
 

      
  

  بسمه تعالي
  هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايرانيرشته

اي، هاي تحصيلي: فيزيك اتمي، فيزيك هستههايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايران نمايد و همچنين رشتهپذيرش اتباع غيرايراني در رشته
كوپتر و هواپيما)، )، مهندسي تعمير و نگهداري (هليفيزيك مولكولي (پالسما)، فيزيك ذرات بنيادي، مهندسي پالسما، مهندسي ايمني (گرايش بازرسي فني و حفاظت هواپيما

كوپتر و مراقبت پرواز)، علوم نظامي، الكترونيك هواپيمايي، تعمير و نگهداري مهندسي هوا فضا، مهندسي هوانوردي (خلباني، ناوبري هواپيما، تعمير و نگهداري هواپيما، خلباني هلي
  باشد.(گرايش مخابرات امن)، مهندسي فناوري ماهواره و مهندسي كامپيوتر (گرايش رايانش امن) ممنوع مي ITاوري اطالعات هواپيما، مخابرات هواپيما، مراقبت پرواز، فن

  مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني
هاي راهنماي هر يك از شرايط و ضوابط اعالم شده در دفترچهبايست واجد باشند، منحصراً ميهاي سراسري ميهر يك از اتباع غيرايراني كه متقاضي شركت در آزمون

ايراني مقيم، مجاز به هاي ذيربط باشند و در زمان انتخاب رشته، محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربوط انتخاب نمايند. شايان ذكر است اتباع غيرآزمون
ها و ها و مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاهدر صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در رشته باشند؛ بديهي استانتخاب رشته در مناطق ممنوعه نمي

  .گرددمي» لغو«مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، 
نيروي انتظامي صادره از سوي پليس مهاجرت و گذرنامه » دفترچه مخصوص مدرك اقامت ويژه« آن دسته از اتباع غيرايراني كه داراي تبصره:

    باشند، محدوديتي براي تردد و يا سكونت در هيچيك از شهرها و يا مناطق كشور را ندارند.جمهوري اسالمي ايران مي
 جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت اتباع غيرايراني

 مناطق ممنوعه استان نام استان
  باشد.ممنوع مي از شهرستان تبريز)(بغير اقامت اتباع افغاني در سطح استان   آذربايجان شرقي
  باشد.و ساير اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي(بغير از شهرستان اروميه) اقامت اتباع افغاني در سطح استان   آذربايجان غربي

  باشد.شهر و نمين ممنوع ميسوار، گرمي، مشكينآباد، بيلههاي پارسشهرستانو اقامت اتباع عراقي در  (بغير از شهرستان اردبيل)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   اردبيل

شهر، سميرم، چادگان، خوانسار، دهاقان، نائين، گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل هاي نطنز، فريدن، فريدوناقامت اتباع افغاني در شهرستان  اصفهان
  باشد.مي ممنوع

  اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع است.  البرز
  باشد.هاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع ميو اقامت ساير اتباع غيرايراني در شهرستان (بغير از شهرستان ايالم) اقامت اتباع افغاني در سطح استان  ايالم
  باشد.هاي ديلم و گناوه ممنوع ميشهرستاناقامت اتباع افغاني در   بوشهر
  باشد.بالمانع مي شهرداري تهران براي اتباع افغاني) 13(به استثناء منطقه خجير در منطقه اقامت اتباع غيرايراني در كل استان   تهران

  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان شهركرد)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   چهارمحال و بختياري

هاي خوسف و باشد. اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي مرزي نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركوه، فردوس، سرايان و طبس ممنوع مياقامت كليه اتباع غيرايراني در شهرستان  خراسان جنوبي
  باشد.ممنوع مي(بغير از شهرستان بيرجند)  بيرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح استان

  باشد.هاي مرزي تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان  خراسان رضوي
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان بجنورد)اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان   خراسان شمالي

آزادگان ممنوع هاي آبادان، خرمشهر و دشتو اقامت و تردد ساير اتباع غيرايراني در شهرستان هاي اهواز و گتوند)(بغير از شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان   خوزستان
  دان و خرمشهر بالمانع است.هاي آبااقامت اتباع غيرايراني دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان تبصره:باشد.         مي

  هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز است.باشد و صرفاً شهرستانممنوع مي (بغير از شهرستان زنجان)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   زنجان

معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز آزمايش سراج و اقامت اتباع افغاني در تردد و اقامت اتباع غيرايراني در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش   سمنان
  باشد.هاي شاهرود و دامغان ممنوع ميشهرستان

هاي هاي مرزي شهرستانزابل، هيرمند، زهك و نيز بخش هايو اقامت و تردد اتباع غيرايراني در شهرستان (بغير از شهرستان زاهدان)اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان   سيستان و بلوچستان
  باشد.خاش، ايرانشهر، سراوان و چابهار ممنوع مي

  باشد.ريز ممنوع ميهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم، خنج و نياقامت اتباع افغاني در شهرستان  فارس
  باشد.ممنوع مي ،(بغير از شهرستان قزوين) اقامت اتباع افغاني در كل استان  قزوين
  اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع است.  قم

هاي بانه و مريوان و همچنين شهرهاي و اقامت كليه اتباع غيرايراني در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان (بغير از شهرستان سنندج)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   كردستان
  باشد.مرزي استان (به استثناي مهمانشهرها) ممنوع مي

گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي در سطح استان هاي عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعهاقامت اتباع افغاني در شهرستان  كرمان
  باشد. ممنوع مي (بغير از شهرستان كرمان)

  باشد.و كليه اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي (بغير از شهرستان كرمانشاه)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   كرمانشاه
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان ياسوج)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   و بويراحمدكهگيلويه 

  باشد.ممنوع ميهاي گرگان و گنبد) (بغير از شهرستاناقامت اتباع افغاني در كل استان   گلستان
  باشد.ممنوع مي(بغير از شهرستان رشت)  اقامت اتباع افغاني در سطح استان  گيالن
  باشد.ممنوع مي آباد)(بغير از شهرستان خرماقامت اتباع افغاني در سطح استان   لرستان
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان ساري)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   مازندران
  باشد.هاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و خنداب ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان  مركزي
  باشد. هاي ابوموسي و جاسك ممنوع ميغيرايراني صرفاً در شهرستاناقامت اتباع   هرمزگان
  باشد.ممنوع مي (بغير از شهرستان همدان)اقامت اتباع افغاني در سطح استان   همدان
  باشد.هاي خاتم و بافق ممنوع مياقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان  يزد
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