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مقدمه:
اص ال

فراینالالا و ر شره الالوج ا کالالود الالوش یش االالجوی ج یا الالکجیو ب ال ا اللیی ال  ،مالالجتریریا ر

وشآمایریا ش جی ج اشیقوج بهری رشج یش یا گوی م بوشا ،بو عنویت بال قالو ر موالیجل ت یف الر
امجش نوجل یا کجیو غ ر ایرا

رم نوظرا اس و

یش افالاایو الوشآی  ،اشائال ج دالاموب بال

مجقع ر مجتر ب جومع ج یا گو و غ ر ایرا ال ر یالوم ا شالرای

لنالج سالرعت  ،یقالت  ،ر

بردجشی به ن ر منوسب بالو جومعال ج الا ،،یال ه یشجهالت یکل الع اشائال دالاموب بالو شریدالری
فرابخ

 ،یوه ل ر یوریع یش ا کود وش و  ،و و این

فعو ر ایکوی لو نگ الود ب ا یس گوی وج یرل

وج علجم  ،افاایو شضویت مناج ذج

اشائ ی نای داموب  ،ام ا است بحجل ر قجی

اله یش گود خوت بو یاریا ایا وبن ضلا ایکوی لو نگ ر رااب شری  ،او الااموب ی الد ل
پرر ای ج نوجل براج یا کجیو ر اشخوص غ ر ایرا

م قوض یحص ل یش یا الگوی  ،امل نالو

اوصل لجیی ر یش گود وج بعاج بو یاریا ر ر ر یش یس رس قراش یای قجا ا ر مقرشاب قوبالل
بهری بریاشج ذج فعو ر  ...وم ن ج آشنوی  ،لرا
آرشی.
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ر لدوشج شلو مخومبو مح رد شا فالرا

نوع خدمت:

 -0صدور مجوز پذیرش نهایی دارندگان دفترچه پناهندگی:
-1-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش مکجو یحص ی براج ایبوع پ و گف

ص ا ت علجم

آ و یوی ا ر اع د شای است ) .م ضلا ا شی گ رج( ،
-1-2اصل ر یر برگ شر گرفت صفح

صویشی او ررج ا ظوم جلهالجشج

وج یف رچ پنو ناگ

اس م ایرا .

 -2صدور مجوز پذیرش نهایی فرزندان حاصلل از ازدواج بلانوان ایرانلی بلا
مردان خارجی:
 -2-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش مکجو یحص ی بالراج ایبالوع پال و گف ال

ال صال ا ت

علجم آ و یوی ا ر اع د شای است ) .م ضلا ا شی گ رج( ،
 -2-2اصل ر یر برگ شرگرفت ماشک شنوسوی ( پ ت ر شر)یو ی صفح

الوج مالاشک اقالوم

م قوض /یا کج یاشاج اع بوش،
 -2-3یصجیر گجا
م لجال قو ج اص

یف ر امجش ایبوع ر مهوجریا دوشج اس و ااشج محل سدج ت م قوض  ،مجضجع
قو ج یع ا یدی ف یوبع ت فرو اا اوصل او اویراج و و ایرا

بالو مالریا

دوشج مصجب  1331ر آی ا وم ج اجرای آ ،
 -2-4یصجیر یعها وم پذیرف شای /یا کج مبن بر ایا
ب یش گ مرایب شا ب مجش ب ب یا گوی اع د لویا.
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یش صجشب یشیوفت شنوسنوم ایرا ال

 -3صدور مجوز پذیرش نهایی دارندگان دفترچه اقامت موقت:
 -3-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش مکجو یحصال ی بالراج ایبالوع پال و گف ال

ال صال ا ت

علجم آ و یوی ا ر اع د شای است ) .م ضلا ا شی گ رج( ،
 -3-2اصل ر یر برگ شر گرفت صالفح

الوج یف رچال اقومالت مجقالت صالویشی او الررج ا ظالوم

جلهجشج اس م ایرا .

 -0ارائه ی خدمات کنسولی به مشموالن تبصره بند  0-0شیوه نامه پلذیرش و
ثبت نام غیر بورسیه اتباع غیر ایرانی:
 - 4-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش مکجو یحص ی بالراج ایبالوع پال و گف ال

ال صال ا ت

علجم آ و یوی ا ر اع د شای است ) .م ضلا ا شی گ رج( ،
 - 4-2اصل ر یر برگ شرگرفت ی صفح

وج گذش وم ،

 -4-3یصجیر یعها وم محضرج م قوض مبن بر بووگ ت ب

جش م بالجع پالا او ایلالود یرشی ج

یحص ل.

