
مشخص شد. آن دسته از دانشجویان یا فارغ التحصیالن دانشگاه های   1401شرایط و مراحل خروج از کشور دانشجویان 

کشور که از مشموالن خدمت سربازی به شمار رفته و قصد دارند تا با هدف سفرهای علمی، مطالعاتی، زیارتی، سیاحتی، و  

نامه خروج از یا پیگیری درمان از کشور خارج شوند، می توانند در صورت برخورداری از شرایط ذکر شده در آیین 

کشور برای دانشجویان و مشمولین فارغ التحصیل می توانند در زمان های محدودی سفر نمایند. قابل ذکر است که تعداد 

  .دفعات و مدت زمان مجاز خروج از کشور دانشجویان برای هر کدام از این سفرها متفاوت می باشد

از کشور دانشجویان ، در مورد مدارک و شرایط الزم نیز توضیح  اخذ مجوز خروج   در ادامه عالوه بر پرداختن به نحوه

خواهیم داد. همچنین، متقاضیان گرامی می توانند در صورت مواجه با هر گونه سوال یا مشکل در هنگام کسب موافقت  

  .برای خروج با کارشناسان نظام وظیفه ایران تحصیل تماس گرفته و مشاوره تخصصی دریافت کنند

  

  

در فرجه   شرایط و مراحل خروج از کشور دانشجویان و فارغ التحصیالنور آشنایی با به منظ

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلیکساله از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (ن تهرانتماس از استا) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

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

  

  

 آیا خروج از کشور برای دانشجویان امکانپذیر است؟

  

https://irantahsil.org/


 

  

برای دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها که دوره خدمت ضرورت را نگذراننده، سفر به خارج از کشور به دلیل 

کارت پایان خدمت بسیار دشوار می شود. با این حال در برخی از مواقع به دلیل شرایط گوناگون ممکن است که سفر   نداشتن

خروج از کشور در فرجه یکساله برای  خارجی ضرورت داشته باشد. از این رو، یک سری تسهیالت خاص تحت عنوان 

اهم شده است که برخورداری از شرایط در نظر  در حال تحصیل یا فارغ التحصیالن دانشگاه های مختلف فر  مشموالن

 .گرفته الزامی می باشد

البته این سفرها تنها برای یک بازه زمانی محدود می باشد و تنها برای اهداف خاصی امکانپذیر است. اگر دانشجویی قصد 

مقرر برای خروج درخواست خود  هفته قبل از زمان 2ماه و حداقل   6استفاده از این تسهیالت را داشته باشد، بایستی حداکثر 

را ارائه دهد. چنانچه به تشخیص نظام وظیفه و دانشگاه محل تحصیل، متقاضی دارای شرایط و مدارک معتبر خروج از  

  .کشور برای مشمولین فارغ التحصیل را داشته باشد، قادر خواهد بود تا سفر خود را انجام دهد

  

  

 دانشجویان مراحل خروج از کشور 

 کد سخادر صورت برخورداری از شرایط خروج از کشور برای مشمولین فارغ التحصیل الزم است که آقایان ابتدا حتماً 

برای این منظور الزم است که مطابق با     به روش اینترنتی درخواست خود را به ثبت رسانند.  خود را دریافت نموده و

یکسان می  سراسری و آزاد   این مراحل برای دانشجویان تمامی دانشگاه های   روش زیر عمل شود.الزم به ذکر است که

 .باشد

  

https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ac%d9%87-%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%a7/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/1-822-14.jpg


  

و    10: مراجعه به پلیس +  1مرحله 

 بانک قوامین

 10دریافت کد سخا از طریق مراجعه به یکی از دفاتر پلیس +  .1
 افتتاح حساب بانکی از طریق مراجعه به بانک قوامین  · .2

  

