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 ض گواهینامه رانندگی طبق قوانینی که جهت تبدیل یا تعو  یماز هر چیزی باید به این اشاره کن قبل  

 . وندمتقاضیان به دو دسته تقسیم بندی میش
 

 د عضو اتحادیه اروپا صادر شده باش ی که از یکی از کشورهای  گواهینامهدارندگان  – دسته اول  •

 د ج از اتحادیه اروپا صادر شده باشهای خار کشور یکی ازی که ا گواهینامه دارندگان  –  دسته دوم •

 

 

ی که از یکی از کشورهای عضو  اگواهینامه  طبق قانون کشور لوکزامبورگ ثبت و تبدیل    -  دسته اول

 . امی نیستالز،  داروپا صادر شده باش اتحادیه
 

ثبت  یس گواهینامه کشور  ورو در سر   تانحتما گواهینامه  ،  ورود و سکونت رسمی در کشور لوکزامبورگ    از  به شما اینه که بعد  ااما پیشنهاد م

 کنید، 

 

 م؟ ی حتما میپرسید وقتی اجباری نیست چرا باید ثبت کن   سوال : •

  ، در صورت مفقود شدن گواهینامه کشور لوکزامبورگ ثبت کرده باشیدویس  رن رو از قبل درساخیلی ساده وقتی شما گواهینامه ت   جواب :  •

و طی کردن    ن رو اتفاقی از دست بدید ، بدون نیاز به درخواست صدور دوباره از کشور مبدا صادر کنندهایا به هر نحوی که گواهینامه ت 

 لوکزامبورگ درخواست صدور گواهینامه جدید کنید . نید مستقیما و خیلی سریع از سرویس گواهینامه کشور امیتو پروسه طوالنی مدت،

 

 

اروپا صادر شده    های خارج از اتحادیهیکی از کشوربرای دارندگان گواهینامه ی که از    -  دسته دوم

، و حتما باید در دوره زمانی یکسال بعد از ستاهینامه و ثبت آن اجباری تبدیل گو   که  گفتباید    دباش

 .دشده باشاقامت و سکونت قانونی درخواست تبدیل و ثبت انجام 
 

 ؟اقدام نمائیم اهینامه درخواست تبدیل گوجهت نیم اچه موقع میتو خواهد آمدپیش  سوال  یتانحتما بر  سوال :

یعنی از لحظه ورود به    د نی برای ثبت گواهینامه وجود ندارو هیچ محدودیت زما  شده باشد تبدیل گواهینامه اول باید ثبت  طبق قانون برای   جواب : 

درخواست کنید، اما برای تبدیل و دریافت گواهینامه ، شش ماه بعد از اقامت قانونی در کشور لوکزامبورگ واجد شرایط برای    یدکشور میتوان 

 . میباشید دریافت گواهینامه جدید

 

 

وب خواهد شد که تقاضای  ، اقامت قانونی شما از زمانی محس  میباشدهم درباره متقاضیان پناهندگی    آن م و  ی الزمه که به یک نکته اشاره کن   *** توجه  

لوکزامبورگ در یکی از شهرداری های کشور لوکزامبورگ ثبت شده باشید،    کشور    ساکن    پناهندگی شما قبول و به صورت رسمی به عنوان شهروند  

 *** یعنی به عبارتی ساده تر شش ماه بعد از اخذ اقامت واجد شرایط برای دریافت گواهینامه جدید لوکزامبورگی هستید.

 

 

در صورتی که گواهینامه به یکی از    دشده باش  اروپا صادر های خارج از اتحادیه  یکی از کشوربرای ثبت گواهینامه ی که از    : فراموش نکنید  

 . میباشدیسی نباشد ، ترجمه آن اجباری انگل یازبان های رسمی کشور یعنی زبان فرانسه ، آلمانی 
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 گواهینامه ارسال شود. برای ثبت و تبدیل یا تعویض گواهینامه باید فرم مربوطه پر شده و به همراه مدارک مورد نیاز به آدرس سرویس 

 
Service des permis de conduire 

11, rue de Luxembourg  

L-5230 Sandweiler  

 

Adresse postale : 

B.P. 23  

L-5201 Sandweiler 

 

Tél.: (+352) 26626-400 

Fax: (+352) 8002 3666 

 چاپ نمائید. فرم مخصوص رو میتونید از لینک های فوق مستقیما دانلود و در قدم اول  

www.guichet.public.lu     یا     www.snca.lu 

 

 

 و اما مدارک الزم به ترتیب شماره گذاری طبق فرم فوق : 
 

مراجعه به هریک از آتلیه های عکاسی کشور قابل تهیه  میلیمتری ، که با    35در    45یک قطعه عکس مخصوص گواهینامه در سایز   .1

 میباشد.

 ابت از کشور لوکزامبورگ. ای مجوز طب سه ماه ، تایید شده توسط یک پزشک عمومی یا متخصص دار   حد اکثربا اعتبار  گواهی پزشکی   .2

 از کشور محل آخرین سکونت قبل از ورود به لوکزامبورگ. ، گواهی عدم سوءپیشینه با اعتبار حداکثر سه ماه ، از پنج سال گذشته   .3

به آدرس وب سایت    ، مراجعه اداره ثبتبه شماره حساب     هزینه کارمزد   باطل کردن تمبر برای   یورو بابت   30فیش واریز بانکی به مبلغ   .4

 . یا پرداخت نقدی بصورت مستقیم در یکی از شعب سرویس گواهینامه  www.aed.public.lu/timbresمندرج در فرم مربوطه  

 . فتوکپی گواهینامه پشت و رو  .5

فتوکپی برابر با اصل شده گواهینامه پشت و رو ، جهت تایید کپی برابر با اصل میتوانید به یکی از شعب پلیس ، دفتر ثبت یا شهرداری   .6

 مائید. ن محل اقامت مراجعه 

 . فتوکپی کارت شناسائی یا پاسپورت  .7

 . از دادگستری لوکزامبورگ 4گواهی عدم سوءپیشینه شماره  .8

 دگی به یکی از زبان های رسمی کشور لوکزامبورگ. ترجمه رسمی گواهینامه رانن  .9

 

که درخواست و ثبت گواهینامه رانندگی شما به منزله گرفتن صد در صد گواهینامه جدید لوکزامبورگی نیست ، موافقت با   اضافه کرددر پایان باید 

قوانین اخذ گواهینامه از کشور صادر شده با قوانین    همچنین  درخواست شما بعد از بررسی در یک کمیسیون مخصوص و مقایسه قوانین رانندگی و

 . اعالم خواهند نمود  به شما  جواب را کشور لوکزامبورگ به صورت کتبی
 

 

 :   مأخذمنبع و 
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/installation-demenagement-luxembourg/arrivee/transcription-enregistement-permis.html 

 

  

 تهیه و تنظیم :  هیئت تحریریه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ 

 

تمامی حقوق قانونی کپی رایت این سند متعلق به انجمن سیمرغ می باشد و هر گونه کپی برداری و سواستفاده از این سند پیگرد  

 قانونی دارد

http://www.guichet.public.lu/
http://www.snca.lu/
http://www.aed.public.lu/timbres
http://www.simourq.com/
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