
 1401گرفتن پاسپورت با معافیت موقت + شرایط خروج 

چگونه است؟ برای خروج از کشور با معافیت موقت چیکار باید کنیم؟ شرایط خروج  نحوه گرفتن پاسپورت با معافیت موقت

 توانیم پاسپورت بگیریم؟های موقت میوسیله کدام معافیتاز کشور با معافیت موقت چیست؟ به 

کسانی که قصد دارند بدون دریافت کارت پایان خدددمت خددود از کشددور خددارج شددوند بایددد فتددپ شددرایط  ددرف   پاسددپورت بددا 

هددا آنمعافیت موقت اقدام کنند. در حال حاضر ای  معافیت برای خود شرایط و ضوابطی دارد که تمام مشددمونی  خدددمت بایددد 

 .رعایت کنند تا ب وانند پاسپورت با معافیت موقت دریافت کنند

تددوان از کشددور خددارج شددد؟ ایدد  م اندده را حال ا ر به دنتال جواب دادن به سوال آیا با  رف   پاسپورت با معافیددت موقددت می

 .دنتال کنید تا با کسب افالعات بیش ر در ای  مورد اقدام کنید

  

کشددور بددا معافیددت    ، خددروج از رف   پاسددپورت بددا معافیددت موقددتورد  جهت دریافت مشاوره در م

هددای موقت، شرایط خروج از کشور با معافیت موقت، مراحل دریافت معافیت موقت، انددوام معافیت

انددوام سددیرهای خددارج از کشددور مشددمونی     موقت، مراحددل دریافددت پاسددپورت بددا معافیددت موقددت،

نامه بددانکی مشددمونی  خدددمت م  اضددی موقت، ضمانت  صدور پاسپورت با معافیت   شرایط   خدمت،

نامه بددانکی خددروج از کشددور مشددمونی  و مدددارگ فزم جهددت  ددرف   خددروج از کشددور، ضددمانت

 .های زیر تماس حاصل نماییدبه شماره ایران تحصیلپاسپورت با معافیت موقت با مشاوران 

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از اس ان تهران – 9099072952

 شب 12صتح انی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلی  ثابت بدون  رف   کد تماس

  

 پذیر است؟آیا خروج از کشور با معافیت موقت امکان

دارنددد بددا  ددرف   پاسددپورت از کشددور خددارج در حال حاضر سازمان نظام وظییه برای برخی از مشمونی  خدددمت کدده قصددد  

ها برای ای  کار باید شرایط و مدارکی را به همددراه داشدد ه باشددند کدده معافیددت موقددت شوند، موقعی ی را فراهم کرده است. آن

آنجا   ها است. در واقع مشمونی  خدمت باید معافیت موقت خود را دریافت کنند تا ب وانند پاسپورت دریافت کنند. ازیکی از آن

نامه بددانکی خددود بنابرای  مشمونی  خدمت باید ضمانت .نامه بانکی داردکه دریافت پاسپورت با معافیت موقت نیاز به ضمانت

نامه بانکی با توجه به نددوم سددیر و هدددت آن م  یددر را با هماهنگی امور مانی سازمان نظام وظییه ارائه دهند. میزان ضمانت

 .خواهد بود

  

 .روی نینک کلیک کنید معافیت سربازی تکرر ادرارعات بیش ر در مورد جهت دریافت افال
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 معافیت موقتخروج از کشور با 

  

 چیست؟ 1401شرایط گرفتن پاسپورت با معافیت موقت 

توانند با اس یاده از ای  معافیت پاسددپورت خددروج از کشددور تمام مشمونی  خدم ی که قادر به دریافت معافیت موقت هس ند می

 :نیمکها اشاره میها باید شرایطی را داش ه باشند که در ادامه به آنبگیرند. برای ای  کار آن

