
روشن شدن تکلیف  شرایط خروج از کشور مشمولین غایب، یکی از محدودیت هایی که غیبت خدمت سربازی و عدم

 .وضعیت نظام وظیفه، محدودیت خروج از کشور برای مشموالن می باشد

مذکور از سن  ، ابتدا باید به بازه سنی مشمولین اشاره کنیم. بازه شرایط خروج از کشور مشمولین غایبجهت آگاهی از 

سالگی آقایان را در بر می گیرد و در نتیجه گذراندن دوره خدمت در این محدوده سنی، برای همه به  ۵۰سالگی تا  ۱۸

 .جز موارد خاصی که شامل معافیت می شوند، اجباری می باشد

که امکان خروج  ، الزم است یادآور شویم شرایط خروج از کشور مشمولین غایببه منظور اطالع مشمولین غایب از 

برای این افراد وجود ندارد و بدون دریافت کارت معافیت و یا کارت پایان خدمت خود، نمی توانند از کشور خارج 

 .شوند

 

تماس  حاصل   جهت اطالع از شرایط خروج از کشور مشمولین غایب + سربازان فراری با مرکز مشاوره  ایران تحصیل

 .فرمایید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از   

 

 شرایط خروج از کشور مشمولین غایب 

ندارد، این قضیه شامل افرادی که بیمار هستند و قصد همان گونه که اشاره شد، امکان سفر برای مشمولین غایب وحود 

کند، که حتی در این موارد نیز می بایست از سفر به خارج از کشور برای معالجه و درمان خود را نیز دارند، صدق می

 .طریق معافیت پزشکی اقدام نمایند و در نهایت با دریافت کارت معافیت به سفر بپردازند

فراری خروج از کشور سربازان  

و غایب فراهم باشد، می بایست نسبت به اخذ  چنانچه قصد و شرایط سفر خروج از کشور سربازان در حین خدمت

مجوزهای الزم جهت خروج از کشور از طریق سازمان نظام وظیفه اقدام نمایند تا امکان خروج از کشور برای آن ها  

 .بدون به وجود آمدن مشکلی فراهم گردد

زیم.  اما اینکه چه شرایط و چه مدارکی برای خروج متقاضی الزم است، مواردی است که در ادامه مقاله به آن می پردا

همراه باشید ایران تحصیلبا  . 

 شرایط عمومی جهت خروج مشموالن سربازی 

عدم غیبت متقاضی جهت رفتن به نظام وظیفه از اصلی ترین موارد می باشد، بنابراین هر گونه غیبت غیر موجه و عدم  

 .مراجعه سرباز زمان اعزام، شرایط را جهت خروج از کشور سخت تر میکند

 .در دست داشتن برگه اعزام به خدمت بدون غیبت نیز امری اجباری جهت سفر مشمولین سربازی می باشد

 اجباری بودن داشتن گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه، مدرسه، یا حوزه های علمیه برای سفر مشمولین سربازی 

برگه معافیت تحصیلی اگر توسط متقاضی از دفاتر خدمات الکترونیکی نیرو انتظامی تهیه گشته باشد، به راحتی امکان 

 .سفرهای خارجی را فراهم می آورد
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توانند جهت مسافرت به خارج از کشور  سال می باشد، میدانشجویانی که مدت زمان فارغ التحصیل آن ها کمتر از یک

 .اقدام نمایند

از دفاتر خدمات الکترونیک نظام وظیفه   افرادی که دارای یکی از برگههای معافیت کفالت یا معافیت سربازی پزشکی

توانند به خارج از کشور سفر نمایندهستند، و غیبتی از سمت نظام وظیفه برای آن ها صادر نشده است، می . 

اطمینان از بازگشت به موقع به کشور امری اجباری می باشد ارائه وثیقه به سازمان نظام وظیفه، جهت . 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت مشاهده راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل

 

 

 شرایط انواع سفر از نظر سازمان نظام وظیفه 

عبارتند ازسفرهای علمی در مقاطع تحصیالت تکمیلی  شرایط دریافت مجوز جهت خروج از كشور برای : 

 عدم غیبت متقاضی و دارا بودن معافیت تحصیلی ︎▪

▪︎ های علمی برای تمامی مقاطع  روز بیشترین مدت زمان جهت خروج از کشور برای مقاالت و کنفرانس ۳۰حداکثر 

 .تحصیلی می باشد

▪︎ براي تمامی  ها و دوره های آموزشی روز بیشترین مدت زمان خروج از کشور جهت شرکت در کارگاه ۴۵حداکثر 

