
از کشور اطالعیه مربوط به تمدید اقامت و صدور روادید خروج 
 شاغل به تحصیل در دانشگاه کاشان دانشجویان غیر ایرانی 

توسط معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان  با امور کنسولی  انجام شدههاي  به هماهنگی عنایتبا 
روادید خروج از کشور دانشجویان غیر ایرانی مقرر  به تمدید اقامت و صدورامورمربوط  دانشگاه اصفهان در خصوص تسهیل

از قسمت سرپرستی دانشجویان غیر   هبا مراجعه به سایت دانشگاه کاشان و دریافت فرمهاي مربوط مذکورشد دانشجویان 

سرپرستی دفتر به   20/01/1395 ایرانی  و تکمیل نمودن اطالعات فرمهاي مذکور با ارائه  اصل مدارك از تاریخ 

 .نمایندن غیر ایرانی دانشگاه کاشان اقدام دانشجویا

تمدید اقامت و روادید خروج فقط براي تحویل مدارك  به دفتر سرپرستی دانشگاه کاشان جهت   الزم به ذکر است 
پذیر می باشد و در خصوص دانشجویان جدید الورود  ویزاي تحصیلی و تاریخ اقامت دارند امکانگذر نامه با دانشجویانی که 
از اداره  حساب کارت هویتاخذ مفاصا: تمام مراحل مربوط به شخصاالزم است ، ویزاي تحصیلی ندارند  وي که  گذرنامه 
اولین ن تا پایا(اخذ گذرنامه و ویزاي تحصیلی  جهتوزارت علوم  ، عزیمت بهامور کنسولی دانشگاه اصفهان ، اتباع استانداري

مدارك تحصیلی که به و گذرنامه  اصلبا پس از اخذ گذر نامه و ویزاي تحصیلی پیگیري نمایند و     )نیمسال تحصیلی پذیرش
 .سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی مراجعه نمایند به دفتررسیده باشد  تایید سفارت کشور متبوع 

 پروانه اقامت جهت تمدیدمدارك مورد نیاز 

بنام اداره گذرنامه اتباع  بانک ملینزد   2171150206006ریال به شماره حساب  000/200واریز مبلغ  .1

 خارجی 

 تکمیل فرم درخواست تجدید پروانه اقامت .2

 گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه  .3

 اصل گذرنامه .4

 را تحویل فرمایید فوقمدارك  از پایان مهلت اقامت روز قبل 30 قامت پروانه اجهت تمدید اعتبار :نکته 

هزار  000/30روز تاخیر مبلغ ورود، خروج و یا اقامت گذرنامه دقت فرمایید، به ازاء هر  لطفا به تاریخ
 اداره اتباع –بانک ملی   2171159005004شماره حساب جهت واریز جریمه  .شوید جریمه می تومان

 



 

 مدارك مورد نیاز صدور روادید خروج

بنام اداره گذرنامه اتباع  بانک ملینزد   2171150206006به شماره حساب  ریال 000/20واریز مبلغ  .1

 خارجی 

 

 )مراجعت ( تکمیل فرم درخواست صدور روادید خروج  .2

 
 اصل گذر نامه  .3

 

پذیرش  -کنکور سراسري( جدید الورود   الزم به ذکر است  دانشجویان غیر ایرانی
که فاقد گذرنامه و روادید تحصیلی می باشند  تبعه افغانستان و متولد ا یران) آزاد 

مراه مدارك الزم به ه به فرم استشهاد محلی  اقدام و الزم است نسبت به تکمیل
 .تحویل نمایند ) آقاي بحیرایی ( سازمان امور دانشجویان وزارت علوم 

 

 

 

 

 

:آدرس دفتر سرپرستی دانشجویان غیرایرانی و انتقالی از خارج کشور  

221 221 اتاق شماره –حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  –طبقه اول  –سازمان مرکزي دانشگاه   

 



 

 بسمه تعالی
 

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران
 صدور روادید خروجبرگ درخواست 

 
 

Islamic Republic of Iran Police 
Exit visa application form 

 

 :Surname :نام خانوادگی

 :Middle Name :واسط نام

 :Name :نام 

 :Nationality :تابعیت

 :Passport No date &place of issue :شماره گذرنامه تاریخ و محل صدور

 :Validity of passport :تاریخ انقضاء اعتبار گذرنامه

 :Profession :شغل

 :Accompanied by :تعداد همراهان

 :Port of embarkation:                       Destination :مقصد              :                      مرز خروج

 :Residential address &Telephone No :آدرس محل سکونت و شماره تلفن

 ?Will you come back to Iran ؟قصد مراجعت به ایران را داریدآیا 

روز پس از ورود خود را براي تحصیل پروانه اقامت به نیروي انتظامی  8است ظرف هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف : توجه

 .محل معرفی نماید

All alien nationals intending to reside in Iran should apply to the local police within 8 days of arrival in Iran. 