 .مشمونی  خدمت باید فاقد غیتت باشند •

 .ها مشخص شده باشدوضعیت تحصیلی آن •

 .وثی ه مورد نیاز را به سازمان وظییه عمومی پرداخت کنند •

 . واهی اش  ال به تحصیل یا درخواست مجوز خروج از کشور را ارائه دهند •

کدده دارای بددرز اعددزام بدده خدددمت بدددون غیتددت ان حصیل به پایان نرسیده باشد یددا ایدد  مهلت معرفی مشموفن فارغ •

 .باشند

ها باید چیکار کنند؟ شددما حال ا ر وضعیت تحصیلی مشمونی  خدمت به صورت کامل مشخص نشده باشد، در ای  صورت آن

توانید با کارشناسان ایران تحصیل می  1401برای کسب افالعات بیش ر در مورد شرایط دریافت پاسپورت با معافیت موقت  

 .س بگیریدتما

  

 .کلیک کنیدروی نینک  فالق تواف ی برای معافیت کیانتبرای 
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 1401مراحل گرفتن پاسپورت با معافیت موقت 

تری  اقداماتی که شما باید جهت دریافت پاسپورت با معافیت موقت انجام دهید ای  است که تمام مراحل آن را بدده یکی از مهم 

مراحددل را بیددان صورت اصونی فی کنید تا مدارگ شما برای دریافت پاسپورت با معافیت موقت کامددل شددوند. در زیددر ایدد  

 :کنیممی

 .نامه اش  ال به تحصیل را با ذکر بازه زمانی جهت خروج از کشور دریافت کنید •

بدده بانددک را بدهددد و بددر اسدداس آن  نظددام وظییددهنامدده سددازمان به حوزه نظام وظییه اسدد ان مراجعدده کنیددد تددا معرفی •

 .نیدنامه را اجرا کضمانت

 .ها ارائه دهیدنامه بانکی خود را به آنسپس به حوزه نظام وظییه رف ه و ضمانت •

 .بروید و درخواست صدور  ذرنامه خود را ثتت کنید ۱۰به پلیس به اضافه  •

حددال ا ددر  .ها مراحل بدداف را فددی کنیدددها فزم است، شما معافیت موقت خود را دریافت کنید تا بر اساس آنانت ه پیش از ای 

 .ها شما را بیش ر راهنمایی کننددانید چگونه معافیت موقت دریافت کنید با کارشناسان ایران تحصیل تماس بگیرید تا آننمی

  

 

 مراحل  رف   پاسپورت با معافیت موقت

  

 .روی نینک آبی کلیک کنید معافیت پزشکی کم خونیبرای کسب افالعات بیش ر 

  

 چگونه معافیت موقت خروج از کشور بگیریم؟

رسد ای  است کدده چگوندده معافیددت موقددت دریافددت کننددد؟ در هایی که به ذه  مشمونی  خدمت میتری  سؤالشاید یکی از مهم

باشد. در ای  ماهه پزشکی می  ۶ها معافیت  های زیادی برای دریافت معافیت موقت وجود دارد که یکی از آنحال حاضر راه
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توانیددد معافیددت موقددت پزشددکی بگیریددد. داریددد میروش شما با توجه به بیماری، ن ص عضو و مشکالت جسمی و روحی که 

 .انت ه ای  مشکل خود را باید ثابت کنید و تحت نظر معاینات پزشکی قرار بگیرید

های موقت دیگری نیددز دریافددت کنیددد کدده کارشناسددان ایددران تحصددیل توانید معافیتانت ه به غیر از معافیت موقت پزشکی می

 .ر و به ر راهنمایی کنندتوانند در ای  خصوص شما را بیش می

  

 چقدر است؟ 1401میزان وثیقه مشموالن خدمت جهت گرفتن پاسپورت با معافیت موقت 

تری  اقداماتی که مشمونی  خدمت جهت خروج از کشور با معافیت موقت انجام دهند، ارائه یک وثی دده بددانکی بدده یکی از مهم