 -5صدوراولین گذرنامه تحصیلی:
 -5-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش گذش وم یحص ی براج آ اس او م قوض و غ رایرا

ال

ص ا ت علجم آ و یوی ا ر اع د شای است ) .م ضلا ا شی گ رج( ،
 5-2اصالالل ر یر بالالرگ شرگرفالالت بالالرگ دررجالال یا الالکجی یاشاج اع بالالوش ر یش صالالجشب یاشا بالالجی
گذش وم  ،صفح ج ارل ر اع بوش اقومت ر یر وخ شرگرفت او صفح ج شنوس فراگ ر.

 -6صدور روادید تحصیلی:
 -6-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش شراییا یحص ی

براج آ اس او م قوض و غ رایرا

ص ا ت علجم آ و یوی ا ر اع د شای است (.م ضلا ا شی گ رج)،
 -6-2شر گرفت صفح ج ارل گذش وم ،
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ال

 -6-3یدل ل فرد یشدجاست شراییا یحص ی ،
 -6-4اسدا ش گ صفح ج ارل گذش وم ( بالو شورلجشالا ( 4۴۴االااقل عالر ) یش ( 6۴۴االااقل
اشیفوع( پ دول) – پ جست شلوشی یك،
 -6-5اسدا ش گ عدا پرسنی ( پ جست شلوشی ج یك) .

 -7صدور روادید همسر/فرزند دانشجو (دعوت نامه):
 -7 -1یشدجاست مجسو مبن بر صارش شراییا لور/فرو ا یا کج،
 -7-2اصل ر یر وخ شرگرفت او صفح

وج مجشی وو یا کج ر لور /فرو ا یا کج،

 -7-3یر وخ شر گرفت عقا وم شسل (یرجل فوشس ) یوی ا شای او سجج لویناگ جلهجشج
اس م ایرا یش

جش م بجع یا کج یو رواشب امجش دوشج ،

 -7-4اسدا صفح ج ارل گذش وم ر اقومت یحصال ی یا الکج (اقومالت یحصال ی یا الکج بویالا
اع بوش شو موی ر ب

ر یاش بوشا) ر صفح ج ارل گذش وم ر عدا پرسنی دو جایی ر وم

ج ایاشی ل امجش یا کجیو غ رایرا

سوومو امجش یا کجیو ،

 -7-5یدل ل پرس نوم یشدجاسالت صالارش شراییالا بالراج ایبالوع دالوشج جهالت رشری بال
جلهجشج اس م ایرا ر یك وخ شر گرفت آ .

 -8صدور روادید خروج به منظور اخذ روادید تحصیلی:
 -1-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش شراییا دررج یا کج،
 -1-2یر وخ شر گرفت او صفح ج ارل گذش وم ج یا کج.
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الجش

 -9تبدیل گذرنامه تحصیلی به عادی فارغ التحصیالن به استناد خانواده :
 -3-1یشدجاست مجسو مبن بریبایل گذش وم ج یحص ی ب عویج فوشغ ال حص

بال اسال نوی

دو جایی،
 -3-2یر وخ شر گرفت او صفح

وج مجشی وو گذش وم یحص ی یا و آمجد (شالومل صالفح

وج ارل ،اع بوش  ،اقومت بومل شای  ،دررج ق ع ر شنوس فراگ ر)،
 -3-3یر وخ شر گرفت او صفح

وج ارل ر اع بوش گذش وم جایا،

-3-4یر وخ شر گرفت او مااشک پاش ر مویش.

-01صدور پروانه اقامت فاتب :
 -1۴-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش پررا اقومت
 -1۴-1-1سول رشری یا کج :لوول ارل:

مجاشی ویر یش آ ذ ر شای بوشا:

لوول یرد :

 -1۴-1-2یعاای رااا وج گذشا ای قبل او لوول یحص ی فعی :

یوشیخ شررع ب یحص ل:
یعاای رااا وج بالوق

مو ای یو قبل او لوول یحص ی فعی :
 -1۴-1-3ااا ثر ماب مکوو یحص ل براج یرشی،
 -1۴-1-4ا شی گ رج پنج شقل ب

لرای ب مو ع .

 -1۴-2اصل ر س وخ شر گرفت او صفح ارل گذش وم  ،یر وخ شر گرفت او صفح

وج اع بوش

گذش وم  ،یشج شراییا ر مهر رشری ر شنوس فراگ ر،
 -1۴-3یر ق ع عدا ( 3*4براج بو جا بو عدا بو اکوب)،
 -1۴-4یدل ل  2وخ شر گرفت برگ یشدجاست پررا اقومت،
 -1۴-5پریادالالت ر اشائالال ج فالال و بالالو د بالال مبیالال  2۴۴/۴۴۴شیالالول بالال اوالالوب شالاللوشی
 21711513۴2۴۴5بو ك می ایرا ،
 -1۴-6یه ر اشائ ج پجش ج مخصجص پی ا.
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سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده
 -0نامه ی دانشگاه،
-2

 -0یک سری رو گرفلت از گذرنامله

رو گرفللت از گذرناملله ( ص ل حه

های اول ،شناسه فراگیر  ،مهر ورود
و ص حه ی روادید )،

(ص حه های اول ،شناسله فراگیلر ،
مهر ورود و ص حه روادید )،
 -2یک نسخه فلرم صلدور پروانله

 -3بیمه نامه ی سالمت،

اقامت که عکل

 -0اظهار نامه ی دانشجو،

باالی آن الصاق شده باشد،

 -5فیش بانکی.

