
                                                                    

 باسوه تعالي

 خالصه اي اس هقزرات خزوج اس کشور
 

داًطگاُ  داًطدَياى هطوَل اػن اص هوشسات آهَصضي ٍ سايش ضَاتظ ٍ ضَاتظ داًطگاُػوَهي ساصهاى ٍظيلِ هوشسات تشاساس      

تِ هحل تحػيل ٍ دسياكت يٌي اص كشهْاي خشٍج اص ًطَس تشاي هذت هؼيي تا اسايِ كشم تِ ساصهاى هيتَاًٌذ تا اسايِ دسخَاست 

ٍظيلِ ػوَهي يا هؼاًٍت ٍظيلِ ػوَهي استاًْا ٍ دٍايش ريشتظ تا پشداخت ٍثيوِ هشتَعِ )تِ ٍظيلِ ػوَهي( تِ خاسج اص ًطَس 

 ػضيوت ًوايٌذ.

 اًَاع آى تِ تؼاسيق صيش تَخِ ضَدتشاي اًدام اهَس هشتَط تِ خشٍج اص ًطَس ٍ     

ًي ًِ اسايِ هي ًوايذ سًِ داًطدَي هطوَل تا تَخِ تِ ػلت سلش ٍ هذا تواضايي است : درخواست خزوج هوقت اس کشور -

 اص داًطگاُ تواضاي تٌظين كشم خشٍج اص ًطَس سا هي ًوايذ

اسايِ تِ هشاخغ ريشتظ تشاي تائيذ آى ٍ تشاساس تواضاي داًطدَ تِ تشاي داًطگاُ  كشهي است ًِ فزم خزوج اس کشور: -

 .ًْايتاً اسايِ تِ ٍظيلِ ػوَهي تٌظين ٍ غادس هيگشدد:

  ّا دػَت ضذُ است يا سويٌاسػلوي ّاي ،ّوايص ْا دس ًٌلشاًسداًطدَ خْت اسايِ ٍ دكاع اصهوالِ سلشّايي است ًِ   سفز علوي : -

آصهَى هواعغ يا ...ٍ  GMAT-IELTS-GREتاكل يا هاًٌذّاي صتاى است ًِ تِ هٌظَس ضشًت دس آصهَى  يسلش سفز نيوه علوي : -

 .تاصديذ اص ًوايطگاّْا ٍ ًاسخاًدات تاضذيا آصهَى ّاي ػلوي ٍ ّوچٌيي تشًيِ ( ALES)هاًٌذ ًاسضٌاسي اسضذ ٍ تاالتشداًطگاّي 

 .خاسج اصًطَستاضٌذاًدام هيگيشددس ًِ اصتستگاىي ٍياتلشيح ياديذاسسلشّايي است ًِ تِ هٌظَساكضايص هؼلَهات كشدسفز غيز علوي: -

سلشّايي است ًِ داًطدَياى هواعغ دًتشي يا ًاسضٌاسي اسضذ دس حيي تحػيل تشاي تحوين ،آصهايص يا   سفزهاي هطالعاتي : -

 استلادُ اص تدشتيات ػلوي سايش ًطَسّا اًدام هيذٌّذ.

طَسّاي ػشام ٍ ػشتستاى غَست هيگيشد.سلش تِ ًطَس سلشي است ًِ تشاي صياست ػتثات ػاليات يا هٌِ هؼظوِ تِ ً سفز سيارتي: -

 سَسيِ تِ ػٌَاى سلش ؿيش ػلوي اًدام هيطَد.

تَسظ ٍظيلِ ػوَهي يا تاًي ّاي تؼييي ضذُ  ٍخْي است ًِ هطوَل تِ ػٌَاى سپشدُ ضواًت هشاخؼت تِ ًطَس ًضد ساصهاى وثيقه : -

 تػَست ًوذي يا ضواًت ًاهِ تاًٌي تاضذ تتطخيع ٍظيلِ ػوَهي ًِ هيتَاًذ هي سپاسد

 هشاخؼت توَهغ هطوَل سا تضويي هيٌوايذ ءتشگِ اي است ًِ ضاهي تا هشاخؼِ تِ دكاتش اسٌاد سسوي ٍ گَاّي اهضا تعهذ اشخاص : -

