
 راهنمای اسکن صفحه اول گذرنامه 

یکی از مهمترین بخشهای ثبت درخواست روادید آپلود اسکن صفحه اول روادید می باشد. اطالعات زیر می تواند جهت آمده سازی 

اسکن مناسب و مورد قبول به شما کمک کند. اگرچه پذیرش اسکن صفحه اول گذرنامه شما بر عهده نمایندگی جمهوری اسالمی 

ایران که برای دریافت روادید انتخاب می کنید می باشد، سامانه از پذیرفتن اسکن هایی که موارد زیر را رعایت نکرده باشند امتناع 

  .خواهد کرد

جهت آماده سازی اسکن صفحه اول گذرنامه بر طبق استانداردهای مورد نیاز، توصیه می شود از یکی از نرم افزارهای حرفه ای 

  .استفاده گرددویرایش عکس 

  :اسکن صفحه اول گذرنامه باید

 رنگی باشد. عکس های سیاه و سفید و تک رنگ ممکن است رد شود.  

 با فرمت jpg یا jpeg باشد.  

  کیلو بایت باشد ۱۰کیلو بایت وبیشتر  ۵۰۰دارای حجم معادل یا کمتر از.  

 فقط شامل صفحه اول باشد.  

  تصویر بزرگتر از ارتفاع آن باشدبصورت افقی باشد به نحوی که عرض.  

  حداقل ارتفاع( پیکسل داشته باشد) ۶۰۰حداقل عرض( در ) ۸۰۰رزولوشن.  

 
 با کیفیت باال باشد.  

 نه تاریک و نه خیلی روشن باشد.  

 بصورت افقی باشد به نحوی که با لبه های صفحه نمایشگر موازی باشد.  

 لک که باعث مخدوش شدن نوشته ها شود ممکن است باعث رد شدن  همه نوشته روی آن کامال مشخص باشد. هرگونه

  .درخواست گردد



 

  :اسکن عکس پرسنلی شما باید

 رنگی باشد. عکس های سیاه و سفید و تک رنگ ممکن است رد شود.  

 با فرمت jpg یا jpeg باشد.  

  کیلو بایت داشته باشد ۱۰کیلو بایت و بیشتر از  ۵۰۰حجمی معادل یا کمتر از.  

 بصورت عمودی باشد به نحوی که ارتفاع آن بیشتر از عرض باشد.  

  حداقل ارتفاع( پیکسل داشته باشد) ۶۰۰حداقل عرض( در ) ۴۰۰رزولوشن.  

 
  ماه گذشته گرفته شده باشد به نحوی که با ظاهر کنونی مطابقت داشته باشد ۶باید در.  

 دارای پس زمینه کامال یک دست و روشن باشد.  

  باشد که صورت مستقیما روبروی دوربین قرار گرفته باشدبه نحوی.  

 بدون حالت خاصی در صورت و با چشمان باز باشد.  

 با لباسی گرفته شود که شما به صورت روزانه استفاده می کنید.  

 ودبه غیر از لباس های مذهبی که بصورت روزانه استفاده می شود، عکس های با لباس یونیفرم مورد قبول نخواهد ب.  

  بدون استفاده از کاله باشد. صورت باید کامال مشخص بوده و پوششهای بر روی سر مانند روسری نباید بخش از صورت را

  .پوشانده و یا بر روی آن سایه بیاندازد

 استفاده از هدفون، دستگاههای هندزفری بی سیم و موارد مشابه در عکس مورد قبول نیست.  

  مگر در شرایط خاص پزشکی قابل قبول نیست. در صورت استفاده از عینک به دالیل پزشکی استفاده از عینک در عکس

  :رعایت موارد زیر الزامی است

o قاب عینک نباید چشم ها را بپوشاند.  

o عینک نباید چشم ها را محو و نامشخص کند.  

o  چشم ها می گردد هر گونه سایه و یا رفلکس نور فالش عکاسی از روی لنز عینک که باعث نامشخص شدن

  .قابل قبول نخواهد بود

  عکس های که از روی گذرنامه، گواهینامه رانندگی و امثالهم اسکن می شوند مورد قبول نیست. به عالوه عکس هایی که

  .اند رد خواهند شدبا استفاده از گوشیهای همراه و یا دستگاه های مشابه با کیفیت پایین تهیه گردیده
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