
 نحوه دریافت ارز دانشجویی
  ؟نامه معرفي به بانک برای دریافت ارز دولتی چیست

نامه ای است که در آن درج شده، شما به عنوان دانشجوي مورد تایید وزارت براي بازه مشخصي از تحصيلتان می 
توانید ارز دولتی از بانک دریافت نمایید. یعنی وزارت علوم گواهي اشتغال به تحصیل شما را تایید می کند و قید 

دریافت نمایید. بطور مثال اگر در گواهي اشتغال به می کند که شما براي بازه چند ماهه می توانید ارز دولتی 
تحصيل ترم جاری شما که به تاييد نمایندگی ایران در کشور محل تحصیلتان رسیده، قید شود شما در ترم جاري 

ماه اشتغال به تحصيل دارید، شما پس از تاييديه این وزارت، با در دست داشتن نامه معرفي به بانک  ۴به مدت 
ره در اختیار شما قرار می دهد، پس از مراجعه به بانک مورد نظرتان که تسهیالت ارزی در اختیار عموم که این ادا

 .ماهه می توانید ارز دولتی دریافت نمایید ۴قرار می دهد، به اندازه بازه 

  ؟مراحل انجام کار چيست

ی هستید. مراحل زیر را می بایست دوست عزیز اگر متقاضي دریافت نامه معرفی به بانک برای دریافت ارز دولت
 . انجام دهید

  هثبت نام در سامانه نشا و تشکيل پروند. ١

گام نخست برای شما تشکيل پرونده در سایت نشا می باشد. شما می توانید بصورت الکترونيکي ثبت نام را 
و از لینک ثبت نام  شوید  http://nesha.msrt.gov.irصورت دهید. برای ثبت نام شما می توانید وارد سایت

که در باالي صفحه مشاهده می کنید استفاده نماييد پس از ثبت نام در سایت نشا، شماره پرونده، نام کاربري و 
 . گذرواژه حساب کاربری در اختیارتان قرار خواهد گرفت. به خاطر سپردن این موارد بسیار اهمیت دارد

 
  کثبت درخواست نامه معرفي به بان ورود به سامانه نشا و پروفايل شخصي خود و. ٢

پس از تشکيل پرونده و دریافت نام کاربري و گذرواژه، شما می توانید از طريق لینک ورود به سامانه نشا، وارد 
پروفايل شخصي خود شوید. بنابرین پس از ورود به سامانه، از منوي مدیریت درخواست ها، گزینه ثبت 

ه و فرم مربوط به آن را به دقت پر نماييد. برای تسهيل در دریافت نامه مورد درخواست نامه بانک را انتخاب کرد
نظر، موسساتی در سراسر کشور انتخاب شده اند. بنابرین نیازي به حضور در این اداره نمی باشد وشما می توانید 

یافت نامه، در آن نزدیک ترین موسسه را انتخاب نمایید. از طرفي شما می بایست تاريخ مطلوب خود را برای در
فرم انتخاب نمایید تا پس از تایید درخواستتان در آن تاريخ به موسسه انتخابي خود مراجعه نماييد. پس از ثبت 

 . درخواست، شما درخواست خود را در لیست درخواست ها خواهید دید که در وضعیت انتظار قرار گرفته است
 

  دمورد درخواست شما ارايه دهن منتظر بمانيد تا کارشناسان نظر خود را در. ٣

پس از ثبت درخواست و قبل از تاريخ انتخابی شما، درخواست شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طريق ایميل 
یا همان لیست درخواست ها، به شما نتيجه بررسی اطالع داده خواهد شد. اگر درخواست شما مورد تایید قرار 

بی خود می توانید به موسسه انتخابی خود مراجعه نمایید و نامه خود را دریافت گرفته باشد که در تاريخ انتخا



نمایید. ولی اگر به هر دلیلی درخواست شما مورد تایید قرار نگرفت، شما می بایست نسبت به ویرایش و رفع 
 خظاي قید شده اقدام نمایید

ای دریافت تسهیالت ارزی؛ می بایست واریز قبل از مراجعه به موسسه در تاريخ مقرر؛ مبلغ مشخصی را بر. ۴
  دنمایی

هزار تومان به شماره حساب  ٣٤بنا بر دستورالعمل ابالغ شده به این اداره، متقاضيان محترم بايستي مبلغ 
، واريز و هنگام مراجعه  ١٣٧بانك ملي ايران شعبه فردوسي بنام سازمان امور دانشجويان(کد  – ٢١٧٢٠١٩٠٠٦٠٠٢

 . نامه به همراه داشته باشدبراي دريافت 

 
  دخيلی مهم: به اخبار سایت مرتبا مراجعه نمايي. ۵

به این دلیل که تنها پل ارتباطی و اطالع رساني ما با شما همین سامانه نشا می باشد. لذا اگر به هر دلیلي، تغييری 
تاه سایت آن را به شما اطالع در روند رسیدگی به درخواست هاي شما عزیزان رخ دهد. ما از طریق بخش اخبار کو