در سلمت چلپ و

 -3یک نسخه فرم صدور اقامت کله
عک

در سلمت چلپ و بلاالی آن

الصاق شده باشد که بین آنهلا یلک
بللرا از صلل حه ی اول گذرناملله
گذاشللته شللده ،تللا شللود و اسلل
دانشگاه روی آن درج شود.
 -0برچسب دانشگاه روی گذرنامله
زده شود

-00صدور پروانه اقامت همسر/فرزند دانشجو:
 -11-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش پررا اقومت براج لور/فرو ا یا کج،
 -11-2اصل ر س وخ شرگرفت او صفح ج ارل گذش وم  ،یر والخ شرگرفالت او صالفح

الوج

اع بوش گذش وم ر شنوس فراگ ر ر یشج شراییا ر مهر رشری (ایبوع لبنو ر سجشی فقط مهالر رشری) یر
وخ شرگرفت او صفح

وج ارل ،اع بوش گذش وم ر پررا اقومت ر شنوس فراگ ر یا کج براج الر

یك او اعضوء دو جایی،
 -11-3براج لور :عقا وم شسل (یرجل فوشسال ) یوئ الا شالای یجسالط لوینالاگ جلهالجشج
اس م ایرا یش

جش م بجع یا کج ر یوئ ا رواشب امجش دوشج
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 -11-4براج فرو ا اگر م جلا ایرا بوشا گجا
سفوشب

جش م بجع ر گجا

رالیب (یش صالجشب عالاد دالررج او

الجش یوی الا

رواشب امجش دوشج جلهجشج اس م ایرا براج گذش وم )،

 -11-5یر ق ع عدا ( 3*4براج بو جا عدا بو اکوب)،
 -11-6پریادت ر اشائ ج ف و بو د 1/۴۴۴/۴۴۴شیول بال اوالوب شاللوشی 21711513۴2۴۴5
بو ك می ایرا
 -11-7یه ر اشائ پجش ج مخصجص پی ا،
 - 11-1یدل ل  2وخ شرگرفت برگ یشدجاست پررا اقومت .
سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

-0یک سری رو گرفت از گذرنامله ی

 -0نامه ی دانشگاه،
-2یک سری رو گرفت از گذرنامه ی

دانشجو و خانواده (ص حه های اول،

دانشجو و خلانواده (صل حه هلای

شناسه فراگیر  ،مهر ورود و صل حه

اول ،شناسه فراگیلر  ،مهلر ورود و

روادید)،
 -2یک نسخه فلرم صلدور پروانله

ص حه روادید )،
-3بیمه نامه سالمت،

اقامت که عکل

-0اظهار نامه دانشجو،

باالی آن الصاق شده باشد،

-5فیش بانکی.

در سلمت چلپ و

 -3یک نسخه فلرم صلدور پروانله
اقامت که عکل

در سلمت چلپ و

باالی آن الصاق شده باشد کله بلین
آنهللا یللک بللرا از صلل حه ی اول
گذرنامه گذاشته شده ،تا شود و اس
دانشللگاه روی آن درج شللود(.برای
فرزندان این ص حه تا نگردد)،
 -0برچسب دانشگاه روی گذرنامله
زده شود.
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-02تمدید پروانه اقامت فاتب:
-12-1یشدجاست مجسو مبن بر یلایا پررا اقومت
 -12-1-1سول رشری یا کج :لوول ارل:

مجاشی ویر یش آ ذ ر شای بوشا:

لوول یرد :

 -12-1-2یعاای رااا وج گذشا ای قبل او لوول یحص ی فعی :

یوشیخ شررع ب یحص ل:
یعاای رااالا وج بالوق

مو ای یو قبل او لوول یحص ی فعی :

 --12-1-3ااا ثر ماب مکوو یحص ل براج یرشی،
 -12-1-4ا ش گ رج پنج شقل ب

لرای ب مو ع.

