
وثیقه خروج از کشور، در واقع میزان مبلغی که توسط مشموالنی که به خدمت سربازی  

نرفته اند و قصد خروج از کشور برای سفر و یا ادامه تحصیل را دارند، می بایست به  

 .دولت بپردازند 

را می توان ضمانت و تعهدی دانست که جایگزین کارت پایان    وثیقه خروج از کشور

 .خدمت مشموالن سربازی است و مجوز خروج آن ها از کشور می باشد 

برای سفرهای خارجی انواع متفاوتی دارد. متقاضیان برای استفاده   وثیقه خروج از کشور

از کشور   از هر یک از آن ها باید شرایط خاصی داشته و میزان مشخصی وثیقه خروج

 .برای سازمان نظام وظیفه واریز نمایند

 

جهت اطالع از انواع وثیقه خروج از کشور + شرایط و مبلغ با مرکز مشاوره ایران 

 .تماس حاصل فرمایید  تحصیل

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

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

 تعطیل 

 

 وثیقه خروج از کشور

به منظور خروج از کشور مشکلی برای افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند، وجود  

ندارند و احتیاجی به دریافت مجوز نمی باشد. برای اشخاصی که به سن مشمولیت رسیده  

سال پس از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل می بایست   ۱حداکثر   اند اما تا

 .خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند

هیچگونه ممنوعیتی برای دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سربازی دارند در  

زیارتی،  مشموالن برای سفرهای  خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی وجود ندارد.

علمی، غیر زیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … باید از وثیقه جهت  

 .خروج از کشور استفاده نمایند

های مسلح، امیر دریادار دوم غالمرضا  رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو 

ه قصد  رحیمی پور گفت: مبلغ وثیقه برای مشموالن افزایش یافته است و مشموالنی ک

 .خروج از کشور را دارند، باید وثیقه گذارند
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خواهند به  در سال جاری مبلغ وثیقه برای دانشجویانی که معافیت تحصیلی دارند و می

 .خارج از کشور سفر کنند، افزایش یافته است

  ۳۰میلیون تا  ۱۵مبلغ وثیقه بر اساس نوع مدرک تحصیلی متفاوت است. این مبلغ از  

متفاوت استمیلیون   . 

 

 

بر روی لینک قرمز   جهت اطالع از راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل

 .کلیک نمایید

 

 

 میزان وثیقه خروج از کشور دانشجویان 

های  میلیون لایر وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی، سفر  ۸۰های علمی  وثیقه مورد نیاز سفر

گرددلقی میمطالعاتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز به عنوان سفرعلمی ت  . 

جهت شرکت در کارگاه های آموزشی، کنفرانس ها، همایش علمی و سفر های مطالعاتی  

 :در مقاطع تحصیالت تکمیلی

▪︎ برای مقاالت و کنفرانس ها  روز 30 حداکثر  

▪︎ برای کارگاه ها و دوره های آموزشی  روز 45 حداکثر  

وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی  میلیون لایر 80︎▪  

وثیقه الزم برای انواع سفر میزان   

های  های علمی به جهت حضور در کارگاههای علمی: سفرخروج از کشور به منظور سفر

ها و یا همایش علمی بین المللی جهت ارائه  آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی، کنفرانس

 .مقاالت انجام می گیرد

د یا ضمانت نامه بانکی می  میلیون لایر وجه نق ۸۰های علمی میزان وثیقه مورد نیاز سفر

 .باشد

های زیارتی برای زیارت عتبات عالیات در  های زیارتی: سفرخروج از کشور برای سفر

 .کشور عراق و یا انجام مناسک حج عمره و تمتع به کشور عربستان می باشد
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های  میلیون لایر وجه نقد و سفر ۳۰مقدار وثیقه سفر زیارتی مشموالن خدمت، مبلغ  

میلیون لایر وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی می باشد ۱۵۰و غیرزیارتی سیاحتی   . 