خواهیم داد. بطور مثال اگر آدرس موسسه تغییر نماید یا ... ما به شما از طریق اخبار کوتاه سامانه خبر خواهیم 
 . داد. لذا تا قبل از مراجعه به موسسه از آخرین اخبار سایت آگاهي الزم را کسب نمایید

 
  دبراي دریافت نامه معرفی به بانک، نیازي به حضور دانشجو در موسسه نمی باش. ۶

دوست عزيز، حضور شما برای دریافت نامه بانک از موسسه انتخابي خود، الزامی نمی باشد. بلکه یکی از اقوام 
معتبر، همراه با  نزدیک مانند پدر، مادر، برادر، خواهر یا موکل شما می تواند با در دست داشتن مدرک شناسايي

 .اصل گواهي اشتغال به تحصيل شما، به موسسه مراجعه کرده و نامه شما را دریافت نمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرایط مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه نشا
 

 ماده يك : شرايط مورد نياز
 

داشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد از يكي از دانشگاههاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و  ‑١
 . فناوري

بايستي پذيرش در مقطع شود لذا متقاضيان ميقطع يكبار صادر ميتذكر : معافيت تحصيلي براي هر م
 .نمایند ا اخذ از آخرين مدرك تحصيلي خود رباالتر 

 
  هاي زبان خارجي مورد قبول وزارت علوم، تحقيقات و فناوريكسب حد نصاب يكي از آزمون  ‑٢

• MSRT(MCHE)=40 
• TOLIMO=440 
• IELTS=5 
• TOEFL/PBT=440 
• TOEFL/IBT=45  

 
) از دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و غير مشروطبودن اصل پذيرش قطعي ( اراد  ‑٣

 )الزامي است I-20 آمريكا ، ارائه فرمضمناً براي متقاضيان ادامه تحصيل در كشور( فناوري
 

وبگاه اداره كل دانش آموختگان اسامي دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در  تذكر :
 .باشدمعاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قابل دسترسي مي

 
 ماده دو : تسهيالت قابل ارائه 
 

 پاسخ به درخواست های شما از طریق سامانه ‑١
معرفي به سازمان وظيفه عمومي ناجا جهت اخذ معافيت تحصيلي براي طول مدت دوره با رعايت مقررات  ‑٢

 . نظام وظيفه
 . حصيل رايگان تا پايان دورهبه تعويق انداختن تعهدات مربوط به استفاده از ت  ‑٣
 .هاي مختلفاي در خصوص وضعيت تحصيلي در دانشگاههاي كشوراطالع رساني و ارائه خدمات مشاوره  ‑٤

 
هاي ريالي و ارزي مربوطه به عهده متقاضي است و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت كليه هزينه :١تبصره 

  .هيچگونه تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت
متقاضيان استفاده از بند يك تسهيالت مزبور بايد معادل يكصد و پنجاه ميليون ريال تضمين معتبر به  :٢تبصره 

عنوان ضمانت در انجام خدمت وظيفه عمومي پس از پايان تحصيالت به عنوان وديعه به نفع سازمان وظيفه 
 .عمومي بسپارند



سال و در  ٣امه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد حداكثر مدت استفاده از تسهيالت مزبور براي اد :٣تبصره  
  .سال مي باشد ٥مقطع دكتري حداكثر 

كليه متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور و دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور جهت  توجه :
 .يت مي باشنداستفاده از هرگونه خدمات دانشجويي و تسهيالت غير ارزي ملزم به ثبت نام در اين سا

 
 مدارك مورد نياز 
 

 .)الزامي است I-20 براي كشور آمريكا فرم ( تصوير اصل پذيرش از كشور محل تحصيل  ‑١
 تصوير نمره زبان ‑٢
 التحصيلي ( نامه دانشگاه به سازمان وظيفه )تصوير گواهي فارغ  ‑٣
  نامهتصوير شناس  ‑٤
 تصوير كارت ملي  ‑٥
كنند بايد تصوير دفترچه اعزام به خدمت را التحصيلي مراجعه ميكسانيكه بعد از فرجه شش ماه فارغ ‑٦

اي از يگان خدمتي خود اخذ و ضميمه بايست نامهباشند ميكساني كه در حين خدمت مي  .نيز ارائه دهند
 مدارك نمايند

 
به ارسال تصوير مدارك مورد نياز از طريق وبگاه در هنگام ثبت نام اقدام  بايست نسبتمتقاضيان مي تذكر:

 نمايند و در هنگام مراجعه به اداره كل بورس و اصل مدارك ارسال شده را به روئيت كارشناسان مربوطه برسانند
 

