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 بسمه تعالی

 پذیرفته شدگان و دانشجویان غیر ایرانی –شرح خدمات حوزه کنسولی جامعه دانشگاهیان غیر ایرانی 

 (79ماه بهمن ویرایش ) 

 

 گذرنامه تحصیلی: اولین صدوربرای مدارك مود نیاز 

 درخواست كتبي موسسه مبني بر صدور گذرنامه تحصيلي  -1

صفحه اول  و  ،دانشجويي داراي اعتبار و در صورت دارا بودن گذرنامهاصل و دو برگ روگرفت برگ خروجي  -2

 و دو نسخه روگرفت از صفحه ي شناسه فراگير  اعتبار اقامت

 

 :تحصیلی  تمدید گذرنامهبرای مدارك مورد نیاز 

 درخواست كتبي موسسه مبني بر تمديد گذرنامه تحصيلي -1

اعتبار گذرنامه،اقامت تحصيلي،شناسه صفحه اول ،شامل :  ز گذرنامهاصل و دو نسخه رو گرفت از صفحات مورد نيا -2

 فراگير

 

 صدور روادید تحصیلی:برای مدارك مورد نیاز 

 تحصيليرواديد صدور  درخواست كتبي موسسه مبني بر -1

 رو گرفت صفحه اول گذرنامه   -2

  فرم درخواست رواديد تحصيليتکميل  -3

 اسکن رنگي صفحه اول گذرنامه   -4

 اسکن رنگي عکس پرسنلي پشت زمينه سفيد-5

 

 :(دعوتنامه) همسر/فرزند دانشجوصدور روادید  برای مدارك مورد نیاز 

 همسر/فرزند دانشجورواديد صدور  درخواست كتبي موسسه مبني بر -1

 صفحات مورد نياز دانشجو و همسر /فرزند دانشجونسخه روگرفت از اصل  و دو  -2
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 در كشورتاييد شده از سوي نمايندگي جمهوري اسالمي ايران  (ترجمه فارسي )عقدنامه رسميدو نسخه رو گرفت  -3

 يا وزارت امور خارجه  مربوط 

 با درج مشخصات دانشجو در ظهر آن  3*4دو  قطعه عکس-4

و يک پرسشنامه درخواست صدور رواديد براي اتباع خارجي جهت ورود به كشور جمهوري اسالمي ايران تکميل  -5

 نسخه رو گرفت آن 

 

 :صدور روادید خروج به منظور اخذ روادید تحصیلیمدارك مورد نیاز برای 

 اول گذرنامه دانشجوصفحه دو نسخه رو گرفت از 

 

 : تبدیل گذرنامه تحصیلی به عادی فارغ التحصیالن به استناد خانوادهبرای مدارك موردنیاز 

 تحصيلي دانش آموخته )شامل صفحات اول، اعتبار ، اقامتدو نسخه رو گرفت از صفحات مورد نياز گذرنامه  -1

 ، خروج قطعي و شناسه فراگير( باطل شده

 دو نسخه رو گرفت از صفحات اول و اعتبار گذرنامه جديد -2

 دو نسخه رو گرفت از مدارک پدر و مادر -3

 

 اقامت فاتب: پروانه صدوربرای  مدارك مورد نیاز 

 پروانه اقامتدرخواست كتبي موسسه مبني بر صدور  -1

اصل و سه نسخه رو گرفت از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه رو گرفت از صفحات اعتبار گذرنامه، درج رواديد و  -2

 و شناسه فراگير  مهر ورود

 )براي بانوان با عکس با حجاب( 3*4قطعه عکس  پنج -3

 نسخه رو گرفت برگ درخواست پروانه اقامت 4تکميل  -4

 بانک ملي ايران 2101151302005ريال به حساب شماره  000/200مبلغ پرداخت و ارائه فيش بانکي به  -5

 تهيه و ارائه پوشه مخصوص پليس -6

 :همسر/فرزند دانشجواقامت  پروانه صدور برای مدارك مورد نیاز 

 درخواست موسسه مبني بر صدور پروانه اقامت براي همسر/فرزند دانشجو -1
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دو نسخه روگرفت از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگير اصل و سه نسخه روگرفت از صفحه اول گذرنامه،  -2

