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 آن معادل انگلیسی .انجام می شودو کنترل امنیت منطقه خارجی اطالع از محل اقامت افراد ثبت اقامت برای 

Accommodation Registration   چینی آندل امعو住宿登记  (جوسو دنگ جی) .است 

 

 ثبت اقامت در چینمدارک مورد نیاز برای  -1

 

 

 اگر در منزل اقامت دارید

 محل سکونت   ()اجاره نامهقرارداد  و پاسپورت 

 .بیایدصاحب خانه باید همراه شما به محل ثبت اقامت  ،ثبت اقامتاول  برای دفعه 

 کافی است.برگه ثبت اقامت قبل + پاسپورت + اجاره نامه . برای دفعات بعد احتیاج به همراهی صاحب خانه نیست 

 

 

 اگر در خوابگاه یا هتل اقامت دارید

 .ز مسئول خوابگاه بخواهیدبرگه ثبت اقامت را اکافیست . شود در خوابگاه به صورت خودکار ثبت اقامت انجام می

 .شود و احتیاج به برگه ثبت اقامت نیست در هتل به صورت خودکار ثبت اقامت انجام می

 

 

 ثبت اقامت در چینمورد نکات مهم در  -2

 

 .باشد با تاریخ ویزا می مطابقبرگه ثبت اقامت تاریخ  .1

 .تمدید شودبرگه الزم است که  چه زمانیهنگام ثبت اقامت حتما از مسئول سوال شود که  .2

بار خروج و ورود مجدد به چین به اداره ثبت اقامت  هر زخواهد بعد ا در بعضی موارد مسئول مربوطه از شما می .3

بعضی از مسئولین فقط هنگام تعویض ویزا و دریافت ویزای جدید از شما . مراجعه نموده و برگه را تمدید کنید

 .داره ثبت اقامت مراجعه کنیدخواهند که برای تمدید و تغییر برگه ثبت اقامت به ا می



 .برگه ثبت اقامت تمدید شودپس از بازگشت به چین الزم است باشید،  از چینبیش از یک ماه خارج اگر  .4

 .ندارد خواهد ثبت اقامت انجام دهد هیچ گونه هزینه ای ست و برای شخصی که میارایگان ثبت اقامت  .5

منزل تاکید کنید که چند نفر باید ثبت اقامت شوند و برای ثبت اقامت هزینه ای پرداخت هنگام بستن قرارداد  .6

 .کنید نمی

 .کنید ءقرارداد را فقط با مالک امضا .7

ا بندد و کار ثبت اقامت را شخص در چین بعضی منازل در اجاره بنگاه ها هستند و بنگاه با مستاجر قرارداد می .8

درخواست پول برای ثبت اقامت و از مستاجر ده شاستفاده ء از این مسئله سو بارها. دهد برای مستاجر انجام می

 .شده است

برگه و  مراجعهبه اداره ثبت اقامت محل سکونت خود  ،و یا تمدید ویزابعد از ورود به خاک چین  ساعت 24تا  .9

 تمدید کنید.را ت ثبت اقام

 .برد دقیقه زمان می 5ثبت اقامت کمتر از  .11

 

 چه مکانی صورت می گیرد؟ثبت اقامت در  -3

     

محل مستقر همان باشد که این دفتر در اداره پلیس  هر منطقه مسکونی دارای یک دفتر جهت ثبت اقامت می    

  شود که در محل دیگری اقامت داشته باشید و در اداره  است و ثبت اقامت فقط در همان دفتر انجام میشود . نمی

 ثبت اقامت محل دیگر ثبت اقامت انجام دهید .

کند و  طبق قانون هر ماه یکبار از اداره ثبت اقامت یک مامور جهت سرکشی به محل سکونت شما مراجعه می        

 .د که جای هیچ نگرانی وجود نداردپاسپورت و برگه رجیستر شما را بازرسی میکن

 

 می گیرد؟ مواردی مورد استفاده قرارچه ثبت اقامت در  -4

 

 . استتن برگه ثبت اقامت الزامی جهت ثبت نام در دانشگاه همراه داش .1

 .باشد جهت تمدید ویزا داشتن برگه ثبت اقامت الزامی می .2

 .باز کردن حساب بانکی .3

 .ثبت شرکت .4

 .بازکردن حساب های خرید اینترنتی .5

 


