
 راهنمای امور کنسولی

 به ایران سریعاً جهت صدور  ورودپس از اخذ ویزای تحصیلی جمهوری اسالمی ایران در کشور متبوع خود و  غیر ایرانی دانشجویان

 .مراجعه نمایند در پردیس بین الملل دانشگاهکنسولی امور اقامت به دفتر 

 

  صدور اقامت، تمدید اقامت و یا اخذ خروج  شاملبرای انجام هر گونه امور کنسولی انجام امور کنسولی زمانبر خواهد بود و لذا دانشجو موظف است

  براساس زمانبندی نسبت به تکمیل مدارک و ارسال آن به مسول امور کنسولی دانشگاه اقدام نماید: 

o  بعد اقدام گردد. روز 6حداکثر بعد از ورود به ایران  ر اقامتصدوبرای انجام امور کنسولی مربوط به 

o  از اتمام تاریخ مندرج در پاسپورت اقدام  روز قبل 35حداقل الزم است  اقامتاعتبار تمدید برای انجام امور کنسولی مربوط به

 گردد

o  از زمان سفر مورد نظر اقدام شود قبلروز  30حداقلمیباید  مراجعتو  خروج صدور روادیدبرای انجام امور کنسولی مربوط به 

 ممکن است.دانشجویان غیر ایرانی  تنها برای همسر و فرزند صدور روادید و اقامت همراه 

   تایید حضانت  ارائههمراه فرزند در گذرنامه بانوان غیر ایرانی شاغل به تحصیل یا متقاضی تحصیل ، برای اضافه نمودن

 .ضروری استنامه فرزند توسط سفارت کشور متبوع 

  مراحل  انجام دانشجوی غیر ایرانی به صورت میهمان یا بصورت دائم به دانشگاه های یک استان دیگر ،  انتقال درصورت

 ضروری است.خروج بین شهری 

   امه از اداره امور کنسولی می باشد.ریز نمرات منوط به اخذ روادید خروج قطعی و دریافت ن وتحویل دانشنامه 

 جریمه نقدی توسط پلیس اقامت غیرمجاز  در صورت نداشتن پروانه اقامت و یا تاخیر در تمدید آن، به ازای هر روز

 .مهاجرت منظور خواهد شد

 :مدارک مورد نیاز برای انجام امورکنسولی
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