
مشموالن اعالم شد. همانطور که می دانید تمامی مشمولین برای خروج از کشور تمدید مجوز خروج از کشور جزییات 

باید دارای شرایط الزم باشند. از طرفی این روزها به دلیل شرایط کرونا وضعیت خروج از کشور مشمولین کمی با  

تعیین شده است. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا شرایط و  روزهای عادی متفاوت بوده و برای آن قوانین خاصی 

 .جزییات تمدید مجوز خروج از کشور مشموالن را بیشتر بررسی کنیم

  

  

از سراسر کشور از طریق   تمدید مجوز خروج از کشور مشموالن برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزییات

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلتلفن ثابت با مرکز مشاوره 

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

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

  

  

 آخرین اخبار از تمدید مجوز خروج از کشور مشموالن

سال اقامت داشته اند، تا پایان  3ر این خبر به صورت خالصه آمده است که وضعیت تردد کلیه مشمولین که کمتر از د

 .سال جاری تمدید شده است

از کشور  98سال بوده و تا قبل از سال  3همچنین کلیه مشموالن مقیم خارج از کشور که مدت اقامت آنان کمتر از 

 .امکان تردد خواهند داشت 1400ل خارج شده باشند، تا پایان سا

 .به بعد، امکان استفاده از تسهیالت را نخواهند داشت 99این نکته تاکید شده است که مشموالن از سال 

به عالوه مشموالنی که دارای معافیت تحصیلی هستند نیزبا تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت، اجازه تردد به کشور 

 .را دارند

 ه اطالعات بیشتر نیز مشموالن می توانند بهبرای کسب هر گون

www.vazifeh.police.irمراجعه کرده و یا با کارشناسان ما تماس بگیرند ،. 

  

  

https://irantahsil.org/


 

  

  

 سواالت متداول در رابطه با تمدید مجوز خروج از کشور مشموالن

خروج از کشور مشموالن پاسخ ما در این قسمت قصد داریم به یک سری سواالت متداول در رابطه با تمدید مجوز 

 .دهیم

 تا چه سنی مشمولین می توانند بدون مجوز از کشور خارج شوند؟ 

 .سالگی نیاز به مجوز نیست 18تا قبل از سن مشمولیت یعنی 

تمامی محصالن خارج از کشور پس از فراغت، اخراج و یا ترک تحصیل چه مدت زمان دارند  

 تا خود را معرفی نمایند؟ 

سال زمان در اختیار آن ها قرار داده شده و پس از یک سال در صورت عدم معرفی وارد دوره غیبت   1 به صورت کلی

 .خواهند شد

 مشموالن دارای معافیت تحصیلی یا دانشجویی، چند بار می توانند به کشور سفر کنند؟ 

 .در این مورد محدودیتی وجود ندارد

 ه است ؟ صدور مجوز خروج از كشوربرای سربازان وظیفه چگون

 .به صورت کلی این کار ممنوع بوده و تمامی امور مشموالن از طریق یگان انجام می گیرد
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 آیا صدور مجوز خروج براي دانشجویان از سوی وظیفه عمومي محدودیت دارد؟

 .برای دانشجویان خیر محدودیتی ندارد

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

 .بله الزامی است

افرادی که پس از خروج به موقع وارد شده اما با تاخیر خود را معرفی می کنند، چه جریمه ای 

 تعیین شده است؟

 .ماه تا یک سال ممنوع می شود 6خروج این افراد برای 

 جریمه برای افرادی که پس از خروج به موقع بازنگردند چیست؟

درصد  10ین افراد برداشته شده و تعهد آن ها لغو خواهد شد. البته اگر تعداد عدم مراجعه بیشتر از در ابتدا تضمین ا