-12-2اصل ر س وخ شرگرفت او صفح ارل گذش وم  ،یر وخ شر گرفت او صفح

وج اع بالوش

گذش وم ر یلایا پررا اقومت ر شنوس فراگ ر
-12-3یر ق ع عدا  (3×4براج بو جا عدا بو اکوب)
-12-4پریادالالت ر اشائالال ج فالال و بالالو د بالال مبیالال  2۴۴/۴۴۴شیالالول بالال اوالالوب شالاللوشی
 21711513۴2۴۴5بو ك می ایرا
-12-5یه ر اشائ ج پجش مخصجص پی ا،
-12-6یه  2وخ شرگرفت برگ یشدجاست یکایا پررا اقومت.
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سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

 -0یک سری رو گرفت از گذرنامله

 -0نامه ی دانشگاه،
 -2یک سری رو گرفت از گذرنامله
(ص حه های اول ،شناسه فراگیلر
 ،آخرین اقامت تحصیلی)،

(ص حه های اول ،شناسه فراگیر)
،
 -2آخرین اقامت تحصیلی ،
 -3یک نسخه کلاربرا تمدیلد

 -3بیمه نامه ی سالمت،

در

 -0اظهار نامه ی دانشجو،

پروانلله اقامللت کلله عک ل

 -5فیش بانکی.

سمت چلپ و بلاالی آن الصلاق
شده باشد،
 -0یک نسخه فرم تمدید پروانله
اقامت که عک

در سمت چپ و

باالی آن الصاق شده باشلد کله
بین آنها یک بلرا از صل حهی
اول گذرنامه گذاشته شلده ،تلا
شللود و اس ل دانشللگاه روی آن
درج شود،
 -5برچسلللب دانشلللگاه روی
گذرنامه زده شود.

-03تمدید پروانه اقامت همسر/فرزند دانشجو:
 -13-1یشدجاست مجسو مبن بر یلایا پررا اقومت لور /فرو ا یا کج،
 -13-2اصل ر س وخ شرگرفت او صفح ج ارل گذش ومال  ،یر والخ شرگرفالت او صالفح

الوج

اع بوش گذش وم ر شنوس فراگ ر ر یشج شراییا ر مهر رشری (ایبوع لبنو ر سالجشی فقالط مهالر

01

رشری) ر لنن ا یر وخ شرگرفت او صفح

وج ارل ر اع بوش گذش وم ر پررا ال اقومالت ر

صفح ج شنوس فراگ ر یا کج براج ر یك او اعضوء دو جایی ،
 -13-3یر ق ع عدا ( 3*4براج بو جا عدا بو اکوب )،
 -13-4پریادالالالالت ر اشائالالالال ج فالالالال و بالالالالو د  1/۴۴۴/۴۴۴شیالالالالول بالالالال اوالالالالوب شالالالاللوشی
21711513۴2۴۴5بو ك می ایرا ،
 -13-5یه ر اشائ ج پجش ج مخصجص پی ا ،
 -13-6یدل ل چهوش وخ برگ یشدجاست یکایا پررا اقومت .

سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

-0یک سری رو گرفت از گذرنامله ی

 -0نامه ی دانشگاه،
-2یک سری رو گرفت از گذرنامله ی
دانشجو و خانواده (ص حه های اول،
شناسه فراگیر ،تمدید اقامت )،

دانشجو و خانواده (ص حه های اول،
شناسه فراگیر،تمدید اقامت )،
 -2یک نسخه فرم تمدید اقامت که

-3بیمه نامه ی سالمت،

عک

-0اظهار نامه دانشجو،

الصاق شده باشد،

-5فیش بانکی.

در سلمت چلپ و بلاالی آن

 -3یک نسخه فرم تمدید اقامت که
عک

در سلمت چلپ و بلاالی آن

الصاق شده باشد که بین آنهلا یلک
برا از ص حه اول گذرنامه گذاشلته
شده ،تا شود و اسل دانشلگاه روی
آن درج شللود(.برای فرزنللدان ایللن
دوص حه تا نگردد)،
 -0برچسب دانشگاه روی گذرنامله
زده شود.
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 -00تمدید روادید فاتب:
-14-0یشدجاست مجسو مبن بر یلایا شراییا یحص ی
 -14-1-1سول رشری یا کج :لوول ارل:

مجاشی ویر یش آ ذ ر شای بوشا:

لوول یرد :

 -14-1-2یعاای رااا وج گذشا ای قبل او لوول یحص ی فعی :

یوشیخ شررع ب یحص ل:
یعاای رااالا وج بالوق

مو ای یو قبل او لوول یحص ی فعی :
 -14-1-3ااا ثر ماب مکوو یحص ل براج یرشی،
 -14-1-4ا ش گ رج پنج شقل ب

لرای ب مو ع.