: ورود به سایت خدمات نیروی  2مرحله 

 انتظامی

 http://services.epolice.ir وارد شدن به سایت به آدرس        .1

رمز عبور ) شماره   و  وارد نمودن نام کاربری ) کد ملی(     .2

 سخا(

 وارد شدن به صفحه مربوطه و پر کردن اطالعات شخصی       .3

 ورود به بخش وظیفه عمومی     .4

انتخاب   در آدرس محل سکونت،  وارد کردن درخواست جدید،     .5

 انتخاب نوع سفر  کشور مورد نظر،

 کلیپ جهت دریافت مجوز خروج از کشور      .6

شرایط و به ثبت    قبول گزینه های مربوط به تعهد نامه،      .7

 رساندن درخواست

  

کردن مبلغ خواسته    : پرداخت 3مرحله 

 شده 

 وارد شدن به صفحه پرداخت وجه     .1

نک قوامین و ثبت درخواست و پرداخت مراجعه به درگاه با      .2

 مبلغ مربوطه

  

 بررسی از طریق دانشگاه    : 4مرحله  

بخش وضعیت درخواست سایت نظام وظیفه اعالم   ورود به     .1

 ارسال به دانشگاه

مراجعه حضوری به دانشگاه پس از یک روز به منظور تایید        .2

 درخواست

پس از یک روز از تایید  ورود به بحث وضعیت درخواست      .3

 دانشگاه 

 بررسی مدارک ارسال شده توسط نیروی انتظامی      .4

در صورت تایید نیروی انتظامی پرداخت وثیق است طریق       .5

 درگاه بانک قوامین



 وارد نمودن شماره حساب بانک قوامین و تایید تمامی مراحل     .6

  

  

  

 وارد لینک شوید  والنتحصیل مجدد در یک مقطع مشمبه منظور کسب اطالعات در مورد 

  

  

 فارغ التحصیل   شرایط خروج از کشور برای مشمولین

  

 

  

  

کرده است. به طور کلی انواع    سازمان نظام وظیفه قوانین مربوط به خروج از کشور دانشجویان را متناسب با نوع سفر

سفرهای مطالعاتی، سفرهای سیاحتی،  سفرهای مجاز برای دانشجویان مشمول عبارتند از سفرهای علمی، سفرهای زیارتی، 

 پیگیری درمان و مداوای بیماری   سفر ورزشی، و

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/
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/
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/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/instagram-2.jpg


  

 .در ادامه به بررسی شرایط اخذ مجوز ادامه از این سفر را به تفکیک خواهیم پرداخت

  

 :سفرهای علمی

 باشد  غیبت سربازی مشمول بایستی دارای معافیت تحصیلی و فاقد  متقاضی •
ت  مقاطع تحصیل   الزم به ذکر است که سفرهای مطالعاتی در   واگذاری وثیقه نقدی یا ضمانت بانکی الزامی می باشد.  •

 .شوندتکمیلی به عنوان سفر علمی محسوب می 

  

  

 :سفر های زیارتی

 برخورداری از معافیت تحصیلی و یا مشخص بودن وضعیت تحصیلی مشمول  •
 عدم غیبت سربازی  •
 برای دانشجویان در حال تحصیل(   برخورداری از سنوات اولیه تحصیلی ایران سنوات ارفاقی )  •
 شده  وثیقه نقدی در زمان تعیین   واگذاری  •
 درخواست مجوز خروج موقت از کشور  •
برخورداری از شرایط خروج از کشور دانشجویان که در آن محدوده زمانی، مشخصات شناسنامه ای، کد ملی، سال ورود   •

 دانشگاه، مقطع تحصیلی نام کشور و علت مسافرت مشخص شده است 
 ضمانت بانکی وثیقه سفر زیارتی برای مشموالن متعهد به خدمت به شکل وجه نقدی یا •

  

  

 :سفرهای مطالعاتی

 برخورداری از معافیت تحصیلی  •
یا ضمانت نامه بانکی به همراه معرفی معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت یا موسسات    واگذاری ودیعه نقدی •

 ارائه اصل رسید نیز به مرکز وظیفه عمومی استان محل سکونت اعضا می باشد   مالی.
 دانشگاه مربوطه وزارت علوم یا وزارت بهداشت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ارائه درخواست به  •

  

  

 :سفرهای سیاحتی

 عدم غیبت سربازی  •
 معافیت تحصیلیداشتن  •
 واگذاری وثیقه نقدی یا ضمانت نامه بانکی •