 .ضمانت شود به صورت کلی ودیعه ضبط شده و مانند مشمولین غایب با آن ها رفتار می شود

 سنوات تحصیل دانشجویان در خارج از كشور چگونه است؟

 .فاوتی نداردمانند دانشگاه های داخل کشور است و ت

 جزییات حق تحصیل مجدد برای دانشجویان انصرافی چیست؟

 .اگر یک سال از زمان انصراف نگذشته باشد، می توانند یک بار دیگر برای تحصیل مجدد اقدام کنند

 مشمولین چه نوع سفرهایی به خارج از کشور می توانند داشته باشند؟ 

 .ورزشی، کاری و... را می توانند داشته باشندانواع سفرهای علمی، زیارتی، سیاحتی، 

 آیا خروج از کشور دانشجویان در سنوات ارفاقی امکان پذیر می باشد؟ 

 .بله در سنوات ارفاقی دانشجویان می توانند برای خروج از کشور اقدام نمایند

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

ای گرفتن مجوز ادامه تحصیل در خارج از کشور نیاز است که از مدت فارغ التحصیلی شما در داخل کشور بیشتر از بر

 .یک سال نگذشته باشد

 آیا امکان تغییر تاریخ اعزام وجود دارد؟ 

 .داشتماه وجود خواهد  6اگر تاریخ ثبت نام فرد مشمولی بعد از موعد اعزام باشد، امکان تغییر و تعویق آن تا 

  

  



 شرایط کلی مشموالن برای خروج از کشور کدام است؟

 .مشمول الزم است فاقد غیبت باشد

 .همچنین باید دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیل وی شفاف باشد

 در سنوات اولیه تحصیلی و یا سنوات ارفاقی بوده و اگر به هر دلیلی تحصیل نمی کند، کمتر از یک سال گذشته باشد

 .برای مراجعت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را سپرده باشد

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

 .ضروری است

 مدت زمان اعطا شده برای سفرهای مطالعاتی چقدر است؟

 .ماه است 12و برای دکتری  6برای ارشد 

  

  

 ميزان وثيقه سفر های مورد استفاده مشموالن چقدر است؟

همانطور که در قسمت های فوق اشاره کرده بودیم هر یک از مشمولین می توانند سفرهای متفاوت علمی، زیارتی و ... 

یشتر  به خارج از کشور داشته باشند. برای هر یک از این سفرها مبلغ تعهد متفاوت است که در ادامه این مورد را ب

 .بررسی خواهیم کرد

  

  

 مبلغ وثیقه برای خروج از کشورمشمولین

 میلیون لایر وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی 80 سفر علمی 

 میلیون لایر وجه نقد  200 سفرجهت ادامه تحصیل 

 میلیون لایر وجه نقد  150 سفرسیاحتی )غیرزیارتی ، غیرعلمی( 

 میلیون لایر وجه نقد 30 سفر زیارتی عراق و عربستان 

 میلیون لایر وجه نقد  150 سفردوره های مشترک 

  

  

 فرآیند رسيدگی به درخواست خروج از كشور مشمول چيست؟



 .در این قسمت همراه ما باشید تا فرآیند رسیدگی به درخواست خروج از كشور مشمول را بیشتر بررسی کنیم

تحصیل )دانشجویی و دانش آموزي ( به همراه وثیقه سفر مربوطه به وظیفه  در ابتدا نیاز است برای ارائه اشتغال به 

 .عمومی محل استقرار دانشگاه یا سكونت مشمول اقدام نمایید

 .در مرحله بعدی توسط سامانه وظیفه عمومی ناجا مجوز خروج از کشور برای شما ارسال خواهد شد

 .گذرنامه ناجا انجام خواهد شددر مرحله سوم صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط 

  

  

 صدور مهر خروج ویژه مشموالن در گذرنامه چگونه انجام می شود؟ 

سال سن دارند، می توانند برای سفر به کشور   50به صورت کلی تمامی مردانی که در خارج از کشور هستند و زیر 

و ماقبل آن که به سن پنجاه سال  01/09/1381خودمان تقاضای مهر خروج ویژه را ثبت نمایند. در حال حاضر متولدین 

