
اگر به سن مشمولیت رسیده و قصد خروج از کشور را داشته باشید، از شما وثیقه ای طلب می شود که باید نزد دولت به 

امانت بگذارید. این وثیقه پس از بازگشت امکان بازپس گیری دارد؛ اما قبل از هر چیز باید با شرایط و مراحلی که برای 

شنا شوید. به دلیل اهمیت این موضوع ما در ادامه قصد داریم به بررسی تعیین شده، آ پس گرفتن وثیقه خروج از کشور

نحوه عودت وثیقه خروج از کشور بپردازیم و به شما کمک کنیم که بتوانید این کار را در کمترین زمان ممکن انجام 

 .دهید

  

  

 پس گرفتن وثیقه خروج از کشور 

از بازگشت، بدین صورت است که ابتدا باید در سازمان نظام  از نظام وظیفه پس پس گرفتن وثیقه خروج از کشورنحوه 

 .وظیفه حاضرشوید تا ابتدا پاسپورت شما بررسی شود و سپس مبلغ بازگردانده شود

نکته ای که در رابطه با عودت وثیقه خروج از کشور باید بدانید اعالم کردن زمان بازگشت به سازمان نظام وظیفه است  

ور در همان زمان می باشد. اگر یکی از این موارد را انجام ندهید برای مراحل بعدی با و حاضر شدن در داخل کش

 .مشکل مواجه خواهید شد

از جمله این مشکالت می توان به ضبط شدن وثیقه توسط دولت اشاره کرد. حتی ممکن است جریمه نیز برای شما در  

 .نظر گرفته شود
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 خواست خروج از کشور مراحل دریافت وثیقه و ثبت در

 .برای دریافت وثیقه خروج از کشور مراحلی تعیین شده است که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد

 مراجعه به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم (۱

در این مرحله جهت دریافت نامه معرفی به سازمان وظیفه عمومی ناجا و سازمان نظام وظیفه از سازمان امور 

 .شجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید مراجعه کنیددان

در این نامه اطالعاتی هچون،مشخصات تحصیلی قبلی و مشخصات محل تحصیل پذیرفته شده ثبت می شود و از 

سازمان وظیفه عمومی ناجا درخواست می گردد که نسبت به روشن شدن وضعیت نظام وظیفه شخص موردنظر اعالم 

 .نظر شود

 جعه به سازمان وظیفه عمومی ناجا مرا (۲

مرحله بعدی مراجعه پدر، مادر یا نماینده قانونی )وکیل( فرد مشمول به سازمان وظیفه عمومی و دریافت نامه از این 

 .سازمان جهت تحویل به بانک، جهت واریز وجه الضمان و دریافت فیش واریزی نقدی از بانک می باشد

 ثیقهمراجعه به بانک جهت پرداخت و (۳

 .در مرحله بعدی باید برای پرداخت مبلغ وثیقه به حساب خزانه داری و دریافت فیش واریز نقدی اقدام نماید

 مراجعه مجدد به سازمان وظیفه عمومی  (۴

در مرحله چهارم جهت تحویل فیش واریزی وجه الضمان به سازمان وظیفه عمومی و درخواست صدور نامه به 

 .دانشجویان مبنی بر ضبط وثیقه باید اقدام شودسازمان امور 

 .مراجعه مجدد به سازمان امور دانشجویان (۵

در مرحله پنجم داوطلبان باید جهت تحویل نامه جوابیه نظام وظیفه به سازمان امور دانشجویان و دریافت جواب نامه  

 .سازمان امور دانشجویی برای وزارت امور خارجه اقدام نمایند

 .مراجعه به وزارت امور خارجه (۶

در مرحله آخر افراد مشمول می توانند جهت تایید اشتغال به تحصیل و دارا بودن شرایط الزم، با پرداخت مبلغ وثیقه   

 .مجوز خروج از کشور خود را دریافت نمایند

  

  

 .کلیک کنید راهنما خروج از کشور برای ادامه تحصیلبرای دریافت 
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 شموالن شرایط کلی برای خروج از کشور م

پس از بررسی شرایط پس گرفتن وثیقه خروج از کشور بهتر است با شرایط کلی که برای خروج از کشور مشمولین  

 .تعیین شده، آشنایی داشته باشید که در ادامه بررسی خواهیم کرد

 :از جمله شرایطی که مشموالن برای خروج از کشور بایستی بدانند، عبارتند از

 عدم غیبت مشمول  •

 ودن معافیت تحصیلیدارا ب •

 تحصیل در سنوات مجاز  •

 قرارگرفتن در مهلت معرفی یک ساله در نظر گرفته بعد از تحصیل •

 امانت گذاشتن وثیقه خروج از کشور •

 ارائه ی گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان  •

 ارائه ی مجوز خروج موقت از کشور برای دانشجویان  •

  

  

 درمان بیماری شرایط خروج از کشور جهت  

افراد مشمول می توانند برای درمان بیماری نیز از کشور خارج شوند. شرایط خروج از کشور برای درمان بیماری 

 .شامل موارد زیر می شود

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

 .عمومی ناجا می باشدپزشکی سازمان وظیفه 

 .قوانین مدت خروج از کشور این دسته از مشموالن را، به اندازه طول درمان تعیین کرده است (۲

  

  

 مدارک الزم برای وثیقه خروج از کشور 

 :مدارک موردنیاز برای خارج شدن مشموالن از کشور عبارتند از

 اصل کارت ملی به همراه کپی ︎▪

 کپی اصل شناسنامه به همراه  ︎▪

 گواهی فراغت و یا اشتغال به تحصیل︎▪

 برگه فارغ التحصیلی برای فارغ التحصیالن︎▪

 برگه اعزام به خدمت︎▪

 باز کردن حساب در بانک قوامین ︎▪

  