سلش  ايي هدَص ّاي خشٍج هَهت هطوَالى اص ًطَس است ًِ غشكاً تَسظ ساصهاى ٍظيلِ ػوَهي غادس هيگشدد. هجوس هاي هتوزکش : -

ّا هشتَط تِ سلش ّاي ٍسصضي )ضشًت دس هساتوات ٍسصضي خاسج اص ًطَس هَسد تائيذ اهَس هطتشى كذساسيًَْاي ٍصاست ٍسصش ٍ 

 خَاًاى ( ٍ سلشّاي هغالؼاتي تشاي داًطدَياى دٍسُ ّاي ًاسضٌاسي اسضذ ٍ دًتشي تخػػي است.

 هؼاًٍت ٍظيلِ ػوَهي استاًْا غادس هيطَد.هدَصّاي خشٍج هَهت اص ًطَس است ًِ تَسظ  هجوسهاي غيز هتوزکش: -

 

 



 شزايط هشووالى بزاي خزوج هوقت اس کشور به قزار سيز است:  -1

 كاهذ ؿيثت تاضٌذ. -

 ٍضؼيت تحػيلي هطخع داضتِ تاضٌذ.  –

 دس سٌَات اسكاهي هاصاد تش سٌَات هداص تحػيل ًثاضٌذ. –

 تاضذ يا داساي تشٍ اػضام تذٍى ؿيثت تاضٌذهْلت هؼشكي هطوَالى كاسؽ التحػيل تِ پاياى ًشسيذُ -

 تشاي هشاخؼت توَهغ تِ ًطَس ٍثيوِ هَسد ًياص سا تسپاسًذ.-

 اسايِ ًوايٌذ. اص داًطگاُ هشتَعِ  هدَص خشٍج هَهت اص ًطَس سا)كشم(دسخَاست  -

 سلش تِ هشاس ريل است: ٍ ػلت  سة تا اّذافهطوَالى هتٌااص ًطَس  :خزوج وثيقه هيشاى -

(تِ هثلؾ 1)پٌح هيليَى( سيال ٍخِ ًوذ ٍ تؼْذ اضخاظ )پيَست  5000000ػشتستاى هثلؾ -تِ ًطَس ّاي ػشام :سفزسيارتي   -

  سيال150000000

 )پٌداُ هيليَى( سيال50000000تِ هثلؾ  :فز علوي س -

  )ّطتاد هيليَى( سيال00000000تِ هثلؾ  :سفزنيوه علوي -

 (هيليَى سيال )غذٍ پٌدا150000000ُخولِ سَسيِ تِ هثلؾ ٍ اص تِ تواهي ًطَسّا  :سفزغيز علوي  -

توٌضلِ گَاّي اضتـال تِ تحػيل است ٍ تشسسي   تؼٌَاى هؼاًٍت ٍظيلِ ػوَهي استاى تَسظ داًطگاُ سلش ّاي ؿيش ػلوي گَاّي تٌظيويتشاي 

 خشٍج سا تؼْذُ ٍظيلِ ػوَهي است . َصدسخػَظ غذٍس هداهذام  ٍ

 

 .هذت خشٍج اص ًطَس داًطدَياى هطوَل تشاي ّشيي اص اًَاع سلش ّا تِ ضشح صيش است  :  اس کشور  هذت خزوج  -2

 (Ph.D)يٌسال تشاي دٍسُ دًتشي تخػػياي داًطدَياى دٍسُ ًاسضٌاسي اسضذٍهاُ تش حذاًثش ضصسفزهاي هطالعاتي : -

سٍص خَاّذ 45هذت خشٍج حذاًثش حح ٍاخة  است)دس هَسد سلشسٍص  30حذاًثش –ِ ػلوي سلش ّاي ػلوي ٍ ًيو :سيارتيسفز هاي  -

 تَد.(

 سٍص  20حذاًثش تِ هذت  ٍاص خولِ سَسيِ (ضاهل سلش تِ تواهي ًطَس ّا ): سفزهاي غيز علوي -

 .هذت خشٍج تشاتش هذتي است ًِ )اهَس هطتشى كذساسيًَْا (اػالم هي ًوايذ: سفز هاي ورسشي  -

 