 .تمام شمسی نرسیده باشند و فاقد کارت پایان خدمت یا هستند می توانند شامل قوانین خدمت وظیفه عمومی هستند

 :این افراد برای دریافت مهر خروج ویژه مشموالن باید دارای شرایط زیر باشند

 .ن سرکنسولگری باشندمشموالن متولد خارج از کشور، ساکن در حوزه ای 

 .سال اقامت متوالی بوده باشند 3افرادی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده اند، باید دارای 

 :مدارک الزم برای صدور مهر خروج ویژه مشموالن 

 .مراجعه کنید  mikhak.mfa.gov.ir در ابتدا متقاضی نیاز است به سامانه میخک در نشانی

 .ثبت نام در سامانه میخک و دریافت کدرهگیری برای صدور مهر خروج ویژه مشموالن اقدام نمایید  برایدر ابتدا باید 

بابت صدور مهر خروج ویژه مشموالن بحساب سرکنسولگری، )طبق   یورو را  20همچنین باید اصل قبض واریز مبلغ 

 .جدول هزینه های کنسولی( واریز کنید

 .یورو الزامی است 50قاضای خود را ثبت می کنند، ارائه مبلغ برای افرادی که اولین بار است ت

  

  

 آشنایی با شرایط خروج از کشور نظام وظيفه

همانطور که می دانید تمامی مشمولین برای خروج از کشور باید واجد شرایط ذکر شده باشند زیرا در غیر این صورت 

راد و مشموالنی که قصد خروج از کشور را دارند، نیاز است اجازه خروج از کشور به آن ها داده نخواهد شد. تمامی اف

 .دارای کارت پایان خدمت و معافیت از سربازی داشته باشند

 .به صورت کلی تمامی مشموالن برای خارج از کشور نیاز است وثیقه داشته باشند

 :کشور به آن ها داده شود قبل از ارائه وثیقه نیز نیاز است افراد دارای شرایط زیر باشند تا اجازه خروج از



 .افراد فارغ التحصیل از مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی باید مهلت برای اعزام داشته باشند

 .سال تمام داشته باشند 18تمامی متقاضیان خروج از کشور نیاز است 

 .به عالوه شخص نباید غیبت سربازی داشته باشد

 .اریخ فراغت آنها باید کمتر از یکسال باشداند تهمچنین دانشجویانی که فارغ التحصیل شده

الزم است شخص مشمول باید میزان وثیقه تعیین شده را بر اساس نوع سفر خود را بپردازد که در قسمت های باالتر به  

 .آن اشاره شده است

  

  

 

  

  

 نحوه دریافت مجوز خروج از کشور مشمولين نظام وظيفه

را طی  تمدید مجوز خروج از کشورید مراحل دریافت مجوز خروج از کشور و یا اگر واجد شرایط فوق باشید، می توان

 .کنید که طبق موارد زیر تعیین شده است

 .تمامی مراحل هم به صورت حضوری و هم به صورت اینترنتی می تواند طی شود

 .کد سخا را دریافت نماییدمراجعه کنید و   10در ابتدا نیاز است به مراکز خدمات الکترونیک نیروی انتظامی یا پلیس+
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 .این کد وضعیت مشمول را از نظر معافیت تحصیلی و دیگر شرایط نشان می دهد

 :پس از دریافت کد سخا نیاز است مراحل زیر را طی کنید

 .شوید https://services.epolice.ir در مرحله اول باید وارد سامانه سازمان نظام وظیفه به آدرس

 .کردن ملی و کد سخا می رسدحاال نوبت به وارد 

 .در این مرحله یک سری اطالعات از جمله نام و نام خانوادگی، کدملی و کدپستی و... مورد نیاز است

همچنین نیاز است اطالعات مربوط به خروج از کشور همچون تاریخ ورود و خروج، نوع سفر و کشور مقصد را وارد 

 .کنید

 .پرداخت شود در مرحله بعدی باید هزینه تعیین شده

برای افرادی که دانشجو هستند نیاز است گزینه دانشجو هستم انتخاب شود. اگر معافیت تحصیلی شما تایید و یا رد شود،  