  

 انواع سفر های مورد استفاده مشموالن 

 :انواع سفر هایی که معموال مشموالن برای آن وثیقه ارائه می دهند

 سفرهای علمی •

 رتیسفرهای زیا •

 سفرسیاحتی )غیرعلمی و غیرزیارتی( •

 سفر ورزشی •

 سفر مطالعاتی  •

 سفرکاری یا ماموریتی  •

 دوره های مشترک  •

  

  

 .کلیک کنید درخواست خروج از کشوربرای اطالع از نحوه ارائه 

  

  

 میزان وثیقه سفر های مورد استفاده مشموالن 

گرفتن وثیقه خروج از کشور چگونه است، ابتدا بایستی بدانید برای سفر های مختلف باید به  برای آن که بدانید نحوه پس 

 .میزان متفاوتی وثیقه را نزد دولت امانت بسپارید

 :بنابراین میزان وثیقه سفر های مختلفی که مشموالن معموال از آن ها استفاده می کنند به شرح زیر می باشد

 .میلیون تومان وجه نقد می شود3ستان شامل سفرهای زیارتی به عراق و عرب

میلیون تومان وجه نقد ) داشتن شرایط الزم  20سفر برای ادامه تحصیل )معافیت تحصیلی خارج از کشور( شامل 

 .خروج از کشور مشمولین برای ادامه تحصیل الزامی است ( خواهد بود

 .ن تومان وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی می شودمیلیو  8میزان وثیقه مورد نیاز برای سفرهای علمی شامل مبلغ 

 .میلیون تومان وجه نقد می شود 15سفر سیاحتی )غیرزیارتی ، غیرعلمی( شامل 

 .میلیون تومان وجه نقد خواهد بود 15سفر دوره های مشترک شامل 

توانید با ما در تماس   در صورتی که سوالی در رابطه با نحوه عودت وثیقه خروج از کشور و یا مقدار آن دارید می

 .باشید
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 آیا دانشجویان برای خروج از کشور محدودیت دارند؟

افرادی که مشمول شده اند اگر دارای معافیت تحصیلی باشند، اجازه خروج از کشور خواهند داشت. این اجازه تا زمان 

 .خاصی به افراد داده می شود

را به تاخیر می اندازند، می توانند به صورت قانونی اجازه خروج از کشور  افرادی که به دلیل سربازی سربازی خود 

 .را دریافت کنند

برای درخواست خروج از کشور، مشموالن باید ابتدا گواهی اشتغال به تحصیل خود را ارائه دهند. سپس سازمان نظام  

 .واهد شدوظیفه این گواهی را به ناجا تحویل داده و در نهایت گذرنامه افراد صادر خ

  

  

 .کلیک کنید شرایط خروج از کشور دانشجویانبرای اطالع از 

  

  

 ز کشور مشمولیننکات مهم در رابطه با خروج ا
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 :برای خروج از کشور یک سری شرایط اختصاصی نیز تعیین شده است که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد

افرادی می توانند از کشور خارج شوند که غیبت نداشته و دارای برگه معافیت پزشکی یا معافیت کفالت و   •

 .معافیت سربازی می باشند

 .دیپلم و پیش دانشگاهی که هنوز فرصت معرفی به نظام را دارندفارغ التحصیالن مقاطع  •

سال کامل را به  18گواهی اشتغال به تحصیل و یا برگه معافیت تحصیل برای دانشجویانی صادر می شود که  •

 .پایان رسانده اند

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

کشور تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و برگ ثبت اتمام تحصیل باید کمتر  برای صادر شدن گواهی خروج از  •

 .از یک سال باشد

ضمانت کردن میزان وثیقه الزم توسط مشمول فرد با توجه به نوع سفر و طول دوره نیز جزء شرایط تعیین  •

 .شده می باشد

  

  

 میزان وثیقه خروج از کشور برای نخبگان 

ای مسلح، نخبگان می توانند از دادن وثیقه معاف شده و فقط با تعهد کتبی اقوام درجه  طبق مقررات بنیاد نخبگان نیروه

 .یک مجوز خروج از کشور دریافت کنند

 .ضمانت نامه بانکی برای خروج از کشور شامل موارد زیر می شود

 روش اول: پول نقد

 .در این روش با پرداخت پول نقد به بانک می توانید وثیقه را بگیرید

 دوم: سند یا سفته روش 

 .یا سند می توانید معرفی نامه بگیرید  در روش دوم با ارائه سفته

 .بانک با دریافت سند شما را به شهرداری ارجاع داده و می توانید مجوز خروج از کشور را دریافت کنید

  

  

 خالصه مطلب

ی کردیم در این مطلب به جزییات  یک سری شرایط تعیین شده است که ما سع پس گرفتن وثیقه خروج از کشوربرای 

مربوط به آن بپردازیم. از آنجایی که عدم رعایت این شرایط منجر به ضبط وثیقه توسط دولت خواهد شد، سعی کردیم 

تمامی جزییات مربوط به آن را بررسی کنیم. عالوه بر بررسی شرایط و مراحل عودت وثیقه خروج از کشور، ما  

بررسی کردیم و همچنین مقدار وثیقه هایی که توسط دولت درخواست می شود نیز مورد  شرایط خروج از کشور را نیز  

بررسی قرار دادیم. برای دریافت اطالعات بیشتر نسبت به وثیقه های خروج از کشور می توانید با کارشناسان ما در 

 .تماس باشید

  

 


