
 راهنماي دریافت پاسپورت وویزاي دانشجویی 
 

 :ابطال مدرك اقامتی
 
 ثبت نام اولیه باید به دانشگاه مراجعه کرده و فرم اولیه را پر کنید و با گرفتن نامه از دانشگاه به اداره اتباع   براي-1

 (استانی که در آن قبول شده اید) رفته فرم تأیید اصالت مدرك اقامتی را پر کرده و کارت خود را باطل می کنید. 
سه  -2 خروجی  نامه  یک  شما  به  کارت  ابطال  از  در   پس  نام  ثبت  براي  نامه  یک  و  حساب  تسویه  نامه  یک  و  ماهه 

 .دانشگاه داده می شود
 

 نکته:  
کنید استفاده  آنها  از  بعدي  مراحل  در  تا  بگیرید  کپی  چند  هایتان  نامه  از  مرحله  هر  پایان  در    .حتما 

تردد   (برگه  نظر  مورد  مدرك  اقامتی،  مدرك  اصالت  تأییدیه  با  همزمان  که  است  ذکر  مدتقابل  کارت  خروجی  یا  دار 
 .هویت) باطل خواهد شد

  
 : دریافت گذرنامه تحصیلی

  
فرم هایی را که از متصدي ثبت نام دانشگاه خود دریافت  ماهه ،گواهی اشتغال به تحصیل و  3پس از گرفتن برگه  -3 

وزارت علوم مراجعه کنید) و نامه میکنید به کنسولی دانشگاه شهرتان برده(اگر کنسولی نداشتید به امور دانشجویان  
  اي با عنوان درخواست گذرنامه دریافت نمایید.

  
 :  نکته مهم   
یا    و  تغییر رشته  آینده قصد  هاي  ماه  در  اگر  اند  به تحصیل  اي مشغول  در رشته  و  کارت هستند  داراي  که  کسانی 

 . کنکور مجدد دارند سعی کنند کارت خود را باطل نکنند تا در عمل انجام شده قرار نگیرند
 
   :دانشجویانحداقل مدارك مورد نیاز براي ارایه درخواست صدور پاسپورت در امور   
  با عنوان در خواست صدور پاسپورت  محل تحصیلنامه ي دانشگاه یا کنسولی شهر  
  برگه سبز سه ماهه به همراه فتوکپی  
  یا همان برگه ي تسویه حساب   گواهی اشتغال به تحصیل  

   
 :   حداقل مدارك مورد نیاز براي تایید مدارك توسط امورخارجه ي تهران 

  علوم با عنوان صدور پاسپورتنامه ي وزارت  *
    همان گواهی اشتغال به تحصیل  یا دانشگاه محل تحصیل محل تحصیل نامه ي کنسولی شهر *
نمایندگی امور خارجه شهرتان تایید نکرده باشید) ولی    برگه را توسط  4 دبیرستان( به شرطی که قبال   چهار برگه ي*

 .بهتر است همراه داشته باشید
 ازسفارتو فیش    فرم درخواست پاسپورت  دریافت * 

دانشجویان اتباع خارجی  وویزای   پاسپورت دریافت راھنمای   



  :نکته 
نام  افرادي که گواهی تولد دارند و در ایران به دنیا آمده اند اگر در هنگام پر کردن فرم درخواست پاسپورت از سفارت

تولدشان را در ایران بنویسند بعد ها وزارت علوم از آنها گواهی تولد بیمارستان و یا استشهاد محلی والدت شهر محل  
(منزل) را میخواهد که اگر نام والیت خود در افغانستان را بنویسند دیگر نیازي به ارایه گواهی تولد یا استشهاد محلی 

ت هویت آوارگان افغانی) شماره خانوار آن را به اداره ي اتباع (با عنوان: کار   ندارند.اگر کارت آبی قدیمی دارید
محله  و گواهی تولد را بگیرید .اگر گواهی تولد نداشتید و در منزل به دنیا آمدید از شوراي محل   شهرتان ببرید

رت علوم استشهاد محلی بگیرید ( این فرم را باید از ناجاي شهرتان یا امور دانشجویان وزا  گواهی والدت و تان
 .بگیرید ) سپس به شوراي محلتان مراجعه کنید

    
  

 :درخواست ویزاي تحصیلی
و نامه اي با عنوان درخواست ویزا براي وزارت علوم دریافت    به دانشگاه و یا کنسولی محل تحصیل مراجعه کرده     

  اقدام نمایید،         برگه ي تاییدیه ي پاسپورت نمایید .سپس به سفارت رفته و به گرفتن پاسپورت و
در میدان امام خمینی (توپخانه) بروید و برگه ي تاییدیه ي پاسپورت و پاسپورت را   کنسولی امور خارجه   سپس به  

بت به این وزراتخانه ارایه دهید. سپس از این وزارتخانه نامه اي درون پاکت بزرگ با عنوان ابالغ به اداره کل براي ث
گذرنامه ي تهران دریافت نمایید.آن را به اداره کل گذرنامه ي تهران خیابان ولیعصر برده و با گرفتن اطالعات و ثبت 

