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خارج در است که  یفرد پناهندهگان ، ددر باره پناهن 1951ون سال یه و کنوانسین روسیقوانطبق 
ت ، تعلق به ینژاد ، مذهب ، تابع اصل بر اساسشکنجه و آزار از ترس علت بداشته و قرار از کشور خود 

 .هراس داردش یکشور خوبه از بازگشت  یاسید سین و عقایمع یگروه اجتماع
ه یون روسید از مقامات دولت فدراسید ، حق داریدان یمد اافر ن گروهیاجزو اگر شما خود را 

 د.ینمائه را یون روسیفدراسث پناهنده در قلمرو یرش به حیدرخواست پذ
هراس ، یت نظامایعملعلت به ن یبا وجود انبوده و ف پناهنده یط مندرج در تعریاگر شما واجد شرا

 یم، د یت نمائدعود به کشور خود یتوان ینم یمشکالت صحمثالً ل بشردوستانه یر دالیا سایخشونت  از
 د.یرا کن پناهگاه موقت یه درخواست اعطایون روسید از مقامات فدراسیتوان

 
 د مراجعه کرد؟یبه کجا با یاخذ پناهندگ یبرا  2
 

اداره د به یپناهگاه موقت( را با یاعطا واستن درخی)و همچن یپناهندگ یخواست اعطادر
اگر شما در  .م کردیتسلدر منطقه اقامت خود  هیون روسیامور مهاجرت وزارت امور داخله فدراس

ارگان به  د شخصاً یتوان ینمقرار داشته و در نظر گرفته شده اند ،  یزادت آیمحدود  یکه برا یسساتمو
د ید، شما حق داریه مراجعه کنیون روسیداخله فدراسجرت وزارت امور ااداره امور مه یمنطقو

صالح ینده ذیق نمایا از طرید یحضور دار جاکه در آن یسسه امو استیق ریدرخواست خود را از طر
 د.یکنم یتسل( مدافعل ی)مثالً وک

 
 هموقف پناهند یبه درخواست اعطا یدگیروند رس 3
 

ه موظف یون روسیور داخله فدراساداره امور مهاجرت وزارت ام یکارمند ارگان منطقو
ا عدم ی، وجود  هیون روسیبودن اقامت شما در خاک فدراس یبدون توجه به قانوناست درخواست شما را 

 رد.یبپذ ، تیص هویوجود اسناد تشح
د که یداربرخور یترجم حرفه امداشتن  حقازد ، شما یتسلط ندار یاگر شما به زبان روس

ارائه گان یآن را به صورت راموظف است ه یون روسیور داخله فدراسوزارت ام اداره امور مهاجرت 
 دهد.

د ظرف پنج روز درخواست شما را بطور یه بایون روسیاداره امور مهاجرت  وزارت امور داخله فدراس
ا یشتر قرار خواهد گرفت یب یگدیدرخواست مذکور مورد رسرد که یم بگینموده و تصم یدگیرس یمقدمات

مصاحبه ، درخواست  به یاساس یدگیرسشود.  یده مینام یاساس یدگی، رس یاز بررس ن مرحلهیار. یخ
وجود ن ی، و همچند یهراس دار کشور خودکه بخاطر آنها از بازگشت به  یص عللیشخت یمفصل برا

را شما ر انگشت اثآ شود. یمشامل  را ه شمایدوسر عناصر یه و سایر ورود به روسیمس شواهد مستند
به شما ن ی. همچنکنند یروان م یاجبار ینات صحیمعاانجام  یبراشما را خانواده  یو اعضا شماگرفته و 

ماه بدهند که در  3دت م" را به ث پناهندهیرش به حیدرخواست پذ به  یاساس یدگینامه رس یگواه"د یبا
 یبرااست  ممکنن دوره یدر موارد نادر، ام گرفته شود. یرامون درخواست شما تصمید پیبامدت  نیاطول 

ث یرش به حیدرخواست پذبه  یاساس یدگینامه رس یگواه"ن صورت یشود که در اد یگر تمدیماه د 3
شما بودن اقامت  یو قانونمشخص ت شما را یاست که هو یسندنامه  ین گواهید شود. اید تمدیباپناهنده" 

 .کند ید مییتا را هیون روسیقلمرو فدراسدر 
به کشور  یجباراپورت یدا یاخراج در مقابل خطر شما  ،درخواست به  یدگیدوره رس یط

قض ن ، ن دورهیپورت در ایا دیاخراج  یبرااقدام هر گونه  .دیباش یمت برخوردار یاز مصونخود متبوع 



 .شود یم یتلقدرباره پناهندگان   1951سال ون یه و کنوانسین روسیقوان یجد
رد که شما واجد یم بگیه تصمین روسویاگر اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراس

موقف خواهد شد. گر چه صادر  هنامه پناهندیگواهشما  ید ، برایهستف پناهنده یتعرمندرج در ط یشرا
به  دیو ق د ثبتیجهت تجدبار  کید هر سال یف هستظشما مو،  شود ینامحدود اعطا ممدت  یه براپناهند

 د.یاجعه کنمره یروسوزارت امور داخله هاجرت ماداره امور 
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صله یه در مورد فیغبه درخواست شما امتناع شود ، به شما ابال یاساس یدگیاگر از رس
امور  کلاست یر یعنیباالتر  یا مرجع اداریق محکمه یاز طر یصله اتخاذیداده خواهد شد. ف یاتخاذ

 باشد. ید نظر میه قابل تجدیروس ونیمهاجرت وزارت امور داخله فدراس

موقف پناهنده به شما امتناع  یدرخواست شما از اعطا یاساس یدگین اگر پس از رسیهمچن
از ا یاً د حضورتوانن یممراتب را ) داده خواهد شد یصله اتخاذیدر مورد ف یه کتبیشما ابالغ به شود ،

اداره امور مهاجرت وزارت امور  یمنطقو د از ارگانیدار(. شما حق شما برسانند یبه آگاهپست ق یطر
تا  دی( را کندرج شده است ل رد شدن یدال در آن صله مستدل )کهیه فیارا یه تقاضایون روسیداخله فدراس

جواب رد را ت در مورد یشکا. دید نظر در آن اقدام کنیجهت تجدصله مذکور یبا ف صورت عدم موافقتدر 
امور  کلاست یر)باالتر  یادارمرجع ا یبه محکمه  یصله منفیف افتیدرخ یاز تارک ماه یظرف  نتوا یم

 م کرد.یتسل ه(یون روسیفدراس هوزارت امور داخلمهاجرت 
به  یاساس یدگینامه رس ی، گواه ردیگیصورت م د نظریتجدفات یتشر که یدر طول مدت

د به اداره امور ینامه ، شما با ید گواهیتمد ید خواهد شد. برایتمدنده پناهموقف  یدرخواست اعطا
د نظر یتجد مورددر ت یم شکایرا که تسل یه اسناد و مدارکیون روسیمهاجرت وزارت امور داخله فدراس

د، اقامت شما در ید نظر را از دست بدهید. اگر شما زمان تجدیه نمائیکنند ارا ید مییرا تأ یصله منفیف
ا اخراج یپورت ید، بازداشت مه ، یجرشده و شما ممکن است  یتلق یرقانونیه غیون روسیقلمرو فدراس

 د.یشو
ارگان شما به ه یوسدم گرفته شود، ینظر به نفع شما تصم دیاز تجد یااگر در هر مرحله 

 خواهد شد.مرجوع ه یون روسیفدراس هوزارت امور داخلاداره امور مهاجرت  یمنطقو
 
 پناهگاه موقت یاعطا یم تقاضایپروسه تسل 5
 

اخذ موقف پناهنده و  یمراجعه برااز قبل  چهتوان  یمرا موقت گاه پناه یاعطادرخواست 
شود  یاعمال م هناهندپوقف مدرخواست در مورد که  یبیترتاقدام به همان ن ی. ام کردیز آن تسلبعد اچه 

 . هنگامشود یرا شامل م یالزام یصح تانیو معال آنکت یتکم،  ن مصاحبها، و همچنرد یگ یصورت م
به وطن د یتوان یرا که بخاطر آنها شما نم یلیتمام دالد به وضوح یاهگاه موقت بااخذ پن یمراجعه برا
د یباپناهگاه موقت  یصله در مورد اعطایکرد. فان ید بیاز بازگشت به آنجا هراس دارا ی دیعودت نمائ