اخذ معافيت تحصيلي براي كساني كه قبل از سن مشموليت از كشور خارج و در حال 
 .حاضر مشغول به تحصيل اند

 
 : شرايط درخواست كننده

 صيلالف) معتبر بودن دانشگاه محل تح
  ب) نداشتن طول مدت تحصيل بيش از حد مجاز

سال، كارشناسي ارشد  ٣سال ، دوره كارشناسي ارشد نا پيوسته  ٦طول مدت تحصيل در دوره كارشناسي  تذكر:
 .سال مي باشد ٥سال و دكتري  ٨پيوسته 

 .ج) فاصله دو مقطع تحصيلي بيش از يكسال نباشد
 .رفته باشدد) خروج از كشور بطور قانوني انجام پذي

 
 مدارك مورد نياز

  تصوير ديپلم و پيش دانشگاهي  ‑١
  نمرات دانشگاهريز  ‑٢
 .گواهي اشتغال به تحصيل كه به نمايندگي جمهوري اسالمي ايران رسيده باشد  ‑٣
  تصوير تمام صفحات گذرنامه ‑٤
 تصوير برگ اقامت دانشجويي  ‑٥
 تصوير شناسنامه و كارت ملي ‑٦



 تسهيالت غير ارزي دانشجويي
 

 شرايط استفاده از تسهيالت غير ارزي دانشجويي
 

  تحصيل در دانشگاه مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري  ‑١
هوري اسالمي ايران در خارج ارائه گواهي اشتغال به تحصيل جديد (به تاريخ روز) با تأييد نمايندگي جم  ‑٢

 . از کشور
 .ارائه ريز نمرات سالهاي گذشته  ‑٣
  روشن بودن وضعيت نظام وظيفه ‑٤
داشتن معافيت تحصيلي براي تحصيل در خارج از  –داشتن كارت معافيت دائم  –داشتن كارت پايان خدمت (

 )كشور
 )ضميمه نمودن کارت پايان خدمت؛ کارت معافيت دائم؛ نامه معافيت تحصيلي(
 .ثبت نام در اين سايت و ايجاد پروفايل ‑٥

 
 موارد تسهيالت غير ارزي دانشجوئي 
 

هاي جمهوري اسالمي ايران در محل استفاده از تخفيف هواپيمايي در سال يكبار كه توسط نمايندگي   ‑١
 ) IRANAIR فقط بر روي شبكه هواپيمائي ( .باشدتحصيل قابل اقدام مي

 .معافيت از پرداخت عوارض خروج از كشور  ‑٢
 

توانند از معافيت استفاده نمايند بشرط آنكه فاصله دو ورود به كشور بيش از سه ماه درسال دو نوبت مي تذكر :
 .باشد

الزم به ذكر است تسهيالت دانشجويي شامل همسر و فرزند دانشجو ( اخت مبلغ صدور گذرنامهعدم پرد  ‑٣
 ).باشدنيز مي

 صدور گواهي اشتغال به تحصيل  ‑٤
  گواهي اشتغال به تحصيل و ريز نمرات به تاييد نمايندگي ايران در خارج از كشور :مدارك مورد نياز

داره راهنمايي رانندگي حضور شخص به همراه گذرنامه و يك قطعه جهت صدور گواهي اشتغال به تحصيل براي ا
 .عكس الزامي است

 اعالم فراغت از تحصيل به سازمان وظيفه عمومي  ‑٥
  گواهي ارزشيابي مدرك تحصيلي از اداره كل دانش اموختگان مدارك مورد نياز:

 حضور مشمول به همراه گذرنامه الزامي است تذكر:
 حصيلاعالم انصراف از ت  ‑٦

مدارك مورد نياز: نامه از دانشگاه محل تحصيل كه اعالم انصراف دانشجو را تاييد كرده باشد،حضور شخص 
 دانشجو به همراه گذرنامه، درخواست اعالم انصراف از تحصيل به اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج

 



آن از سوي كارشناسان با در دست داشتن متقاضيان در صورت كامل بودن مدارك و تأييد  : زمان و مكان مراجعه
روز كاري مي توانند جهت دريافت نام اخذ معافيت تحصيلي يا ساير خدمات به  ٧اصل مدارك ارسالي پس از 

 .اداره اعزام با هزينه شخصي و اداره تسهيالت مراجعه نمايند ‑سازمان امور دانشجویان 
 
 تعهد متقاضي قبل از شروع ثبت نام 

اینجانب متعهد می شوم که پس از اعزام به کشور محل تحصیل، هر شش ماه یکبار، نسبت به ارسال گواهی 
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج اقدام  شده اشتغال به تحصیل تایید

 .نمایم و در صورت عدم ارائه هیچ گونه ادعایی نسبت به ارائه خدمات از سوی آن اداره کل نخواهم داشت
 


