
درخواست خروج از کشور، لغو درخواست خروج از کشور، فرم درخواست  

از کشور، فرم درخواست خروج از کشور دانشگاه آزاد، برای مشمولین  خروج 

غایب وجود ندارد، این قضیه شامل افراد بیمار نیز می باشد و حتی کسانی که  

دارند، در این  قصد سفر به خارج از کشور برای معالجه و درمان خود را نیز 

موارد نیز می بایست از طریق معافیت پزشکی اقدام نمایند و در نهایت با  

 .دریافت کارت معافیت به سفر بپردازند 

چنانچه قصد و شرایط درخواست خروج از کشور برای مشموالن فراهم باشد،  

می بایست نسبت به اخذ مجوزهای الزم جهت خروج از کشور از طریق 

فه اقدام نمایند تا امکان خروج از کشور برای آن ها بدون  سازمان نظام وظی

 .مشکلی فراهم گردد 

یکی از اصلی ترین موارد درخواست خروج از کشور، موضوع کارت پایان  

خدمت است که از مشکالت رایج دانشجویان و یا فارغ التحصیالن مشمول می  

 .باشد

 

م درخواست و  + شرایط فر 1401جهت اطالع از درخواست خروج از کشور 

لغو، لغو درخواست خروج از کشور، فرم درخواست خروج از کشور، فرم  

تماس   درخواست خروج از کشور دانشگاه آزاد با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 .حاصل فرمایید

تماس از استان  ) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

 (تهران

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

 حتی ایام تعطیل 

 

 درخواست خروج از کشور

بر خالف تصور اکثریت که گمان می کنند بدون داشتن کارت پایان خدمت به  

هیچ عنوان امکان درخواست خروج از کشور در شرایطی که در ادامه به آن  

امکان وجود دارد. با ایران تحصیل همراه باشید خواهیم پرداخت، این   . 

https://irantahsil.org/


 

 

 

و خروج از کشور   جهت اطالع از خروج از کشور سربازان در حین خدمت

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید دانشجویان

 

 

 

 شرایط درخواست خروج از کشور مشموالن

مشموالن، موردی است که پیش از دانستن   شرایط کلی برای خروج از کشور

 .نحوه پس گرفتن وثیقه خروج از کشور باید دانست

 :از جمله شرایط درخواست خروج از کشور مشموالن عبارتند از 

 عدم غیبت مشمول در خدمت سربازی  ●

 معاف از تحصیل بودن مشمولین و مشخص بودن وضعیت تحصیلی آن ها ●

تحصیل و یا قرار داشتن در سنوات ارفاقی یعنی   داشتن سنوات اولیه مجاز به ●

 در مجموع داشتن مجوز سنوات ارفاقی 

قرار داشتن مشمولین در مهلت معرفی یک ساله خود پس از اتمام تحصیل،   ●

 پس از فارغ التحصیلی، اخراج و یا انصراف و ترک تحصیل 

ر خود به امانت گذاشتن وثیقه مورد نیاز برای خروج از کشور بسته به سف ●  

 ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان ●

 ارائه مجوز خروج موقت از کشور برای دانشجویان  ●

 

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%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/
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%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/


 

[caption id="attachment_99878" align="aligncenter" 

width="600"]

 
 [caption/]درخواست خروج از کشور دانشگاه آزاد

 

 

 درخواست خروج از کشور دانشگاه آزاد 

محل سکونت جهت دریافت   10مراجعه دانشجو به نزدیکترین دفتر پلیس + (۱

 کد سخا

ثبت درخواست از طریق سامانه خروج از کشور به نشانی   (۲

 توسط دانشجو  http://services.epolice.ir اینترنتی

مراجعه به دفاتر امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده محل تحصیل، دریافت   (۳

ب ( و اخذ تائیدیه های مربوطه -الفو تکمیل فرم های )   

هزار لایر تمام به حساب سیبا شماره   100.000واریز فیش به مبلغ  (۴

به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 0104460446004  



تحویل فرم مذکور و فیش واریزی به رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی   (۵

