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صورت می گیرد. کد فراگیر   faragir-code.ir از طریق سامانه اتباع خارجی به آدرس ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی

رقمی است که به عنوان کد ملی اتباع خارجی ساکن ایران شناخته می شود و از آن برای   12اتباع خارجی در واقع یک کد 

برند. به همین منظور افراد با با نحوه ثبت نام کد فراگیر برای اتباع و نحوه استعالم   فعالیت های اقتصادی و اداری بهره می

اتباع خارجی می توانند با مراجعه به سامانه جامع اتباع خارجی، کد فراگیر را   .کد فراگیر اتباع خارجی آشنایی داشته باشند

 .ز باید در سایت ارائه نمایندانتخاب کنند و برای این کار مدارکی مربوط به تصویر گذرنامه نی

اینکه بتواند در کشور ایران کار و فعالیت کنند، باید یک سری مدارک قانونی داشته باشند. از جمله  اتباع خارجی برای 

مدارک قانونی، کد فراگیر اتباع خارجی یا شماره اختصاصی اتباع است که بدون داشتن آن نمی توان هیچ گونه خدمات و  

دریافت کرد. از آنجا که بسیاری در خصوص ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی اطالعات کافی ندارند، در   امکاناتی را

 .ادامه به بررسی نحوه ثبت نام کد فراگیر برای اتباع و همچنین نحوه استعالم کد فراگیر اتباع خارجی خواهیم پرداخت

  

 کد یکتا اتباع خارجی 

یکتا اتباع خارجی اطالعات کافی ندارند. می توان گفت افرادی که اتباع سایر کشورها   بسیاری از افراد درمورد کد �🁈�

که بتواند از امکانات رفاهی بهداشتی و آموزشی بهره بگیرند و همچنین بتوانند   کنند، برای اینهستند و به ایران مهاجرت می

 .خارجی را داشته باشندامور اقتصادی و اداری خود را انجام دهند، باید کد فراگیر اتباع  

دوازده رقمی است که حکم شماره ملی اتباع خارجی ساکن ایران را   12این کد که شماره اختصاصی نام دارد یک  �🁈�

مند شوند. اما  ای از خدمات و امکانات بهره دارد. با داشتن این کد افراد می توانند به صورت قانونی از مجموعه  

 :خارجی را می توان در موارد زیر خالصه کرد کاربردهای کد فراگیر اتباع

 امکان افتتاح حساب، دریافت وام و انجام امور بانکی ️☑

 انجام مسائل مربوط به بیمه تامین اجتماعی  ️☑

 امکان شرکت در آزمون های متعدد از جمله کنکور  ️☑

 امکان اخذ ویزای کاری یا دریافت اقامت در ایران  ️☑

 فعالیت های اقتصادی مانند صادرات و واردات کاالها امکان انجام  ️☑

 های دولتی و خصوصی انجام امور اداری در سازمان ️☑

 های ثبت شده در ایران  های شرکت خارجی و همچنین کار در شرکتامکان ثبت شرکت و نمایندگی ️☑
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 ��اطالعیه  ��

شماره اختصاصی دوازده رقمی حتما باید از طریق مراجعه به سامانه برای ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی و دریافت  

 .مخصوص اتباع خارجی اقدامات الزم را انجام دهید

  

 معرفی سامانه ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی 

رگونه  مندی از خدمات اقتصادی و اداری و داشتن ه ترین موارد برای بهره همانگونه که اشاره شد یکی از ضروری  �🁈�

فعالیت، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی است که بدون آن عمالً نمی توان نمی توانند کاری انجام داد. دولت برای تسهیل و 

است که اتباع خارجی می توانند با مراجعه به آن کد فیدای خود را دریافت  دسترسی به این کد سامانه ای را راه اندازی کرده 

 .کنند

 faragir-code.ir امکاناتی که در این سامانه وجود دارد امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی به نشانییکی از  �🁈�

است که افرادی که مقیم ایران هستند، می توانند برای دریافت شماره اختصاصی و ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی به 

 .ت این کد اطالعاتی را ارائه خواهیم کرداین سایت مراجعه کنند. در ادامه در خصوص چگونگی دریاف

  نحوه ثبت نام کد فراگیر برای اتباع
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ثبت نام کنند.   faragir-code.ir افراد برای ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی یا شماره اختصاصی اتباع باید در سامانه