 .نتیجه پس از فرستادن درخواست مشخص خواهد شد

 .نیدپس از ثبت کردن کلیه اطالعات باید جزییات حساب قوامین خود را وارد کرده و سپس هزینه را پرداخت ک

 .در این مرحله یک سری شماره سریال و شماره درخواست به شما داده خواهد شد که باید آن را نزد خود نگاه دارید

  

  

 شرایط خروج از کشور سربازان در حين خدمت چيست؟

این   شاید این سوال برای شما پیش بیاید که آیا شرایط خروج از کشور سربازان در حین خدمت وجود دارد یا خیر. در

مورد باید به شما بگوییم که بله این مورد وجود دارد و برای خروج از کشور در حین خدمت باید به یگان خدمتی خود  

 .اطالع داده باشید

تمامی افراد مشمولی که قصد خروج از کشور را دارند نیاز است در زمان تعیین شده به کشور بازگردند و اگر این کار  

 .جریمه خواهند شدرا انجام ندهند، 

  

  

 نحوه استرداد وثيقه خروج از کشور 

یکی از سواالتی که مشمولین در رابطه با آن سوال می پرسند مربوط به نحوه استرداد وثیقه خروج از کشور است.  

برای گرفتن آن الزم است به صورت حضوری به سازمان نظام وظیفه مراجعه شده تا مبلغ وثیقه به شما بازگردانده  

 .ودش

تمامی مشمولین باید در مدت مقرر به کشور بازگشته و اگر این کار را انجام ندهند، وثیقه آن ها به نفع دولت ضبط  

 .خواهد شد



  10ممکن است گاهی در صورت مراجعه مجدد نیز مبلغ وثیقه برای افراد واریز نشود که در این صورت الزم است، تا 

 .آن، به احتمال زیاد وثیقه بازگشت داده خواهد شد روز از مراجعه صبر کرده و پس از گذشت

  

  

 

  

  

 مراحل خروج از کشور و تمدید مجوز خروج از کشور دانشجویان

در صورتی که دانشجو هستید و احتماالً مجوز خروج از کشور را دارید نیاز است مراحل زیر را برای خروج از کشور 

 .مراحل را بررسی کنیمطی کنید. در ادامه همراه ما باشید تا این 

 .و ثبت درخواست خروج از کشور می باشد  services.epolice.ir اولین مرحله مراجعه به وبسایت

تومان است،   3500گرفته باشید و هزینه ثبت نام را نیز که  10در مرحله بعدی نیاز است کدسخای خود را از پلیس + 

 .پرداخت نمایید

 .هزار تومان نیز به شماره حساب سیبا ضروری استبه عالوه پرداخت کردن مبلغ ده 

 .بعد باید به ساختمان معاونت دانشجویی مراجعه کرده و ضمانت خود را بسپارید

هر دانشجویی الزم است در بازه های زمانی اعالم شده انتخاب واحد کرده و همچنین بدهی مالی به دانشگاه خود نداشته 

 .باشد
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 .نزد دانشگاه بابت ضمانت ضروری خواهد بودمیلیون سفته  3همچنین سردن 

  .جهت اخذ پاسپورت و انجام سایر مراحل مراجعه نمایید 10در نهایت نیاز است دوباره به پلیس +

  

 خالصه مطلب

مشموالن بپردازیم. تمامی مراحل و نکات   تمدید مجوز خروج از کشور ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی شرایط

رسی گردید و همچنین مواردی را که باید دانشجویان مشمول برای خروج از کشور طی نمایند، بررسی مربوط به آن بر

شد. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در این رابطه داشتید، می توانید با کارشناسان ما  

 .تماس بگیرید

  

  

از سراسر کشور از  حوه تمدید مجوز خروج از کشور مشموالنن برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزییات

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلطریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

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

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

  

  

 

https://irantahsil.org/