)تِ خض سلشّاي ٍسصضي ًِ تِ دكؼات خشٍج داًطدَ اص ًطَس دس ّش ًيوسال دٍ تاس تذٍى تَخِ تِ ًَع سلش است  –تذکز ههن

هذت سلش ّوضهاى هطشٍط تش ايٌٌِ  استٌاد ًاهِ دكتش اهَس هطتشى كذساسيًَْا ٍ اداسُ ًل تشتيت تذًي داًطگاُ اًدام هيگيشد(

هطوَل دس   غَست گشكتِتايذ شسات آهَصضي داًطگاُ سػايت هوثاضذ. اغلِ ًتالكًثَدُ كاغلِ اتوام سلش اٍل تا ضشٍع سلش دٍم 

دس ضشايظ خاظ ٍ پيص تيٌي ًطذُ تؼذي آى ، سٌَات هداص دٍسُ تحػيلي هشتَط اهٌاى كشاؿت اص تحػيل سا داضتِ تاضذ ٍ 

  ػَاهة سَء آى سا تپزيشد.

 

  



 و تائيذ آنهانحوه درخواست هجوس خزوج اس کشور دانشجوياى 

 داًطدَياى هطوَل تشاي دسخَاست هدَص خشٍج اص ًطَس تايستي تِ ضشح صيش اهذام ًوايٌذ.

هحل تحػيل تْوشاُ  ياآهَصضٌذُ سواي ياهشًضداًطگاّي(تِ ٍاحذاتالؿي ًوًَِ )هطاتِتَسظ داًطدَاسايِ دسخَاست  -1

 هستٌذات خشٍج 

 است :ّشيي اص سلش ّاي تؼشيق ضذُ تِ ضشح ريل هستٌذات خشٍج تشاي  :تذکز

o  (1)كشم ًوًَِ پيَست  يا ستاد ػوشُ داًطدَييًاهِ ًاسٍاى ياساصهاى حح ٍصياست تِ ػشام ٍػشتستاى ضاهل سلشّاي صياستي 

o (2پيَست  )ًوًًَِطَسخاسخيدسّوايص ياًٌلشاًس -سًاهِ دتيشخاًِ ياهدوغ تشگضاسًٌٌذُ سويٌا سلشّاي ػلوي ضاهل دػَت 

o  هاًٌذ تخػػي صهيٌِ ّاي سايش دس يا اى اهتحاًات صتسلشّاي ًيوِ ػلوي ضاهل هذاسى ثثت ًامIT  يا اهتحاًات ٍسٍدي

تٌٌَلَطي هتٌاسة تا سضتِ تحػيلي  )دس صهيٌِ غٌايغ  ياٍ ًاسخاًدات ّا دػَت ًاهِ ضشًت دس ًوايطگاُ-داًطگاُ ّا

 (2)ًوًَِ پيَست  تاتش ٍ...ضشًت دس هداهغ ٌّشي هاًٌذ  يا هٌاتثات سسوي ساصهاًْاي دٍلتي تشاي داًطدَ يا هشتثظ تا آى(

داًطدَياى هطوَل داساي گَاّي ثثت اختشاع تا اسايِ تػَيش آى ٍ ّوچٌيي تػَيش ًاهِ كذساسيَى تيي الوللي اختشاػات  :تبصزه

هيتَاًٌذ تشاي سلش تِ ًطَسّاي تشگضاس ًٌٌذُ هساتوات اختشاػات ٍ ًوايطگاُ ّاي هشتَعِ اص اهتياص سلش ّاي ًيوِ ػلوي استلادُ 

 ًوايٌذ.

o اُ ّاهطشٍط تِ اسايِ پزيشش اص داًطگدَياى هواعغ ًاسضٌاسي اسضذٍدًتشي تخػػي(داًط)خاظ سلشّاي هغالؼاتي-

است ًِ اٍ تشاي ّوٌاسي تا ٍي پزيشش دال تش)ًِ كؼاليت آًْا دس صهيٌِ سضتِ تحػيلي كشد است( هداهغ ػلوي ٍ غٌؼتي 

 (3سسيذ.)ًوًَِ پيَستخَاّذ  استاد ساٌّوايا  گشٍُ آهَصضي هشتَعِ ٍتائيذ  تِ

o گَاّي خاظ ضشًت داًطدَياى دس هساتوات ٍسصضي هَسد تائيذ ساصهاى تشتيت تذًي است ٍتائيذيِ -سلش ّاي ٍسصضي ٍ