 دانشکده 

ال درخواست از طریق اتوماسیون  بررسی و اسکن مدارک تحویلی و ارس (۶

 اداری جهت ارسال به امور مشمولین واحد

بررسی مدارک ارسالی، اخذ استعالمات مربوطه و تائید/عدم تائید نهایی   (۷

 درخواست خروج از کشور توسط امور مشمولین واحد

 :نکته

پس از تائید نهایی درخواست، دانشجو می تواند از طریق سامانه سخا، جهت  

پرداخت ودیعه مورد نظر اقدام نماید، لذا پس از تحویل مدارک مورد نیاز به  

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده نیاز به هیچگونه مراجعه و پیگیری  

 .حضوری نمی باشد 

 

 

 

و خروج از   راهنما جامع خروج از کشور برای ادامه تحصیل  جهت مشاهده

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید کشور در فرجه یکساله

 

 

 

وج از کشور فرم درخواست خر   

جهت دریافت گواهی خروج از کشور، دانشجویان مشمول می بایست برای  

انجام سفرهای زیارتی و سیاحتی به سایت سازمان وظیفه عمومی به  

مراجعه نمایند، دانشجویان برای ورود به   www.evazifeh.epolice.ir آدرس

سامانه خدمات وظیفه عمومی می بایست مطابق تصویر زیر کدملی و کدسخا را  

درج نمایند و سپس اطالعات درخواستی را تکمیل و تایید نمایند، پس از تایید  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5/
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/


شماره پیگیری از طریق سامانه سازمان وظیفه عمومی به دانشجویان مشمول  

که مرجع پیگیری درخواست آن ها می باشد ارائه می گردد  . 

 :نکته

تمامی اطالع رسانی ها از طریق پیامک توسط سازمان وظیفه عمومی انجام  

می گیرد به همین خاطر از مراجعه حضوری به دانشگاه و سازمان وظیفه 

عمومی ناجا خودداری نمایید، حداقل زمان پاسخ گویی به درخواست دانشجویان  

ی خروج از کشور دو هفته می باشد، همچنین دانشجویان می  جهت دریافت گواه

و از مسئول امور مشمولین دانشگاه   10توانند کد سخا را از شعب پلیس +

 .دریافت نمایند 
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 [caption/]فرم درخواست خروج از کشور دانشگاه آزاد



 

 

 

 

بر روی لینک قرمز   جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست خر وج از کشور

 .کلیک نمایید

 

 

 

 

 انواع سفر مورد درخواست مشموالن

 :انواع سفر هایی که مشموالن قصد رفتن به آن ها را دارند عبارتند از

 سفرهای علمی︎▪

 سفرهای زیارتی︎▪

 ( سفرسیاحتی ) غیر علمی و غیر زیارتی︎▪

 سفر ورزشی︎▪

 سفر مطالعاتی ︎▪

▪︎ ماموریتیسفرکاری یا   

 دوره های مشترک ︎▪

 ميزان وثيقه مورد نياز جهت خروج از کشور

برای سفر های مختلف باید به میزان متفاوتی وثیقه را نزد دولت امانت بسپارید  

 .و سپس از نحوه پس گرفتن وثیقه خروج از کشور مطلع شوید

 :میزان وثیقه سفر های مختلف مشموالن عبارتند از

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC.pdf


میلیون تومان وجه نقد 3عراق و عربستان:  به  زیارتی سفرهای ■  

میلیون   20)معافیت تحصیلی خارج از کشور(:  ادامه تحصیل سفر برای  ■

شرایط الزم خروج از کشور مشمولین برای ادامه   تومان وجه نقد ) داشتن

الزامی است تحصیل  ) 

و  میلیون تومان وجه نقد   8میزان وثیقه مورد نیاز برای سفرهای علمی: مبلغ  ■

 یا ضمانت نامه بانکی 

 :نکته

در مقاطع تحصیالت تکمیلی، سفرهای مطالعاتی نیز تحت عنوان سفر علمی  

 .تلقی می شود 

میلیون تومان وجه نقد 15سفر سیاحتی ) غیر زیارتی، غیر علمی (:  ■  

میلیون تومان وجه نقد 15دوره های مشترک:  سفر ■  

 

