تعویض گواهینامه های رانندگی خارجی به ژاپنی
مرکز آزمون گواهینامه رانندگی "فوچو" /مرکز آزمون گواهینامه رانندگی "سامه زو"  /مرکز آزمون گواهینامه رانندگی "کوتو"
*احتمال دارد از کسانی که قادر به مکالمه ژاپنی نمیباشند تقاضا شود با خود مترجم همراه بیاورند.
*درمراکز آزمون گواهینامه رانندگی "فوچو" و "سامه زو" دارندگان تمامی گواهینامه های کشورها و مناطق خارجی میتوانند اقدامات الزم ار انجام
دهند.
از آنجا که ساختمان مرکز آزمون گواهینامه رانندگی "سامه زو" تحت ترمیم و ساخت است کسانی که تابعیت  ۵۲کشورو منطقه زیر ار نداشته و
مراکز آزمون

متقاضی تعویض گواهینامه خارجیند -بررسی مهارت عملی رانندگیشان( تنها مهارت عملی) در مرکز آزمون گواهینامه رانندگی "فوچو" به عمل
خواهد آمد (.تا اواخر مارس )۵۱۰۲
* در مرکز آزمون گواهینامه رانندگی "کوتو" تنها دارندگان گواهینامه رانندگی ۵۲کشور و منطقه زیر ( کشورهاو مناطقی که از آزمون معلومات
و مهارت عملی معافند) قادر به اقدام هستند.
 ۵۲کشور و مناطقی که از آزمون معلومات و مهارت عملی معافند :
ایسلند،ایرلند،ایالت مریلند و ایالت واشنگتن آمریکا،انگلستان،ایتالیا،اطریش،استرالیا،هلند،کانادا،کره جنوبی ،یونان،سویس،سوئد،پادشاهی اسپانیا،
چک،دانمارک،آلمان ،نیوزیلند،نروژ،فنالند،فرانسه،بلژیک،پرتغال ،لوکزامبرگ،اسلوانی،موناکو،تایوان

روزهای پذیرش

فقط روزهای کاری(پانوشت)۰
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ساعات اداری

)جز ساعات  ۰۰:۱۱الی (۰::۱۱
*چنانچه تعداد متقاضیان زیاد باشد  -پیش می آید که ساعات انتظار به نیمی از روز کشیده شود و یا مراحل اقدام در آن روز نیمه کاره باقی
بماند.
هزینه تقاضا
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حق الزحمه صدور
حق الزحمه ثبت دونوع گواهینامه در یک کارت
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۵۱۱ین

 .گواهینامه های رانندگی خارجی معتبر
 ۱ارائه متن ترجمه شده به ژاپنی (توسط سفارت خانه ژاپن در کشورتان و یا فدراسیون اتومبیل ژاپن «جاف» تنظیم گردیده باشد)
*چنانچه در گواهینامه رانندگی خارجی تاریخ اخذ نخستین گواهینامه درج نشده -سندی که ثابت کننده تاریخ اخذ نخستین گواهینامه است ( مانند

رکورد رانندگان و غیره) الزم میباشد .از طرفی پیش می آید از کسانی که بیش از  ۵نوع گواهینامه (مثال :گواهینامه معمولی و گواهینامه
موتورسیکلت معمولی) ار اخذ کرده اند  -سندی که ثابت کننده تاریخ اخذ هریک از آنها است خواسته شود .همینطور بسته به کشور و یا ش اریط
اخذ متقاضی ،احتماأل اسنادی مورد نیاز خواهد بود لذا پیشاپیش با مراکز آزمون رانندگی مربوط تماس حاصل فرمایید.
 .گواهینامه رانندگی ژاپنی ( کسانی که در حال حاضر دارند و یا سابقا اخذ کرده اند)
 .ارائه برگ سکونت (جومینهیو)که اقامتگاه اصلی و یا تابعیت در آن درج شده باشد .توجه شود که در برگ سکونت شماره اختصاصی
شخص (* مای نامبر) درج نشده باشد.کپی این مدارک قابل پذیرش نیست( .پا نوشت )۵
کسانی که مشمول قانون دفتر اصلی ثبت سکونت نیستند ،به عالوه( نشان دادن) گذرنامه (پانوشت ):سندی که ثابت کننده محل اقامت متقاضی
در گواهینامه است ( تصدیق نامه رئیس خانواده و یا مدیر هتلی که متقاضی در آن مقیم میباشد) ارائه فرمایند.
 .مدرکی که تائید کند شخص در کشوری که گواهینامه ار اخذ کرده جمعا بیش از :ماه اقامت ورزیده(.گذرنامه و غیره -از جمله گذرنامه های
قدیمی چنانچه موجود است )
 .عکس  :سانتیمتر در  ۵.۴سانتیمتر (پانوشت )۴
به تعداد انواع تقاضاها عکس الزم است.