ها برای دانشجویان  های مطالعاتی: این دسته از سفرخروج از کشور به منظور سفر

مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، که در حال تحصیل می باشند، جهت پیشرفت تحصیلی  

ها سفر می نمایندایر کشورو برای تحقیق، آزمایش یا استفاده از تجربیات س . 

های مشترک با درخواست دانشگاه مربوط  های مطالعاتی و دورهمقدار وثیقه الزم سفر

وتایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت ویا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد صورت گرفته،  

  ۵۰۱های مشترک مبلغ میلیون لایر و دوره  ۸۰های مطالعاتی همانند مبلغ که وثیقه سفر

 .میلیون لایر خواهد بود

های سیاحتی که برای گردش، افزایش اطالعات و معلومات  خروج از کشور جهت سفر

 .فردی و یا دیدار از بستگان ساکن در خارج از کشور باشد

میلیون لایر وجه نقد و یا   ۱۵۰میزان وثیقه الزم جهت سپردن وثیقه سفر سیاحتی مبلغ 

 .ضمانت نامه بانکی می باشد

 

 

بر روی لینک قرمز   جهت اطالع از شرایط و مراحل خروج از کشور در فرجه یکساله 

 .کلیک نمایید

 

 

هایی که ورزشکاران مشمول با تایید وزارت  خروج از کشور برای سفر ورزشی، سفر

های تدارکاتی، آمادگی و یا مسابقات رسمی به  ورزش و جوانان برای شرکت در اردو 

شودخارج از کشور و ... انجام می . 

مقدار وثیقه الزم جهت درخواست خروج از کشور ورزشکاران از سوی وزارت ورزش  

میلیون لایر می باشد ۱۵۰و جوانان و تضمین مراجعت مشمول به مبلغ  . 

های دولتی همچون شرکت ملی نفتکش،  خروج از کشور افراد متعهد خدمت به سازمان

هواپیمایی، وزارت آموزش و پرورش و  کشتیرانی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان 

باشند قوه قضائیه می . 
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افراد متعهد خدمت که زمان تعهدشان به پایان رسیده اما موفق به دریافت کارت پایان  

ه با ارائه گواهی پایان  روزه بدون وثیق ۹۰خدمت نشده اند، مجوز خروج متناوب حداکثر  

رددگتعهد از یگان بکارگیرنده، برای آن ها صادر می . 

 

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

 .کلیک نمایید

 

 

خروج از کشور جهت پیگیری و درمان بیماری: مشموالنی که غیبت ندارند و معاف  

 .موقت می باشند برای درمان بیماری نیاز به مجوز خروج از کشور دارند

 :شرایط خروج از کشور جهت درمان بیماری

دریافت تایید شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا   (۱

پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجاشورای عالی  . 

مدت خروج از کشور این دسته از مشموالن، بستگی به میزان طول درمان داشته و   (۲

 .قابلیت تمدید دارد 

خروج از کشور فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسالمی: اشخاص و مقامات ثابت  

ز سوی وزارت  دولت جمهوری اسالمی در خارج از کشور در صورت تایید ماموریت ا 

توانند  امور خارجه و سپردن تضمین الزم از طرف وزارتخانه و سازمان مربوطه می

 .درخواست مجوز خروج از کشور فرزندان مشمول غیرغایب خود را نمایند

 :شرایط خروج از کشور فرزندان مقامات ثابت دولت در خارج از کشور عبارتند از

داخل کشور برخوردار باشد و پدر   اگر مشمول از معافیت سربازی در حین تحصیل (۱

داشته باشد، در این شرایط مجوز خروج از  مأمور ثابت دولت در خارج از کشور سکونت 

کشور برای مشمول به صورت موردی و با موافقت دانشگاه مورد نظر به طور یکساله 

گرددصادر می . 

الزم به ذکر است برای این دسته از مشموالن، مجوز خروج سه ساله تحت عنوان فرزند  

ت شودمأمور تعلق نمی گیرد در نتیجه می بایست مجوز موردی درخواس . 