 یدرخواست اعطابه  یدگیرسنامه  یگواهشما  بهد یبان مدت یا یبرااتخاذ شود و ماه  3ظرف مدت 
موقف پناهنده ،  یاعطاافت جواب رد در مورد یدر اگر شما بالفاصله بعد ازا یبدهند  هگاه موقتپنا

موقف پناهنده را  یدرخواست اعطابه  یاساس یدگینامه رس یگواهد ید بایپناهگاه موقت را بکن یتقاضا
 .د کنندیتمد

ه شما ب ، ردیپناهگاه موقت مورد قبول قرار گ یاگر درخواست شما در مورد اعطا
 قل. حد ادیآ یشمار م بهت یص هویسند تشخ شود که یک سال داده مینامه پناهگاه موقت به مدت یگواه

ن یر اید. در غیکنم یتسلرا  د پناهگاه موقتیدرخواست تمدد یان مدت مذکور شما بایک ماه قبل از پای
 د.یگاه موقت را کنپناه یاعطا درخواست مجدداً د یباو  هصورت، شما موقف مذکور را از دست داد



 /د نظر یتجد از ین عواقب خودداریپناهگاه موقت و همچن یاعطاصله عدم یف د نظریزمان و روند تجد
 خشباشد )رجوع شود به ب یموقف پناهنده م یموارد امتناع از اعطا مانندد نظر یتجد جهت ر در اقدامیتاخ
4). 
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ف شما بطور مفصل در قانون فدرال "در باره پناهندگان" درج شده و از جمله یقوق و وظاح
شود. در تمام طول مدت  یرا شامل م یعاجل صح یکمک هااز  یو برخوردار یمترجم حرفه احق 

مه یس )بیپلافت یموقف پناهنده شما از حق در یدرخواست اعطابه  یاساس یدگینامه رسیاعتبار گواه
ر د گانیرا یصح یکمک هاد که به شما امکان استفاده از یباش یبرخوردار م یاجبار یمه صحینامه( ب

مه یبوب چچهار مه که دریب یشرکت ها هد بین منظور شما بایبددهد.  یک محل اقامت خود مینیکل یپل
ر یب پذیت فوق العاده آسیکه در موقع ین در صورتید. همچنیمراجعه کن ، دنت داریعالف یاجبار یصح

در مرکز اسکان در  ید تقاضایتوان یمشما د ، یوقف پناهنده را نموده ام یقرارداشته و درخواست اعطا
 د.یه کنیون روسیامور داخله فدراساقامت موقت  وزارت 

ون یاسردر قلمرو فدشدن و ثبت )راجستر(  یاز موقف حقوقنظر صرف همه کودکان 
 .ندبرخوردار متوسطه یدولتالت یحق تحص از هیروس

 یرا مشتریالعات باطباشد.  یه میون روسین فدراسینوان قیت موازیشما رعا یفه اصلیوظ
امور داخله  وزارتمهاجرت امور اداره ت با کارمند اورامشان یجرر ، د https://мвд.рфت یسا ازتوان 
تلفن ق یاز طرا یه یون روسیدراسوزارت امور داخله فشعب اداره امور مهاجرت ه، در یون روسیفدراس

 .به دست آورد 102 ین اضطراریلگان یرا
 
 ا پناهگاه موقت اخذ کرده اندیکه موقف پناهنده  یف افرادیحقوق و وظا 7
 

 ، مجوز مخصوصاخذ از به ینبدون کار حق از ن یذکر، شما همچنفوق العالوه بر حقوق 
س یپلافت یا پناهگاه موقت اعطا شده است ، حق دریهنده که به آنها موقف پنا یافراد .دیباش یبرخوردار م

ن بنا ی. همچن6 خششتر رجوع شود به بیات بم. جهت کسب معلورا دارند یاجبار یصحمه یبمه نامه( ی)ب
مراکز ممکن است در ر یب پذیه، افراد آسیون روسیوزارت امور داخله فدراس یاست عمومیرم یه تصمب

 اسکان داده شوند.اقامت موقت 
ث پناهنده ، یرش به حیک سال پس از زمان پذیدهد که  ین حق را میا موقف پناهنده 

اجازه  ی. موقف پناهگاه موقت امکان درخواست اعطادیبکن ه رایون روسیت فدراسیتابع یدرخواست اعطا
شما  یشتر است. صرف نظر از نوع موقف حقوقیکه مدت اعتبار آن بدهد  یم نامه اقامت موقت را 

ون یوزارت امور داخله فدراس ید در ارگان های، شما با پناهگاه موقت( یدارا ا فردیجو، پناهنده پناه)
د. در صورت عدم یت کنیرا رعاد یو قمقررات ثبت  ید و تمامیشو دیو ق ه در محل اقامت خود ثبتیروس
 د.یریمه قرار گیجر مثالً  یممکن است مورد مجازات ادار تمهاجر د یو ق ثبتررات ت مقیرعا
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 پناهندهموقف  یاعطافات یتشرشمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 پناهنده موقف یاعطا درخواست میتسل

 

 دهموقف پناهن یدرخواست اعطا یمقدمات یدگیرس

روز 5 –  

به  یاساس یدگیرس عدم صله یف

 درخواست

 یاساس یدگیرس بر یمبن صلهیف

 درخواست

 

نظر در  دیتجد

امور  کلاست یر

مهاجرت وزارت 

امور داخله 

هیون روسیفدراس  

د نظر در یتجد

 محکمه 

است یر جواب رد

 امور مهاجرت کل
وزارت امور داخله 

هیون روسیدراسف  

درخواست  به یاساس یدگیرس

 (ماه 3د به مدت یماه )تمد 3 –

بر  یصله مبنیف

 یعدم اعطا

 موقف پناهنده

 یطابر اع یصله مبنیف

 موقف پناهنده 

 یصدور گواه

 نامه پناهنده
 استید نظر در ریتجد

امور مهاجرت  کل

داخله  زارت امورو

هیون روسیفدراس  

 د نظر دریتجد

 محکمه

 



 
 

 پناهگاه موقت ینقشه اعطاشمه 

پناهگاه موقت یدرخواست اعطا  

پناهگاه موقت یصله عدم اعطایف پناهگاه موقت یصله اعطایف   

 

د نظر در یتجد

امور  کلاست یر

 مهاجرت 

داخله زارت امورو

هیون روسیفدراس  

ر در د نظیتجد

 محکمه

 کلاست یرجواب رد 

 امور مهاجرت

وزارت امور داخله 

 هیون روسیفدراس

ماه 3مدت تا   



 د کرد؟یچه با ا بازداشت نمود ،یستاد کرد یس شما را ایاگر پول 8

،  دیفهم یرا نمکه مضمون آن یهر سند یامضا زا بازداشت نمود ای ستاد کردیس شما را ایاگر پول

 د.یکن یخوددار

ن یطرف ییگرد جنایتواند باعث پ یشده و م یمه "در محل" رشوه تلقیجر یپرداخت نقد 

 .گردد

د و اسناد خود را نشان بدهد. در ینموده و رتبه خودرا بگو یعرفس خودرا مید که مامور پولیتقاضا کن

ساعت  3د از ینبا یف ادارید. زمان توقیادداشت کنیس را یصورت امکان نام ، رتبه و نمبر حوزه پول

از تخلف  یق چگونگیا تحقیت یاسناد مشخص کننده هو یاز به بازرسیتجاوز کند. اما در صورت ن

 .باشد یمد یتمدقابل ساعت  48زمان مذکور تا قانون ، 

ل یا وکیکان و / ید در اسرع وقت مراتب را به اطالع نزدیبا یانتظام یارگان ها 

س یمعلومات مفصل در باره حوزه پول ید که در پروتکل ادارینان حاصل کنید. اطمنشما برسان یحقوق

ت یشکا یبرا یتسابات تخلف انیه شما را بعهده دارد  و جزئیت دوسیس که مسئولی، کارمند پول

 .درج شده باشد یاحتمال

د که ین شما حق داریحضور داشته باشند. همچنمدافع ل ید که مترجم و وکیشما حق دار
ن یل مدافع تدویحضور مترجم و وکبر  یمبنتقاضا شما برخالف که  را یر اسناد دادرسیپروتوکل و سا

