
 

 روادید

 صدور روادید تحصیلی ویژه دانشجویان جدید الورود -

اداره امور کنسولی برای ارائه مدارک تکمیل شده به پس از ثبت نام موقت در دانشگاه جهت اخذ روادید تحصیلی می توانند  غیر ایرانی دانشجویان

 اتاق امور کنسولی(مراجعه نمایند -دوم طبقه-پردیس بین المللساختمان  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان گلستان )واقع در استان

 :مدارک مورد نیاز     

 اصل گذرنامه .1

 4*3سه قطعه عکس  .2

 کپی از صفحه اول گذرنامه )دو سری( .3

 به امور کنسولی دانشگاهبا مشخصات شرح داده شده و تحویل  4*3اسکن صفحه اول گذرنامه و عکس  .4

 (از اینجا دانلود شودتکمیل فرم درخواست روادید ) .5

 از واحد آموزش پردیس بین الملل اخذ گواهی اشتغال به تحصیل .6

 صدور روادید خروج قطعی-

خروج جهت اخذ روادید . دانشجویان می توانند دیگر امکان اقامت در ایران با ویزا تحصیلی را ندارند، فارغ التحصیلیپس از  غیر ایرانی دانشجویان

پردیس بین ساختمان  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان گلستان )واقع در اداره امور کنسولی استانبرای ارائه مدارک تکمیل شده به  قطعی

 جعه نمایندمرا اتاق امور کنسولی( -دوم طبقه-الملل

 :مدارک مورد نیاز     

 از آموزش پردیس بین الملل دانشگاه.اخذ گواهی فارغ التحصیلی و در خواست خروج قطعی دانشجو .1

 اصل گذرنامه .2

 4*3دو قطعه عکس  .3

 سری( 3کپی از صفحه اول گذرنامه ) .4

 سری( 2کپی از صفحه اقامت گذرنامه ) .5

  گذرنامه استان مراجعه نمایند. روز کاری به اداره  25از نکته: دانشجویان می توانندجهت پیگیری حداقل پس  

 صدور روادید خروج و مراجعت-

اقع گلستان )و اداره امور کنسولی استانمتقاضی دریافت روادید خروج و مراجعت می توانند برای ارائه مدارک تکمیل شده به  غیر ایرانی دانشجویان

 مراجعه نمایند اتاق امور کنسولی( -دوم طبقه-پردیس بین المللساختمان  -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان در

 مدارک الزم: 

  با تائید بخش امور مالی پردیس دانشگاه عدم بدهی مالی دانشجو گواهی 

 گذرنامه استان مراجعه نمایند.دانشجویان می توانند حداقل پس از یک هفته کاری جهت پیگیری به اداره نکته: 

ماه به ایران مراجعت نمایند در غیر این صورت پروانه اقامت  2نکته: پس از دریافت روادید خروج مراجعت دانشجویان می بایست حدکثر ظرف مدت 

 ط سفر نمایند.حتما بعد از اخذ مجوز خروج و مراجعت اقدام به تهیه بلیتوجه نمایند متقاضیان خروج آنها باطل خواهد شد. 

  