 -14-2اصل ر یر وخ شرگرفت او صالفح ج ارل ،اع بالوش ،شراییالا  ،مهالر رشری ر شنوسال فراگ الر
گذش وم ،
 -14-3یر ق ع عدا 3*4بو یشج م خصوب یا کج یش ظهر آ ،
 -14-4پریادت ر اشائ ج ف و بو د ب مبیال  3۴۴/۴۴۴شیالول بال اوالوب 21711513۴2۴۴5
بو ك می براج شراییا یك موی،
 -14-5پریادت ر اشائ ج ف و بو د ب مبیال  7۴۴/۴۴۴شیالول بال اوالوب 21711513۴2۴۴5
بو ك می براج شراییا ب ا یك یو س موی ،
 -14-6یه ر اشائ ج پجش مخصجص پی ا ،
 -14-7یدل ل یر وخ برگ یشدجاست یلایا شراییا.
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سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

-0یک سری رو گرفت از گذرنامله ی

 -0نامه ی دانشگاه،
-2یک سری رو گرفت از گذرنامله ی

دانشجو( ،ص حه های اول ،شناسله

دانشجو (ص حه های اول ،شناسله

فراگیر  ،مهر ورود و ص حه روادید )،

فراگیر  ،مهر ورود و ص حه روادید )،

 -2دو نسخه فرم تمدید روادید کله

-3بیمه نامه ی سالمت،

عک

-0اظهار نامه ی دانشجو،

الصاق شده باشد،

-5فیش بانکی.

در سلمت چلپ و بلاالی آن

 -3برچسب دانشگاه روی گذرنامله
زده شود.

 -05روادید خروج و مراجعت و خروج قطعی فاتب:
- 15-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش شراییا دررج رمراجعت /دررج ق ع ،
اصل گذش وم ،
-15-2یر وخ شرگرفت او صفح ج ارل ،اع بوشر اقومت ر شنوس فراگ ر یا کج،
 -15-3یر ق ع عدا 3*4بو یشج م خصوب یا کج یش ظهر آ ،
-15-4پریادت ر اشائ ج ف و بو د بال مبیال  2۴/۴۴۴شیالول بال اوالوب 21711513۴2۴۴5
بو ك می ،
-15-5یه ر اشائ ج پجش مخصجص پی ا،
-15-6یدل ل یر وخ برگ یشدجاست صارش شراییا دررج.
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سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

 -0رو گرفت از گذرنامله ی دانشلجو

 -0نامه ی دانشگاه،
 -2رو گرفت از گذرنامله ی دانشلجو
(ص حه های اول ،شناسه فراگیلر ،
آخرین اقامت تحصیلی )،

(ص حه هلای اول ،شناسله فراگیلر
،آخرین اقامت تحصیلی)،
 -2دو نسخه فرم روادید خروج کله

-3بیمه نامه ی سالمت،

عک

-0اظهار نامه ی دانشجو،

الصاق شده باشد،

-5فیش بانکی.

در سلمت چلپ و بلاالی آن

 -3برچسب دانشگاه روی گذرنامله
زده شود.

 -16صدور روادید خروج و مراجعت و خروج قطعی همسر/فرزند دانشجو:
 -16-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش شراییالا دالررج رمراجعالت /دالررج ق عال

لوالر/فرو ا

یا کج،
 -16-2اصل گذش وم ،
 -16-3یر وخ شرگرفت او صفح ج ارل ،اع بوشر اقومت ر شنوس فراگ ر لور/فرو ا یا کج،
 -16-4یر ق ع عدا 3*4بو یشج م خصوب لور/فرو ا یا کج یش ظهر آ ،
 -16-5پریادت ر اشائ ف و بو د ب مبی  1۴۴/۴۴۴شیول ب اووب  21711513۴2۴۴5بو الك
می ،
 -16-6یه ر اشائ پجش مخصجص پی ا،
 -16-7یدل ل یر وخ برگ یشدجاست صارش شراییا دررج.
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سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

 -0رو گرفت از گذرنامه ی دانشلجو

 -0نامه ی دانشگاه،
 -2رو گرفت از گذرنامه ی دانشلجو
(ص حه ی اول ،شناسه فراگیلر ،
آخرین اقامت)،

(صلل حه اول ،شناسلله فراگیللر
،آخرین اقامت)،
 -2دو نسخه فرم روادید خروج که

-3بیمه نامه ی سالمت،

عک

-0اظهار نامه ی دانشجو،

الصاق شده باشد،

-5فیش بانکی.

در سمت چپ و بلاالی آن

 -3برچسب دانشگاه روی گذرنامه
زده شود.