مجوز خروج از کشوری که توسط مشموالن فرزند مأمور ثابت دولت در خارج از   (۲

بایست حداکثر در طول مدت سه ماه از کشور خارج شده و  کشور دریافت می گردد، می
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در مواقع ضروری به شکل موردی درخواست تمدید نمایند، چرا که در غیر این صورت  

گردد موحب لغو شدن مجوز صادره می . 

در صورتی مشمول غیبت نداشته و دارای معافیت تحصیلی باشد، تنها برای دیدار با   (۳

تواند امکان خروج داشته باشدخانواده می . 

ها برای فرزندان  با توجه به مدت زمان ماموریت والدین، بیشترین زمان اینگونه سفر (۴

وریت، پیش از اتمام  مامورین ثابت دولت در نظر گرفته می شود و در صورت تمدید مام 

گردد دوره با ارائه نامه تمدید ماموریت از محل خدمت والدین اقدام می . 

در صورتی امکان دارد تا پایان ماموریت والدین در آنجا سکونت داشته باشند که   (۵

 .مهلت معرفی مشموالن فارغ التحصیل و انصراف از تحصیل به پایان نرسیده باشد

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید جهت مشاهده اطالعیه تحصیل هم زمان با سربازی

 

 

 افزایش وثیقه خروج از کشور

اخبار اعالم شده، مبلغ وثیقه دانشجویی از تاریخ یک دی ماه از مبلغ  بنابر آخرین 

میلیون تومان با سود تغییر   ۴۶میلیون تومان بدون سود و  ۴۰تومان به   ۲۲.۵۰۰.۰۰۰

 .پیدا کرده است

میلیون تومان و در آخر وثیقه زیارتی   ۳۰میلیون تومان به   ۱۵وثیقه سیاحتی نیز از مبلغ 

میلیون تومان تغییر پیدا کرده است  ۵مان به میلیون تو ۳از مبلغ  . 

 مدارک الزم برای وثیقه خروج از کشور

 :مدارک موردنیاز برای خارج شدن مشموالن از کشور عبارتند از

 اصل کارت ملی به همراه کپی ︎▪

 اصل شناسنامه به همراه کپی  ︎▪

 گواهی فراغت و یا اشتغال به تحصیل ︎▪

▪︎ غ التحصیالن برگه فارغ التحصیلی برای فار  

 برگه اعزام به خدمت ︎▪

 باز کردن حساب در بانک قوامین  ︎▪

 وثیقه خروج از کشور مشموالن 
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های معتبر  بایست در یکی از بانکپیش از خروج افراد مشمول نظام وظیفه از کشور، می

کشور به باز کردن حساب بپردازند و بعد از معلوم شدن نوع سفر که می تواند زیارتی،  

علمی و غیره باشند، مبلغی را تحت عنوان وثیقه پرداخت نمایندسیاحتی،   . 

مبلغ مشخص شده، تا بعد از بازگشت مشموالن از سفر، له صورت بلوکه در بانک  

ها  ساعته به حساب آن ۴۸نگهداری شده و پس از بازگشت به داخل ایران، طی مدت زمان 

شودباز گردانده می . 

ف از سفر و نیز کشور انتخابی متفاوت می باشد و جهت  مقدار مبلغ وثیقه با توجه به هد

 .اطالع دقیق آن می بایست از مراجع قانونی استعالم بگیرند 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید محاسبه غیبت سربازی جهت اطالع از نحوه

 

 

 مراحل دریافت وثیقه خروج از کشور

در ابتدای کار، مشمول می بایست درخواست گواهی اشتغال به تحصیل خود را به همراه 

ای مورد نظر به سازمان نظام وظیفه تحویل دهدوثیقه . 

خروج از کشور توسط سازمان نظام وظیفه  این مورد را باید در نظر گرفت که مجوز 

 .صادر نشده و باید مجوز خروج را از یگان خدمتی دریافت کرد

گذرنامه، پس از ارائه مدارک مجوز مشمول به پلیس ارسال شده و گذرنامه موقت صادر  

می گردد. در نتیجه گذرنامه مدت زمان معلومی دارد که به فرد امکان خروج از کشور  

دهدن مشخص را میبرای مدت زما . 

