
| آموزش   یسی کارت واکسن انگل افتی در ت ی | مشورت ### سا یسی انگل تالی جی + کارت د یالملل نی کارت واکسن کرونا ب  افتی در

 یالملل نی کارت واکسن کرونا ب  افتی در

با صدور اعالمیه ای، نحوه دریافت کارت واکسن کرونا بین المللی را برای مسافرانی که  وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور 

هرگونه کارت کاغذی،   است ر شدهدر این اطالعیه ذکین همچن ند تشریح کرد.  رج از کشور را داصد سفر به خار ینده نزدیک قدر آ

و با   بوده اعتبار و ارزش قانونی ارت بهداشت صادر شده باشد فاقد یسی خارج از سیستم وزن انگلا دیجیتال که به زبای  پالستیکی

   خواهد شد.متخلف برخورد 

وزش کار با سایت دریافت کارت  آممللی کرونا خواهیم پرداخت. همچنین فت کارت واکسن بین النحوه دریادر ادامه این مقاله به 

قرار    بررسینقد و در این مورد در ادامه مقاله مورد تکمیل فرم و آخرین اخبار زمان ثبت اطالعات و کات مهم در  واکسن انگلیسی، ن 

 خواهد گرفت. 

 فت کارت واکسن کرونا بین المللیحوه دریان  

واکسن   ده و با انتخاب گزینه ثبت ناممراجعه نمو salamat.gov.irانی ن کرونا به نشت اکسه سامانه دریافت کاربرای این منظور ب 

صورت گام به گام و    ل دریافت کارت واکسن کرونا بین المللی بهدر ادامه مراحدیجیتال انگلیسی زبان خود را دریافت نمایید. 

 شد. اهد ضیح داده خوتصویری تو 

 ا 1

 ا 2

( نمایش داده می شود. با   ست شما با موفقیت ثبت شدعبارت ) درخواهمانند تصویر باال تصویری با نام  ه ثبتپس از انتخاب گزین 

 انتخاب متوجه شدم وارد مرحله ی بعد می شوید. 

که  فرادی و کد ملی خود را وارد نمایید. الزم به ذکر است ای شامل؛ شماره گذرنامه، شماره همراه، نام باید اطالعات در این صفحه 

ق  تزری  در غیر این صورت شماره ای که در زمان که به نام خودشان است وارد نمایند.سال سن دارند باید شماره تلفنی را   18ی باال

 در فرم ثبت نام وارد نمایند.واکسن از آن ها گرفته شده است را باید 

 ا 3

در مشخص  که با وارد نمودن آن در کاشد رقمی برای شما ارسال خواهد  6پیامکی حاوی کد در مرحله بعد و پس از ثبت اطالعات، 

 نتی کارت واکسن برای شما ارسال خواهد شد. شده آدرس اینتر

طا و مغایرت  خشده با هرگونه  شانی اینترنتی کارت واکسن برای شما ارسال نشد و یا در صورت روبه رو  در صورتی که ن 

خطا را تکمیل نمایید. توصیه می شود حداقل دو هفته  مراجعه نموده و فرم گزارش   salamat.gov.irبه سایت ، الزم است اطالعات

 پیش از سفر خارجی نسبت به دریافت کارت واکسن کرونا بین المللی اقدام نمایید.

 

 

 زده انداکسن وکسن ایرانیانی که در خارج ارت واک

و چه کسانی که در خارج از    در داخل ایران تزریق کرده اند  هتمام افراد، چه کسانی ک برای ارت واکسن کرونا بین المللی دریافت ک

 آن است.  . تنها تفاوت آن در نحوه دریافت تعلق می گیرد ن زده اندواکسایران 

تزریق   ستی آزماییراه معاونت بهداشت شهر خود رفته و با ید ب از ایران تزریق کردن اند باافرادی که واکسن کرونا را در خارج 

اید به همراه  در خانه بهداشت ب  زماییمان راستی آایند. مدارکی که در زریافت نمود را دنگلیسی خواکسن، کارت واکسن دیجیتال ا

 : ح زیر است ید به شرخود داشته باش

 کپی کارت ملی به صورت پشت و رو  •

 ه کپی صفحه اول گذر نام •



 از گذرنامه که شامل مهر ورود و خروج ) مرتبط با سفر به کشو مربوطه ( می باشد  کپی صفحه ای •

 کپی کارت واکسن خارجی  •

 ل اطالعات فرم در محل  تکمی  •

 

 اد نحوه دریافت کارت واکسن دیجیتال برای دانشجویان دانشگاه آز

کلیه دانشگاه ها اعم از دانشگاه آزاد  یجیتالی برای دانشجویان ارزه با کرونا دریافت کارت واکسن کرونا دبه استناد شیوه نامه ستاد مب 

 الزامی است. 

 http://www.salamat.gov.ir آدرس دریافت کرده اند می توانند به به تازگی دو با سه دوز واکسن کرونا را دانشجویاینی که 

ضور در اماکن آموزشی و  ر جهت مسافرت و ح ها دیند تا برخی از محدویت دیجیتال خود مراجعه نماکارت واکسن افت جهت دری 

 ی برداشته شود. سایر محدودیت های شغلی به زود ورزشی و 

به سامانه  سی نام کارت واکسن دیجیتال فار  ز ورود به سامانه ذکر شده و انتخاب گزینه ثبت پس ا

، شماره موبایلی که به  تاریخ تولد ، ر این مرحله با وارد کردن شماره ملیشد. داهید وهدایت خ   http://vcr.salamat.gov.ir/faی 