میددزان ایدد  وثی دده بددانکی بددا توجدده بدده نددوم سددیر و  .از کشور خارج شوندباشد تا بر اساس آن ب وانند سازمان نظام وظییه می

 :کنیمها اشاره میها م یاوت خواهد بود که در زیر به آناهدات آن

 سیرهای علمی، هشت میلیون تومان •

 سیرهای زیارتی،)عراق و عربس ان( سه میلیون تومان •

 میلیون تومانسیرهای سیاح ی،)غیر زیارتی، غیر علمی( پانزده  •

 سیرهای مطانعاتی،هشت میلیون تومان •

 سیر جهت ادامه تحصیل، )معافیت تحصیلی خارج از کشور،بیست میلیون تومان •

 های مش رگ، پانزده میلیون تومانسیر دوره •

 ت ییر کرده باشد کدده بددرای دریافددت جدیدددتری  افالعددات در مددورد وجهدده بددانکی  1401انت ه ای  رقم ممک  است برای سال  

 .صحتت کنید ایران تحصیلتوانید با سامانه  خروج از کشور با معافیت موقت می

  

 .روی نینک کلیک کنید معافیت سربازی دررف گی میاصلبرای 

  

 توانند چه سفرهایی را داشته باشند؟وج از کشور میمشمولین خدمت برای خر

مشمونی  خدم ی که قصد دارند با  رف   پاسپورت با معافیت موقت از کشور خددارج شددوند بایددد نددوم سددیر خددود را مشددخص 

تواننددد سددیرهای علمددی، زیددارتی، سددیاح ی )غیددر علمددی، غیددر زیددارتی(، ورزشددی، ها معموف بددا معافیددت موقددت میآن .کنند

 .های مش رگ بروندنعاتی، کاری، مأموری ی و سیرهای شرکت در دورهمطا
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 سیرهای شامل خروج از کشور با معافیت موقت

  

کشددور بددا معافیددت    ، خددروج از رف   پاسددپورت بددا معافیددت موقددتجهت دریافت مشاوره در مورد  

هددای موقت، شرایط خروج از کشور با معافیت موقت، مراحل دریافت معافیت موقت، انددوام معافیت

انددوام سددیرهای خددارج از کشددور مشددمونی     موقت، مراحددل دریافددت پاسددپورت بددا معافیددت موقددت،

خدددمت م  اضددی نامه بددانکی مشددمونی   صدور پاسپورت با معافیت موقت، ضمانت   شرایط   خدمت،

نامه بانکی خروج از کشور مشمونی  خدمت،مدددت زمددان خددروج از خروج از کشور،هزینه ضمانت

نامه بانکی خروج از کشور مشمونی  و مدددارگ فزم جهددت  ددرف   کشور مشمونی  خدمت، ضمانت

 .های زیر تماس حاصل نماییدبه شماره ایران تحصیلپاسپورت با معافیت موقت با مشاوران 

 تماس از سراسر کشور – 9099072952

 تماس از اس ان تهران – 9099072952

 شب 12صتح انی  8پاسخگویی همه روزه از  از تلی  ثابت بدون  رف   کد تماس

  

 .روی نینک کلیک کنید معافیت پوکی اس خوانجهت  

  

 خالصه مطلب
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در ای  م انه، با توجه به ای  که م  اضیان زیادی جهت دریافت پاسددپورت بددا معافیددت موقددت وجددود دارنددد، در مددورد  ددرف   

اشدداره کددردیم.  1401دیم. بدده مراحددل و شددرایط دریافددت پاسددپورت بددا معافیددت موقددت پاسپورت با معافیت موقت صحتت کددر

نامه بانکی، انوام سیرها و شددرایط دریافددت معافیددت موقددت نیددز توضددیح دادیددم. حددال ا ددر شددما بدده چنی  در مورد ضمانتهم

 .ان ایران تحصیل تماس بگیریدتوانید در تمام ساعات شتانه روز با کارشناسمتاحث بیش ری در ای  خصوص داش ه باشید می

  

 