 

 

و چگونه معافیت تحصیلی   جهت اطالع از معافیت سربازی در حین تحصیل

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  بگیریم؟ 

 

 

 

گرفتن وثيقه خروج از کشور نحوه پس   

در حال حاضر مشمول بایستی شخصا جهت پس گرفتن وثیقه خروج از کشور  

پس از بازگشت از سفر در سازمان وظیفه عمومی حاضر شود تا بعد از مشاهده  

 .گذرنامه، میزان مبلغ ودیعه مسترد گردد

 :نکته

جهت پس گرفتن وثیقه سربازی باید بدانید که مشموالن باید در زمان مقرر به 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84/
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/
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/


مورد کافی نیست بلکه مشمول باید ورود خود را به   کشور باز گردند و تنها این

سازمان نظام وظیفه اعالم نماید تا بتواند مراحل پس گرفتن وثیقه خروج از 

 .کشور خود را طی نماید

چه مشمول در زمان مقرر به کشور باز نگردد و یا  وثیقه از سمت دولت، چنان

خود را به سازمان معرفی نکند، ضبط خواهد شد و قابل بازگشت نخواهد   ورود

 .بود و شامل جریمه ممنوع الخروج شدن مشمول نیز خواهد بود

 

 

 

و  شرایط خروج از کشور   جهت اطالع از تحصیل هم زمان با سربازی

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید مشمولین غایب 

 

 

 

 لغو درخواست خروج از کشور 

در ادامه به نحوه ثبت درخواست خروج از کشور مشمولین مجوز خروج از 

پردازیمکشور و لغو درخواست خروج از کشور می  . 

 نحوه استرداد یا پس گرفتن وثیقه خروج از کشور ●

به منظور دریافت مجوز خروج از کشور در صورتی که قصد سفر علمی را 

صورت حضوری و  داشته باشید، باید از طریق دانشگاه یا محل تحصیل خود به 

یا اینترنتی درخواست خروج از کشور خود را ثبت نمایید و پس از تاییدیه با  

نسبت به درخواست   سامانه خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی اجعه بهمر

 .خروج از کشورخود اقدام نمایید

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%ba%d8%a7%db%8c%d8%a8/


پس از ثبت درخواست و مشخص کردن نوع سفر و تاریخ، اقدام به پرداخت  

شود وثیقه کرده و مجوز خروج برای شما صادر می . 

10پلیس+ مراجعه به یکی از مراکز خدمات الکترونیک نیروی انتظامی و ●  

10از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و پلیس+ کد سخا دریافت ●  

( به 10مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+ ●

 www.evazifeh.epolice.ir نشانی

ثبت اطالعات اولیه شخصی از قبیل: نام و نام خانوادگی، کدملی، آدرس محل   ●

 … سکونت و کدپستی و

عات مربوط به خروج از کشور شامل: کشور مقصد، تاریخ خروج ثبت اطال ●

 (از کشور، تاریخ ورود به کشور، نوع سفر )تفریحی، علمی و زیارتی

( دارندگان برگ آماده به خدمت2( دانشجویی 1انتخاب یکی از دو گزینه :  ●  

هزینه خدمات اینترنتی الزم است، به   تومان 3500 پرداخت اینترنتی مبلغ ●

ن خاطر رمز دوم کارت عابربانک خود را به همراه داشته باشیدهمی . 
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 [caption/]لغو درخواست خروج از کشور

 

 