اعتبار اول ،و درج رواديد و مهر ورود )اتباع لبنان و سوريه فقط مهر ورود(دو  نسخه روگرفت از صفحات 

 گذرنامه و پروانه اقامت و شناسه فراگير دانشجو براي هر يک از اعضاء خانواده

وط در كشور مربتائيد شده توسط نمايندگي جمهوري اسالمي ايران  سي (ر: عقدنامه رسمي )ترجمه فاربراي همس -3

  و تائيد وزارت امور خارجه

براي فرزند اگر متولد ايران باشد گواهي والدت )در صورت عدم خروج از كشور تاييد سفارت كشور متبوع و  -4

 براي گذرنامه (جمهوري اسالمي ايران وزارت امور خارجه گواهي 

 )براي بانوان عکس با حجاب( 3*4قطعه عکس  پنج -5

 بانک ملي ايران 2101151302005ريال به حساب شماره 000/000/1پرداخت و ارائه فيش بانکي  -6

 تهيه و ارائه پوشه مخصوص پليس  -0

 نسخه روگرفت برگ درخواست پروانه اقامت 4تکميل  -8

 

 اقامت فاتب:پروانه تمدید  برایمدارك مورد نیاز 

  موسسه مبني بر تمديد پروانه اقامت درخواست كتبي -1

از صفحات اعتبار گذرنامه و تمديد پروانه  رو گرفتاصل و سه نسخه روگرفت از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه  -2

  اقامت و شناسه فراگير

 ) براي بانوان عکس با حجاب(3×4پنج قطعه عکس  -3

 بانک ملي ايران  2101151302005ريال به حساب شماره  000/200پرداخت و ارائه فيش بانکي به مبلغ  -4

 تهيه و ارائه پوشه مخصوص پليس -5

 پروانه اقامت تجديدنسخه روگرفت برگ درخواست   4تهيه  -6

 

 :همسر/فرزند دانشجواقامت پروانه تمدید  برایمدارك مورد نیاز 

 تمديد پروانه اقامت همسر/ فرزند دانشجو درخواست كتبي موسسه مبني بر -1

اصل و سه نسخه روگرفت از صفحه اول گذرنامه، دو نسخه روگرفت از صفحات اعتبار گذرنامه و شناسه فراگير  -2

و درج رواديد و مهر ورود )اتباع لبنان و سوريه فقط مهر ورود( و همچنين دو نسخه روگرفت از صفحات اول و 

 اقامت و صفحه ي شناسه فراگير دانشجو براي هر يک از اعضاء خانواده  اعتبار گذرنامه و پروانه

 )براي بانوان عکس با حجاب ( 3*4پنج قطعه عکس  -3

 بانک ملي ايران2101151302005ريال به حساب شماره  000/000/1پرداخت و ارائه فيش بانکي  -4
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 تهيه و ارائه پوشه مخصوص پليس  -5

 پروانه اقامت تجديد تکميل چهار نسخه برگ درخواست  -6

 

 مدارك موردنیاز برای تمدید روادید فاتب:

  بر تمديد رواديد تحصيليدرخواست كتبي موسسه مبني  -1

 صفحه اول، اعتبار، رواديد ، مهر ورود و شناسه فراگير گذرنامه نسخه روگرفت از اصل و دو  -2

 با درج مشخصات دانشجو در ظهر آن  3*4سه قطعه عکس -3

 بانک ملي براي رواديد يک ماه  2101151302005ريال به حساب  000/300بانکي به مبلغرداخت و ارائه فيش پ -4

بانک ملي براي رواديد بين يک  2101151302005ريال به حساب  000/000پرداخت و ارائه فيش بانکي به مبلغ  -5

 تا سه  ماه   

 تهيه و ارائه پوشه مخصوص پليس  -6

 تمديد رواديدتکميل دو نسخه برگ درخواست  -0

 

 خروج و مراجعت و خروج قطعی فاتب:روادید  برای مدارك مورد نیاز 

 رواديد خروج ومراجعت /خروج قطعيصدور درخواست كتبي موسسه مبني بر  -1

 اصل گذرنامه   -2

 دانشجوفراگير و شناسه  دو نسخه روگرفت از صفحه اول، اعتبارو اقامت  -3

 با درج مشخصات دانشجو در ظهر آن  3*4سه قطعه عکس -4

 بانک ملي  2101151302005ريال به حساب   000/20پرداخت و ارائه فيش بانکي به مبلغ  -5

 تهيه و ارائه پوشه مخصوص پليس -6

 تکميل دو نسخه برگ درخواست صدور رواديد خروج -0

 