ما  یق پیامک به شاز طرست و کد امنیتی مندرج در صفحه و در نهایت انتخاب گزینه دریافت کد تائید، نشانی اینترنتی نام خودتان ا

 شد.  ارسال خواهد 

آن به سامانه مذکور مراجعه  برای رفع ، در صورتی که در تاریخ یا نوع واکسن ثبت شده در کارت واکسن شما خطایی وجود داشت

 ی و رفع نماید. ا بررسل نمایید تا وزارت بهداشت مشکل شما رنموده و فرم گزارش خطا در کارت واکسن دیجیتال را تکمی 

 

 واکسن انگلیسیرین اخبار کارت آخ

 سال به کشور  12ی باالی ورود مسافران هوای ایط  شر

کار فرودگاه اظهار داشت: بر اساس   تی فی ک نی و تضم یمن ی ا  رکل ی مد ف،ی محمدرضا س دی س ،ین ی امام خم یبه نقل از شهر فرودگاه

که   یدارند و هم کسان  یران ی ا  تی که تابع ییهم آنها ران،ی به ا یسال ورود  ۱۲ یمصوبه ستاد مقابله با کرونا همه مسافران باال  نی آخر

روز گذشته باشد و هم تست   ۱۴دز دوم واکسن کرونا  قی واکسن باشند که از تزر ق ی کارت تزر  یدارا تما  ح دی هستند، با یران ی رای غ

 اعت داشته باشند. س ۷۲کرونا با اعتبار  یمنف

دز دوم   ق ی کرونا و هم تزر یهم دارا بودن تست منف نی )ره( افزود: بنابرا ین ی کار فرودگاه امام خم تی فی ک نی و تضم یمن ی ا رکلی مد

 .است یسال الزام ۱۲ یهمه مسافران باال ی واکسن برا

صادر شد که    یانوروز بخشنامه  امی در ا رانی در تردد مسافران و ورود آنها به ا ل ی تسه یاز زمان برا یااظهار داشت: در برهه  یو

ما   نی قوان   نی دو دز واکسن وارد کشور شوند، اما در حال حاضر طبق آخر ق ی با تزر ا ی کرونا و   یبا تست منف ای  توانندی مسافران م

 ساعت« را داشته باشند.  ۷۲ونا با اعتبار کر یدز دوم واکسن« و »تست منف ق ی ضرورت دارد مسافران هر دو مورد »تزر

 

 ئید می کنیم و نه تکذیب د کارت واکسن جعلی را نه تاوجو

بر   یبرنامه شبکه خبر مبن  ی در پاسخ به سوال مجر ،شتدارئیس مرکز مدیریت با بیماری های واگیر وزارت به  ای گو یمحمدمهد

  انی که در جر ییگفت: من تا آنجا ر،ی خ ای  دی کن یم دیی را تأ زنندی که واکسن نم یکسان  ی برا یجعل یهاصدور کارت واکسن  ای آ نکهی ا

 .بی نه تکذ کنمی م دیی موضوع را نه تأ نی هستم، ا

  یکه با جان مردم باز  ی ضمن هشدار به کسان  ای گو .کنندی دنبال م یت ی و امن  یاست که مقامات انتظام یموضوع نی افزود: ا یو

افزود: آنچه مسلم است، در  وزارت   ری واگ یهای ماری ب  تی ری مرکز مد س ی رئ .افراد به شدت برخورد شود ل ی قب  نی با ا دی گفت: با کنند،یم

 .می اندازی خودمان را به خطر ب  یهاجان بچه  دی اند و نبامبتال شده  شتری ب  ترنیی پا نی سن  کرونی اوم  هی سو

http://www.salamat.gov.ir/
http://vcr.salamat.gov.ir/fa


 

 می است کسن بر شیشه تاکسی های پایتخت الزانصب کارت وا

 رانانی تاکس ی خودرو  شهی ش شدن نصب کارت واکسن بر  یتهران از الزام ی شهردار یران ی معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکس

 . خبر داد  تختی پا

ابالغ   روی اقدام پ  نی خبر داد و گفت: ا تختی پا رانانی تاکس یخودرو  شه ی ش  یشدن نصب کارت واکسن بر رو   یهنجن از الزام ری ام دی س

  یگرفته با وزارت کشور مد نظر قرار گرفت و بر اساس آن رانندگان تاکسصورت  یهماهنگ نی مقابله با کرونا و همچن  یستاد مل

کد و الصاق آن بر   (QR) وآری ک ی دارا تالی جی کارت واکسن د ری تصو افتی نسبت به در salamat.gov.irتی با مراجعه به سا ستی بایم

 .سمت راست، اقدام کنند نیی قسمت پا  ،دریتاکس ی جلو شهی ش ی رو

  شهی ش ی است و در صورت عدم نصب آن بر رو یالزام هاران ی تاکس یتمام یبهمن ماه برا  مهی کارت از ن  نی ا گفت: الصاق  یو

  وه ی طرح به ش  یاجرا  نکهی ضمن ا کنند؛ی اقدام م ت ی از فعال یری و جلوگ رانی سازمان، نسبت به ثبت تخلف تاکس یعوامل نظارت  ،یتاکس

 .ردی گی شهر تهران قرار م  یران ی سازمان تاکس یدر دستور کار عوامل نظارت  یاصل حطر  ی هفته زودتر از اجرا  کی  ی ارشاد

 

 

 