 درج مهر اجازه خروج دانشجویی 

کشور مجوزی که به واسطه نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از 

در گذرنامه ثبت و توسط آن صاحب گذرنامه می تواند به دفعات معین از کشور  

 .خارج گردد را اجازه خروج دانشجویی می نامند 

بر این اساس دانشجویان مقیم خارج از کشور که مراحل تشکیل، تکمیل و تایید  

ز  پرونده تحصیلی آن ها در سامانه تاک انجام شده و یا دارای مجوز استفاده ا

تسهیالت غیر ارزی می باشند در گذرنامه شان مهر سالیانه اجازه خروج  

دانشجویی برای سه بار و در مجموع به مدت چهار ماه در هر سال تحصیلی  

 .درج می گردد

هر سال تحصیلی مبنای درج مهر اجازه خروج دانشجویی می باشد، برای   (۱

یل و داشتن مجوز تسهیالت  مثال دانشجویانی که با ارائه گواهی اشتغال به تحص



غیر ارزی در ترم های تابستانه یا زمستانه ثبت نموده باشند، از ابتدای مهر ماه 

 .همان سال لغایت پایان شهریور ماه سال بعد خواهد بود

چنانچه دانشجویی در هر زمان از سال تحصیلی با ارائه گواهی   به طور مثال،

یی به نمایندگی مراجعه نماید،  تحصیلی به منظور اخذ اجازه خروج دانشجو

خواهد   1395/ 31/06لغایت  01/07/1394اجازه خروج دانشجویی از تاریخ 

 .بود

ضروررت دریافت اجازه خروج دانشجویی از نمایندگی های جمهوری   (۲

اسالمی ایران در خارج از کشور )سفارت، سرکنسولگری و یا دفتر حفاظت  

 منافع( توسط دانشجویان

 

 

 

بر   و  آیین نامه مرخصی سربازان جهت مشاهده  عدم مراجعه سرباز زمان اعزام

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

چنانچه دانشجو در اواخر شهریور قصد مسافرت به داخل کشور را داشته و   (۳

هرماه قصد خروج از کشور داشته باشد، پس از ارائه مدارک مثبته  بعد از اول م

و گواهی اشتغال به تحصیل مبنی بر اینکه برای ادامه تحصیل واجد شرایط الزم  

 .می باشد، درج مهر اجازه خروج دانشجویی برای سال بعد امکان پذیر است 

نامه،  درج مهر اجازه خروج دانشجویی و یا صدور معرفی 2بر اساس بند  (۴

برای دانشجویانی که به هر دلیل موفق به دریافت مهر اجازه خروج دانشجویی  

امکان پذیر نخواهد بود در نمایندگی ها نشده اند، توسط وزارت امور خارجه . 

  

به هنگام خروج از کشور دانشجو و یا اعضای خانواده )همسر و فرزندان   (۵

https://irantahsil.org/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85/
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ن اجازه خروج دانشجویی وارد  تحت تکفل و ذکور تا سن مشمولیت( که با داشت

کشور می شوند، نیاز به مراجعه به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری 

 .ایران و پرداخت عوارض خروجی ندارند

 

 

 

و اضافه خدمت غیبت   استعالم غیبت سربازی با کد ملی جهت اطالع از

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  سربازی

 

 

 

 سواالت متداول درخواست خروج از کشور مشمولين نظام وظيفه

سني نیاز به مجوز از سازمان وظیفه عمومي ندارد؟ خروج از كشور تا چه   

سالگي  18پیش از سن مشمولیت با توجه به اینكه سن مشمولیت از ابتداي ماه 

تمام مي باشد، خروج اشخاص قبل از سن مشمولیت نیاز به دریافت مجوز 

 .ندارد

به عنوان مشمول محسوب مي   91/ 1/5از تاریخ  5/73/ 4برای مثال: متولد 

نیاز به مجوز سازمان وظیفه عمومي ندارد 1/5/91وج وي تا شود وخر . 

دانش آموزان و دانشجویان خارج از كشور در صورت فراغت، اخراج و یا  

 ترک تحصیل تا چه مدت مي بایست خود را به وظیفه عمومي معرفي نمایند؟ 

سال از تاریخ وقوع فراغت، اخراج یا ترک   1این دسته ار مشموالن حداكثر 

فرصت معرفي خود به وظیفه عمومي را خواهند داشت تحصیل  . 

