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اطالعیه شماره سه (دریافت مجوز خروج از کشور برای عموم دانشجویان)
اربعین حسینی 1440-1397


همه دانشجویان مشمول که در حال استفاده از معافیت تحصیلی می باشند ،برای خروج از کشور نیازمند اخذ مجوز از سازمان
وظیفه عمومی هستند.



طبق قانون مشموالن برای سفرهای زیارتی ،می بایست مبلغ سه میلیون تومان وثیقه نزد سازمان وظیفه عمومی بسپرند .اما برای
سفر اربعین می توانید با ضمانت تعهد بازگشت به کشور و تودیع مبلغ  1.000.000ریال به سفر پیاده روی اربعین مشرف شوید.



صدور این مجوز ،با همکاری چندین نهاد اعم از رده های بسیج دانشجویی ،ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ،دانشگاه و سازمان
وظیفه عمومی صورت می گیرد.



برای اخذ مجوز خروج از کشور ،طبق مراحل ذیل عمل نمایید:
نکته :به دلیل فرصت کم تا اربعین حسینی ،تقدم و تاخر هر قسمت طوری در نظر گرفته شده ،که در کمترین زمان به نتیجه
برسد.

 .1ثبت درخواست در سامانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان به نشانی  sagha-noor.irو حضور در دفتر مرکزی بسیج دانشجویی
به همراه ضامن و مدارک الزم.
 oپس از تکمیل مشخصات خود و ضامن و پرینت فرم تعهد ،همراه با ضامن و مدارک الزم ،جهت تصدیق امضا به دفتر
مرکزی بسیج دانشجویی (بین دانشکده پلیمر و شیمی) مراجعه نمایید.
 oهر شخص حقیقی که کارت ملی معتبر داشته باشد ،می تواند ضامن باشد.
 oمتقاضی ،نمی تواند ضامن فرد دیگری باشد.
 oضامن تا پایان سفر حق خروج از کشور را نخواهد داشت.
 oمدارک مورد نیاز:


اصل و کپی تعهدنامه خروج



اصل و کپی کارت دانشجویی متقاضی



اصل و کپی کارت ملی متقاضی



اصل و کپی کارت ملی ضامن



فرم درخواست خروج از کشور (توضیحات در شماره  6آمده است).

 oحضور ضامن و امضای فرم در حضور نماینده بسیج دانشجویی الزامی است.

 .2دریافت کد سخا با مراجعه به دفاتر پلیس10+
 oهمراه داشتن کارت ملی برای دریافت کد سخا الزامی است.
 oاگر قبال کد سخا را دریافت کردید ،نیاز به دریافت مجدد نیست.
 oنشانی دفاتر پلیس 10+اطراف دانشگاه و خوابگاه ها


خیابان کریم خان ،ابتدای حافظ ،روبروی پارکینگ طبقاتی ،پالک  ،539طبقه دوم



خیابان انقالب ،روبروی الله زارنو ،نبش کوچه شهیدکریمی ،پالک ،497طبقه اول



ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر(عج) ،نرسیده به خیابان برادران مظفر ،پالک ،903طبقه دوم



خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از زرتشت ،نبش کوچه نوربخش ،ساختمان بهرام ،پالک ،1طبقه اول



ضلع شمال شرقی میدان انقالب ،نبش کارگر شمالی ،ساختمان  ،1135واحد 6

 .3مراجعه به پرتال خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی  services.epolice.irو بررسی وضعیت خروج از کشور و معافیت
تحصیلی.
 oدر قسمت خدمات الکترونیک  /وظیفه عمومی  /استعالم  /استعالم معافیت تحصیلی می بایست نام دانشگاه درج شده
باشد و تا پایان سفر اعتبار داشته باشد.
 oاگر معافیت تحصیلی مقطع کنونی شما در سامانه موجود نیست ،در اولین فرصت به کارشناس وظیفه عمومی
دانشگاه/دانشکده مراجعه کنید.
 oدر قسمت خروج از کشور نیز نباید درخواست فعال وجود داشته باشد .در ستون توضیحات درخواست های قبلی ،می
بایست یکی از این موارد یا متنی مشابه آن نوشته شده باشد" :بازگشت شما در سیستم ثبت گردید" ".شما از درخواست
مجز خروج خود استفاده نکرده اید" "شما بازگشت با تاخیر داشته باشید"
 oاگر قبال از کشور خارج شده اید و تایید ورود به کشور در سامانه درج نشده است ،می بایست در اولین فرصت با به همراه
داشتن گذرنامه به سازمان وظیفه عمومی ناجا واقع در ضلع شمال شرقی میدان سپاه مراجعه نمایید.