هالى تٌظين ٍ تايستي  ٍ ًاهِ اداسُ ًل تشتيت تذًي داًطگاُ  اهَس هطتشى كذساسيًَْاي ٍسصضي ساصهاى تشتيت تذًي

 (4َست)ًوًَِ پي)ٍاسسال كشم تِ ساصهاى هشًض( هشاس گيشد.غـذٍس 

o  هطاتِ ًوًَِ سلشّاي ؿيش ػلوي ًياص تِ هستٌذ خاغي ًذاسد ٍ دسخَاست داًطدَ تشاي غذٍس گَاّي اضتـال تِ تحػيل ٍي(

دس آى هيذ سٍص( 20)حذاًثش هذت سلش سخَاست داًطدَ ًطَس هوػذ ،ػلت ٍ دتشاتشًٍلايت هيٌوايذ (5پيَست

 (5)ًوًَِ پيَست گشدد.هي

ٍسصضي  اغل ًاهِ اهَس هطتشى كذساسيًَْا دس هَسد سلشّاي  ؿيش ػلوي ٍ -ًيوِ ػلوي -تػَيش هستٌذات خشٍج سلشّاي ػلوي -1تبصزه 

تشاي تائيذ كشم دس ساصهاى هشًضي تايستي ضويوِ كشهْا تَدُ دس هَسد سلشّاي هغالؼاتي ًيض تايستي تػَيش ًليِ هستٌذات ٍ ّوچٌيي تػَيش 

 ٌّواي داًطدَ اسسال ضَد.تائيذيِ گشٍُ يا استاد سا

 (اساي تاس هالي تشاي داًطگاُ تاضذ)توام يا تخطي اص ّضيٌِهغالؼاتي يا ٍسصضي د –ًيوِ ػلوي –چٌاًچِ ّشيي اص سلشّاي ػلوي -2تبصزه 

 اخز ضذُ تاضذ.تَسظ هشاخغ هشتَعِ دس داًطگاُ هثالً تايستي هدَص آى 

  تٌظين كشم خشٍج اص ًطَس داًطدَياى هيْواى تِ ػْذُ ٍاحذ يا هشًض داًطگاّي هثذاء داًطدَ هي تاضذ. -3تبصزه 

تَسظ  داًطدَ ٍاسيض ٍ سسيذ تايستي سلش ّا سيثا تاًي هلي تشاي تواهي  0104460446004سيال تِ حساب  20000هثلؾ  -4تبصزه 

 د.سسال ضَاضويوِ كشم  4-3-2ضويوِ كشهْاي  )ًسخِ غاحة حساب (آى

 ّاي تٌظيوي تَسظ ٍاحذ يا هشًض داًطگاّي تِ ضشح صيش اًدام خَاّذ گشكت : تائيذ  كشم -2

o  است.دتيشخاًِ هٌغوِ داًطگاّي ريشتظ  تا سلشّاي صياستي ػشام ٍ ػشتستاى( خاظ ) 1ًوًَِ پيَست 

o  هؼاًٍت داًطدَيي تَسظ حَصُ ( ٍسصضي -ٍ ًيوِ ػلوي ػلوي  -)خاظ سلشّاي هغالؼاتي 4-3-2ًوًَِ پيَست

كشم سلش ّاي ؿيش ػلوي تَسظ ٍاحذ داًطگاّي غادس هيگشدد ٍ ًياص تِ تائيذ دتيشخاًِ  .اًدام خَاّذ ضذ )ساصهاى هشًضي(داًطگاُ

 غذٍس هدَص خشٍج  تِ ػْذُ ٍظيلِ ػوَهي است.  آى ٍهثَل يا ػذم هثَل ٍ هٌغوِ يا ساصهاى هشًضي ًذاسد 



o ًوَدُ  ٍ دس غَستيٌِ ًَع سلش ػيٌاً دس سشتشٍ آهَصضٌذُ استلاد تَاًٌذ اص كشهْاي هزًَسآهَصضٌذُ ّاي كٌي حشكِ اي سوا هي ُ