آیا مشمولي كه داراي معافیت تحصیلي دانش آموزي یا دانشجویي خارج از  

 كشور است مي تواند به دفعات متعدد به كشور مسافرت نماید؟ 
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هیچگونه محدودیتي ازسوي وظیفه عمومي دراین زمینه وجود ندارد و مقرر شد  

وزهاي تردد ساالنه براي اینگونه مشموالن صادر  وزارتخانه هاي مربوط مج 

 .كنند 

 سنوات تحصیل دانشجویان در خارج از كشور چگونه مي باشد؟ 

سنوات تحصیل دردانشگاه هاي خارج از كشور همانند دانشگاه هاي داخل  

 .كشور مي باشد و تفاوتی باهم ندارند

دارند؟ آیا دانشجویان انصرافي در خارج از كشور حق تحصیل مجدد را   

سال از تاریخ انصراف آن ها سپري نشده باشد و این حق را    1مشروط بر اینكه 

تنها یکبار در طول تحصیل براي دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور خواهند  

 .داشت

 انواع سفرهایي كه مورد استفاده مشموالن مي باشد كدام است؟ 

زیارتي، سفر   همان گونه که در متن اشاره شد، سفرهاي علمي، سفرهاي

سیاحتی )غیر علمی، غیر زیارتی(، سفر ورزشی، سفرمطالعاتی، سفرکاری /  

 ماموریتی، دوره هاي مشترک 

 میزان وثیقه سفر هاي مورد استفاده مشموالن چقدر مي باشد؟ 

میلیون لایر وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی، سفر های   80سفرهاي علمی: 

نیز به عنوان سفر علمی تلقی می گرددمطالعاتی در مقاطع تحصیالت تکمیلی  . 

میلیون لایر   200سفر جهت ادامه تحصیل )معافیت تحصیلی خارج از کشور(: 

 وجه نقد

میلیون لایر وجه نقد  150علمی(:   سفر سیاحتی )غیر زیارتی ، غیر   

میلیون لایر وجه نقد 30سفرهاي زیارتي عراق وعربستان:   

میلیون لایر وجه نقد  150سفر دوره های مشترک:   
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 [caption/]فرم درخواست خروج از کشور

 

 

 شرایط کلی مشموالن برای خروج از کشور کدام است؟ 

 .الف( مشمول فاقد غیبت باشد 

دب( دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیلي مشخصي داشته باش  . 

پ( در سنوات اولیه تحصیلی و یا سنوات ارفاقی ) دارای مجوز سنوات ارفاقی 

 .( باشند

ت( مشموالنی که تحصیل آنان به اتمام رسیده است ) فارغ التحصیل ، انصراف 

 .، اخراج و ترک تحصیل منجر به اخراج ( باشند 

بسپارند ث( برای مراجعت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را   . 



و درخواست مجوز   ج( ارائه گواهي اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان 

 خروج موقت از کشور برای دانشجویان 

مدت اعطایي جهت سفرهاي مطالعاتي حداكثر چه بازده زماني را در بر مي  

 گیرد؟ 

  12ماه و دانشجویان مقطع دكتري   6براي دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد 

 .ماه مي باشد

در ضمن در طول این مدت ورود و خروج مشمول به داخل کشور برای موارد  

 ضروری با ارائه درخواست و موافقت وظیفه عمومی بالمانع است

 صدور مجوز خروج از كشوربراي سربازان وظیفه چگونه است؟ 

صدور مجوز خروج از كشور براي سربازان از سوي وظیفه عمومي ممنوع  

خروج از كشور آنان از سوي یگان خدمتي قابل   مي باشد و امور مربوط به

 .پیگیري و انجام است

آیا صدور مجوز خروج براي دانشجویان از سوي وظیفه عمومي محدودیت  

 دارد؟ 

خیر صدور مجوز خروج در هر ترم تحصیلي از نظر وظیفه عمومي هیچ  

 .محدودیتي ندارد 

وظیفه عمومي در بازگشت از سفر و استرداد ودیعه، آیا حضور مشمول در  

 الزامي است؟

درحال حاضر بله، صرفا باحضور مشمول ورویت گذرنامه وي ودیعه استرداد  

 .مي گردد

در بازگشت از سفر هاي خارج از كشور با مشموالني كه به موقع به كشور  

وارد شده لیكن با تاخیر خود را به وظیفه عمومي معرفي نموده اند چگونه رفتار  

 خواهد شد؟ 

وج مجدد برای آن ها لحاظ نمی گردد و صرفا در صورت عدم  محدودیت خر

ورود به موقع به داخل کشور، حسب مورد ضبط وثیقه یا محدودیت خروج  



ماه اعمال می گردد. از شش ماه تا یكسال از خروج مجدد   6مجدد به مدت 

 .ایشان جلوگیري خواهد شد

 