 ۱باالی  ۰۰سال ( موتورسیکلت معمولی باالی  ۰۰سال ،گواهینامه متوسط باالی  ۵۱سال  ،گواهینامه سنگین باالی  ۵۰سال)
 ۱کسانی که پس از اخذ گواهینامه در کشور خارجی -جمعا بیش از  :ماه مقیم آن کشور بودند.
 ۱میزان بینایی دو چشم متقاضی ب اری گواهینامه معمولی و موتورسیکلت  -باالی  ۲،۱و بینایی هرچشم باالی  :،۱باشد و اگر بینایی یک
چشم شخص به  :،۱نمیرسد و یا یک چشمش نابینا است  -میدان دید چشم دیگر باالی  ۰۲۱درجه و بینایی آن چشم باالی  ۲،۱باشد.
 ۱در خصوص گواهینامه متوسط و سنگین بینایی دو چشم باالی ۰،۱وبینایی هر چشم باالی  ۲،۱باشد .همینطور توسط دستگاه آزمایش
ش اریط الزم

درک عمق دید با استفاده از روش سه میله(سانکان)  :دفعه مورد آزمایش قرار گرفته و میانگین خطا پایین  ۵سانتیمتر باشد.
 ۱کسانی که سابقا گواهینامه ژاپنی اخذ کرده و تدبیر به ابطال آن گردیده ( به غیر از ابطال گواهینامه مبتدیان) در عرض یک سال
پیش از آزمون  ،دوره آموزشی ابطال شدگان گواهینامه ار گذرانده باشند .همینطور شخص بدون پشت سر گذاشتن مدت زمان سلب صالحیت
نمیتواند در آزمون شرکت کند.
 ۱کسانی که ساکن توکیو هستند

 ۱هنگام تعویض گواهینامه خارجی به ژاپنی معلومات و مهارت عملی شخص آزموده میشود.
*ساعت آزمون مهارت عملی باید رزرو شده باشد لذا درهمان روز تقاضا این اقدام ناممکن است.
دیگر موارد

* ۵۲کشور و منطقه یاد شده از آزمون معلومات و مهارت عملی معافند.
 ۱از آنجا که نیاز به تشخیص کسانی که مبتدی در رانندگی محسوب میشوند میباشد از کسانی که دارنده سندی که نشان دهنده سابقه رانندگی
و مدت زمان اقامت در کشورخارجی هستند(گواهینامه رانندگی قدیمی و غیره) تقاضا میشود که آن ار با خود همراه بیاورند.
 ۱اقدام ب اری اخذ گواهینامه متوسط و سنگین تنها پس از اخذ گواهینامه معمولی امکان پذیر است.

(پانوشت )۰روزهای کاری دوشنبه الی جمعه محسوب میشود.روزهای تعطیل ملی  -روزهای تعطیل -روزهای آخر و اول سال روزهای کاری محسوب نمیشوند .منظور از
روزهای اواخر و اوایل سال ۵۲دسامبر الی  :ژانویه است.
(پانوشت )۵چنانچه در برگ سکونت مراجعه کننده شماره اختصاصی شخص(مای نامبر) درج شده باشد با ماژیک و غیره ستونی که شماره اختصاصی شخص نوشته شده
پوشانده میشود.
(پانوشت ):منظور از گذرنامه ،خود گذرنامه و یا مدرک شناسایی است که وزارت امور خارجه و یا دستگاه صاحب اختیار صادر کرده است.
(پانوشت )۴عکس بدون کاله  ،از روبرو ،سینه به باال و بدون زمینه پشتی و در عرض  ۰ماه پیش از تقاضا گرفته شده باشد.
تماس با ما
آژانس پلیس توکیو مرکز آزمون رانندگی "فوچو" بخش آزمون های نوشتاری
(روابط عمومی) TEL 042-362-3591
آژانس پلیس توکیو مرکز آزمون رانندگی "سامه زو" بخش آزمون ها
(روابط عمومی) TEL 03-3474-1374
آژانس پلیس توکیو مرکز آزمون رانندگی "کوتو" بخش گواهینامه
(روابط عمومی) TEL 03-3699-1151