 .مقاطع تحصیلی می باشد

 اجباری بودن سپردن وثیقه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی ︎▪
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 [caption/]نحوه دریافت مجوز برای خروج از کشور مشمولین غایب 

 

سفرهای زیارتی عبارتند از سفرهای رایشرایط دریافت مجوز جهت خروج از كشور ب : 

 عدم غیبت متقاضی ︎▪

 مشخص بودن وضعیت تحصیلی متقاضی و در حال تحصیل بودن و یا داشتن معافیت تحصیلی ︎▪

 ارائه وثیقه توسط متقاضی به منظور تضمین بازگشت به موقع به کشور ︎▪

▪︎ دانش آموزان و نیز درخواست مجوز خروج موقت از  ضرورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و 

 کشور 

▪︎ و داشتن برگه اعزام بدون غیبت  به پایان نرسیدن مهلت معرفی مشموالن سربازی تازه فارغ التحصیل شده  

امکان سفر برای فارغ التحصیالن مقاطع دیپلم و پیش دانشگاهي که دارای برگه اعزام به خدمت بدون غیبت می باشند  ︎▪

روز قبل از تاریخ اعزام به خدمت باشد ۴۵زمان بازگشت افراد مذکور از خارج از كشور باید حداقل  و مدت . 

درخواست مجوز خروج از کشور دانشجویان باید دارای تاریخ و محدوده زمانی، مشخصات شناسنامه، کد ملی، سال ︎▪

 .ورود به دانشگاه، مقطع تحصیلی، نام کشور وعلت سفر باشد

▪︎ های زیارتی دانشجویان و طالب علوم دینی، مجوز خروج از کشور به کشورهای زیارتی از جمله عراق و  برای سفر

 .عربستان با درخواست دانشگاه یا مدیریت حوزه علمیه محل تحصیل صادر می گردد

▪︎ روز خواهد بود ۵۰روز و مدت زمان سفر برای حج تمتع  ۳۰مدت زمان مشخص شده برای سفر زیارتی  . 

▪︎ وثیقه برای سفر زیارتی متعهدین خدمت، به صورت وجه نقد است  نوع . 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت ورود به سامانه استعالم وضعیت نظام وظیفه
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سفرهای مطالعاتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی عبارتند از شرایط دریافت مجوز جهت خروج از كشور برای : 

 داشتن معافیت تحصیلی متقاضی︎▪

▪︎ ماه، حداكثر مدت زمانی است که برای سفرهای مطالعاتی در نظر گرفته شده و   ۶براي دانشجویان كارشناس ارشد 

 .برای دكتری این مدت یک سال است

▪︎ طریق ارائه درخواست امکان ورود و خروج مشموالن سربازی در این مدت به داخل کشور در موارد ضروری و از 

قابل تمدید است های تعیین شده غیرو موافقت وظیفه عمومی وجود دارد. مدت زمان  . 

▪︎ شوددر هر مقطع، براي تمامی دانشجویان تنها یکبار مجوز خروج از کشور برای فرصت مطالعاتی صادر می  . 

▪︎ های تعیین شده توسط نظام وظیفه ضروری بودن ارائه وثیقه به صورت نقدی و یا ضمانت نامه بانکی به یکی از بانک

باشد و میزان این وثیقه مانند سفرهای علمی می . 

سفرهای سیاحتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی عبارتند از شرایط دریافت مجوز جهت خروج از كشور برای : : 

 عدم غیبت متقاضی و داشتن معافیت تحصیلی︎▪

▪︎ روز مدت زمان سفرهای سیاحتی می باشد ۲۰حداكثر  . 

▪︎ ا درخواست دانشگاه محل تحصیل و  صادر شدن مجوز خروج از کشور جهت انجام سفرهای سیاحتی دانشجویان تنها ب

 .تعیین محدوده زمانی انجام می گیرد

▪︎ شودروز صادر می  ۳۰مجوز مذکور حداکثر برای  . 