کنند تا موفق به دریافت این کد شوند و اگر افراد نتوانند  اشخاصی که بخواهند از این کد استفاده کنند، باید با مراحلی را طی 

دسترسی  ها غیر قابل کد اختصاصی را دریافت کنند، استفاده از برخی از امکانات و خدمات اقتصادی و اجتماعی برای آن 

دنحوه ثبت نام کد  خواهد بود. از آنجا که این موضوع برای اتباع خارجی بسیار اهمیت دارد، در ادامه اقدامات مربوط به

 :باشد فراگیر برای اتباع ارائه خواهیم کرد. ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی شامل مراحل زیر می

 .مراجعه کنید faragir-code.ir ابتدا باید به سامانه ثبت کد فراگیر اتباع خارجی با آدرس ️☑

دارک مورد نیاز مانند عکس پرسنلی و تصویر گذرنامه را با  گزینه کد فراگیر را انتخاب نمایید و در مرحله بعد باید م ️☑

 .اطالعاتی که اطالعات هویتی خود را وارد نمایید

کنید تا بتوانید برای استعالم در مراحل   در نهایت درخواست خود را برای دریافت کد فراگیر و اخذ کد پیگیری ثبت می ️☑

 .یری چگونگی ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی ارائه شده استبعدی از آن استفاده کنید. در ادامه راهنمای تصو

 

 نحوه دریافت کد یکتا اتباع خارجی 

 همانطور که اشاره شد سازمان اتباع خارجی، سامانه ای راه اندازی کرد که افراد می توانند با مراجعه به سایت �🁈�

faragir-code.ir  صرف هزینه و  برای دریافت کد یکتا فراگیر اتباع خارجی اقدام نمایند. بنابراین افراد دیگر نیازی به

مراجعه حضوری به سازمان اتباع خارجی را نخواهند داشت. برای ورود به این سایت و دریافت کد یکتای اتباع خارجی  
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اقدامات را به صورت گام به گام انجام دهید تا بتوانید کد   ای نیست و تنها باید یکسری نیازی به طی نمودن مراحل پیچیده

 :باشدیکتا را دریافت نمایید. نحوه ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی به شکل زیر می 

وارد نمایید و برای ثبت نام کد یکتای فراگیر اتباع خارجی   faragir-code.ir ابتدا آدرس اینترنتی سامانه را به آدرس ️✔

 .یق رایانه و گوشی خود وارد شویداز طر

دهد به عنوان سامانه ثبت نام کد یکتای که آدرس را وارد کردید، اولین سامانه ای که به این آدرس نشان می  بعد از این  ️✔

 .فراگیر انتخاب نموده و وارد آن شوید

 

برای ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی  پس از وارد شدن به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید. در این قسمت می توانید  ️✔

 .اقدام نمایید
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با ورود به بخش ثبت نام سه گزینه متفاوت پیش روی شما قرار است که باید برای دریافت کد یکتا اتباع خارجی یکی از   ️✔

رید، ارتباط دارند. مواردی که ها را انتخاب نمایید. این گزینه ها با شرایط شما و اقداماتی که در آینده قصد انجام آن را داآن  

در این قسمت وجود دارند شامل کد فراگیر شخصی )حقیقی(، کد فراگیر شرکتی )حقوقی( و کد سازمان سنجش است که 

خواهید داشته باشید، باید یکی از گزینه های انتخاب کنید. اشخاص حقیقی برای انجام امور مختلف  براساس فعالیتی که می

ای انتخاب کنند. همچنین اشخاص حقوقی برای ثبت شرکت باید کد فراگیر شرکتی را انتخاب نمایند و کد  باید این گزینه ه

سازمان سنجش برای اتباعی است که قصد ثبت نام در کنکور سراسری یا سایر آزمون های سازمان سنجش را دارند. پس 

 .کنیدبسته به شرایط خود یکی از گزینه ها را انتخاب می 
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مرحله بعد بر اساس گزینه ای که انتخاب کردید، الزم است که اقداماتی را انجام دهید. ابتدا باید به کد دوازده رقمی  در  ️✔

 .رقمی را دریافت نمایید 13را دریافت نمایید. چنانچه قصد شرکت در کنکور را دارید باید مطابق تصویر زیر کد 
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کشور ایران مقیم هستند، باید در صفحه اول گزینه کد فراگیر شخصی )حقیقی(  افرادی که به عنوان مهاجران حقیقی در  ️✔