 

 

خدمت سربازی و بهترین   تحصیل مجدد در یک مقطع مشموالن   جهت مشاهده

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید زمان پست دفترچه سربازی

 

 

 

صدور مجوز به خارج از كشور سفر نموده ودر موعد  چگونه با مشمولي كه با 

 مقرر به كشور باز نگشته است، رفتار خواهد شد؟ 

معاونت موظف است مراتب را به متعهد و یا سازمان مربوط اعالم و اقدامات 

الزم برای اخذ مبلغ تضمین و لغو تعهد را به عمل آورده، در این صورت  

افراد مجاز نخواهد بودپذیرش تعهد مجدد از این گونه  . 

درصد برسد    10درمورد سازمان ها، چنانچه تعداد عدم مراجعت به بیش از 

در  ضمانت آن ها معتبرنخواهد بود. ودیعه وي به نفع دولت ضبط خواهد شد و  

 .صورت ورود به غیبت همانند سایر غایبان با آن ها رفتار مي شود

مول چیست؟ فرآیند رسیدگي به درخواست خروج از كشور مش  

الف( ارائه اشتغال به تحصیل ) دانشجویي و دانش آموزي ( به همراه وثیقه سفر  

 مربوطه به وظیفه عمومي محل استقرار دانشگاه یا سكونت مشمول

وظیفه عمومي به   ب( صدور و ارسال مجوز خروج از كشور توسط سامانه 

 .پلیس گذرنامه ناجا

نامه ناجاپ( صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط گذر . 
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 آیا خروج از کشور دانشجویان در سنوات ارفاقی امکان پذیر می باشد؟ 

بله صدور مجوز خروج از کشور برای دانشجویانی که با موافقت کمسیون  

موارد خاص دانشگاه و وظیفه عمومی در حال تحصیل در سنوات ارفاقی می 

 .باشند بالمانع می باشد 

در خارج از کشور مجوز   ادامه تحصیل می توانیم برای در چه مقطع تحصیلی

 بگیریم؟ 

( قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال  35طبق ماده )

وموسسات آموزش عالی داخل پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه ها 

یا خارج از کشور که مورد تایید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند،  

( به تحصیل اشتغال دارند،  33( ماده )1د تا زمانی که وفق تبصره )پذیرفته شون 

می توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیر موجه نباشند، از معافیت تحصیلی  

استفاده نمایند، صدور معافیت تحصیلی خارج از کشور ماده فوق، با سپردن  

 .وثیقه کامل امکان پذیر می باشد 

توانند تاریخ اعزام خود  اریخ اعزام تعیین شده، مي آیا مشموالني كه براي آنان ت

 را تغییر دهند مثالً تمدید نمایند؟ 

ها و مراكز آموزش عالي )داخل و خارج از شدگان قطعي دانشگاهپذیرفته 

كشور( كه زمان ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام  

افتدیق ميآن ها حسب مورد حداكثر تا شش ماه به تعو . 

 خالصه مطالب

+   1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا درخواست خروج از کشور  

شرایط فرم درخواست و لغو را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم.  

چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص درخواست  

ت و لغو برای شما عزیزان پیش  + شرایط فرم درخواس 1401خروج از کشور 

آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب 

 .ایران تحصیل دریافت نمایید 

 

+ شرایط فرم درخواست و   1401جهت اطالع از درخواست خروج از کشور 



لغو، لغو درخواست خروج از کشور، فرم درخواست خروج از کشور، فرم  

تماس   درخواست خروج از کشور دانشگاه آزاد با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 .حاصل فرمایید

تماس از استان  ) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

 (تهران

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

تعطیل حتی ایام   
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