 د.یامضا نکن ، شده اند
ارگان ن یمامور یر قانونیر اقدامات غیا سای ت و/ارایدر صورت سوء استفاده از اخت

 102 ین اضطراریق تلفن لیا از طریس ین حوزه پولیک ترید به نزدیمراتب را با،  یانتظام یها
 .اعالم کرد
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نه حل و یبه دولت در زمه یون روسیساپناهندگان در فدرملل متحد در امور  یعال یشنریمک
پروگرام    یجرا، ا یق کمک کارشناسیاز طر تیدگان و افراد فاقد تابعنل افراد پناهجو ، پناهیفصل مسا

 یشنریر پوشش کمیبه افراد ز یرسانجهت کمک  یهمکار یپروژه ها یبرخ ین مالیتامو  یآموزش یها
از ین یاز افراد دارا یت اجتماعیو حما یه مشاورات حقوقیملل متحد در امور پناهندگان از جمله ارا یعال
 د.یکن یژه مساعدت میو یها

جذب  یبران یهمچنهمکار آن  یو سازمان هاپناهندگان ملل متحد در امور  یعال یشنریمک
کنند.  یمساعدت م هین روسویدر فدراس، پناهگاه موقت  یکامل )ادغام( پناهندگان قبول شده و افراد دارا

داشته  یلین تمایملل متحد در امور پناهندگان به افراد پناهجو و پناهندگان، چنانچه آنها چن  یعال یشنریکم
ت امن و ینکه عودت در وضعیبر ا ند ، مشروط یکند که به کشور متبوع خود عودت نما یباشند ، کمک م

 رد.یط آبرومندانه صورت بگیتحت شرا

 

 متحد ملل یعال یشنریکم همکار یها سازمان و اهندگانپن امور در متحد ملل یعال یشنریکم خدمات
 .باشد یم گانیرا  پناهندگان امور در

 یدسترس شنهادیپ یگرید پاداش گونه هر ای پول مقابل در که ییها سازمان ای اشخاص یتمام به راجع
 متحد ملل یعال یشنریکم همکار یها سازمان  و پناهندگان امور متحد ملل یعال یشنریکم خدمات به

 .داد اطالع پناهندگان امور در متحد ملل یعال یشنریکم به بالفاصله دیبا ، کنند یم را پناهندگان امور

 



ا سازمان یملل متحد در امور پناهندگان  یعال یشنریبه کمافراد پناهجو در صورت مراجعه 
 یفات ملیه تشردر بار یملل متحد در امور پناهندگان ، معلومات عموم یعال یشنریهمکار کم یها

ن ییفات تعیو مشاورات در مورد تشرار آنان قرار گرفته یدر اخته یون روسیدر فدراس پناهگاه یاعطا
ملل  یعال یشنریهمکار کم یاز سازمان هاتوانند  یمن عارضان یهمچنشود.  یم انجام یموقف پناهندگ

ل مربوط به اخذ پناهگاه یر مسایارامون سیپرا  یو کمک حقوق یمعلومات اضافمتحد در امور پناهندگان ، 
کن مر میب پذیآس یاز نظر اجتماع یبه افراد متعلق به گروه هاافت کنند. یدره ، یون روسیدر خاک فدراس

 ه شود.یارا یاضاف یاست کمک اجتماع

 یشنریکمهمکار  یازمان هاسا یگان دملل متحد در امور پناهن یعال یشنرید به کمیدر کدام موارد با
 مراجعه کرد: متحد در امور پناهندگان ملل یعال

اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله  یدر صورت ممانعت ارگان منطقو -
 پناهگاه؛ یاعطا یفات ملیبه تشر یه از دسترسیون روسیاسرفد

 ؛تاه موقگا پناهیقف پناهنده مو یاز اعطا عاندر صورت امت -

ا ی یدگیرسدرخواست شما  بهکه نیاقبل از که د یشته باشادهراس  که یدر صورت -
به کشور را  ن است شماممک، افت شودیدر یصله منفید نظر در فیتجد ییج نهاینتا

 ؛بدهندمتبوع عودت 

شما را ه یون روسیا در قلمرو فدراسید یدارقرار  یت دشوار زندگیاگر شما در وضع -
ت یا حمای یع، مشاوره در مورد مسائل اجتمایبه مشاوره حقوقو کند  ید میتهدطر خ

 د؛یاز دارین یاجتماع

 د؛یباش یل به عودت به وطن میا موقف پناهنده ،  مایپناهگاه موقت داشتن با وجود  -

جهت  یبه کمک حقوقشما ا پناهگاه موقت اعطا شده و یگر به شما موقف پناهنده ا -
 د؛یداراز ینه یون روسیدر فدراس یآت یحقوق )جذب کامل( ادغام

ت خود با مشکل ین تابعیینه تعیا در زمید  یت قرار داریفقدان تابع تیاگر در موقع -
 د.یمواجه هست

 ملل متحد در امور پناهندگان یعال یشنریکم ین اضطراریل

ملل متحد درامور پناهندگان  یعال یشنریلطفاً با کم یرد اضطراراا در مویدر صورت بازداشت 
 (ی)بطور شبانه روز 79-22-792 (903) 7+ د: یریتماس بگ ین اضطراریق لیاز طر

ل یذ یتوان به آدرس پست یملل متحد در امور پناهندگان را م یعال یشنریکم یعنوان ینامه ها
 ارسال کرد:

 یکیق پست الکترونیا از طری 41بولوار  یلوفسکیزمایمسکو، ا 105264
rusmo@unhcr.org. 

 یه را میون روسیملل متحد در امور پناهندگان در فدراس یعال یشنریت کمیدر باره فعال یمعلومات اضاف
 بدست آورد.  www.unhcr.ruت یق سایتوان از طر

،  یب سرخ شهر سانکت پطربورگ )مشاورات کلیگان صلیرا ین اضطراریلفون لینمبر ت
 باشد:  یر میبشرح ز (،یه با تجارت انسان ،  مهاجرت کارمبارز

تا  30/8جمعه از ساعت  یباشد ، دوشنبه ال یم ی، تماس از تمام مناطق مجان 8-800-333-00-16
30/18. 

ن یتدو یو عرب ی، در ییای، کور ی، فرانسو ی، روس یسیانگل ین بروشور به زبان هایا
 .شده است

 

mailto:rusmo@unhcr.org
mailto:rusmo@unhcr.org
http://www.unhcr.ru/
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 هیون روسیوزارت امور داخله فدراس یمنطقو یارگان ها
  

 (ی)سانترلن یفدرال مرکزه یناح

  شماره
 

 یوارگان منطق
وزارت امور 

 هیداخله روس

ک، یپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیت ایسا

امور  کلاست یر 1
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 هیروس

101000 г. Москва, 
Чистопрудный б-
р, д. 12А стр. 1. 
Ст. Метро: 
Чистые пруды 

، مسکو ،  101000
بولوار ،  یستوپرودنیچ

، 1ر یمع، ت2A1نمبر 
 ییستی"چ یگاه متروستیا

 "یپرود

+7 (495) 

636-98-98 
https://мвд.рф/ 

اداره امور  2
است یمهاجرت ر

امور وزارت  کل 
ه یروس داخله

 شهر مربوط
 مسکو

105187, г. Москва, 
ул.  Кирпичная, д. 
32, строение 1, 
проезд до 
станции метро 

«Семеновская» 

، مسکو ، کوچه  105187
 1ر یمع، ت 32ه یچنایرپیک
 ، 
 یستگاه مترویا

 ه"یونافسکایمی"س

8(499) 
369-07-81 
8(495) 365-

07-75 

https://77.мвд.рф
/ms 

اداره امور  3
است یمهاجرت ر

امور وزارت کل 
ه یروس داخله

ت  یوال مربوط 
 هیسکافمسکو

140053, 
Московская 
область, 
 г. Котельники, 
Новорязанское 
шоссе, д. 4 

ت مسکو ، شهر یوال
 ، سرک یکیکوتلن

8-495- 
609-47-99 

8-495- 
609-48-52 

https://увм.50.мв

д.рф/ 



 4ه ، یازانسکاینوور

اداره امور  4
 مهاجرت 

وزارت است یر
 امور داخله

 ه مربوط یروس
ت یوال

 هیسکالگورودیب

308000,  

г. Белгород, пр-т 
Славы, 70 

 
لگورود، ی، ب 308000

 70،  یپروسپکت اسالاو

(4722) 
35-60-05 

uvm_umvd31@

mvd.ru 
https://31.мвд.рф 

اداره امور  5
است یهاجرت رم

امور وزارت 
ه یروسداخله 

ت یمربوط  وال
 هیاانسکیبر

241050, 
 г. Брянск, ул. 