 -07انتقال اقامت فاتب :
 -17-1یشدجاست مجسو مبن بر ا قول پررا اقومت
 -17-1-1سول رشری یا کج :لوول ارل:

مجاشی ویر یش آ ذ ر شای بوشا:

لوول یرد :

 -17-1-2یعاای رااا وج گذشا ای قبل او لوول یحص ی فعی :

یوشیخ شررع ب یحص ل:
یعاای رااالا وج بالوق

مو ای یو قبل او لوول یحص ی فعی
 -17-1-3ااا ثر ماب مکوو یحص ل براج یرشی،
 -17-1-4ا ش گ رج پنج شقل ب

لرای ب مو ع.

 -17-2اصل گذش وم ج قای ر جایا ر یر وخ شرگرفت او صفح

وج ارل ،اع بالوش ر اقومالت ر

شنوس فراگ ر،
 -17-3گذش وم ج قبی ر صفح ج ارل ر اع بوش ر شنوس فراگ ر گذش وم جایا،
-17-4یر وخ شرگرفالت یوی الا سالفوشب م بالجع یا الکج ( یش صالجشب رشری بالو شراییالا یالو مهالر
فرریگو

ووج ب یوئ ای سفوشب وت)،
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 -17-5یر والخ شرگرفالت اوشراییالالا بالو مهالر فرریگالالو
فرریگو

( یش صالجشب رشری بالو شراییالالا یالو مهالالر

)،

 -17-6یك ق ع عدا  3×4بو یشج م خصوب یش ظهر آ ،
 -17-7یه ر اشائ ج پجش مخصجص پی ا ،
 -17-1یدل ل یك برگ یشدجاست پررا اقومت.

سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

 -0رو گرفللت از گذرناملله دانشللجو

 -0نامه ی دانشگاه،

(ص حه های اول ،شناسله فراگیلر

 -2رو گرفت از گذرنامه ی دانشلجو
(ص حه های اول ،شناسه فراگیلر ،
آخرین اقامت)،

،آخرین اقامت)،
 -2یک نسخه فرم صدور اقامت که

-3بیمه نامه ی سالمت،

عک

-0اظهار نامه ی دانشجو،

الصاق شده باشد،

-5فیش بانکی.

در سمت چلپ و بلاالی آن

 -3برچسب دانشگاه روی گذرنامه
زده شود.

 -08خروجی با برا گذر موقت بیگانگان ( لسه پاسه) فرزند دانشجو:
 -11-1یشدجاست مجسو مبن بر دررج بو بالرگ گالذش مجقالت ب گو گالو بالراج فرو الا یا الکج ر
یا کج (یشصجشب مفقجی شا گذش وم )،
 -11-2اصل ر یر وخ شر گرفت برگ گذش مجقت ب گو گو ،
-11-3یر وخ شرگرفت او گذش وم ج پاش ر مویش (شومل صالفح ج ارل ،اع بالوش ،اقومالت ،شنوسال
فراگ ر) → شومل گذش وم مفقجیج ل شجی،
 -11-4اصل گجا

رالیب ر یر وخ شر گرفت او آ ،
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-11-5یر ق ع  3*4بو یشج م خصوب یبع یش ظهر آ ،
-11-6پریادت راشائ ج ف و بو د ب مبی  2۴۴/۴۴۴شیول ب اووب  21711513۴2۴۴5بو ك
می ایرا ،
-11-7یه ر اشائ ج پجش مخصجص پی ا،
-11-1یدل ل یر برگ یشدجاست صارش شراییا دررج.
سمت چپ پرونده

سمت راست پرونده

-0یک سری رو گرفت از بلرا گلذر

 -0نامه ی دانشگاه،
-2یک سری رو گرفت از بلرا گلذر

موقللت بیگانگللان دانشللجو ( در

موقللت بیگانگللان دانشللجو ( در

صورت داشلتن گذرنامله ی قلدی

صورت داشلتن گذرنامله ی قلدی

ص حات اول ،شناسه فراگیر ،آخرین

ص حه هلای اول ،شناسله فراگیلر

اقامت تحصیلی)،
 -2دو نسخه فرم روادید خروج کله

،آخرین اقامت تحصیلی)،

در سلمت چلپ و بلاالی آن

-3اظهار نامه ی دانشجو،

عک

-0فیش بانکی.

الصاق شده باشد،
 -3برچسب دانشگاه روی گذرنامله
زده شود.

 -09فرزند دانشجوی خارجی که در ایران به دنیا می آیند :
 -13-1مراجع ب پی ا فویب ( ،ایاشی یوبع ت )،
 -13-2یاش ا گذش وم یو برگ گذش مجقت ب گو گو (لو پوس )،
-13-3یوی ا ،وم سفوشب یجسط رواشب امجش دوشج  ،اصل گذش وم ج پاش ر مویش ر اصالل گالجا
رالیب،
-13-4ی د ل پرر ای یش ایاشی یوبع ت فویب،
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 -13-5وم او ایاشی یوبع ت فویب ب
-13-6ججاب وم

رج محل یجلا جوای ،

رج ر مراجع ب ایاشی یوبع ت فویب،

 -13-7ادذ وم ب مو ع صارش یو دررج او

جش جوای او ایاشی یوبع ت فویب،

-13-1مراجع ب ایاشی /شعب ج امجش نوجل یا گوی براج ا کود مراال ایاشج.

