«« دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور می بایست قبل از ثبت درخواست به نکات ذیل
توجه نموده و اقدامات الزم را انجام دهند»» .

 .1دانشجویان مشمول جهت ثبت درخواست های خروج از کشور ( سیاحتی و زیارتی) می بایست به سایت
 www.services.epolice.irمراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند.
 .2لبل اس ثبت درخًاست َیچگًوٍ مزاخؼٍ حضًری پذیزفتٍ ومی شًد ي داوشدً می ببیست ابتذا اس عزیك سبمبوٍ مذکًر
درخًاست خًد را ثبت ومبیذ ي یک ريس اداری بؼذ اس ثبت درخًاست ( ي ارسبل اعالػبت بٍ ياحذ داوشگبَی) خُت اودبم
مزاحل بؼذی خزيج بٍ امًر داوشدًیی يالغ در سبختمبن ستبدی للُک مزاخؼٍ ومبیذ.
 .3داشته کذ سخبء خُت ثبت درخًاست الش امیست( .بزای دریبفت ایه کذ پزیىت تبئیذیٍ مؼبفیت تحظیلی خًد را اس دفبتز
پلیس  01 +دریبفت ومبئیذ).
 .4افتتبح حسبة لزع الحسىٍ بٍ وبم شخض داوشدً در ببوک لًامیه  ،بب دریبفت رمش ایىتزوتی خُت پزداخت َشیىٍ ثبت
درخًاست ي مبلغ يثیمٍ.
 .5تؼزفٍ ثبت درخًاست خزيج اس کشًر سی ي پىح َشار ریبل می ببشذ(پزداخت در سبمبوٍ طًرت می پذیزد).
 .6خزيج اس کشًر در َز ویمسبل مشزيط بٍ داشته اوتخبة ياحذ در ویمسبل مذکًر بًدٌ ي بب درخًاست َبی خبرج اس تبریخ
مظًة َز تزم یب درخًاست َب ی بیه دي ویمسبل مخبلفت خًاَذ گزدیذ.
 .7در خظًص سفزَبیی کٍ ممظذ داوشدً چىذ کشًر می ببشذ کشًر ايل مًرد وظز می ببشذ.
َ .8ز درخًاست می ببیست حذالل دي َفتٍ ي حذاکثز  3مبٌ لبل اس تبریخ خزيج ( در یک ویمسبل) ثبت گزدد ،در غیز ایه
طًرت داوشگبٌ َیچ مسئًلیتی در لببل ػذم طذير مدًس وخًاَذ داشت.
 .9مذت سمبن خزيج خُت سفزَبی سیبحتی ي سفزَبی سیبرتی بٍ ػزاق ي ػزبستبن حذاکثز  03روز می ببشذ.
 .01شمبرٌ تلفه َمزاٌ داوشدً خُت َمبَىگی مًرد ویبس است ،در ثبت آن دلت ومبئیذ .شمب در َز سمبن می تًاویذ بب يارد
شذن بٍ سبیت  ،مزاحل کبر خًد را مشبَذٌ ومًدٌ ي وسبت بٍ اودبم مزاحل بؼذی الذام ومبئیذ( .مزاحل تبئیذ اس عزیك
پیبمک سبمبوٍ وظبم يظیفٍ ویش بٍ شمب اعالع دادٌ می شًد).
 .00پس اس مشبَذٌ تبئیذیٍ درخًاست تًسظ وظبم يظیفٍ در سبمبوٍ مزبًعٍ ،در طًرت وذاشته پبسپًرت بٍ یکی اس دفبتز
پلیس  01+مزاخؼٍ ومبئیذ.
 .02متمبضیبن سفز سیبرتی می ببیست در سمبن مزاخؼٍ بٍ ياحذ ،وبمٍ کبريان سیبرتی ي یب فیش تبئیذ شذٌ يایشی حح الشیبرٌ خًد
را َمزاٌ داشتٍ ببشىذ( .طزفب بدش اربؼیه)