بعد از گذراندن مراحل مذکور، می بایست نسبت به دریافت ویزا و رزرو بلیط هواپیما  

مشمول بعد از بازگشت از سفر به همراه مدارک  اقدام نمایند. به یاد داشته باشید که 

 .شناسایی به سازمان نظام وظیفه مراجعه کرده و وثیقه را دریافت نمایید

 نکات مهم 

ی امکان خروج از کشور دارند که دارای شرایط زیر باشندمشموالن  : 

مشموالنی که غیبت نداشته و دارای برگه معافیت پزشکی یا معافیت کفالت و  معافیت   ●

 .می باشند سربازی
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که هنوز فرصت معرفی به نظام را   دیپلم و پیش دانشگاهی فارغ التحصیالن مقاطع ●

 .دارند

ت تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزانی  و یا برگه معافی  تحصیل گواهی اشتغال به ●

را به پایان رسانده اند، ضروری است سال کامل 18 که . 

برای اعزام به نظام باشد غیبت سربازی فاقد مشمول می بایست ● . 

از دفاتر خدمات   دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و برگ ثبت اتمام تحصیل  ●

تاریخ فراغت   فارغ التحصیل که دارای الکترونیک نیروی انتظامی، برای دانشجویان

 .کمتر از یکسال می باشند

 .ضمانت کردن میزان وثیقه الزم توسط مشمول فرد با توجه به نوع سفر و طول دوره ●

 :ضمانت نامه نظام وظیفه

این ضمانت نامه به نفع سازمان نظام وظیفه برای تضمین بازگشت خروج از کشور  

 .سربازان در حین خدمت ، صادر می گردد

خروج از کشورمراحل دریافت وثیقه و ثبت درخواست   

به منظور وثیقه خروج از کشور دانشجویان، در صورتی که معافیت تحصیلی دارید می  

 .توانید نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور خود اقدام نمایید

 :برای انجام این کار، می بایست به ترتیب به ادارات و سازمان های زیر مراجعه نمایید

یان وزارت علوممراجعه به سازمان امور دانشجو  (۱ . 

جهت دریافت نامه معرفی به سازمان وظیفه عمومی ناجا و سازمان نظام وظیفه از  

 .سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عالوه بر مشخصات شخصی در این نامه، مشخصات تحصیلی قبلی و مشخصات محل  

ناجا درخواست می گردد که    تحصیل پذیرفته شده ثبت گشته و از سازمان وظیفه عمومی

 .نسبت به روشن شدن وضعیت نظام وظیفه شخص موردنظر اعالم نظر شود

 مراجعه به سازمان وظیفه عمومی ناجا (۲

مراجعه پدر، مادر یا نماینده قانونی )وکیل( فرد مشمول به سازمان وظیفه عمومی و  

ه الضمان و دریافت  دریافت نامه از این سازمان جهت تحویل به بانک، جهت واریز وج 

 فیش واریزی نقدی از بانک 

 مراجعه به بانک جهت پرداخت وثیقه  (۳

 پرداخت مبلغ وثیقه به حساب خزانه داری و دریافت فیش واریز نقدی 

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/


 مراجعه مجدد به سازمان وظیفه عمومی  (۴

جهت تحویل فیش واریزی وجه الضمان به سازمان وظیفه عمومی و درخواست صدور  

سازمان امور دانشجویان مبنی بر ضبط وثیقه نامه به   

 .مراجعه مجدد به سازمان امور دانشجویان (۵

جهت تحویل نامه جوابیه نظام وظیفه به سازمان امور دانشجویان و دریافت جواب نامه  

 سازمان امور دانشجویی برای وزارت امور خارجه 

 .مراجعه به وزارت امور خارجه (۶

ذکر شده، مشموالن جهت تایید اشتغال به تحصیل و دارا بودن  بعد از طی گذراندن مراحل 

شرایط الزم، با پرداخت مبلغ وثیقه می توانند مجوز خروج از کشور خود را دریافت  

 .نمایند

 میزان وثیقه خروج از کشور

 :تفاوت میزان وثیقه خروج از کشور بر اساس نوع سفر فرد مشمول عبارت است از

سفرهای علمی و مطالعاتی در مقطع تحصیالت تکمیلی برابر با   مقدار وثیقه الزم جهت ■

میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی می باشد 8 . 