                :Signature                                         :                                                                                                                            محل امضاء متقاضی

Date:                                                                       :       /      /                                                                                                             تاریخ 

        
 :or officiate use only                                                                                                                     :این قسمت توسط متصدي تنظیم شود

:شماره پروانه اقامت  

)در صورت اشتغال به کار(شماره کارت کار   

:شماره گواهی مالیاتی  

 :نام و نام خانوادگی متصدي صدور روادید/ درجه                                         :        /         /تاریخ

 :امضاء                                                                                                          
 

   

 



 

 بسمه تعالی
 

 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران
 درخواست تجدید پروانه اقامتبرگ 

 
 

Islamic Republic of Iran Police 
residence permit renewal form 

 :Surname :نام خانوادگی

 :Name :نام
 :father's name :نام پدر

 :Date &place of Birth :تاریخ و محل تولد
 :Nationality :تابعیت

 :Passport No date &place of issue :شماره گذرنامه تاریخ و محل صدور
 :Validity of passport :تاریخ انقضاء اعتبار گذرنامه

 :Profession :شغل
 :Place of work & telephone No :آدرس محل کار و شماره تلفن

 :Residential address &telephone No :آدرس محل سکونت و شماره تلفن
 Expiry date of work permit (of working) ):کارت کار(در صورت اشتغال شماره و تاریخ انقضاء 

 ?Have you changed your working place آیا محل کار قبلی خود را تغییر داده اید؟
 :Tax clearance No :شماره گواهی مالیاتی

 :Particulars of spouse :مشخصات همسر
 :Name :نام

 :Surname :نام خانوادگی
 :Residence Permit No :پروندهشماره 

 

 Particulars children under 18 years (if accompanied) :سال در صورت همراه بودن 18مشخصات فرزندان کمتر از 

 Nationality Date of birth place of birth Name تابعیت تاریخ تولد محل تولد نام ردیف
1         
2         
3         

 

 
   :امضاء متقاضی و تاریخمحل 

 
 

 Signature of the applicant date: 
 

 :For officiate use only :این قسمت توسط متصدي تنظیم شود

 :مجوز ورود :مرز ورود /     /           :      تاریخ ورود)1
 مرز آخرین خروج /  /      :    تاریخ آخرین خروج

 .تجدید گردید           /     /     تا تاریخ         به مدت                     /       /      :    از تاریخ :پروانه اقامت شماره) 2
    استناد تجدید پروانه اقامت) 3

 

 :مسئول تجدید پروانه اقامت
 :نام و نام خانوادگی/ رتبه / درجه 

 امضاء

 :رئیس اداره
 :نام و نام خانوادگی/ رتبه / درجه 

 امضاء
 



 بسمه تعالی
 

 استشهادیه محلی
 

 کارتدارنده ...... .................تبعه کشور ............. .............فرزند ....................... .....................به استحضار می رساند که اینجانب   
  .........................تبعه کشور  ......................................از پدر به مشخصات ... / ... / ... در تاریخ . ........................گذرنامه به شماره  
 .....................................................................ر آدرس د..................... تبعه کشور . ..................................مشخصات  به رو از ماد  
 .نمایدیل الذکر تولد اینجانب در منزل به آدرس فوق را گواهی میام و معتمدین ذمتولد گردیده  
 

 :گواه اول 
 ..............................تبعه کشور ........ .............................کدملی .................. ...............فرزند     .....................................اینجانب    
  با آگاهی از مجازات شـهادت کـذب   ........................................... .......................................................................به آدرس و تلفن  . 
 رفتار نمایم که نامبرده فوق در منزل به آدرس اعالمی متولد گردیده و چنانچه خالف آن ثابت شود برابر قانون با منواهی میگ.
 .گردد  

 امضاء و اثر انگشت گواه
 

 :گواه  دوم 
 .............................تبعه کشور ............... ........................کدملی ..... ..........................فرزند ......................................... اینجانب    
  با آگاهی از مجازات شـهادت کـذب   .............................................. .....................................................................به آدرس و تلفن   
 رفتار  نمایم که نامبرده فوق در منزل به آدرس اعالمی متولد گردیده و چنانچه خالف آن ثابت شود برابر قانون با منمی هیگوا.
 .گردد  

 امضاء و اثر انگشت گواه
 
 :سومگواه   
  ...............................تبعه کشور ..... .................................کدملی ......... .....................فرزند ......................................... اینجانب    
  با آگاهی از مجازات شـهادت کـذب   ..................................... ..............................................................................آدرس و تلفن  به  
 رفتار نمایم که نامبرده فوق در منزل به آدرس اعالمی متولد گردیده و چنانچه خالف آن ثابت شود برابر قانون با منمی واهیگ.
 .گردد 

 امضاء و اثر انگشت گواه
 

 

 . باشدمی محل یا مسجد مراتب فوق مورد تأیید شورا  
 مهر و امضاء

 