Горбатова, 31 

 

انسک ، ی، بر 241050
 31،  واکوچه گورباتو

(4832) 
74-15-32 

uvm-
bryansk_32@mv

d.gov.ru 

https://32.мвд.рф

/ms 

اداره امور  6
است یمهاجرت ر
امور وزارت 
ه یروسداخله 
ت یوالمربوط 

 هیسکاریمیوالد

600020 ,  

г. Владимир, ул. 

Б.Нижегородская 

80б 
ر، یمیوالد ، 600020

 کوچه 
ه ، یژه گورودسکایب. ن
80б 

(4922) 
77-78-91 
77-84-68 
32-60-10 

umvd33@mvd.ru 
https://33.мвд.рф 

اداره امور  7
 استیمهاجرت ر

وزارت امور  کل
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
 هیسکاوورونژ

394030, г. Воронеж, 

ул. 9 Января, д. 54 

 
وورونژ ، ،  394030

 54ه ، یراانوی 9 هکوچ

(473) 
220-76-09 
263-46-09 

https://36.мвд.рф/ms 

اداره امور  8
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
 هیفسکاوانویا

153035, г.Иваново, 
ул.Ташкентская, 

д.86Г, каб. № 5 
 

وانوو ، یا،   153035
 86Гه ،یکوچه تاشکنتسکا

  5اطاق ، 

(4932) 
242544 

https://37.мвд.рф
/ms/ms 

اداره امور  9
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
 هیژسکاکالو

248008,                                                

г. Калуга, 2-й 

Тарутинский 
проезд, 4 
 

، کالوگا ، کوچه  248008

(4842) 
222-409 
70-55-17 

https://40.мвд.рф 

https://32.мвд.рф/ms
https://32.мвд.рф/ms


 ینسکیتاروت یوتورو
 4پروئزد ، 

اداره امور  10
 استیمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت یوالمربوط 
 هیسکاکاستروم

156019, г. 
Кострома, ул. П. 

Щербины, д. 4 

156013, г. 
Кострома, ул. 

Калиновская, д. 38 

کاستروما ،  ، 156019
  4،  ینیشرب پ. کوچه 

، کاستروما  ، 156013
 38ه ، ینافسکایکوچه کال

(4942) 
42-13-11 
32-06-11 

uvmumvd44@m
vd.gov.ru  

https://44.мвд.рф

/ms 

اداره امور  11
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت یوال مربوط
  هیاکورسک

305016, г. Курск, 

ул. Чехова, д. 12а 
 

، کورسک ، 305016
 12A،  کوچه چخووا

(4712) 
53-34-06 
53-17-50 

54-88-93 
70-06-61 

https://46.мвд.рф/
ms 

اداره امور  12
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
  هیاپتسکیل

398005, г. Липецк, 
пр. Осенний, д. 4 
 

پتسک ، ی، ل 398005
 4 ینیپروسپکت اوس

(4742) 
35-84-05 
35-84-72 

https://48.мвд.рф/ms 

 اداره امور 13
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوال مربوط
 هیسکاوفاورل

302023, г. Орёл, 
пер. Артельный, д. 

7 
ول ، ی، اور 302023

 7،  یلنیولوک آرتیپر

(4862) 
54-04-14 54-

13-28 

odir@57.fms.gov.r
u 

grp.57.oel.uvm@
mvd.ru 

https://57.мвд.рф/ 

اداره امور  14
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
 هیسکاازانیر

390000, г. Рязань, 

ул. Ленина, 59; 

 
ازان ، ی، شهر ر390000

 59 انیه لنکوچ

(4912) 
29-94-71 21-

63-07 

62uvm@mvd.ru 
https://62.мвд.рф/

ms 
 

اداره امور  15
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 

392018, г. Тамбов, 

ул. Маяковского, 
д.3 

 
، تامبوف ،  392018

(4752) 
77-28-55 

https://68.мвд.рф/
ms 

https://57.мвд.рф/
https://68.мвд.рф/
https://68.мвд.рф/


 3،  اگااکوفسکیکوچه ما هیسکاتامبوف

اداره امور  16
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
 هیااسمولنسک

214004,г. 

Смоленск, ул. 
Багратиона, д. 13а 

 ،اسمولنسک ،214004

 ، اونیکوچه باگرات
 А 13 

(4812) 35-38-
01 
 

https://67.мвд.рф/
ms 

اداره امور  17
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
 هیسکارتو

170034, г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д.5 
 

، شهر تور ،  170034
 5وا یئروفیوچه ک

(4822) 
49-33-51 
49-33-85 
49-33-86 

https://69.мвд.рф/
ms 

اداره امور  18
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
  هیسکاتول

300041, г. Тула, ул. 
Жуковского, д. 34 

 
، شهر توال ،  300041

 34 کوچه ژوکوفسکاگا

(4872) 
32-07-31 

https://71.мвд.рф/
ms 

اداره امور  19
است یجرت رمها

وزارت امور 
ه یداخله روس

ت  یوالمربوط 
  هیاروسالوسکای

150000, г. 
Ярославль, ул. 
Собинова, д.48 

 
اروسالول ، ی،  150000
 48 وانویکوچه سوب

(4852) 
73-16-26 

73-10-27 32-
92-61 73-11-

81 

https://76.мвд.рф/
ms 

 (ی)دالنه وستوچن ه فدرال خاور دوریناح

 شماره
  

 یوارگان منطق
وزارت امور 

 هیداخله روس

ت یک ، سایپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیا

ه امور ادار 20
 است یمهاجرت ر
امور وزارت 

 ه یروس داخله
ت  یوال مربوط 

 هیسکاآمور

675001, 
Благовещенск, 
улица Горького, 
137 

 
675001  ،

بالگووشنسک ، کوپه 
 137 اگاگورک

(4162)  
51-83-01 
59-44-85 

umvd28@mvd.ru 
https://28.мвд.рф 

امور شعبه  21
 است یرمهاجرت 

وزارت امور 
 ه یسرو داخله

679015  , г. 

Биробиджан, ул. 

Широкая, д. 6-А 
جان ، یرابی، ب679015

(42622)  
4-55-70 
4-55-74 

 

https://79.мвд.рф/ms 

https://76.мвд.рф/ms
https://76.мвд.рф/ms
https://79.мвд.рф/


ت یوالوط مرب
خودمحتار 

 هیسکایوری

 6Aه ، یروکایکوچه ش

اداره امور  22
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

مربوط  
 یکامچاتسک

 یکرا

683024, г. 

Петропавловск-
Камчатский, 

Проспект 50 лет 

Октября, 23/2 
، شهر 683024

-پطروپاولوفسک
،  یکامچاتسک

ت یل  50پروسپکت  
 2/23 ، ایابریاکت

(4152)  
26-55-01 
41-05-41 
41-05-81 
41-02-31 

fmskam@41.fms.gov
.ru 

https://41.мвд.рф 

امور واحد  23
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط  وال

 هیسکاماگادان

685000
г.Магадан, ул. 

Пролетарская, д. 

39 корп. 2 
 

گادان ، ، ما685000
ه  یکوچه پرولتارسکا

 ،  2ر ی، تعم 39

(4132) 
602-200 

https://49.мвд.рф/ms 
 

اداره امور  24
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یه روسداخل

مربوط  
 یمورسکیپر

 یکرا

690091, г. 
Владивосток, ул. 

Октябрьская, 25, 

 یوالد    ،  690091
وستوک ، کوچه 

 25ه ، یابرسکایاکتب

(423)  
243-26-23 

https://25.мвд.рф/ms 

اداره امور  25
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط  وال

 نیساخال

693001, г. Южно-

Сахалинск, 

проспект Мира 

56/6 
و وژنی،  693001

نسک ، یساخال
 6/56 اریپروسپکت م

(4242) 
 780-523 

https://65.мвд.рф/ms 
https://27.мвд.рф 

اداره امور  26
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

مربوط  
 یخاباروفسک

680000, г. 
Хабаровск, ул. 