 ضرورت ارائه وثیقه سفر سیاحتی به صورت وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی ︎▪

 وثیقه خروج از کشور مشمولین غایب 

ای را ارائه دهند تا امکان خروج از کشور  وثیقه یا ضمانت و  پیش از اقدام برای سفر، مشمولین سربازی می بایست

 .برای آن ها فراهم گردد

مهاجرت اقدام   وثیقه نسبت به سفر یا اشخاصی که از شرایط عمومی ذکر شده باال برخوردار هستند می توانند با ارائه

 .نمایند

موقعیت و نوع سفر متفاوت می باشد. وثیقه مذکور می تواند  الزم به ذکر است که میزان وثیقه برای هر فرد با توجه به 

 .به شکل وجه نقد، ضمانت بانکی و یا ارائه سند مالکیت باشد

پس از داشتن شرایط عمومی الزم، در صورتی که مشمول سربازی بخواهد به خارج از کشور سفر نماید می بایست  

 .فراهم گردد وثیقه تعیین شده را ارائه دهد تا امکان صدور مجوز الزم برای خروج از کشور در فرجه یکساله

 :مقدار وثیقه برای سفرهای مختلف به شرح زیر است

میلیون تومان ۱۵برای سفرهای علمی  ●  

میلیون تومان  ۳۰برای سفر تفریحی  ●  

میلیون تومان ۵برای سفر زیارتی  ●  

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت مشاهده اطالعیه تحصیل هم زمان با سربازی
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 مشموالن غایب می توانند گذرنامه بگیرند؟

کرد: عدم نیاز به سپردن ودیعه برای مشموالن، به منزله معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی پایتخت اعالم 

 .دریافت مجوز خروج از کشور برای صدور گذرنامه نمی باشد

سرهنگ محمد عطایی با بیان اینکه »با اعالم خبر عدم نیاز به سپردن ودیعه برای خروج تمامی مشموالن از کشور 

شود که خانواده مشموالن اعم از دانشجویان، سربازان  ه میتوسط سازمان نظام وظیفه عمومی، در روزهای اخیر مشاهد

حاضر به خدمت و یا افرادی که آماده اعزام به خدمت بوده و مراحل اعزام خود را تکمیل کرده اند به اداره گذرنامه 

 «مراجعه و به استناد این خبر خواهان صدور و دریافت گذرنامه بدون اخذ فرم اجازه خروج از کشور هستند

شوند، نباید طرح "عدم نیاز به سپردن ودیعه" را با عدم  ها و مشموالنی که شامل این تسهیالت میفت: »خانوادهگ

 «.مراجعه برای اخذ مجوز خروج از کشور اشتباه بگیرند

معاون مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ اعالم کرد: در خصوص روند اخذ اجازه خروج از کشور 

دور گذرنامه متقاضیانی که فاقد کارت نظام وظیفه هستند، افراد دانشجو با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از برای ص

های مربوطه و افراد آماده اعزام به خدمت مراکز آموزشی، سربازان وظیفه با دریافت گواهی اشتغال به خدمت از یگان

فاتر خدمات الکترونیک و تکمیل و ارسال فرم درخواست اجازه نیز با در دست داشتن مدارک مورد نیاز با مراجعه به د

انجامد خروج از کشور منتظر جوابیه و اخذ مجوز از سازمان نظام وظیفه عمومی که معموالً چند روز به طول می

توانند از طریق همین باشند و پس از دریافت این مجوز که به صورت سیستمی است برای تقاضای صدور گذرنامه می

فاتر خدمات الکترونیک انتظامی اقدام کنندد . 

 علت ارائه ضمانت برای خروج از کشور مشمولین غایب 

این ضمانت را در واقع می توان به عنوان یک جایگزین برای کارت معافیت شخص مشمول در نظر گرفت در نتیجه  

امین به وثیقه بگذاریدبانک قو باید مبلغ تعیین شده را نزد سازمان نظام وظیفه در حساب قرض الحسنه . 

در صورت نداشتن حساب در این بانک نیز، باید اقدام به باز کردن یک حساب قرض الحسنه کرده و سپس جهت ارائه 

 .وثیقه اقدام کنید

پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که زودتر این حساب را باز کرده و در اختیار داشته باشید تا پروسه انجام کارها 

ریع تر انجام گیردبسیار س . 

 

 .بر روی لینک قرمز لینک نمایید جهت اطالع از اضافه خدمت غیبت سربازی

 

ضمانت خروج از کشور مشمولین غایب انواع   

ها عبارتند ازوثیقه  وجود دارد که این های مختلفی بر اساس نوع و زمان سفر مشمولین سربازی ضمانت : 

میلیون تومان وجه نقد به حساب نظام وظیفه پیش از سفر برای ارائه وثیقه جهت اقدام  ۱۵متقاضیان می بایست مبلغ  ■

پرداخت نمایند و یا یک ضمانت نامه بانکی ارائه دهند برای سفرهای علمی و پژوهشی . 