 .در سیستم ناجا آن نامه را نزد خود نگه دارید
   

   :حداقل مدارك مورد نیاز براي درخواست ویزا براي سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
  نامه درخواست ویزا از دانشگاه یا کنسولی دانشگاه*
 پاسپورت و اعتبار آن  پاسپورت به همراه فتوکپی از صفحه ي اول و*
  :نکته مهم 

هرات،کابل،مزارشریف یا قندهار و یا کیش (کیش فقط براي خانمها در شرایط شما براي فرم درخواست ویزا میتوانید  
 .را به عنوان مقصد خود انتخاب نمایید خاص)

  
و پر کردن فرم درخواست ویزا ، حدود     به سازمان امور دانشجویان و دادن حداقل مدارك مورد نیاز   پس از مراجعه

 .یک ماه دیگر به کنسولی امور خارجه (توپخانه) مراجعه و شماره ي فکس درخواست ویزاي خود را دریافت نمایید
 
   

 :گذرنامه ناجا در تهران یا شهرستان ها  حداقل مدارك مورد نیاز براي گرفتن خروجی قطعی از اداره
 نامه ي درون پاکت بزرگ کنسولی امور خارجه در صورت نیاز*
 نامه ي اداره ي گذرنامه ي شهر خود*
 برگه ي سه ماهه ي خروجی گذرنامه*
 .پاسپورت+بلیط هواپیما اگر قصد پرواز هوایی دارید*



روز روي   15چند روز بعد شما مهري با عنوان خروجی قطعی با اعتبار  پس از رفتن به اداره کل گذرنامه همان روز یا    
 .روز باید از ایران خارج شوید   15پاسپورت دارید و در طی این  

 .اما جدیدا با مراجعه به ناجاي شهر خود نیز میتوانید خروجی بگیرید
شما باشد هر کدام موجود بود براي   اگر میل داشتید تذکره ي پدر پدر بزرگ یا عمو یا برادر خود که هم کنیه  :نکته

 .همراه خود ببرید گرفتن تذکره  
در حال حاضر داشتن تذکره الزامی نیست.کسانی که شرایط مالی و زمانی را ندارند احتیاجی به گرفتن تذکره  :نکته

 .تفی استندارند هرچند سفارت براي ارایه تذکره از دانشجویان تاهد ارایه تذکره میگیرد که در حال حاضر من

  
 

 آدرس ها:
 *    دانشگاه جامع علمی کاربردي: 

683  پالك الهی، نجات و  حافظ خیابان بین انقالب، خیابان تهران،  

 02182779: تلفن 

 *دانشگاه  جامع   علمی  کاربردي  تهران   غرب 

66923486-021:  تلفن  5 پالك   پرچم،  خیابان توحید، خیابان توحید،  میدان تهران،: نشانی   

الکترونیکی پست  :  

02142573000: تلفن   

02142573302: دورنگار   

 14 الی  8 ساعت چهارشنبه الی شنبه: پاسخگویی ساعات 

 

 سفارت افغانستان: *

2 پالك چهار کوچه نبش  -  پاکستان  خ - آباد عباس - تهران      
 
      88735600: فکس              8873 5040 - 88737050:  تلفن 

 info(at)afghanembassy.ir: ایمیل      
 
 



     *نشانی وزارت علوم وتحقیقات:

 وزارت  ساختمان  جنوبی،  پیروزان  خیابان  نبش  هرمزان، خیابان  خوردین،  بلوار  صنعت،  میدان  قدس،  شهرك  تهران،  
64891-14666    16  الی 8  کاري  ساعت.  فناوري  و   تحقیقات  علوم،  

الکترونیکی  پست  : info@msrt.ir 

021-82231000:  تلفن   

64891-14666:  پستی  کد   

 1513-14665:  پستی  صندوق  
 ایرانی)  غیر آدرس جدید وزارت علوم (بخش دانشجویان*

خیابان انقالب ـ میدان فردوسی ـ خیابان شهید موسوي ( فرصت جنوبی سابق) جنب هتل اسکان ـ سازمان امور دانشجویان تلفن : 
88828051 

 
 آموزش و پرورش تهران (براي تایید مدارك): *

خیابان ایرانشهر ساختمان آموزش  به سمت خیابان ایرانشهر یا ساختمان مرکزي بانک ملت رفته نبش   -ایستگاه متروي طالقانی  
 وپرورش می باشد که می توانید براي تایید مدارك به طبقه چهارم بروید. 

 : امورخارجه    کنسولی  آدرس

 خارجه امور وزارت -) ره( خمینی امام خیابان-)  ره( خمینی امام میدان تهران، ایران، اسالمی جمهوري

61151:  تلفنخانه  

66739191:   عمومی روابط  

61154275:  دورنگار  

1136914811:   کدپستی  

 www.mfa.ir : تارنما

الکترونیکی پست  : info@mfa.gov.ir 