Дзержинского, 

46-А. 
680000  ،

سک ، کوچه خاباروف

(4212) 
56-91-72 
48-73-42 
48-74-05 

https://27.мвд.рф 

https://41.мвд.рф/
https://49.мвд.рф/
https://25.мвд.рф/ms
https://65.мвд.рф/ms
https://27.мвд.рф/


 46A اگانسکیدزرژ یکرا

شعبه امور  27
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ه یمربوط  ناح

دمختار وخ
  یتسکچوکو

689000, г. 

Анадырь, ул. 
Энергетиков, д.7 

ر ، ینادآ،  689000
 7کوف ، یکوچه انرگت

(42722)  
2-66-71 
2-13-71 
2-40-09 
2-53-79 
2-44-16 

https://87.мвд.рф/ms 

اداره امور  28
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
 یمربوط  جمهور

 ا(یاکوتیساخا )

677010, г.Якутск, 
ул. 

Кулаковского, 26   
اکوتسک ، ی،  677010

،  اگافسکوکوچه کوالک
26 

(4112) 
35-17-72 
35-17-11 

https://14.мвд.рф/ms 

 

 یولژسک یه فدرال  پریناح
 

 شماره
  

 یوارگان منطق
وزارت امور 

 هیداخله روس

ت یک ، سایپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیا

اداره امور  29
رت   مهاج

وزارت امور 
داخله مربوط  

 یجمهور
 باشکورتستان

450076 г. Уфа, 
ул. Гоголя, 47 

 
،  اوفا،  450076

 47کوچه گوگل ، 

(347) 
279-41-47 
251-54-83 

https://02.мвд.рф/g
osuslugi/mt61300/

ms 

اداره امور  30
است  یمهاجرت ر

وزارت امور کل 
ه یداخله روس
ت یمربوط  وال

 هیسکاگوروده ژین

603094, г. 
Нижний 

Новгород, 

бульвар 
Юбилейный, д. 

32 

603094 ، 

نوگورود ،  یژنین 
 32 ینیلیوبیبولوار 

(831)  
268-28-02 
268-29-85 
268-29-89 

https://52.мвд.рф/m
s/ 

اداره امور  31
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط  وال

610020, г. Киров, 

ул. Энергетиков, 

42 
روف ، ی، ک 610020

 42کوف ، یکوچه انرگت

(8332) 
66-11-80 66-

11-79  
66-01-58 

https://43.мвд.рф/

ms 

https://87.мвд.рф/ms
https://14.мвд.рф/ms
https://43.мвд.рф/
https://43.мвд.рф/


 هیسکاروفیک

ور اداره ام 32
 مهاجرت 

وزارت امور 
داخله  مربوط  

 یجمهور
 ال  یمار 

424002, г. 

Йошкар-Ола, ул. 
Волкова, дом 

103А 
 

424002  ، 

آال ، کوچه  –وشکاری
 103A،  واوولکو

(8362)  
68-03-57 

68-08-08 68-
02-37 

12.мвд.рф/миграци

онная-служба 

اداره امور  33
مهاجرت  

وزارت امور 
داخله مربوط  

 یمهورج
 ایوردووم

430003, г. 

Саранск, 
проспект 

Ленина, д. 30А 
 

، سارانسک  430003
،  انی، پروسپکت لن

30A 

(8342)  
47-85-12 

https://13.мвд.рф/m

s 

اداره امور  34
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط  وال

 هیسکااورنبورگ

460000, г. 
Оренбург, пер. 

Матросский, д. 

19 
، ارنبورگ ،  460000

 یپرئولوک ماتروسک
19 

(3532) 
 79-54-04 

oren-
fms@56.fms.gov.ru 
https://56.мвд.рф/m

s 

اداره امور  35
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط  وال

 هینسکاپنز

440018, г. Пенза, 
ул. Суворова, 

д.219 
440018  ، 

 افرواپنزا ، کوچه سو
219 

(8412)  
63-25-32 63-

24-15 

https://58.мвд.рф/ms 

اداره امور  36
است یمهاجرت ر

وزارت امور  کل
ه یداخله روس

 یپرمسکمربوط  
 یکرا

614990, г. Пермь, 

Комсомольский 
проспект, д. 34Б 

، پرم ،  614990
 یسکلکومسومو

 34Бپروسپکت 

(342) 
 216-76-40 
216-81-43 
216-68-80 
237-78-21 

https://59.мвд.рф/ms 

اداره امور  37
است  یمهاجرت ر

وزارت امور کل 
ه یداخله روس

443010, г. 
Самара, улица 

Фрунзе 112 
 

(846) 
339-00-39 
264-32-67 

 

mail@63.fms.gov.ru 
https://увм.63.мвд.р

ф/ 

https://58.мвд.рф/ms
https://59.мвд.рф/ms


ت یمربوط  وال
 هیسکاسامار

، سامارا ،  443010
 112کوچه فرونزه 

اداره امور  38
 استیمهاجرت ر

وزارت   کل 
امور داخله 

ه مربوط  یروس
ت یوال
 هیراتوفسکاسا

410012 г. 

Саратов, ул. 
Кутякова, д. 105 

 
، ساراتوف ،  410012
 105 وااکویکوچه کوت

(8452)  
99-33-30 99-

33-57 
99-33-60 

+784529933
00 

https://64.мвд.рф/ms 

اداره امور  39
رت مهاجرت وزا

امور داخله 
 یمربوط  جمهور

 تاتارستان

420012, г.Казань, 
ул.Михаила 

Миля 63а 
 

ازان ، ق، 420012
 ایلیم الیخائیکوچه م

63A 

(843)  
294-56-12 
294-56-13 

http://ufms.tatarstan.r
u/ 

ufms@tatar.ru 
https://16.мвд.рф/ms 

اداره امور  40
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط  جمهور
 ایاودمورت

426076, г. 

Ижевск, ул. 
Пушкинская, 164 

ژوسک ، ی، ا 426076
ه یسکانیکوچه پوشک

164 

(3412) 
 462-003 
462-001 
462-004 
419-600 
419-601 
419-373 

https://18.мвд.рф 

اداره امور  41
است  یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط  وال

 هیاانوفسکیاول

432011, г. 

Ульяновск, ул. 

Радищева, 39, 
корпус 1 
 

432011  ،
انوفسک ، کوچه یاول
ر ی، تعم 39،  افشیدرا
1 

(8422) 
 39-90-09 

https://73.мвд.рф/ms/ 
 

اداره امور  42
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمهورجمربوط  
 چوواش

428000, г. 

Чебоксары,  ул. 
К. Маркса, 37 "а" 

 یسارک، چبو 428000
  ا، کوچه ک . مارکس

37A 

(8352)  
62-03-52 
62-91-23 
62-03-52 

https://21.мвд.рф/ms/ 

 

 (یرسکیبی)س یبریه فدرال سیناح

http://ufms.tatarstan.ru/
http://ufms.tatarstan.ru/
mailto:ufms@tatar.ru
https://16.мвд.рф/ms


 شماره
  

 یارگان منطقو
وزارت امور 

 هیداخله روس

ت یک ، سایپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیا

اداره امور  43
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط  جمهور
 یآلتا

649002,  

г. Горно-
Алтайск, пр-т 

Коммунистическ

ий, д. 109 
 

، گورنو 649002
کت پسک ، پروسیآلتا

 109،  یچسکیستیکمون

8-(388-22) 
6-20-12 

Ofmsra@04.fms.gov.
ru 

https://04.мвд.рф/m
s 

اداره امور  44
است یمهاجرت ر

وزارت امور  کل
ه  یداخله روس

 یسکیمربوط  آلتا
 یکرا

656056, г. 
Барнаул, ул. 

Шевченко, 170 
 

، بارنائول  656056
 170کوچه شوچنکو 

(385-2)  
33-05-73 
55-89-19 

nbuchneva@mvd.ru 
https://22.мвд.рф/ms 

اداره امور  45
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط  جمهور
 ایاتیبور

670009, г.Улан-

Удэ, ул.Николая 

Нищенко, 19 
 

670009، 
اوالن اوده ، کوچه  
 19شنکو ین یکوالین

8 (3012)  
55-92-53 
55-95-27 
559-265 

https://03.мвд.рф/m
s 

اداره امور  46
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

مربوط  
 یکالسکیزابا
 یکرا

672000, г. Чита, 
ул. Ингодинская 

72. 
 