 .را انتخاب کنند و برای ثبت نام کد یکتا اتباع خارجی اقدام نمایند 
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خود شدند، می توانند روی گزینه پذیرش قانونی و ثبت درخواست کد فراگیر در انتهای   که وارد صفحه پس از این  ️✔

 .صفحه کلیک نمایند
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شوند که باید اطالعات هویتی خود را مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام در بخش بعد وارد قسمت ورود اطالعات می  ️✔

جد، کشور محل تولد را وارد کنند. پس از وارد نمودن اطالعات گزینه ادامه را بزنید تا وارد مرحله بعدی دریافت کد یکتا  

 .مدارک و اطالعات خاصی را بارگذاری کند تا کد فراگیر برای شما صادر شوداتباع خارجی شوید. پس از آن 
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آخرین مورد نیز مربوط به اشخاص حقوقی است که قصد ثبت شرکت و فعالیت های اقتصادی را دارند که باید گزینه  ️✔

تصویر زیر وارد شوند و بر روی گزینه ثبت  فراگیر شرکتی )حقوقی( را انتخاب نمایند. بنابراین افراد باید به صفحه مطابق 

 .درخواست کد فراگیر حقوقی کلیک کنند
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در مرحله بعد وارد بخش مربوط به ورود اطالعات شرکت یا شخص حقیقی خواهید شد و باید اطالعات شامل نام  ️✔

ت، کشور محل ثبت  شرکت به فارسی، نام شرکت به انگلیسی، تاریخ ثبت شرکت، شماره ثبت شرکت، تاریخ ثبت شرک

شرکت به انگلیسی، تابعیت ثبتی شرکت به انگلیسی، نوع مالکیت شرکت، نوع شرکت حقوقی، موضوع فعالیت، آدرس و نام  

که اطالعات را وارد کردید، گزینه ادامه را بزنید و  کشور مبدا و آدرس شرکت در کشور مبدا را درج کنید و پس از این

 .م را انجام دهیدبرای درخواست کد یکتا ثبت نا
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اند، باید  با طی کردن این مراحل می توانید کد یکتای اتباع خارجی را دریافت نمایید. افرادی که به ایران مهاجرت کرده

تر برای انجام امور همه امور اقتصادی و اداری و همچنین سایر فعالیت های خود از طریق سامانه اعالم شده هرچه سریع 

 .اقدام نمایند

  

 حوه استعالم کد فراگیر اتباع خارجی ن

پس از ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی، درخواست خود را ثبت می نمایید. پس از آن برای مطلع شدن از زمان   �🁈�

صدور کد اختصاصی باید درخواست خود را در سامانه پیگیری نمایید. نحوه استعالم کد فراگیر اتباع خارجی روند ساده ای  

 :است. با طی کردن مراحل زیر به راحتی می توانید درخواست خود را برای دریافت کد یکتا پیگیری کنید

شوید و پس از آن از میان گرینه های موجود در سامانه گزینه " درخواست   irsherkat.ssaa.ir ابتدا باید وارد سامانه ️✔

 .کد فراگیر " را انتخاب می نمایید

ره پیگیری که هنگاه ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی را دریافت کرده اید، وارد کنید و پس از وارد در ادامه باید شما ️✔

 .کردن کلمه امنیتی، می توانید از آخرین وضعیت صدور کد خود مطلع شوید

 هزینه ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی 
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که آیا  های آن آگاه شوند و اینخواهند از هزینه  بل از هر چیز میاند کد یکتای خود را دریافت نمایند، قافرادی که مایل  �🁈�

اموری چون تمدید پاسپورت نیازمند پرداخت هزینه است یا خیر. در این خصوص باید بگوییم که خدمات دولتی در زمینه 

توانند با ثبت نام در سامانه  دریافت کد یکتا و انجام مراحل ثبت نام نیازمند پرداخت هیچ گونه هزینه ای نبوده و افراد می

برای دریافت مدارک خود اقدام نمایند. همچنین اگر بخواهند از طریق مؤسسات خصوصی کارت اتباع خود را دریافت کنند،  

 .است هزینه الزم برای انجام این امور را بپردازندهایی که اختصاص داده شده  باید بسته به تعرفه 

 نمونه کد یکتای اتباع خارجی 

در مراحل قبل نحوه ثبت نام کد یکتای اتباع خارجی به صورت گام به گام ارائه شد. اما در برخی از موارد اتباع   �🁈�

