
 مراحل اخذ گذرنامه و ویزاي تحصیلی                                

 ابطال مدارك اقامتی  .1

به اداره اتباع خارجی استانداري محل سکونت جهت و مراجعه اخذ نامه پذیرش از دانشگاه  -
 .مفاصا حساب دریافت و  هویت ابطال کارت

دانشگاه کاشان در خصوص ابطال کارت محل سکونت  به ي ارائه نامه اداره اتباع استاندار -
 .موقت و مفاصاحساب

همراه با نامه گواهی پذیرش که توسط استانداري محل سکونت  اداره اتباع رونوشت نامه -
گردد به امور کنسولی دانشگاه اصفهان و ارائه نمودن مدارك جهت صدور  دانشگاه صادر می

 .برگه درخواست تحصیلی

روز تا یک ماه زمان می  20الزم بذکر است صدور برگه درخواست تحصیلی حدودا  :1نکته
برد ضمنا مراحل بعدي با ارسال پیامک توسط امور کنسولی دانشگاه اصفهان به دانشجویان 

 .گرامی اطالع رسانی میگردد

 آنهادیپلم و پیش دانشگاهی و ریز نمرات تحصیلی شامل اصل مدارك  در این مرحله :2نکته
استان محل اخذ  اداره کل آموزش و پرورش ،باید توسط آموزش و پرورش شهرستان 

 .گرددتایید  کشور متبوعوزارت امور خارجه و سفارت مدارك ،
جهت امور   30/13الی  30/9دانشجویان روزهاي دوشنبه و چهارشنبه از ساعت :3نکته

 .کنسولی به دانشگاه اصفهان مراجعه ننمایند 
 امور کنسولیدرخواست تحصیل توسط دانشگاه اصفهان با مراجعه به  برگه ازصدور بعد -

تکمیل مدارك الزم جهت اخذ گذرنامه تحصیلی  به امور  ازمان امور دانشجویان وزارت وس
 .دانشجویی و بورسهاي وزارت خارجه معرفی می گردند



ر متبوع ومعرفی دانشجو توسط امور دانشجویی و بورسهاي وزارت خارجه به سفارت کش  -
 .جهت صدور گذرنامه تحصیلی

 .گذرنامه تحصیلی توسط سفارت متبوع حدودا سه ماه زمان می برد تا  صادر گردد: 4نکته
 به پلیس ناجا واقع در خیابان ولیعصر مراجعه می نماید  پذیرفته شده پس از دریافت گذرنامه -

 درخواست ویزا تحصیلی  .2

کنسولی دانشگاه اصفهان ارائه نموده و مجددا جهت نامه پلیس ناجاي تهران را به امور  -
درخواست صدور شماره ویزاي تحصیلی به سازمان امور دانشجویان وزارت مراجعه می 

 .دننمای

 خروج و مراجعت .3

پس از اخذ شماره ویزاي تحصیلی  به پلیس ناجاي استان محل سکونت خود مراجعه نموده و  -
 .درخواست خروج از کشور می نماید

 .صدور شماره ویزا حدودا یک ماه زمان می برد:نکته 

 ثبت نام قطعی  .4

 اصل ارائهبا  توسط کشور متبوع خروج از کشور و اخذ روادید تحصیلی پذیرفته شده پس از -
بعمل از ایشان  ثبت نام قطعی  ،به دانشگاه و مدارك تحصیلی روادید تحصیلی ،گذرنامه 

 .خواهد آمد 

 مدارك الزم جهت صدور گذرنامه
پیش  ، اصل و ریز نمرات آن دیپلماصل  تحصیلی  که شامل  و ممهور نمودن مدارك تایید .1

ریز نمرات آن توسط آموزش و پرورش شهرستان و اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاهی 
  استان محل تحصیل و همچنین تایید مدارك توسط  وزارت امور خارجه و سفارت کشور متبوع



 .از دانشگاهگواهی اشتغال به تحصیل  .2

  .نامه صدور گذرنامه از امور کنسولی دانشگاه اصفهان .3

 مدارك الزم جهت صدور پروانه اقامت

بنام  2171150206006تومان نزد بانک ملی به شماره حساب  000/20پرداخت فیش به مبلغ  .1
 .اداره اتباع

 . 3*4دو قطعه عکس  .2

 .گواهی اشتغال به تحصیل .3

 .)دو سري ( تحصیلی گذرنامه کپی از صفحات اول  و ویزاي  .4

 .)دو سري ( تکمیل فرم درخواست پروانه اقامت  .5

 .نامه صدور اقامت از امور کنسولی دانشگاه اصفهان .6

 .اداره اتباع جهت  پوشه آبی .7

 .والدین جهت ارائه به وزارت علوم کپی مدارك هویتی .8

 .تکمیل فرم استشهاد محلی براي متولدین ایران .9

 واخذ گواهینامه رانندگیمدارك الزم جهت معرفی 
 .داشتن تاهل .1

 .ت داشته باشدماه اقام 6گذرنامه حداقل  .2

  .گواهی اشتغال به تحصیل  .3

 تمدید اقامت  و روادید خروج ،جهت صدور گذرنامه  هزینه قابل پرداخت

 )تومان  000/20( تمدید پروانه اقامت  -



 )تومان  000/20( صدور پروانه اقامت  -

 )تومان  000/2( مراجعت به کشور خروج دائم و خروج و  -

 )رایگان ( خروج داخلی  -

 .بنام اداره اتباع می باشد   2171150206006مبالغ فوق نزد بانک ملی به شماره حساب  -

 .اقدام گردد روز قبل از خروج  10تحویل مدارك جهت صدور روادید خروج حداقل  -

از پایان تاریخ اقامت ارائه روز قبل  30تحویل مدارك جهت تمدید اعتبار اقامت حداقل  -
 .گردد

      000/30به تاریخ ورود و خروج و یا اقامت گذرنامه دقت فرمایید به ازاي هر روز تاخیر مبلغ  -      
 .بنام اداره اتباع 2171159005004حساب شماره  نزد بانک ملی و به تومان جریمه        ه

 .هیه بلیط اقدام گرددفقط پس از اخذ روادید خروج نسبت به ت -      

 :در دانشگاه اصفهان  غیر ایرانیآدرس  دفتر سرپرستی دانشجویان 
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