هاى هشًضي )حَصُ هؼاًٍت سلشّا ًِ تائيذ كشم دس ساصهَسد سايش صياستي تاضذ آى سا تشاي تائيذ تحَيل دتيشخاًِ هٌاعن ًوايٌذ.دس

تا ًاهِ  سپس يا اسسال گشددتِ ساصهاى سوا اسايِ ذات هشتَعِ تا تػَيش هستٌستي كشم ًخست تاي،( غَست خَاّذ گشكت داًطدَيي

 ضَد.ساصهاى هشًضي اسايِ  داًطدَيي تائيذيِ ساصهاى سوا ّوشاُ تا سايش هذاسى تِ حَصُ هؼاًٍت

تا دتيشخاًِ هٌغوِ ٍ ّوچٌيي ًضديٌي دس هَاسديٌِ تِ دليل تؼذ هساكت ٍاحذ يا هشًض داًطگاّي تِ هٌظَس سكاُ حال داًطدَياى  -تثػشُ

 –ػشتستاى )كشهْاي هشتَط تِ سلش ّاي صياستي تاضذ توايل تِ تائيذ كشم دس ساصهاى هشًضي تيطتشتا تْشاى هحل سًٌَت داين داًطدَ 

ػٌَاى كشم هطاتِ كشم سلش ّاي ػلوي ٍ ًيوِ ػلوي دس ايٌػَست هاتل تائيذ است .  ساصهاى هشًضيدس داًطدَيي هؼاًٍت   دس حَصُ (ػشام

 ريل كشم هزًـَس تِ خاي ًام ٍ اهضاء دتيش هٌغوِ  هطاتِ كشم ّاي ػلوي ٍ ًيوِ ػلوي ػول ضَد.هؼاًٍت داًطدَيي داًطگاُ ٍ 

 شدد.گ . . تواهي كشهْا تايستي تا  سش تشٍ ٍاحذ/هشًض يا آهَصضٌذُ تٌظين ٍ ثثت دتيشخاًِ ٍاحذ/هشًض. -تذکر مهم

 وظيفه عووهي صذور هجوس خزوج اس کشور توسط به وظيفه عووهي و هزاجعه نحوه 

 و سايز نکات تکويلي
ػاصم خاسج اص ًطَس هي تاضٌذ هيتَاًٌذ پس اص  ًيوِ ػلوي ٍ ؿيش ػلوي، سلش صياستي يا اًدام سلشّاي ػلوي توػذ داًطدَياًيٌِ  -*

هشاخؼِ  سًٌَتهحل هؼاًٍت ٍظيلِ ػوَهي استاى هحل تحػيل يا تِ آى سا تائيذ كشم ّاي اضاسُ ضذُ تشاي اخز هدَص خشٍج اص ًطَس 

  ًوايٌذ.

ساصهاى اص عشين غشكاً تايستي پس اص تائيذ كشم هشتَط دس ساصهاى هشًضي داًطگاُ  ٍسصضيسلش ّاي هغالؼاتي ٍ داًطدَياى ػاصم  -* 

هشاحل  اخز هدَص خشٍج اص ًطَس خَد سا   دس تْشاىهشًض ػوليات هطوَالى ٍ يا هؼاًٍت هطوَالى ٍ اهَس هؼاكيت ّا -ٍظيلِ ػوَهي

خشٍج تِ  ًيوِ ػلوي ٍ ؿيش ػلوي هيتَاًٌذ تشاي اخز هدَص ػلوي ٍ–صياستي  داًطدَياى ػاصم سلشّاي هدذداً يادآٍسي هيطَد  عي ًوايٌذ.

 هحل سًٌَت يا تحػيل هشاخؼِ ًٌٌذ. استاى  هؼاًٍت ٍظيلِ ػوَهي

دس خاسج اص ًطَس ٍ ّوچٌيي كشصًذاى اػضاء ّيات ػلوي ًِ خْت استلادُ اص يا سايش ٍصاستخاًِ ّا كشصًذاى هاهَسيي ٍصاست اهَس خاسخِ  -*

اسايِ هستٌذات هشتَط يا گَاّي داًطگاُ هحل خذهت ػضَ ّيات ًيض هيتَاًٌذ تا (هيثاضٌذ ضذُ )ياكشغت هغالؼاتي ػاصم خاسج اص ًطَس 