 -21صدور پروانه اقامت شهرستان:
 -2۴-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش پررا اقومت ،
 -2۴-2اصل ر یك وخ شر گرفت او صفح ج ارل گذش وم  ،یالك والخ یصالجیر او صالفح

الوج

اع بوش گذش وم ر یشج شراییا ر مهر رشری ر شنوس فراگ ر،
 -2۴-3اصل ر یك وخ شر گرفت او گجا

رالیب ر یو فرد اس هویی بالراج یا الکجیو م جلالا

ایرا ،
 -2۴-4یك وخ شر گرفت او صفح

وج ارل ،اع بوش ر پررا اقومت گذش وم پاش ر مویش یو بالرگ

دررج مع بر.

 -20صدور پروانه اقامت همسر/فرزند دانشجو -شهرستان:
 -21-1یشدجاست مجسو مبن بر صارش پررا اقومت لور /فرو ا یا کج ،
 -21-2شرگرفت او صفح ج ارل گذش وم  ،صفح یوع بوش ،شنوس فراگ ر ،صفح یرراییا بالو مهالر
رشری (ایبوع لبنو ر سجشی فقط مهر رشری) ،صفح ج ارل ر اع بوش ر اقومت ر شنوسال فراگ الر بالراج
ر یك او اعضوج دو جایی،
 -21-3براج لور :عقا وم شسل (یرجل فوشسال ) یوی الا شالای او سالجج لوینالاگ جلهالجشج
اس م ایرا یش

جش مربجط یو رواشب امجش دوشج ،

 -21-4براج فرو ا اگر م جلا ایرا بوشا ،گجا
عاد دررج او

جش ،یوی ا سفوشب

رالیب ر شرگرفت او گذش وم ج مالویش(یش صالجشب
جش م بجع ر گجا

جلهجشج اس م ایرا ).
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آ یجسالط رواشب امالجش دوشجال

 -22تمدید پروانه اقامت شهرستان:
 -22-1یشدجاست مجسو مبن بر یلایا پررا اقومت،
 -21-2اصل ر یك وخ شر گرفت او صفح

وج ارل گذش ومال  ،اع بالوش گذش ومال ر یلایالا پررا ال

اقومت ر شنوس فراگ ر.

 -23تمدید اقامت خانواده شهرستان:
 -23-1یشدجاست مجسو مبن بر یلایا پررا اقومت دو جایی،
 -23-2اصل ر یك وخ شرگرفت او صفح ج ارل گذش وم  ،شنوس فراگ ر ر شرگرفالت شراییالا بالو
مهر رشری(ایبوع لبنو

ر سجشی فقط مهر رشری) یالك والخ شرگرفالت او صالفح ج ارل ر اع بالوش ر

اقومت ر شنوس فراگ ر یا کج براج ریك او اعضو دو جایی.

 -20تمدید روادید شهرستان:
 -24-1یشدجاست مجسو مبن بر یلایا شراییا،
 -24-2اصل ر یك وخ شر گرفت او صفح ج ارل،اع بوش ،شراییالا  ،شنوسال فراگ الر ر مهالر رشری
گذش وم .

 -25درخواست تغییر محل اقامت (خروج داخلی) /صدور روادید خروج قطعی
شهرستان :
 -25-1یشدجاست مجسو مبن بریغ ر محل اقومت  /صارش شراییا دررج ق ع ،
 -25-2یك وخ شر گرفت او صفح

وج ارل گذش وم  ،اع بوش گذش وم  ،ر یلایا پررا اقومالت ر

شنوس فراگ ر.
 -26مدارک موردنیاز برای انتقال اقامت شهرستان :
 -26-1یشدجاست مجسو مبن بر ا قول پررا اقومت ،
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 -26-2اصل گذش وم ج قای ر جایا ر یك وخ شرگرفت او صفح ج ارل ،اع بالوش ر اقومالت ر
شنوس فراگ ر گذش وم ج قبی ر صفح ج ارل ر اع بوش ر شنوس فراگ ر گذش وم ج جایا،
 -26-3یوئ ا سفوشب م بجع یا کج( یش صجشب رشری بو شراییا یو مهر فرریگو

ووج ب یوئ ایال

سفوشب ل بوشا).

