
 ی بندری اقتصاد ویژه مناطق در خارجی اتباع صدور پروانه اشتغال و بکارگیری 

 بود؟ خواهد  نحوی چه به بندری اقتصادی ویژه مناطق در  خارجی اتباع  اشتغال پروانه صدور  – ۱

  ۴۱صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی در صورت درخواست کارفرما و با رعایت نسبت پیش بینی شده در تبصره ماده  

بصره ـ در هر صورت نسبت کارگران خاجی نباید از  مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی خواهد بود. )ت

 %( کل شاغالن هر منطقه بیشتر باشد.۱۰ده درصد )

 باشد؟ می کسانی چه با اقتصادی ویژه مناطق در  خارجی  اتباع  تردد مجوز  صدور  واحد – ۲

 در مبادی ورودی به محدوده منطقه متشکل از حراست و گارد انتظامات می باشد.

ود اتباع خارجی حداکثر چند ساعت پیش از ورود تبعه خارجی توسط چه کسی تکمیل و به واحد کار  ور نامه پرسش – ۳

 ارائه می نماید؟

  قانونی   مراحل  طی  و   تکمیل  کارفرما     ساعت پیش از ورود تبعه خارجی توسط  ۴۸پرسش نامه ورود اتباع خارجی حداکثر  

 . گردد می تحویل کار  واحد به

 باشد؟  می  چقدر حداکثر صدور زمان  از خارجی اتباع اشتغال پروانه  اعتبار صدور مدت  - ۴

 ؟  است  صورتی  چه به  خارجی اتباع  اشتغال پروانه تمدید  – ۵

روز قبل از پایان    ۳۰هر یک از اتباع خارجی یا کارفرمای وی در صورت تمایل به تمدید پروانه اشتغال، موظفند حداکثر  

 روانه با ارائه اصل پروانه اشتغال و مدارک ذیل به واحد کار مراجعه نمایند. مهلت اعتبار پ

 تبعه   گذرنامه   اصل  ارائه  – ۳  اشتغال  پروانه   تمدید  پرسشنامه  فرم   تکمیل – ۲(  نامه  معرفی )  کارفرما  کتبی  درخواست – ۱

 مالی   تأییدیه – ۵بعه خارجی  ت   مالیاتی  مفاصاحساب  خصوص  در  کارفرما  تأییدیه  – ۴  اقامت  پروانه  و  روادید   خارجی،

 اسناد   صدور هزینه  به  مربوط

 است؟ نحوی چه به خارجی  اتباع  اشتغال پروانه تجدید – ۶

ساعت( به واحد کار، نسبت    ۴۸در صورت تغییر کارفرما یا نوع کار تبعه خارجی، کارفرما باید ضمن اعالم مراتب )ظرف  

 ید. به ارائه مدارک ذیل جهت تجدید پروانه اقدام نما

 . کار نوع  تغییر صورت در اشتغال پروانه تجدید  بر مبنی کارفرما  کتبی  درخواست – ۱

 کارفرما تغییر صورت در قبلی کارفرمای سوی از   کار خاتمه گواهی ارائه – ۲

 (کار نوع تغییر خصوص در) خارجی تبعه تخصص با  مرتبط مدارک ارائه – ۳

 جدید ۳ ×  ۴ عکس قطعه   ۲ – ۴

 هد نامهتع  اصل ارائه – ۵

 اسناد  صدور هزینه به مربوط  مالی تأییدیه – ۶



 کارفرما  تعهد به مربوط فرم  تکمیل – ۷

 است؟  الزامی  اشتغال پروانه  در موردی چه خارجی  اتباع اشتغال  پروانه تجدید یا  تمدید  درخواست ارائه هنگام  در – ۷

 شماره پروانه اقامت در پروانه اشتغال الزامی است. 

 ال اتباع خارجی در چه صورتی المثنی و طی چه مراحلی صادر می گردد ؟ اشتغ  پروانه – ۸

 انقضاء   عدم  صورت  در   واحد کار پس از بررسی مدارک در صورت مفقود یا مخدوش شدن ) صدمه دیدن ، آبدیدگی و ... (

ت انقضاء قبلی صادر و در مد  سررسید  و  شماره  همان  با  را(  المثنی  مهر  قید  با)    اشتغال  پروامه  مذکور،  پروانه  اعتبار  مدت

 قبال اخذ رسید طی اخذ مراحل قانونی ذیل تحویل تبعه خارجی می نماید. 

 کتبی صورت  به ( ساعت ۴۸ ظرف) کار واحد به اعالم  – ۱

 شدن مفقود  چگونگی خصوص در مورد حسب تردد  مجوز صدور  واحد یا و  انتظامی مرجع گزارش  – ۲

 المثنی صدور درخواست  فرم  تکمیل – ۳

 معتبر اقامت  و روادید گذرنامه، اصل – ۴

 واقع خالف اظهار  به نسبت مسئولیت قبول  بر مبنی نامه تعهد فرم  تکمیل – ۵

 ۳  ×  ۴ جدید رنگی عکس قطعه دو – ۶

 اسناد  صدور هزینه به مربوط  مالی تأییدیه – ۷

 ارائه اصل پروانه اشتغال )در صورت مخدوش شدن( – ۸

 است؟ نحوی چه  به خارجی اتباع(  دائم /موقت ) خروج مجوز صدور  – ۹

در صورتیکه اتباع خارجی دارای پروانه اقدامت معتبر باشد می توانند با مراجعه به مدیریت اتباع خارجی نیروی انتظامی  

یند. در این صورت با توجه به مدت اعتبار پروانه اشتغال، کارفرمای وی  استان محل اقامت خود روادید خروج دریافت نما

روز پیش از خروج طی درخواست کتبی موضوع را به واحد کار منعکس تا ضمن اخذ تعهد در خصوص   ۱۵موظف است  

 مفاصاحساب مالیاتی تبعه خارجی و سایر حقوق متصوره، هماهنگی های الزم با نیروی انتظامی بعمل آید.

 ابطال   کار  واحد  توسط  کسی  چه  اعالم  تشخیص  حسب  مورادی  چه  مشاهده  با  خارجی   اتباع  اشتغال  پروانه  ابطال – ۱۰

 شد؟ خواهد

 پروانه اشتغال اتباع خارجی حسب تشخیص و اعالم مدیریت منطقه طی موارد ذیل توسط واحد کار ابطال خواهد شد.

 اشتغال پروانه  اعتبار مدت انقضای – ۱

 مدت اعتبار پروانه اقامت  انقضای – ۲

 منطقه ذیصالح مراجع تشخیص به  مورد حسب خارجی تبعه توسط منطقه مقررات و قوانین رعایت عدم – ۳

 کارفرما  با خارجی  تبعه استخدامی  رابطه  قطع  – ۴



 اشتغال  پروانه دارنده فوت – ۵

 اشتغال  پروانه  اعتبار مدت در  خارجی  تبعه قطعی خروج – ۶

 ما یا نوع کار تبعه خارجی . کارفر تغییر – ۷

 