به منظور حضور در یک کشور، مشمولین سربازی می بایست برای سفر سیاحتی و غیر علمی یا غیر زیارتی یک   ■

وظیفه  میلیون تومانی ارائه نمایند. این وثیقه باید به واسطه بانک قوامین ارائه شود تا مورد قبول سازمان نظام  ۱۵وثیقه 

 .باشد

میلیون تومانی ارائه دهند ۵برای سفرهای زیارتی مثل رفتن به عراق یا عربستان، مشمولین سربازی باید یک وثیقه  ■ . 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


میلیون تومان   ۴۰برای تحصیل در خارج در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری، مشمولین سربازی می بایست مبلغ  ■

 .وثیقه داشته باشند

شمولین غایب نکات خروج از کشور م  

▪︎ بروند. تنها به   سفر های زیارتی توانند بهاشخاصی که در حال گذراندن دوره سربازی خود می باشند نیز می

خدمتی دریافت مجوز برای این دسته از افراد ممکن می باشد اما مشمولین   معاونت منابع انسانی یگان مورد نظر وسیله

عمومی مجوز دریافت کنند و برای دریافت مجوز وثیقه   ن نظام وظیفهسازما سربازی برای سفرهای زیارتی باید از

 .ارائه دهند

▪︎ همچنین اگر به سن   گونه محدودیتی برای ورود یا خروج از کشور در صورت تحصیل در خارج از کشور ندارید.هیچ

سالگی رسیده اید و دارای معافیت تحصیلی هستید نیز مانعی وجود نخواهد داشت. نخواهید داشت. چرا که اشتغال به  ۱۸

 .تحصیل به منزله عدم غیبت در سازمان نظام وظیفه در نظر گرفته می شود

 نحوه دریافت مجوز برای خروج از کشور مشمولین غایب 

، نحوه دریافت مجوز پیش از سفر مشمولین سربازی از شرایط و قوانین خاصی برخوردار می  با توجه به نوع سفر

باشد. برای مثال اشخاصی که قصد سفر علمی برای خروج از کشور را دارند می بایست ابتدا درخواست خروج از 

زمان نظام وظیفه مراجعه کنندتوانند به ساکشور را از دانشگاه خود درخواست کرده و پس از کسب اجازه و تاییدیه می . 

از نکاتی که در این درخواست از اهمیت باالیی برخوردار است، درج رشته تحصیلی و مقصد مورد نظر به همراه 

 .جزئیات می باشد

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید آیین نامه مرخصی سربازان جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد

 

 

 درخواست غیر حضوری مجوز خروج از کشور مشمولین غایب 

مرکز مورد نظر حاضر باشد. شما به طور حتم نیازی نیست که برای دریافت مجوز خروج به صورت حضوری در 

 .می توانید در خواست خود را از طریق روش الکترونیکی پیش از سفر ثبت و ارائه نمایید

مراجعه کرده و نسبت به دریافت کد سخا خود اقدام نمایید. کد سخا وضعیت نظام  ۱۰ابتدا به یکی از مراکز پلیس +

 .وظیفه شما را تعیین خواهد کرد

مراجعه کرده و کد ملی و کد سخا دریافت شده را برای ورود به این سامانه وارد کنید مانه نظام وظیفهدر ادامه به سا . 

 .مبلغ وثیقه را باید پس از تعیین تاریخ سفر پرداخت نمایید

سپس از طریق شماره حساب قرض الحسنه قوامین که از شما دریافت کرده اند، پس از ورود به کشور مبلغ مذکور را 

ره به حسابتان واریز می نماینددوبا . 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86/


 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت ورود به سامانه استعالم غیبت سربازی با کد ملی

 

 

 نحوه درخواست اینترنتی مجوز خروج از کشور مشمولین غایب 

در این روش به راحتی می توانید درخواست خود را به ثبت برسانید و در نتیجه راحت تر از دریافت مجوز به روش  

 .حضوری می باشد

باید به یکی از مراکز خدمات   صورت الکترونیکی، همان گونه که اشاره شد،دریافت مجوز برای خروج از کشور به 

+ مراجعه کرده و کد سخا برای خروج از کشور را دریافت کنید10الکترونیک نیروی انتظامی پلیس  . 

وی را به نمایش می گذارد وضعیت نظام وظیفه است که معافیت تحصیلی مشمولی کد سخا در حقیقت کد . 