 .4افتتاح حساب در بانک قوامین
 oنشانی شعب بانک قوامین اطراف دانشگاه و خوابگاه


خیابان شهید سپهبد قرنی ،باالتر از چهارراه شهید طالقانی ،نبش کوچه دهقان ،پالک 93



خیابان طالقانی ،بعد از خیابان بهار ،جنب گزینش ناجا



میدان ولیعصر ،ابتدای بلوار کشاورز ،نرسیده به خیابان فلسطین ،پ 37



میدان سپاه ،خیابان سپاه

 .5ثبت درخواست در پرتال خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی  services.epolice.irدر بخش خدمات الکترونیک  /وظیفه
عمومی  /درخواست مجوز خروج از کشور.
 oبازه سفر را بیشتر از زمانی که برای سفر در نظر گرفته اید قید کنید .تا در صورت تاخیر احتمالی در ورود به کشور،
مشکلی پیش نیاید( .همراهان کاروان طریق القدس بازه سفر را  97/8/1تا  97/8/15اعالم کنند).
 oبرای ثبت درخواست ،داشتن شماره حساب بانک قوامین به نام متقاضی الزامی است.

 .6دریافت فرم درخواست خروج از کشور (مربوط به دانشگاه) و تحویل آن به دفتر مرکزی بسیج دانشجویی پس از تکمیل و اخذ
امضاهای آن.
 oفرم ها را از سایت معاونت فرهنگی-دانشجویی به نشانی  student.aut.ac.irدریافت نمایید.
 oبازه سفر را بیشتر از زم انی که برای سفر در نظر گرفته اید قید کنید .تا در صورت تاخیر احتمالی در ورود به کشور،
مشکلی پیش نیاید.

 .7با دریافت کد سقا و مراجعه به پرتال خدمات الکترونیک انتظامی ،مبلغ صد هزار تومان وثیقه را به در قالب خرید اینترنتی واریز
نمایید.
 oدر پرتال خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی  services.epolice.irابتدا نوع ضمانت را "سازمانی" انتخاب کنید
و در قسمت سازمان ضمانت کننده" ،ستاد عمره دانشجویی" را وارد نمایید و روی ذخیره سازمان ذخیره کننده کلیک
کنید.
 oپس از تائید بسیج دانشجویی دانشگاه ،ناحیه بسیج دانشجویی و ستاده عمره و عتبات دانشگاهیان ،پیامکی مبنی بر صدور
"گواهی نامه الکترونیکی تاییدیه شما جهت ارایه به نظام وظیفه" برای شما ارسال میشود .با مراجعه به سامانه ستاد ملی
اربعین دانشگاهیان به نشانی  ،sagha-noor.irکد سقا را کپی کرده و در قسمت "کد تایید سازمان" در وارد نمایید.

 oوارد مرحله پرداخت ودیعه شوید.



مجوز خروج از کشور پس از تایید سازمان وظیفه عمومی ،صادر می شود.



o
برای اطمینان از صدور مجوز خروج از کشور ،در ستون توضیحات "سوابق درخواستهای خروج از کشور" می بایست صدور مجوز
درج شده باشد.



پس از صدور مجوز خروج ،برای اخذ/تمدید گدرنامه به دفاتر پلیس 10+مراجعه نمایید.
 oمدارک الزم برای صدور/تمدید گذرنامه:


حضور شخص متقاضی با اصل شناسنامه و کارت ملی



یک قطعه عکس( 4*6رنگی،زمینه سفید،بدون عینک)



ارائه اصل آخرین گذرنامه (برای تمدیداعتبار گذرنامه)

 oپیش از اقدام ،حتما این صفحه را ببینیدgoo.gl/ELDsN6 :
 oروند صدور/تمدید گذرنامه حدود یک هفته است .برای تسریع در صدور/تمدید گذرنامه می توانید پس از ثبت درخواست
در دفاتر پلیس ،10+به اداره گذرنامه مرکزی (ستارخان،خ.شهرآرا) جهت تقاضای”تسریع” مراجعه نمایید.

اطالعیههای بعدی (از قبیل نکات پیادهروی ،مطالب پزشکی و بهداشتی ،راهنمای سفر عراق و بستههای فرهنگی) از همین طریق منتشر
خواهد شد ،حتما پیگیری کنید.
همچنین میتوانید سواالت خود را از طریق راه های ارتباطی ذیل مطرح نمایید.

راه های ارتباطی:
شمــاره همــــــراه (ایران)0910 588 558 0 :
تلگــرام و بلــه@tarigholghods_basijaut :
رایانامهtarigholghods.basijaut@gmail.com :

تارنماhttp:// basij.aut.ac.ir/tarigholghods :