 ًوايٌذ.  سا دسياكت( 5ًوًَِ پيَست  )ي دسخَاست گَاّي اضتـال تِ تحػيلػلو

سضتِ ٍ هوغغ -ًذهلي-ساصهاى ٍظيلِ ػوَهي يا هؼاًٍت ٍظيلِ استاى كشهي سا تؼٌَاى خالغِ پشًٍذُ خشٍج اص ًطَس حاٍي هطخػات -*

ٍ ٍثيوِ ّاي  صگطت توَهغ ٍ ػذم هساكشت تِ ًطَس ديگش )خض ًطَس هَسد دسخَاست(......تحَيل داًطدَ خَاّذ ًوَدتحػيلي ٍ تؼْذ تا

هدَص الصم تشاي غذٍس گزسًاهِ ٍ هدَ ص ٍ سپشدى ٍثيوِ هشتَعِ يا ضواًت ّاي الصم سا  اص ٍي يا ضاهي هغالثِ ٍ پس اص تٌويل ايي هشاحل 

لزا الصم است داًطدَ تِ تؼْذات ايي كشم  د.ًشاص عشين پيي سٍصاًِ تِ اداسُ گزسًاهِ اسسال خَاّذ  خشٍج اص ًطَس )اص هشص( سا غادس ٍ

 تَخِ ًوايذ.  

خَد سا تِ ٍظيلِ ػوَهي غادس ًٌٌذُ هدَص تا دس دست داضتي گزسًاهِ ضخػاً  داًطدَياى هطوَل تايستي توحض هشاخؼت تِ ًطَس -*

 10ظشف هطوَل چٌاًچِ  است(هؼشكي تا ضوي اػالم حضَس ٍثيوِ پشداختي تِ آًاى هستشد گشدد.خشٍج)ًِ ٍثيوِ خشٍج سا دسياكت ًوَدُ 

سٍص پس اص اتوام هْلت خشٍج خَد سا تِ ٍظيلِ ػوَهي هؼشكي ًٌوايٌذ ٍظيلِ ػوَهي اختياس داسد ٍثيوِ آًاى سا ضثظ ًوايذ.هطوَليٌي ًِ 

ِ خشٍج هدذد اص ًطَس هاُ هداص ت 6تاخيش تِ ٍظيلِ ػوَهي هؼشكي ًٌٌذ تا  توَهغ ٍاسد ًطَس ضذُ ليٌي تشاي اػالم هشاخؼت خَد سا تا

 .)ًٌتشل ايي هَسد تؼْذُ ٍظيلِ ػوَهي است ًِ داًطگاُ هگش آًٌِ ٍظيلِ ػوَهي هوٌَػيت خشٍج كشد سا تِ داًطگاُ اتالؽ ًوايذ( ًخَاٌّذ تَد

ًاى تِ تؼَين اكتادُ است هيتَاًٌذ خْت توذيذ هْلت خشٍج ٍ تاصگطت داًطدَياًيٌِ تِ ّش دليل هَكن تِ اًدام سلش ًطذُ اًذ ٍ سلش آ -*

ًِ تِ ٍظيلِ ػوَهي هشاخؼِ ًوايٌذ.هطشٍط تشآًٌِ ًَع سلش آًاى ٍ ًطَس هوػذ تـييش ًياكتِ تاضذ دس ؿيش ايٌػَست تايستي تا اسايِ گزسًاهِ )

 تادسخَاست خشٍج خَد سا هدذداً تِ داًطگاُ اسايِ ًٌٌذلي يا كشم تٌظيوي هث هَيذ ػذم ػضيوت تِ ًطَس هوػذ دس هَػذ هوشس هي تاضذ(

 هشاحل هثلي عي گشدد.

كاسؽ التحػيالى هطوَلي ًِ تيص اص سِ هاُ اص تاسيخ كشاؿت اص تحػيل آًاى سپشي ًطذُ است هيتَاًٌذ تشاي دسخَاست خشٍج اص ًطَس  -*

 ل سًٌَت يا ساصهاى ٍظيلِ ػوَهي هشاخؼِ ًٌٌذ. تا دس دست داضتي تشٍ لـَ هؼاكيت تحػيلي تِ هؼاًٍت ٍظيلِ ػوَهي هح