کد سخا مراحل زیر را طی نمایند پس از دریافت : 

به نشانی اینترنتی سامانه سازمان نظام وظیفه در مرحله نخست وارد (۱  services.epolice شوید. 

 وارد کردن کد ملی و کد سخا (۲

اطالعات شخصی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، کد پستی، آدرس و محل سکونت  وارد کردن (۳  

اطالعات مربوط به خروج از کشور، تاریخ ورود و خروج، نوع سفر و کشور مقصد  ثبت کردن (۴  

برای بررسی درخواست خود  دن هزینه الزمپرداخت کر (۵  

"گزینه دانشجو هستم" در صورت تحصیل در دانشگاه، با درخواست خروج از کشور شما به کارتابل   انتخاب (۶

 .دانشگاه منتقل داده می شود

 48تا  42 تایید معافیت تحصیلی انتقال داده می شود. این زمان بین درخواست شما به سامانه وظیفه عمومی، در صورت

عدم تایید معافیت   ساعت کاری است که تاییدیه ای از طرف محل تحصیل برای شما فرستاده می شود و در صورت

مشاهده خواهید کرد "رد درخواست شما توسط دانشگاه" عبارت تحصیلی . 

العات به به منظور واریز مبلغ مورد نظر پس از بازگشت از سفر به حساب شخص، می بایست بعد از انتقال اط (۷

برای استرداد هزینه ودیعه وارد نمایید سامانه وظیفه عمومی، شماره حساب بانک قوامین مشمول . 

میسر   اینترنتی و با تمامی کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت ودیعه پس از ثبت شماره حساب به صورت (۸

 .خواهد بود

درخواست، کد ارجاع و موارد دیگر را در اختیار شما قرار می در ادامه سایت شماره سریال پرداخت، شماره  (۹

که حتما باید در نگهداری این اطالعات نزد خود دقت کافی نمایید دهد . 

 .در نهایت می توانید در خواست خود را به وظیفه عمومی ارسال کنید (۱۰
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[caption id="attachment_96891" align="aligncenter" width="600"]

 
وره خروج از کشور مشموالنمشا [/caption] 

 

 چند نکته مهم جهت خروج از کشور مشمولین غایب 

صدور مجوز توسط سازمان وظیفه عمومی جهت خروج از کشور مشموالن در حین خدمت سربازی ممنوع بوده و  ︎▪

نددرخواست خود را از طریق معاونت منابع انسانی یگان خدمتی خود پیگیری و انجام ده می بایست . 

چنانچه در زمان مقرر به ایران باز نگردید و یا خود را به نظام وظیفه معرفی نکنید، شامل جریمه خواهید شد. مراجعه  ︎▪

ماه تا یک   6 نکردن در زمان تعیین شده به سازمان نظام وظیفه موجب ممانعت از خروج مجدد از کشور به مدت

می شود سال . 

▪︎ عالوه بر   تر شده وگردند سخت ه دیرتر از زمان مشخص شده به کشور باز میها به مراتب برای افرادی کجریمه

در انتظار خود خواهد پرداخت مبلغ وثیقه خود، افزایش خدمت یا احضار به مراجع قضایی با توجه به مدت زمان غیبت

 .بود

▪︎ ه با این مجوز تنها یک بار می  مشموالنی که درخواست خروج از کشور دارند باید این نکته را در نظر داشته باشند ک

 .توانند از هر کدام از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور خارج شود

مبلغ وثیقه بدون   توجه نمایید که در هنگام بازگشت، از آن جایی که اطالعات ورودی شما در مرزها ثبت شده است، ︎▪

شما واریز خواهد شدپس از ورود به کشور، به حساب  ساعت ۴۸پس از  کسر کارمزد . 

در مجموع باید گفت که جهت خروج از کشور، وضعیت نظام وظیفه شما باید مشخص باشد و توانایی تامین وثیقه ︎▪

 .مورد نظر سازمان نظام وظیفه را داشته باشید



در صورت داشتن اقامت به مدت سه سال در یک کشور و غیبت کمتر از هشت سال از سربازی، مشموالنی که ︎▪

می باشند باید بدانند که می توانند در سال دو مرتبه در کشور تردد نمایند اما اگر غیبت فرد از  غیبت سربازی اراید

باشد، امکان تردد شخص وجود ندارد مگر این که وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص  بیش ازهشت سال سربازی

 .کند

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید چگونه معافیت تحصیلی بگیریم؟ جهت اطالع از

 

 

