
 بسمه تعالي
 شيوه ثبت نام وادامه تحصيل اتباع عراقي وافغاني در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور

اتباع عراقي وافغاني ساكن كشور كه از مدارس وزارت آموزش وپرورش ايران موفق به اخذ ديپلم 
ه اند براي متوسطه شده اند وتحت اين شرايط از مقاطع تحصيالت دانشگاهي ايران فارغ التحصيل شد

 .ورود به دانشگاه ودوره هاي عالي باالتر تابع مقررات اين شيوه نامه مي باشند
 آوارگان عراقي) الف
 شرايط ثبت نام موقت ) الف -1

ثبت نام آوارگان عراقي در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور ومنوط به داشتن يكي از مدارك 
 :اقامتي يا شناسايي زير ميباشد

  داراي حداقل شش ماه پروانه اقامت باشدگذرنامه كه -1
 دفتر چه پناهندگي صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -2
كارت هويت ويژه اتباع خارجي صادره از دفتر امور اتباع ومهاجرين خارجي استانداريها داراي  -3

 1386اعتبار در سال 
 آوارگان افغاني) ب
 شرايط ثبت نام موقت) 1-ب

 : مدارك اقامتي يا شناسايي زيرداشتن يكي از
 گذرنامه كه داراي حداقل شش ماه پروانه اقامت باشد -1
 دفتر چه پناهندگي صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران -2
كارت هويت ويژه اتباع خارجي صادره از دفتر امور اتباع ومهاجرين خارجي استانداريها داراي  -3

 1386اعتبار در سال 
 مدت دار به رنگ صورتي صادره از سوي دفتر اتباع ومهاجرين خارجي برگ تردد خروجي -4

  درج گرديده است1/6/85استانداريها كه برروي آنها اعتبار 

 :يادآوري مهم
دانشگاه پيام نور وجامع علمي كاربردي مجاز به ثبت نام دارندگان برگ تردد خروجي مدت دار  -1

 . ميباشد ممنوع"نبوده وپذيرش آنان در اين مراكز اكيدا
  ممنوع ميباشد"در دانشگاه آزاد اسالمي اكيدا) سال اول( ثبت نام اتباع افغاني  -2

دارندگان گذرنامه با رواديد معتبر به استثناء مناطق ممنوعه تردد واسكان اتباع خارجي : 1تبصره 
 .در مرزهاي كشور مجاز به ثبت نام وادامه تحصيل در ساير مناطق كشور ميباشند

 مجاز "فتر چه پناهندگي در محدوده استان محل صدور معتبر بوده ودارندگان آن صرفاد: 2تبصره 
 .به ثبت نام در محدوده مذكور ميباشند



 كارت هويت ويژه اتباع خارجي در محدوده شهرستان محل صدور معتبر بوده ودارندگان :3تبصره 
 ذكور ميباشندم مجاز به ثبت نام در محدوده "آن صرفا
محدوده شهرستان محل صدور معتبر بوده ودارندگان گ تردد خروجي مدت دار در  بر:4تبصره 
 ذكور ميباشندم مجاز به ثبت نام در محدوده "آن صرفا
 با عنايت به سوء استفاده هايي كه از مدارك اقامتي وشناسايي اتباع خارجي صورت :5تبصره 

موسسات آموزش عالي كشور اصالت گرفته است الزم است قبل از ثبت نام دانشجو در دانشگاهها و
بديهي است ثبت نام دانشجويان . مدارك مزبور بشرح زير به تائيد وگواهي مراجع ذيربط برسد

خارجي مي بايست با عين مدرك اقامتي يا شناسايي انجام گرفته ومسئوالن ثبت نام الزم است با 
ا منضم به گواهي اصالت مالحظه اصل مدرك اقامتي يا شناسايي دانشجو يكبرگ فتوكپي آن ر

 .مدرك مزبور در پرونده دانشجو نگهداي نمايند
گذرنامه با رواديد معتبر براساس تائيد پليس مهاجرت واتباع خارجي نيروي انتظامي جمهوري  -1

 اسالمي ايران
دفتر چه پناهندگي براساس تائيد پليس مهاجرت واتباع خارجي نيروي انتظامي جمهوري  -2

 اسالمي ايران
ويت ويژه اتباع خارجي براساس تائيد امور اتباع ومهاجرين خارجي استانداري محل كارت ه -3

 صدور
 برگ تردد خروجي مدت دار براساس تائيد امور اتباع ومهاجرين خارجي استانداري محل صدور -4

 گواهي والدت صادره از سازمان ثبت احوال برگ ، برگ تردد خروجي مدت دار سبزرنگ ، :تبصره   
ين شهري وخروج مرزي ومدارك شناسايي ابطالي سنوات قبل اعم از كارت سبز ، كارت آبي برگ تردد ب

 هيچگونه اعتباري براي ثبت نام دارندگان آن در 79-80، برگ رسيد در طرح جامع شناسايي 
 .دانشگاهها ومراكز آموزش عالي ندارند

 :شرايط ثبت نام قطعي وادامه تحصيل آوارگان افغاني وعراقي ) ج
 ژنو امكان مراجعه به سفارت 1951 استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي كه بنا برقانون كنوانسيون به

كشور متبوع خويش را ندارند ، ثبت نام قطعي وادامه تحصيل اتباع افغاني وعراقي دارنده مدارك اقامتي 
يد تحصيلي معتبر يا شناسايي معتبر پس از احراز صالحيت هاي الزم منوط به اخذ گذرنامه با رواد