 :همسر/فرزند دانشجوخروج و مراجعت و خروج قطعی روادید  برای مدارك مورد نیاز 

 همسر/فرزند دانشجو رواديد خروج ومراجعت /خروج قطعيصدور درخواست كتبي موسسه مبني بر  -1

 اصل گذرنامه   -2

 همسر/فرزند دانشجوفراگير و شناسه  دو نسخه روگرفت از صفحه اول، اعتبارو اقامت  -3

 در ظهر آن  همسر/فرزند دانشجوبا درج مشخصات   3*4سه قطعه عکس -4

 بانک ملي  2101151302005ريال به حساب   000/100پرداخت و ارائه فيش بانکي به مبلغ  -5
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 تهيه و ارائه پوشه مخصوص پليس -6

 تکميل دو نسخه برگ درخواست صدور رواديد خروج -0

 

 مدارك موردنیاز برای انتقال اقامت فاتب :

  درخواست موسسه مبني بر انتقال پروانه اقامت -1

و اقامت و شناسه فراگير گذرنامه قبلي و اصل گذرنامه قديم و جديد و دو نسخه روگرفت از صفحات اول، اعتبار  -2

  صفحه اول و اعتبار و شناسه فراگير گذرنامه جديد

تائيد سفارت متبوع) در صورت ورود با رواديد يا مهر فرودگاهي نيازي به تائيديه سفارت  دو نسخه  روگرفت -3

 نيست(

 يا مهر فرودگاهي() در صورت ورود با رواديد  دو نسخه  روگرفت  ازرواديد يا مهر فرودگاهي -4

  با درج مشخصات در ظهر آن  3×4دو قطعه عکس  -5

  تهيه ارائه پوشه مخصوص پليس -6

 تکميل يک برگ درخواست پروانه اقامت -0

 

 :فرزند دانشجو (پاسهسه ل )برگ گذر بیگانگان  خروجی بابرای مدارك مورد نیاز 

 دانشجوبراي فرزند بيگانگان درخواست كتبي موسسه مبني بر صدور برگ گذر  -1

 اصل و دو نسخه رو گرفت برگ گذر بيگانگان -2

 دو نسخه روگرفت از گذرنامه پدر و مادر )شامل صفحه اول، اعتبار، اقامت، شناسه فراگير( -3

 اصل گواهي والدت و دونسخه رو گرفت از آن -4

 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن 3*4قطعه  سه  -5

 بانک ملي ايران 2101151302005حساب  ريال به 000/200پرداخت وارائه فيش بانکي به مبلغ  -6

 پوشه مخصوص پليس تهيه و ارائه  -0

 درخواست صدور رواديد خروجتکميل دو برگ   -8

 

  گذر موقت: برگ مدارك مورد نیاز خروجی با

 صدور رواديد خروجموسسه مبني بر  كتبي  درخواست-1

 موقت و دو نسخه كپي از تمام صفحات آن برگ گذر ارائه اصل -2
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 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن 3*4قطعه عکس  سه -3

 بانک ملي 2101151302005ريال به شماره حساب   000/200پرداخت و ارائه فيش بانکي به مبلغ -4

 پوشه مخصوص پليس تهيه و ارائه-5

 تکميل دو برگ  درخواست صدور رواديد خروج -6

 

 اقامت شهرستان: پروانه صدور برایمدارك مورد نیاز 

  درخواست كتبي موسسه مبني بر صدور پروانه اقامت -1

اصل و يک نسخه رو گرفت از صفحه اول گذرنامه، يک نسخه تصوير از صفحات اعتبار گذرنامه و درج رواديد  -2

  و مهر ورود و شناسه فراگير

 اصل و يک نسخه رو گرفت از گواهي والدت و يا فرم استشهاديه براي دانشجويان متولد ايران -3

 اعتبار و پروانه اقامت گذرنامه پدر و مادر يا برگ خروجي معتبر، ه رو گرفت از صفحات اوليک نسخ -4

