اطالعیه مهم
قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
با عنایت به اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا دانشجویان پسر (مشمول) جهت دریافت گواهی خروج از کشور
به منظور سفرهای زیارتی و سیاحتی به طریق ذیل عمل نموده و از مراجعه حضوری به سازمان نظام وظیفه
خودداری نمایند:
 از تاریخ  1395/02/18دریافت گواهی خروج از کشور به منظور سفرهای زیارتی و سیاحتی به صورتغیر حضوری و اینترنتی انجام می گیرد.
 فرایند صدور گواهی خروج سفرهای علمی (دوره های آموزشی) کما فی سابق به صورت حضوری صورتمی پذیرد( .مدت زمان سفر  45روز می باشد )
 بنا بر اعالم سازمان وظیفه عمومی ناجا مدت زمان خروج سفرهای سیاحتی و زیارتی  30روز می باشد .-

تا دو هفته قبل از اقدام به خروج از کشور می بایست به سایت

evazifeh.epolice.ir

مراجعه نمایند.

 همراه داشتن کد ملی و کد سخا (جهت دریافت کد سخا به مراکز پلیس  10+مراجعه نمایند) ضروری می باشد. دانشجویان موظف هستند کلیه شرایط مندرج در سامانه فوق را به دقت مطالعه نمایند و نسبت به رعایت شرایطفوق اقدام نموده و تایید نمایند.
 داشتن شماره حساب در بانک قوامین به نام شخص دانشجو الزامی می باشد. دانشجویان موظف به پرداخت مبلغ  45000ریال از طریق درگاه اینترنتی موجود در سامانه می باشند. پس از تکمیل درخواست و درج کشور مورد نظر و زمان خروج و ورود آن را تایید نمایند. دانشجویان می بایست شماره تلفن همراه خود را که سیستم پیامک آن فعال می باشد در سامانه درجنمایند(.اطالع رسانی فقط از طریق پیامک برای دانشجویان ارسال می گردد).
 پس از تایید ،درخواست مورد نظر به دانشگاهی که شماره معافیت تحصیلی از آن دانشگاه صادر شده ارسالمی گردد.
 دانشجویانی که از دانشگاه های دیگر به این دانشگاه انتقال یافته اند قبل از اقدام به ثبت درخواست در سامانهفوق  ،می بایست به مراکز پلیس  10+مراجعه نموده و دانشگاه فعلی خود را در سیستم نظام وظیفه اصالح
نمایند.
-

دانشجویان شماره پیگیری خود را دریافت نموده و در حفظ آن کوشا باشند.

 پس از دریافت درخواست دانشجویان در دانشگاه مقصد بررسی می گردد و در صورت تایید مندرجات آن ازطریق سامانه به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال می گردد.
 مدت  24ساعت زمان الزم است که سازمان وظیفه عمومی درخواست را دریافت نماید؛ تایید و یا عدم تایید درخواست دانشجو چه از طرف دانشگاه و چه از طرف سازمان وظیفه عمومی از طریقپیامک به دانشجویان ارسال می گردد .بنابراین الزم است شماره تلفن همراه اعالمی صحیح باشد.
 در صورت تایید سازمان وظیفه عمومی ناجا  ،اگر دانشجویان دارای پاسپورت با تاریخ معتبر باشند به آنهاپیامک داده می شود به اداره گذرنامه مراجعه نمایند  .و اگر پاسپورت ندارند و یا تاریخ اعتبار ندارد به ایشان
اطالع داده می شود که به مراکز پلیس  10+مراجعه نمایند.