میزان وثیقه مورد نیاز برای ادامه تحصیل افرادی که دارای معافیت تحصیلی خارج از  ■

میلیون تومان وجه نقد می باشد 20کشور، برابر با  . 

میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت   15الزم جهت سفرهای سیاحتی برابر با مقدار وثیقه  ■

 .نامه بانکی می باشد

میلیون تومان وجه نقد می باشد  3مقدار وثیقه الزم جهت سفرهای زیارتی برابر با  ■ . 

میلیون تومان وجه نقد می باشد 15مقدار وثیقه الزم جهت سفرهای ورزشی برابر با  ■ . 

میلیون تومان وجه نقد می   15زم جهت سفر دوره های مشترک برابر با مقدار وثیقه ال ■

 .باشد

میلیون تومانی و یا ضمانت نامه بانکی   15در موارد دیگر خروج از کشور با وثیقه  ■

 .صورت می گیرد

 

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

 

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/


 

نخبگان میزان وثیقه خروج از کشور برای   

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ، نخبگان می توانند از دادن وثیقه معاف شده و فقط با تعهد  

 .کتبی اقوام درجه یک مجوز خروج از کشور دریافت نمایند 

 ضمانت نامه بانکی برای خروج از کشور

بانکی اقدام کرد که عبارتند ازاز دو روش می توان جهت دریافت ضمانت نامه  : 

 روش اول: پول نقد 

به ازای پرداخت پول نقد به بانک، در این روش می توانید ضمانت نامه بانکی برای  

 .معرفی به سازمان نظام وظیفه دریافت نمایید 

 روش دوم: سند یا سفته 

نمایید. به  برای دریافت ضمانت نامه بانکی در روش دوم می توانید توسط سند ملکی اقدام 

 .منظور انجام اینکار، می بایست با در دست داشتن سند موردنظر به بانک مراجعه نمایید 

در ادامه، بانک به واسطه یک معرفی نامه شما را به شهرداری ارجاع می دهد تا  

 .شهرداری، ملک مورد نظر را ارزش گذاری نماید

مه ای صادر می کند که به نظام  بانک برای شما با امانت قرار دادن سند ملک، ضمانت نا

 .وظیفه تحویل دهید و مجوز خروج از کشور دریافت نمایید

 

خدمت سربازی بر روی   تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن جهت اطالع از شرایط

ید لینک قرمز کلیک نمای . 

 

 

 :نکته

در نظر داشته باشید که در این روش می توان به جای سند، سفته هم در گرو بانک قرار  

 .دارد

https://mneb.ir/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86/


  :نکته

الزم به ذکر است که همه بانک ها این نوع ضمانت نامه را ارائه نمی دهند. به همین  

نوع  خاطر اگر می خواهید از این روش استفاده نمایید باید از قبل بانک های که این 

 .ضمانت نامه را ارائه می دهند، شناسایی کنید

 خالصه مطالب 

+ شرایط و مبلغ   1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا انواع وثیقه خروج از کشور 

را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله،  

+ شرایط و مبلغ   1401از کشور  مجددا سوال یا ابهامی در خصوص انواع وثیقه خروج

برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره تخصصی 

 .با کارشناسان مجرب ایران تحصیل  دریافت نمایید  نظام وظیفه 

 

جهت اطالع از انواع وثیقه خروج از کشور + شرایط و مبلغ با مرکز مشاوره ایران 

 .تماس حاصل فرمایید  تحصیل

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

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

 تعطیل 

 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/
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