
دانشجو  –غیرایرانیدستورالعمل سامانه دانشجویان   

از لینک سامانه دانشجویان بین الملل لینک   (mshdiau.ac.irاز مسیر سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد )  به سیستم ورود

 دانشجو می باشد . 

 

 شد. به سامانه کدآموزشیار به عنوان کاربری و رمز می با ورودبرای 

 دکمه ثبت نام برای دانشجویانی می باشد که هیچگونه اطالعاتی در سیستم نداشته باشند. نکته : 

 نکته : بازیابی رمز عبور به ایمیل می باشد. 

بایست کلیه اطالعات را به صورت صحیح وارد پس از ورود به سامانه برای اولین بار صفحه ذیل نمایش داده شده و متقاضی می 

 نماید. 

 



 

 

 نکته : انتخاب مناسب برای گزینه ارسال کدکاربری و رمزالزامی می باشد. 

 

 

 

 

 



 پس ازثبت و تایید اطالعات شخصی صفحه ذیل نمایش داده می شود.

نسبت به ثبت رمز جدید اقدام شود. نکته مهم : برای امنیت اطالعات نیاز است حتما از منوی امکانات / تغییر رمز   

 

 

 

 اولین کار پس از ورود به سامانه ثبت اطالعات گذرنامه می باشد. 



 اطالعات گذرنامه 

 

 نکته : حذف اطالعات درصورتی امکان پذیر می باشد که درخواستی با این شماره گذرنامه در سامانه موجود نباشد .  

در صورتی استفاده می گردد که گذرنامه قبلی منقضی شده باشد. گذرنامه جدید  نکته : دکمه   

اطالعات گذرنامه وارد و ثبت گردد.   ویرایشبا استفاده از دکمه   

 

 
وپس از تایید کارشناس اجازه   صادر می شود کارشناس نکته :به محض تکمیل اطالعات گذرنامه درخواست گذرنامه برای تایید

 صدور درخواست های جدید به متقاضی داده می شود. 

وجود ندارد.  و اطالعات شخصیدرصورت تایید کارشناس اجازه ویرایش اطالعات گذرنامه    

، مدارک الزم گذرنامه بارگذاری شود.ورود مدرک  سپس از طریق دکمه   

 



 

 

 اطالعات وابستگان

استفاده می شود.   اطالعات وابستگان  برای ثبت اطالعات وابستگان متقاضی از منوی  

 

. گردد استفاده جدیددکمه  ازاطالعات وابستگان جدید  برای ثبت  

 



ورود مدارک وابستگان کلیه مدارک باید بارگذاری شود.نکته مهم : برای   

 

 

 صدور درخواست  

 قابل انجام است.  صدور درخواستدکمه موارد ذیل می باشد که از طریق انواع درخواست ها شامل 

،   مرحله دومدرخواست صدور اقامت ،   درخواست صدور اقامت )عکس دار( ، درخواست صدور اقامت اولیه تهران،  زایدرخواست و

،   درخواست خروج قطعی مرحله اول،  درخواست خروج و مراجعت،   درخواست تمدید اقامت،   درخواست صدور اقامت مجدد

 تمدید روادید ،  درخواست مدرک فارغ التحصیلی،   درخواست خروج قطعی

 



 نکات مهم : 

درخواست به ترتیب باید انجام شود – 1   

در صورتیکه فرآیند تایید درخواست هنوز کامل نشده باشد سامانه اجازه ثبت درخواست جدید نمی دهد .  – 2  

اگر گذرنامه منقضی شده باشد سامانه اجازه ثبت هیچگونه درخواستی را نمی دهد  و متقاضی باید از طریق منوی اطالعات   – 3

مه جدید خود را ثبت نماید و منتظر تایید کارشناس بماند .  گذرنامه ، گذرنا   

فشرده می شود.  صدور درخواستگزینه موردنظر انتخاب ودکمه  انتخاب درخواست  برای صدور درخواست از ستون   

 

 

قابل رویت می باشد . مشاهده درخواست  کلیه درخواست های صادر شده از طریق دکمه   

 

 



به غیراز درخواست ویزا و درخواست گذرنامه ، باید مشخص گردد که درخواست موردنظر برای چه افرادی  برای کلیه درخواست ها 

 می باشد. 

ثبت گردد و بعد از آن نسبت به  اطالعات وابستگان  نکته : قبل از این کار الزم است اطالعات وابستگان در صورت وجود از منوی

   صدور درخواست اقدام گردد.

 

درخواست مراحل   

استفاده می شود.  مراحل درخواستبرای مشاهده روند طی شده برای یک درخواست از دکمه   

 

 

 

 

 



 مشاهده اعالمیه

 اعالمیه صادر شده توسط کارشناس برای متقاضی از طریق این منو قابل رویت می باشد. 

 

 

 تغییر رمز 

. برای تغییر رمز ورود به سامانه از این منو استفاده می شود  

 