اند یا نه، زیرا نمی دانند  خارجی مقیم ایران هنوز شک دارند موقع ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی، کد را دریافت کرده

 .که با این کد می توانند از خدمات متنوع استفاده کنند یا خیر اگیر است یا اینکدی که در اختیارشان است همان کد فر

بنابراین نیازمند مشاهده یک نوع کد یکتا فراگیر هستند که بتوانند با کدی که دریافت کردند مقایسه کنند. در ادامه یک  �🁈�

آن آشنا شوید. الزم به ذکر است کدی که برای انجام فعالیت کنیم تا با ساختار  نمونه کد یکتا فراگیر اتباع خارجی را ارائه می 

های اداری و اقتصادی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می شود، با کد سازمان سنجش فرق دارد. کد زیر یکی 

 .از نمونه کدهای یکتا اتباع اشخاص حقیقی و حقوقی است

280950432*** 

های الزم این کد معموالً بر روی کارت اقامت افراد مهاجر درج می شود. با بررسی رقمی است که 12این کد یک کد  �🁈�

را پیدا کنید تا بتوانید برای انجام امور مختلف و همچنین استفاده از امکانات مختلف از آن بهره ببرید. در غیر این صورت  

 .مراجعه نمایید  faragir-code.ir برای بازیابی کد یکتا اتباع خارجی خود می توانید به سامانه

  

 جدیدترین اخبار پیرامون ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی 

 ادامه ابهام درباره ساز و کار دریافت کد »یکتا« توسط مهاجرین و اتباع غیر ایرانی  ��

ایرانی، هنوز ساز و با گذشت بیش از یک هفته از اعالم اختصاص کد »یکتا« برای تسهیل در خدمات بانکی به اتباع غیر 

 .کار اختصاص و یا دریافت آن مشخص نشده است

ای خبرگزاری تسنیم، پس از آن که اوایل ماه جاری بخشنامه بانک ملی خبر از اعمال محدودیت  به گزارش دفتر منطقه

مشابه از سوی سایر های  داد، چرخه مشکالتی که پیش از این با بخشنامه شدید بر مراودات بانکی اتباع غیر ایرانی می

 پذیر شده بود، تکرار شد.  ها دامنگیر این قشر آسیب بانک

 بانک مرکزی: اتباع باید کد یکتا را دریافت کنند  ��

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اتباع بایستی کد یکتایی را از مرجع قانونی و از طریق ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی  

شود، از همین رو ما نیز تأکیداتی را در این  تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی میدریافت کنند و آن کد مبنای 

 .خصوص به شبکه بانکی داشتیم
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 ��اطالعیه  ��

  13دقت داشته باشید که یک نمونه کد اتباع خارجی وجود دارد که مخصوص ثبت نام کنکور سراسری است که یک کد 

شرکت در آزمون های استفاده می گیرد و برای موارد دیگر هیچ کارایی ندارد. بنابراین آن را با رقمی است و صرفاً برای 

 .رقمی که برای فعالیت های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است اشتباه نگیرید 12کد 

  

 خالصه مطالب 

و همچنین استفاده از امکانات بهداشتی،  افرادی که به صورت قانونی مقیم ایران هستند و قصد انجام امور اقتصادی و اداری 

آموزشی و رفاهی را دارند، باید قبل از هر چیز با نحوه ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی و همچنین نحوه استعالک کد 

ایند.  است، ثبت نام خود را پیگیری نمفراگیر اتباع خارجی آشنا شوند و از طریقه سامانه ای که برای این امر در نظر گرفته 

تر برای افرادی که این کد را ندارند، عمالً نمی توانند از هیچ گونه امکانات بهره ببرند. لذا الزم است که هرچه سریع 

 .دریافت این کد اقدام کنند. نحوه ثبت نام کد فراگیر برای اتباع روند پیچیده ای نیست و به راحتی می توان آن را انجام داد

تباع خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با کد سازمان سنجش که فقط برای شرکت در آزمون گفتنی است که کد یکتا ا

است، تفاوت دارد. در این مقاله به بررسی نحوه ثبت نام کد یکتا برای اتباع خارجی و نحوه استعالم کد فراگیر اتباع  

باشید، می توانید با کارشناسان مشورت  پرداختیم. چنانچه در خصوص مطالب این مقاله سوال و ابهامی داشته   خارجی

 .های الزم را به شما ارائه دهندتماس حاصل نمایید تا راهنمایی 
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