تا ، ی، چ 672000
ه ینسکاینگودیکوچه ا

72 

(3022) 
35-03-35 
35-21-24 

ufms@75.fms.gov.ru 
https://75.мвд.рф/m

s 

اداره امور  47
است یمهاجرت ر

وزارت امور   کل
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیارکوتسکیا

664003, г. 
Иркутск, ул. 

Красноармейская

, 3а 
رکوتسک ی، ا 664003

، کوچه 
 3Aه یسکایکراسنوارم

(3952) 
 48-45-10 
21-69-66 
21-61-38 

https://38.мвд.рф/ms 

ور اداره ام 48
است یمهاجرت ر

650000 г. 

Кемерово, ул. 

(3842)  
36-04-69 

https://42.мвд.рф 



وزارت   کل 
امور داخله 

ه مربوط یروس
ت یوال

 هیفسکاکمرو

Островского, д. 
13 

،  اکمروو،  650000
کوچه استروفسکاگا ، 

13 

34-88-84 

اداره امور  49
است یمهاجرت ر

وزارت امور   کل
ه یداخله روس

مربوط 
 یارسکیراسنوک

 یکرا

660017, г. 
Красноярск, ул. 

Дзержинского, 

д.18 
 

660017  ،
ارسک، کوچه یکراسنو
 18 اگا نسکیدزرژ

(391)  
245-92-90 
219-14-05 
219-14-12 
245-92-90 
245-96-46 

https://24.мвд.рф/ms 

اداره امور  50
است یمهاجرت ر

وزارت امور   کل
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیارسکیبینووس

630015, г. 
Новосибирск, 

Проспект 

Дзержинского, 
12/2 

630015  ،
رسک ، یبینووس

پروسپکت 
 2/12 اگانسکیدزرژ

(383)  
232 70 00 
232 70 89 
232 75 03 
232-76-75 

uvm.54@mvd.ru 
https://54.мвд.рф/ms 

اداره امور  51
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیاسکام

644009, г. Омск, 

ул. Лермонтова, 

д. 179А 
 

، امسک ،  644009
 179A فاکوچه لرمونتو

(3812) 
79-15-21  
79-15-28 
32-86-66 

uvm_oms@mvd.ru 
https://55.мвд.рф/gu

mvd/ms 

اداره امور  52
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیامسکتو

634009, г. Томск, 

пр. Ленина, д. 
122 
 

634009 ، 
تومسک ، پروسپکت  
 122 انیلن

(3822)  
794-927 

https://70.мвд.рф/ms 

شعبه امور  53
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یجمهورمربوط 
 وا یت

667005, , г. 

Кызыл, ул. 

Ленина, д. 64 
667005 ، 

 64 انیل ، کوچه لنیزیک 

(394)  
222-32-90 
222-20-12 
222-19-16 

https://17.мвд.рф/ms 



اداره امور  54
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

جمهور مربوط 
 ایخاکاس

655017, г. 
Абакан, ул. 

Вяткина, д. 3 
 

، آباکان ،  655017
 3 انیاتکیکوچه و

(3902) 
 22-70-63 
35-86-01 

https://19.мвд.рф/ms 

 
 
 
 
 
 
 

 (یرو کافکازسکیوی)س یشماله فدرال قفقاز یناح

 یارگان منطقو شماره
وزارت امور 

 هیداخله روس

ت یک ، سایپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیا

  کلست ایر 55
وزارت امور 

ه یداخله روس
ه یمربوط ناح

قفقاز فدرال 
  یشمال

357500, 

Ставропольский 
край, г. 

Пятигорск, 

Лермонтовский 
разъезд, 3 
 

375000  ،
 یکرا یسکاستاوروپول

، گورسک یاتی، پ
 3 یسرک لرمونتوفسک

8 (8793)  
23-82-00 
23-83-00 

ت نام: ثب یلفون برایت   
23-82-13 
32-59-98 

https://скфо.мвд.рф 

واحد امور  56
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 مربوط داغستان

367015, г. 

Махачкала, ул. 
Ирчи Казака, д. 

2А 
ماخاچ قلعه ،  367015
 اککازا یرچی، کوچه ا

2a 

(8722) 
 62-19-55 
99-60-20 
99-60-22 
56-28-03 

https://05.мвд.рф/m

s 

اداره امور  57
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
 اینگوشتیا

386001, г. Магас 

ул. Н. 

Назарбаева, д. 1 
، ماگاس ، 386001

 1 افئیکوچه نظربا

(8732)  
22-52-33 
22-64-34 

(8734)  
55-06-18 

https://06.мвд.рф/ms 

https://скфо.мвд.рф/
https://скфо.мвд.рф/
https://05.мвд.рф/ms
https://05.мвд.рф/ms


اداره امور  58
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
 هینو بالکاریکابارد

360004, г. 
Нальчик, ул. 

Ногмова 64 
 

ک ، ی، نالچ 360004
 64 افکوچه نوگمو

(8662)  
77-75-36 

https://07.мвд.рф 

 واحد امور 59
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
 -وایکاراچا
 ایچرکس

369000, 
г.Черкесск, 

ул.Октябрьская 
360 г 

، چرکسک ،  369000
ه یابرسکایکوچه اکت

360г 

(8782)  
29-39-36 
29-39-42 

ofms_kchr@mvd.ru 
https://09.мвд.рф/ms 

واحد امور  60
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
-ایسته آیاسورن

 ایآالن

362040, г. 
Владикавказ, ул. 

Тхапсаева, д. 4 
 

قفقاز  ی، والد362040
 4 وایساخاپ، کوچه ت

(8672) 
54-73-45  
54-73-48  
54-73-57 
40-36-13 
54-97-02 

 

https://15.мвд.рф/ms 

اداره امور  61
است یمهاجرت ر

وزارت امور  کل 
ه یداخله روس

مربوط 
 یسکاستاوروپول

 ییکرا

355035, г. 

Ставрополь, 

проспект 

Кулакова, 4а 
 

355035  ،
استاوروپول ، 
پروسپکت کوالکوف 

4A 

(8652)  
56-40-04 
56-19-39 

https://26.мвд.рф/ms 

واحد امور  62
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
 چچن

364060, г. 

Грозный, ул. У. 

Садаева, д. 11 
،  ی، گروزن 364060

 11a وایساداکوچه 

(8712)  
33-31-94 
33-27-18 
33-21-29 

http://www.95.mvd.r
u/ms 

 
 (یوروزاپادنی)س یه فدرال شمال غربیناح

 یارگان منطقو شماره
وزارت امور 

 هیداخله روس

ت یک ، سایپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیا

اداره امور  63
است یمهاجرت ر

وزارت امور 

163071, г. 

Архангельск, ул. 
Гайдара, д. 55, 

(8182)  
411-740 
411-746 

https://29.мвд.рф/ms 



ه یداخله روس
 تیمربوط وال
 هیاآرخانگلسک

корп.2 
 

163071 ،
آرخانگلسک ، کوچه 

 2ر یتعم 55،  اداریگ

اداره امور  64
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیسکادوولوگ

160009 г. 

Вологда, ул. 
Мальцева, д. 54 

 
، ولوگدا ،  160009

 54،  ا فکوچه مالتس

(8172)  
72-60-21  
76-34-36 

uvm35@mvd.ru 
https://35.мвд.рф/ms 

اداره امور  65
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیسکانگرادینیکال

236022, г. 

Калининград, 

Советский 

проспект, 13 
گراد نینی، کال 236022

پروسپکت  یتسکی، سو
 ،13 

(4012) 
558-101 

https://39.мвд.рф/ms 

اداره امور  66
مهاجرت وزارت 

امور داخله 
 یمربوط جمهور

 ا یکارل

185005, г. 

Петрозаводск, 
пр. А. Невского, 

д.17 
185005 ،

زاوودسک ، پطرو
،  اگاوسکیپروسپکت ن

17 

(8142)  
79-66-18 
76-10-62 

https://10.мвд.рф/ms 

اداره امور  67
مهاجرت وزارت 

امور داخله 
 یمربوط جمهور

  یکوم

167000, г. 
Сыктывкар, ул. 

