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 اتباع   س یسفارت متبوع که توسط پل  ه یدییتا  یاصل و دونسخه کپ   باشد،

 .زرتشت(مهر شود  ابانی عصرخیول   دانیباالتر از م  )واقع در

 

 وجه:ت

 براي کلیه درخواستها الزامی است.  ویژه امور کنسولیارائه گواهی اشتغال به تحصیل  -1

قبل از پایان، جهت تمدید اقامت به دفتر کنسولی   یک ماه توجه کنید و   تاریخ اقامتتان لطفا به  -2

 مراجعه فرمایید.

خود را در گمرگ فرودگاه امام خمینی یا مرزهاي زمینی  گوشی همراهدانشجویان گرامی لطفا  -3

استفاده از سیم کارت داخلی، غیرفعال  پس از یک ماه ریجستري کنید در غیر این صورت  

 . خواهدشد

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