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/


  

  

 :سفر های ورزشی 

 عدم اشتغال به دوره خدمت وظیفه عمومی •
 نداشتن غیبت سربازی  •
 داشتن معافیت تحصیلی •
 برخورداری از ماده قانونی در صورت فارغ التحصیلی، انصراف، اخراج ترک تحصیل  •
 ه سرباز قهرمان از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ارائه معرفی نام •
 برخورداری از برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مهلت قانونی •
 وثیقه و دریافت مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان    واگذاری  •

  

  

 :پیگیری و مداوای بیماری 

 نداشتن غیبت و برخورداری از معافیت موقت جهت معالجه بیماری  •
شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی پزشکی سازمان وظیفه عمومی  اخذ تایید  •

 ناجا

  

  

 مدت زمان و تعداد دفعات مجاز خروج از کشور دانشجویان 

متفاوت می باشد  توجه داشته باشید که مدت زمان و تعداد دفعات مجاز خروج از کشور دانشجویان در هر کدام از انواع سفر 

 .امکان تمدید آنها وجود ندارد  و گاها

  

  

 نوع سفر 
 حداکثر مدت زمان خروج از کشور دانشجویان

  

 سفر علمی 
 علمی حداکثر  برای مقاالت، کنفرانس های 

  

 سفر زیارتی  
 30برای دانشجویان و طالب علوم دینی به کشورهای عراق و عربستان حداکثر 

 روز  50تمتع روز برای حج 



  

 فقرای مطالعاتی  

 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شش ماه 

 برای دانشجویان دکترا یک سال

 (این مهلت غیر قابل تمدید خواهد بود   )

  

 سیاحتی

 روز 20حداکثر 

 روز  30درخواست دانشگاه محل تحصیل نهایتاً 

  

پیگیری درمان و  

 مداوای بیماری 

 شورای پزشکی دارد بستگی به تایید 

  

  

  

 فرم درخواست خروج از کشور دانشجویان 
دانشجویان گرامی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، بایستی حتما فرم خروج از کشور دانشجویان را ار دانشگاه 

مقاطع مختلف اعم  محل تحصیل خود دریافت کرده و پس از تکمیل آن را به دانشکده تحویل دهند. این فرم برای دانشجویان

 از کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری متفاوت می باشد.  

متقاضیان می بایست با توجه به تعداد دفعات مجاز خروج از کشور دانشجویان که قبال نیز ذکر شد، فایل پیوست شده را طبق  

 دام کنند. مراحل شرح شده ارائه داده و از طریق سازمان نظام وظیفه و دانشگاه محل تحصیل اق

در این فرم به ریاست محترم دانشکده، مدیریت دانشگاه و معاونت محترم دانشجویی درخواست می دهد. توجه داشته باشید 

 که مهر و امضای مسئوالن مربوطه در این فرم ها الزامی است.

 خالصه مطالب

دفعات مجاز خروج از کشور دانشجویان بود و تالش  در این مقاله هدف ا ارائه اطالعات الزم در مورد شراط، مدت زمان و 

 کردیم تا شما را با مراحل ثبت درخواست و کسب موافقت آشنا نماییم. 

با این وجود، چنانچه در مورد روند خروج از کشور مشمولین و دانشجویان یا فارغ التحصیالن نیازمند راهنمایی بودید، تیم  

نظام وظیفه فعالیت داشته است آماده ارائه خدمت رسانی به شما دوستان گرامی می  خبره ایران تحصیل که سال ها در زمینه 

شب در تمامی روزهای هفته از طریق شماره ها درج شده در  12صبح الی  8باشد. برای این امر می توانید از ساعت 

  جدول زیر با ما در ارتباط باشید.

شور دانشجویان در تمامی دانشگاه های  خروج از ک بجهت اطالع از هزینه و مدارک الزم برای

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلاز سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره  کشور



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

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

 خالصه مطالب

 زان در حین خدمتخروج از کشور سربا

 راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل 

 استخدام درجه داری نیروی انتظامی

 شرایط و مراحل خروج از کشور دانشجویان
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