Советская, 63а 
وکار یکتی، س 167000

 هیتسکای، کوچه سو
63a 

8(8212)  
44-78-05 
20-21-79 

admin11@fms.gov.ru 
https://11.мвд.рф/ 

اداره امور  68
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یوسداخله ر

ت یمربوط وال
 هیامورمانسک

183038, г. 

Мурманск, ул. 
Дзержинского, 

д.5 
183038  ،

مورمانسک ، کوچه 
 5 اگانسکیدزرژ

(815-2)  
40-80-00 

https://53.мвд.рф/ms 

اداره امور  69
است یمهاجرت ر

173003, г. 

Великий 

(8162)  
980-628 

umvd53@mvd.ru 
https://53.мвд.рф 



وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال
 هیسکانووگورود

Новгород, ул. 
Людогоща 5/68 

 یکی، ول 173003
نووگورود ، کوچه 

 68/5 اوشگودویل

980-634  
980-613  
980-627 

اداره امور  70
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال
 هیپسکوفسکا

180007, г. 

Псков, улица 
Петровская д.51 
 

،پسکوف ،  180007
ه ، یطروفسکاپکوچه 

51 

(8112)  
59-64-18 
596-444 

https://60.мвд.рф/ms 

اداره امور  71
است یمهاجرت ر

زارت امور و کل
ه یداخله روس

مربوط سانکت 
پطربورگ و 

 تیوال
 هیسکانگرادیلن 

194044, г. 

Санкт-
Петербург, ул.  

Смолячкова, 15 

для граждан 
Украины: 

190068, 
г. Санкт-

Петербург, ул.  

Римского-
Корсакова 

просп., 
 

194044 ، 
سانکت پطربورگ ، 

 افاچکویکوچه اسمول
 ؛ 15

ع ادفتر مخصوص اتب
ن: سانکت یاکرا

پطربورگ ، 
 -یمسکیپروسپکت ر

 39  افکورساکو

(812) 
573-37-22 
573-30-02 

https://78.мвд.рф/ms 

شعبه امور  72
است یمهاجرت ر

زارت امور و
ه یداخله روس
ه یمربوط ناح

 تسینیخودمختار ن

166000, г. 

Нарьян-Мар, ул. 

Ненецкая, д. 20 
166000 ، 

ان مار ، کوچه یرنا 
 20ه ، یتسکاینین

(81853)  
4-86-70 
4-06-18 

https://83.мвд.рф/ 

 



 (ی)اورالسک ه فدرال اورالیناح

 یارگان منطقو شماره
وزارت امور 

 هیداخله روس

ت یک ، سایپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیا

اداره امور  73
مهاجرت 

زارت واست یر
امور داخله 

ه مربوط یروس
ت یوال

 هیسکاکورگان

640626, г. 
Курган, ул. 

Куйбышева, 81 
640626 ، 

کورگان ، کوچه  
 81 افشیبیکو

(352-2)  
42-23-31 
46-53-03 

https://45.мвд.рф 
 

اداره امور  74
مهاجرت 

کل است یر
زارت امور و

ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیاسوردلوفسک

620028, г. 

Екатеринбург, 

улица Крылова, 
д. 2 

620028 ،
نبورگ ، کوچه یکاتری

 2،  افلویکر

(343)  
216-26-00 
216-79-93 
216-85-77 
216-79-90 
216-79-91 
354-32-80 
216-26-10 

uvm66@mvd.ru 

https://66.мвд.рф/ms 

 اداره امور 75
مهاجرت 

است وزارت یر
امور داخله 

ه مربوط یروس
ت یوال

 هیسکاومنیت

625000, г. 

Тюмень 

ул. Республики  

д. 55 
625000 

ومن ، کوچه ی، ت 
 55 یکیسپوبلیر

(3452)  
500-437 

https://72.мвд.рф/ms 

اداره امور  76
مهاجرت 

است وزارت یر
امور داخله 

ه مربوط یروس
ه خودمختار یناح
 - یمانس یخانت

 وگرای

628011, г. Ханты 

- Мансийск, ул. 

Механизаторов,
3Б 

 ی، خانت 08628011
سک ، کوچه ییمانس
 3Бزاتوروف ، یمحان

(3467)  
32-36- 

https://86.мвд.рф/ms 

اداره امور  77
مهاجرت 

کل است یر
وزارت امور 

ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیانسکیابیچل

454091, г. 
Челябинск, ул. 

Плеханова, 1В 
 

نسک یابی، چل 454091
 18 ا، کوچه پلخانوف

(351) 
239-10-15  
239-09-65 

 8 (800)-
200-1255 

https://74.мвд.рф 

 г. 8 (34922)  umvd89@mvd.ru ,629008اداره امور  78

https://72.мвд.рф/ms


مهاجرت 
است وزارت یر

امور داخله 
مربوط ه یروس
ه خودمختار یناح

 تس ینینامل و ی

Салехард, ул.Зои 
Космодемьянско

й, 35 
 

خارد ، ، سال 629008
ا یکوچه زو

 35 یانسکایمودمسکو

3-47-98 https://89.мвд.рф 

 
 
 
 

 (یوژنی)ه فدرال جنوب یناح
 

 شماره
  

 یارگان منطقو
وزارت امور 

 هیداخله روس

ت یک ، سایپست الکترون لفونیت آدرس
 ینترنتیا

اداره امور  79
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
 ه یغیآد

385000, г. 
Майкоп, ул. 

Калинина, д. 210, 
"В" 
 

کوپ ، ی، ما 385000
 В 210 انینیکوچه کال

(8772)  
52-10-17 
52-31-34 

https://01.мвд.рф/m
s 

اداره امور  80
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 هیسکاآستاراخان

414000, г. 

Астрахань, ул. 
Калинина, д. 25 

، آستاراخان  414000
 25 انینی، کوچه کال

(8512)  
37-92-12 
51-57-29 
51-03-73 

ufms@30.fms.gov.r

u 
https://30.мвд.рф/m

s 

اداره امور  81
است یمهاجرت ر

وزارت امور کل 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

  هیسکاگرادوولگ

400066, г. 

Волгоград, ул. 

Рокоссовского, д. 

10 
40066  ، 

گراد ، کوچه وولگ
 10،  اگاروکوسوفسک

(8442) 
33-77-11 
30-29-29 

https://34.мвд.рф/m

s 

اداره امور  82
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
 ایقوقالم

358009, г. 

Элиста, 3 

микрорайон, д. 
23 

تا ، سی، ال 358009

(84722) 
 3-67-73 
9-92-28 

https://08.мвд.рф/m

s 



، نمبر  3ون یکرورایم
23 

اداره امور  83
است یمهاجرت ر

وزارت    کل
امور داخله 

ه مربوط یروس
 یسککراسنودار

 یکرا

350020, г. 

Краснодар, ул. 
Коммунаров 

266А. 
، کراسنودار  350020

، کوچه کموناروف 
266A 

(861) 
255-69-30  
259-79-79  
251-85-52 

https://23.мвд.рф 

اداره امور  84
 استیمهاجرت ر

وزارت امور  کل 
ه یداخله روس
ت یمربوط وال

 رستوف

344002, г. 

Ростов-на-Дону, 

пр. 

Ворошиловский, 

43/85 
، رستوف،  344002

پروسپکت 
 یلوفسکیووروش

85/43 

(863)  
249-15-08 
249-16-55 
249-15-22 

uvm61ro@mvd.ru 

https://61.мвд.рф/ 

اداره امور  85
مهاجرت وزارت 
امور داخله 

 یمربوط جمهور
 مهیکر

295034, г. 
Симферополь, 

ул. Серова, д.10. 
مفروپول ی، س295034

 10 افه سروچکو

(3652) 
 734-044 
734-539 

https://82.мвд.рф/ 

اداره امور  86
است یمهاجرت ر

وزارت امور 
ه یداخله روس

مربوط شهر 
 سواستاپول

299029, 
Севастополь, пр-

кт Генерала 

Острякова, 15 
، سواستاپول  299029

 گنراال، پروسپکت 
 15 افاکویسترا

(8692)  
40 05 11 

https://92.мвд.рф/ 

 
 
 
 
 
 
 

 ملل متحد در امور پناهندگان یعال یشنریهمکار کم یسازمان ها  10
 

در مناطق ی"آ آدرس مراکز مشاوراتمولایریمرکز دفاع حقوق بشر "م  
 



 تماس یآدرس و معلومات برا منطقه شماره

بالگووشنسک،  1
 هیسکات آموریوال

675020, г. Благовещенск, ул. 
Лесная, 16 

 
ه ، نمبر یسنای، بالگووشنسک ، کوچه ل 675020

16  
e-mail:tatarec@rambler.ru 

Skype:tatarec59 

 ن: یمشاورات بطور آنال
htpp://www.9111.ru/urists/info/tatarec

/search/ 

htpp://tatarec.pravolub.ru 

وف وبیتاتارتس ل
لونایخایم  
 ل مدافع(ی)وک

، وگلبسکسیبور 2
ت یوال

هیسکاورونژ  

397160, г. Борисоглебск, ул. 