 تمدید پاسپورت مشمولین غایب 

 :مدارک مورد نیاز جهت تمدید پاسپورت مشمولین غایب عبارتند از

 اصل گذرنامه و صفحه مهر شده به مهر آخرین خروج از ایران  (۱

سال  15و عکس دار بودن شناسنامه افراد باالی  اصل شناسنامه جمهوری اسالمی ایران (۲  

 عکس رنگی جدید تمام رخ از روبرو، بدون عینک و کاله  (۳

نامه ضبط وثیقه و لغو معافیت تحصیلی برای داوطلبانی که پیش تر از معافیت تحصیلی و تسهیالت غیر ارزی  (۴

 .دانشجویی استفاده کرده اند

کتهن : 

نامه ضبط وثیقه و لغو معافیت تحصیلی می بایست از طریق اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه به این نمایندگی  

 .ارسال گردد

 کارت شناسایی ملی (۵

 اصل اجازه اقامت معتبر  (۶

 

نند از طریق  خانواده متقاضیانی که اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت خود را همراه ندارند، می توا

وزارت امور خارجه در تهران یا دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مراکز استان ها نسبت به ارسال رونوشت 

 .مدارک مذکور به این نمایندگی اقدام نمایند

  

د اشخاصی که تمایل دارند پس از صدور گذرنامه جدید مدارک مذکور را از طریق پست به این نمایندگی ارسال نماین

و دریافت کد رهگیری، کلیه مدارک الزم را به  سامانه می توانند پس از ثبت درخواست صدور گذرنامه الکترونیک در

 .همراه رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه را ارسال نمایند و نیازی به ارسال اصل کارت ملی نمی باشد

 مشاوره خروج از کشور مشموالن

ولین غایب و سربازان فراری که به مشکل برخوردید، امکان دریافت مشاوره با  در مورد شرایط خروج از کشور مشم

و مشاوره خروج از کشور مشموالن به صورت رایگان برای شما عزیزان فراهم   ایران تحصیلکارشناسان مجموعه 

 .می باشد

، ستاد کل نیروهای  ۸۹بیان کرد: با توجه به شیوع جهانی ویروس کرونا در سال  در این باره سردار "تقی مهری"

مسلح برای حفظ سالمت مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور که مدت اقامت آنان کمتر از سه سال بوده مساعدتی 

داشته که براین اساس مشموالن فوق می توانستند با درخواست وزارت امورخارجه و تایید سازمان وظیفه عمومی تا  

ا با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا به صورت گسترده و جهانی، مجوز به کشور تردد کنند، لذ ۳۱/ ۱۴۰۰/۶تاریخ 

تمدید شده است ۱۴۰۰خروج از کشور این دسته از مشموالن تا پایان سال  . 

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%9f-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7/


از   ۹۸کلیه مشموالن مقیم خارج از کشور که مدت اقامت آنان کمتر از سه سال است، به شرط آنکه تا قبل از پایان سال 

امکان   ۱۴۰۰د، با درخواست وزارت امورخارجه وتایید سازمان وظیفه عمومی ناجا تا پایان سال کشور خارج شده باشن

 .تردد دارند

به بعد از کشور خارج شده اند، نمی توانند ازاین تسهیالت بهره   ۹۹مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: مشموالنی که از سال 

 .مند شوند

صادر شده از سوی سازمان وظیفه عمومی در دانشگاه  سردار مهری: مشموالنی که با معافیت سربازی در حین تحصیل 

کشور مشغول به تحصیل هستند، با تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت، اجازه تردد به کشور را دارندهای خارج از  . 

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی خاطر نشان کرد: مشموالن و خانواده های آنان برای کسب اطالعات 

، سامانه تلفن گویا به www.vazifeh.police.irبیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی 

و یا کانال سازمان در پیام رسان سروش به نشانی ۰۹۶۴۸۰شماره   khabaresarbazi @  از آخرین اخبار مربوطه

 .مطلع شوند

 خالصه مطالب 

+ سربازان فراری را برای شما  1401مشمولین غایب در این مقاله سعی بر آن شده است تا شرایط خروج از کشور 

عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص شرایط 

+ سربازان فراری برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را  1401خروج از کشور مشمولین غایب 

 .با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید از طریق مشاوره تخصصی نظام وظیفه

 

تماس حاصل   جهت اطالع از شرایط خروج از کشور مشمولین غایب + سربازان فراری با مرکز مشاوره  ایران تحصیل

 .فرمایید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد   
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