلیشرکت

های شرکت راه آهن ج.ا.ا و ساير شرکت

 ريلی
 پس از اخذ اسناد مثبته شرکت راه آهن ج.ا.اتأيید  ندارد

25  ندارد های هواپیمايی خارجیشرکت های هواپیمايی خارجیدرآمد ريالی شرکتخالص تبديل  
تعهد شرکت هواپیمايی خارجی و يا نماينده قانونی آن پس از اخذ اسناد  یکشور يیمایسازمان هواپ ديیتأ

 مثبته

53 

المللی سیتا بابت بیندرآمد ريالی شرکت خالص  تامین وانتقال ارز بابت 

سیستم نگهداری جا )رزرواسیون بلیط هواپیما، صدور بلیط، اتوماسیون 

نرخ، اتوماسیون بار، عملیات هوانوردی، مخابرات هوانوردی، سیستم های 

 فرودگاهی و پیام مسیجینگ

 پس از اخذ اسناد مثبته سازمان هواپیمايی کشوریتأيید  ندارد المللی سیتاشرکت بین

54 
های خارجی داخل کشور خالص درآمد ريالی کنسولی سفارتخانه تبديل 

 و نمايندگی های ديپلماتیک مقیم ايران

های خارجی داخل کشور و هنسفارتخا

 های ديپلماتیک مقیم ايراننمايندگی
 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت امور خارجهتأيید اسناد و مدارك توسط  ندارد

55 
های ريالی افراد نزد بانک ها بابت افراد غیر مقیم تبديل موجودی حساب 

 در داخل کشور
 پس از اخذ اسناد مثبته تأيید بانک عامل مربوطه ندارد افراد غیر مقیم  در داخل کشور

56 
ها و های خارجی سفارتخانههای ريالی مامورين نمايندگیتبديل دارائی

 در ايران های کشورهای خارجیکنسولگری

های خارجی مامورين نمايندگی

 های کشورهای ها و کنسولگریسفارتخانه
 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت امور خارجه ديیتا ندارد

 گردان( به ارزتبديل مجدد ريال های اضافی اتباع خارجی )جهان 57
جهانگردان خارجی که قبال ارز خود را در 

 اندبه ريال تبديل کردهکشور بانکی  شبکه
 پس از اخذ اسناد مثبته تأيید بانک عامل حداکثر در سقف ارز خريداری شده

85  تأيید بانک عامل پس از اخذ اسناد مثبته ندارد دفاتر نمايندگی خارجی در ايران های دفاتر نمايندگی خارجی در ايرانهزينه 

95  

های های خارجی داخل کشور و نمايندگیخدمات کنسولی سفارتخانه

ديپلماتیک مقیم ايران ازجمله خدمات اخذ رواديد و کنسولی از محل 

 posحساب ارزی متصل به دستگاه 

های خارجی داخل کشور و سفارتخانه

 های ديپلماتیک مقیم ايراننمايندگی
 پس از اخذ اسناد مثبته وزارت امور خارجهتايید  ندارد

 ندارد اتباع ايرانی مقیم ايران در خارج از کشور هزينه حمل جنازه 60
 های دولت ايران در خارج از کشوردفاتر نمايندگی

 پس از اخذ اسناد مثبته ارائه درخواست از اداره کل امور مالی وزارت امور خارجه

 با مسئولیت بانک عامل ندارد های عامل بانک های ارزی صادرهنامهمطالبه وجه ضمانت 61

 بانک عامل  ندارد های عاملبانک های ارزی متقابل صادرهکارمزد ضمانتنامه 62

 بانک عامل ندارد های عاملبانک تسهیالت ارزی 63