 

 شهرستان: -همسر/فرزند دانشجو اقامتپروانه  مدارك مورد نیاز جهت صدور

 همسر/ فرزند دانشجو  درخواست كتبي  موسسه مبني بر صدور پروانه اقامت -1

روگرفت از صفحه اول گذرنامه، صفحه اعتبار، شناسه فراگير، صفحه رواديد با مهر ورود )اتباع لبنان و سوريه  -2

 فقط مهر ورود(، صفحه اول و اعتبار و اقامت و شناسه فراگير براي هر يک از اعضاي خانواده 

در كشور  اسالمي ايرانتاييد شده از سوي نمايندگي جمهوري  (ترجمه فارسي) براي همسر: عقدنامه رسمي -3

 يا وزارت امور خارجه مربوط 

 ،براي فرزند اگر متولد ايران باشد، گواهي والدت و روگرفت از گذرنامه مادر)در صورت عدم خروج از كشور -4

 (جمهوري اسالمي ايران  آن توسط وزارت امور خارجه گواهي تاييد سفارت كشور متبوع و 

 :شهرستاناقامت  پروانه تمدید برای مدارك مورد نیاز 

  درخواست كتبي موسسه مبني بر تمديد پروانه اقامت -1

 اصل و يک نسخه رو گرفت از صفحات اول گذرنامه، اعتبار گذرنامه و تمديد پروانه اقامت و شناسه فراگير -2

 

 تمدید اقامت خانواده شهرستان: برایمدارك مورد نیاز 

 خانواده اقامتدرخواست كتبي موسسه مبني بر تمديد پروانه  -1



7 
 

اصل و يک نسخه روگرفت از صفحه اول گذرنامه،  شناسه فراگير و روگرفت رواديد با مهر ورود)اتباع لبناني و  -2

سوريه فقط مهر ورود( يک نسخه روگرفت از صفحه اول و اعتبار و اقامت و شناسه فراگير دانشجو براي هريک از 

 اعضا خانواده

 

 

 :وادید شهرستانمدارك مورد نیاز برای تمدید ر

 درخواست كتبي موسسه مبني بر تمديد رواديد  -1

 اصل و يک نسخه رو گرفت از صفحه اول،اعتبار، رواديد ، شناسه فراگير و مهر ورود گذرنامه   -2

 

/ صدور روادید خروج قطعی (خروج داخلی)برای درخواست تغییر محل اقامت  مدارك مورد نیاز 

 شهرستان :

نگاری های صورت گرفته با پلیس کلیه کارهای خروج قطعی توسط سازمان امور با توجه با نامه )

 (دانشجویان صورت می گیرد.

 قطعي صدور رواديد خروج تغيير محل اقامت /درخواست كتبي موسسه مبني بر -1

 شناسه فراگيرو  اول گذرنامه، اعتبار گذرنامه،  و تمديد پروانه اقامت نسخه رو گرفت از صفحات يک -2

 موردنیاز برای انتقال اقامت شهرستان :مدارك 

  موسسه مبني بر انتقال پروانه اقامتكتبي درخواست  -1

نسخه روگرفت از صفحات اول، اعتبار و اقامت و شناسه فراگير گذرنامه قبلي  يک اصل گذرنامه قديم و جديد و  -2

  و صفحه اول و اعتبار و شناسه فراگير گذرنامه جديد

 (نمي باشدورت ورود با رواديد يا مهر فرودگاهي نيازي به تائيديه سفارت تائيد سفارت متبوع) در ص -3

 

پوشش بيمه حوادث براي كليه دانشجويان غير ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه ها و مراكز  يادآوري مهم:

تکفل  تايراني و افراد تحآموزش عالي و افراد تحت تکفل آنان الزامي است.پوشش بيمه حوادث دانشجويان غير 

خريد الکترونيکي بيمه نامه حوادث از طريق سامانه شركت خدمات بيمه اي حيات امن به نشاني با صرفاً آنان 

www.hayateamn.ir  امکان پذير بوده و ارائه خدمات كنسولي به دانشجويان غير ايراني منوط به ارائه پرينت

 بيمه نامه حوادث آن شركت خواهد بود. 

                                                                                                         

http://www.hayateamn.ir/