 .ميباشد
 : تمديد مدارك اقامتي يا شناسايي) د

از جمله شرايط ادامه تحصيل دانشجويان افغاني وعراقي در دانشگاهه ومراكز آموزش عالي كشور تمديد 
 ماه قبل از انقضاي مهلت اقامت 2بنابراين دانشجويان خارجي موظفند حداقل .مدارك آنان ميباشد 



ه محل تحصيل خود تقاضاي مجوز اقامت كنند ودانشگاه نيز بايد در مهلت مقرردر دانشجويي از دانشگا
 .اين زمينه اقدام نمايد

 در صورت تمديد اعتبار مدارك شناسايي آوارگان افغاني وعراقي از سوي اداره كل امور اتباع :تبصره 
موسسات آموزش هها و توسط دستگاههاي آموزشي كشور به دانشگا"ومهاجرين خارجي مراتب راسا

 .عالي اعالم مي شود
 :مالحظات 

انتقال پرونده دارندگان دفترچه پناهندگي مي بايست با هماهنگي وتوسط نيروي انتظامي انجام  -1
 پذيرد

به منظور انجام تشريفات اداري مرتبط با دانشجويان خارجي توصيه ميشود كه حتي االمكان از  -2
امور اداري اتباع مزبور در مركز از طريق نمايندگان هدايت آنان به دواير اداري خودداري شود و

وزارت علوم تحقيقات وفناوري ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسالمي 
 به مراجع ذيربط معرفي مي گردد در استان از طريق نمايندگان دانشگاهها وموسسات "كه كتبا

 .آموزش عالي پيگيري شود
 آموزش عالي كشور موظفند ليست آمار ومشخصات دانشجويان خارجي دانشگاهها وموسسات -3

همراه آخرين تغييرات به دفتر امور اتباع ومهاجرين خارجي ب) برابر فرم شماره يك( خويش را 
 .استانداري ارسال نمايند

پذيرش دانشجويان افغاني وعراقي در دانشگاهها ومسسات آموزش عالي كشور هيچگونه تعهدي  -4
ايجاد ننموده ) به استثناء همسر وفرزندان مقيم دانشجو در كشور( دامه اقامت خانواده را براي ا

مت دانشجو ندارد  براي ادامه اقا وپس از فراغت از تحصيل نيز جمهوري اسالمي ايران تعهدي را
 )فرم شماره دو( 

 
راي هماهنگي اجرايي اين بخشنامه از سوي مشاور ورزير ومدير كل امور اتباع ومهاجرين خارج ودبير شو

 . به اين دانشگاه صادر گرديده است9/7/86 مورخ 12483اتباع بيگانه طي نامه شماره 
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 : بدينوسيله خود را متعهد مي دانم كه

 به واحد " ويا عامدا"چنانچه براي ثبت نام اسناد ومدارك خالف واقع يا متعلق به غير را عالما -1
/ يم ويا هرگونه اطالع موثر وخالف براي ثبت نام اعالم نمايم دانشگاه آموزشي تسليم نما

موسسه آموزش عالي در هرزمان مي تواند از تحصيل اينجانب جلوگيري بعمل آورده واعتراض 
 .نخواهم داشت

نسبت به )  دفترچه پناهندگي–گذرنامه ( قبل از انقضاء زمان مدرك اقامتي يا شناسايي خود  -2
موسسه آموزش عالي ارائه نمايم ودر غير /  وبالفاصله تصوير آن را به دانشگاه تمديد آن اقدام

 اينصورت آثار وتبعات قانوني واداري آن را مي پذيرم
اطالع كامل از اينكه پذيرش اينجانب در دانشگاه تعهدي را براي ادامه اقامت اعضائ خانواده ام  -3

ايجاد ننموده وپس از فراغت از تحصيل ) به استثناء همسر وفرزندان مقيم دانشجو در كشور( 
 .مي بايست به كششور متبوع خويش برگردم
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 اسامي استانهاي ممنوعه جهت اقامت اتباع افغاني به تفكيك شهرستانهاي تابعه
 هشهرستانهاي ممنوع استانرديف

 نطنز ، فريدن، فريدون شهر ، سميرم ، چادگان، خوانسار، بخش مركزي اصفهان اصفهان 1
بجز )آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، شوش وتمام شهرستانها براي اتباع افغاني  خوزستان 2

 اهواز
خراسان  3

 رضوي
 كليه شهرستانهاي مرزي

خراسان  4
 جنوبي

 كليه شهرستانهاي مرزي

سيستان  5
 وچستانوبل

در ) همجوار با پاكستان( شهرستانهاي زابل ، زهك وبخشهاي مرزي استان 
 شهرستانهاي زاهدان ، خاش ، ايرانشهر، جاسك، چابهار، نيك شهر

 شاهرود ودامغان سمنان 6
 فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا ومهر فارس 7
 تمامي استان بجز شهرستان قزوين قزوين 8
 هر بابك، بافت، منوجان ، عنبرآبادش كرمان 9
 تمامي استان بجز رشت گيالن 10
 آق قله علي آباد، راميان، آزادشهر گلستان 11
آشتيان، تفرش، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان، بخش خنداب از توابع  مركزي 12

 اراك
 بابلسررامسر، تنكابن، نوشهر ، چالوس، نور، محمد آباد، آمل ،  مازندران 13
 شهرستانهاي كيش ، حاجي آباد، قشم هرمزگان 14
 تمامي استان بجز همدان همدان 15
 خاتم ، بافق يزد 16
 ديلم، كناوه بوشهر 17
آذربايجان  18

 شرقي
 كليه شهرستانها

كهگيلويه  19
 وبوير احمد

 كليه شهرستانها

 كليه شهرستانها كرمانشاه 20
 هاكليه شهرستانآذربايجانغربي 21
 كليه شهرستانها كردستان 22
 كليه شهرستانها ايالم 23



 