یادآوری های مه :
-0تمامی مراحل دریافت ،ارجاع  ،اقدام و ارسال کلیه ی نامه های فاقد طبقه بندی شده،
از طریق شبکه ی رایانه ای دانشگاه با کاربرد نرم افزار اتوماسیون اداری و با رعایت م اد
بخشللنامه هللا ی شللماره ی  00/0/06855مللور  0011/13/00و 00/0/03166مللور
 0011/12/31اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان انجام پذیرد.
-2با توجه به اینکه در تهران  ،پرونده ی متقاضی /دانشلجو بله هملراه اصلل اسلناد و
مدارکی که الزاما باید تحویل پلی

شود  ،توسط نماینده ی دانشگاه تحویلل ایلن اداره

کل می گردد ،بنابراین به استثنای مدارکی چون کاربرا شماره ی یک و سلایر کلاربرا
های مورد نیاز( حسب مورد)  ،یک نسخه رو گرفت از ص حه های اول واقامت گذرنامله ،
اظهارنامه ،بیمه ی حیات امن ( ،برای صدور پروانله ی اقاملت بجلای صل حه ی اقاملت
گذرنامه ،رو گرفت ص حه ی روادیدارسال شود).ضرورتی به اسکن سلایر ملدارک نملی
باشد.
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پیوست شماره یک:
ید او مه یریا بخو وج تبالت یشدجاسالت شراییالا آپیالجی اسالدا عدالا پرسالنی مال بوشالا.
ام عوب ویر م یجا ا جهت آمای سووج اسدا منوسب ر مجشی قبجل ب شاللو لالك نالا .بالو ایالا
اول پذیره اسدا عدا پرسنی شلو بالر عهالای لوینالاگ جلهالجشج اسال م ایالرا ال بالراج
یشیوفت شراییا ا خوب م ن ا م بوشا.
براج آمویی سووج اسدا عدا پرسنی بر مبق اس و ااشی وج مجشی وو ،یجص م شجی او ید او
رد افااش وج ارف اج ریرایو عدا اس فویی گریی .ب دومر یاش بوش ا افاایو ف ت ر یالو
اعلول یغ راب بر شرج چهری او مریق رد افااش وج ییک ول ب چ حجج مجشی قبجل ل بوشا.

اسدا عدا پرسنی شلو بویا:


ش گ بوشا .عدا وج س وی ر سف ا ر یك ش گ ملدا است شی شجی.



بو فرمت  jpgیو  jpegبوشا.



اکل معویل یو ل ر او  5۴۴یج بویت ر ب

ر او  1۴یج بویت یاش بوشا.



بصجشب علجیج بوشا ب حجج



شورلجشالالا ( 4۴۴االالااقل عالالر ) یش ( 6۴۴االالااقل اشیفالالوع) پ دوالالل یاشالال بوشالالا.



اشیفوع آ ب

بویا یش  6موی گذش گرف شای بوشا ب حجج

ر او عر

بوشا.

بو ظو ر نج

م وبقت یاش بوشا.



یاشاج پا وم ن

وم یك یست ر شرشا بوشا.



ب حجج بوشا

صجشب مو ق لو شربررج یرشب ا قراش گرف بوشا.
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بار اولت دوص یش صجشب ر بو چ لو بوو بوشا.
شلو ب صجشب شروا اس فویی م



بو لبوس گرف شجی



ب غ ر او لبوس وج مذ ب

ن ا.

بصجشب شروا اسال فویی مال شالجی ،عدالا الوج بالو لبالوس

یج فرد مجشی قبجل خجا ا بجی.


بار اس فویی او

ی بوشا .صجشب بویا وم م خص بجیی ر پجش هوج بر شرج سالر مو نالا

شرسرج بویا بخو او صجشب شا پجشو ای ر یو بر شرج آ سوی ب و ااوی.


اس فویی او افج  ،یس گو هوج ناوفرج ب س

ر مالجاشی م الوب یش عدالا مالجشی قبالجل

وت.


اس فویی او ع نك یش عدا مگر یش شرایط دوص پاشالد قوبالل قبالجل والت .یش صالجشب
اس فویی او ع نك ب یالیل پاشد شعویت مجاشی ویر الاام است:
و شا بپجشو ا.

o

قوب ع نك بویا چ

o

ع نك بویا چ

o

ر گج سوی ر یو شفیدا جش ف ه عدوس او شرج لنا ع نك
و م گریی قوبل قبجل خجا ا بجی.
شا چ

عدا وی

و شا محج ر وم خص نا.
بوعث وم الخص

او شرج گذش وم  ،گجا نوم شا ناگ ر غ ری اسدا مال شالج ا مالجشی قبالجل

وت .ب ع ری عدا وی

بو اس فویی او گجش

ف ت پوی ا یه گرییایا ا شی دجا نا شا.
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وج لرای ر یو یس گوی وج م وب بالو