Свободы, 170 

 
 یسوگلبسک ، کوچه سووبودی، بور 397160

170 

 62612 (47354)لفون: یت

 64809 (47354)آ فاکس

e-mail: iolant@icmail.ru  ؛ 
iolant44mail.ru 

ان یآگابابوو
والنتا یا
اسونیستاکیآر  

انسک ،یبر 3  
هیاانسکیت بریوال  

241037, г. Брянск, ул. Авиационная, 
20, кв. 49 

 

ه نمبر یانایاتسیانسک ، کوچه آوی، بر 241037
 49، آپارتمان  20

polyakov@yandex.ru-nsmail: -e  
 

اکوف یپول
 یکوالین
چیونویمیس  

 ،وستوک  یوالد 4
 یمورسکیپر

 یکرا

690105, Приморский край, г. 

Владивосток, 
ул. Русская, 65, офис 27, а/я 38 

 
وستوک  ی، والد یکرا یمورسکیپر،  690105

،  27، دفتر  65ه ، نمبر ی، کوچه روسکا
 38 یصندوق پست

e-mail: VIAdvokat@mail.ru 
 

 انایاتک تیونیوتیت
 پاولونا

( ل مدافعیوک ) 

قفقاز،  یوالد 5
 یجمهور

 -ه یه آستیورنایس
 هیآالن

362002, г. Владикавказ, ул. Льва 
Толстого, 57 

 

ه  ، یآالن -ه یه آستیورنایس ی، جمهور 362002

 یولگیوا جیساتسا
 کازبکونا

( ل مدافعیوک ) 

mailto:iolant@icmail.ru
mailto:ns-polyakov@yandex.ru
mailto:VIAdvokat@mail.ru


 57،  گاقفقاز ، کوچه لئون تولستو یوالد
 03-24-688 (928) ، 20-52-50 (8672)لفون:  یت

 505220 (8672)فاکس: 

djigu@mail.rumail: -e 
skype:memovlad1 

 satsaevدر دفتر: 

 گراد ،وولگ 6
ت یوال
 هیسکاگرادوولگ

400074, г. Волгоград, ул. 

Баррикадная, 19  

 
 19ه ، یکادنایگراد ، کوچه بارو، ولگ 400074

  89047706728@mail.rumail: -e

 ونوا(ی)آکس

ida.naumova.47@mail.ru 

 )ل.ف. نائوموا( 

ه یدینائوماوا ل
ادرونایف  

 
 ایولیونوا یآکس

روونایمیوالد  
 ( افعل مدیوک ) 

 ورونژ ، 7
ت یوال

 هیسکاورونژ

394036, г. Воронеж, 

ул. Цюрупы, 34, офис 304 

 
نمبر  یوروپیکوچه تس ، وورونژ ،  394036

 304دفتر  34
 ، 30-55-54 (4732)لفون: یت
 06-13-53 (4732)فاکس:  

e-mail: zzzsssaaaxxx111@yamdex.ru 

 یوتسکیتیب
 چ یلیاچسالو ایو

 ل مدافع(ی)وک

  یوزنگر 8
 چچن یجمهور

364000, г. Грозный, прт 

Революции, 2/1, кв. 42  
 

 ییوتسیوالی، پروسپکت ر ی، گروزن 364000
 42، آپارتمان 2/1

 87-21-22( 8712لفون: )یت
 87-21-22( 8712فاکس: )

e-mail: memoial_Grozny@mail.ru 
( ئفیتیت )  

  ASN07@yandex.ruگوف( ی)تلخ

وب یئف ایتیت
 (سیئ)ر
گوف سلطان یتلخ

چ یلویاسماع
 ل مدافع(ی)وک

 نبورگ ،یکاتری 9

ت یوال
 هیاوردلوسکیس

620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 38/1, 
1й подъезд, 1й этаж 

 
ز ی، دهل 1/38نمبر انیتیورینبورگ ، کوچه تیکاتری،  620026

  1، منزل 1نمبر  
e-mail: ekat-irina@mail.ru 

نا یرینکراسوا ا
 ونایوری

 ل مدافع(ی)وک

 نبورگ ،یکاتری 10
ت یالو
 هیاسکفوردلویس

620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 68 (в 
помещении ФГУП ПВС ФМС России, вход 
со стороны кафе "Хитровка", 2 этаж) 
 

ا ینا ماریانیپول
ل یسونا )وکیبور

 (مدافع

mailto:djigu@mail.ru
mailto:89047706728@mail.ru
mailto:ida.naumova.47@mail.ru
mailto:ida.naumova.47@mail.ru
mailto:memoial_Grozny@mail.ru
mailto:ASN07@yandex.ru
mailto:ekat-irina@mail.ru


 ،68نمبر   انینبورگ ، کوچه لنیکاتری،  620062  
زه و پاسپورت یخدمات و یدولت یر موسسه فدرالی)تعم 

تروفکا" یود از سمت کافه "خ، ور ونیگراسیم یخدمات فدرال
  (2، منزل 

 09-62-298 (922)لفون: یت
mariya@mail.ru-polyaninamail: -e 

 وانوا ، یا 11
ت یوال

 هیفسکاوانویا

153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, 9/18, 
офис 328 
 

، دفتر  18/9نمبر  یاوانوا ، کوچه وارنتسوفیا،  153000
328 

 07-39-352 (920)لفون: یت
sokolovaIvanovo@yandex.rumail: -e 

نا یریسوکولوا ا
 ل مدافع(یوک) نئونایوگی

 قازان ، 12
 تاتارستان یجمهور

420043, г. Казань, ул. Чехова, 9, офис 324 
 

 324، دفتر 9نمبر  ا، قازان ، کوچه چخوف 420021
e-mail: fizuli70@mail.ru, 
 guliya-balafendi@mail.ru 
 

 

 یلضویئف فیباالفند
چیرزابگویم  

  ( ل مدافعیوک ) 
 

ه یئوا گولیباالفند
  گومرونا

( ل مدافعیوک ) 

 کراسنودار ، 13
یکرا یکراسنودارسک  

350063 г. Краснодар, ул. Мира, 29, комн. 5 
(помещение Октябрьского филиала 
Краснодарской краевой коллегии адвокатов) 

Телефоны: (8612) 624926  
 

 5،  اطاق 29را ی, ، کراسنودار ، کوچه م350063
 (یابرسکیشعبه اکتکراسنودار ،  یحقوق یئت وکالیه)دفتر  
 624926 (8612)لفون: یت

 97-48-62( 8612فاکس: )
proxorlitvin@yande.rumail: -e 

 

ر یداش والدمیگ
چیوگنئوی  

( ل مدافعیوک ) 

ت یپتسک ، والیل 14
 هیاپتسکیل

398059, г. Липецк, ул. Лутова, 6, офис 2 
 

 2، دفتر  6،  ا، کوچه لوتوف پتسکی، شهر ل 398059
 30-20-350 (910)ل: یلفون موبایت

email: urbir@mail.ru, Lawyer@yandex.ru 
 

 یتریخ دمیانیآل
 چیویآلکسئ

ماخاچ قلعه ،  15
 داغستان

367000, г. Махачкала, ул. Дзержинского, 
17Б, офис 406 
 

، دفتر 17Б،  اگانسکی، ماخاچ قلعه ، کوچه دزرژ367000
406 

 14-77-51 (8722)لفون: یت

مگامدوف سبمل 
 چیماگومدوو

mailto:polyanina-mariya@mail.ru
mailto:sokolovaIvanovo@yandex.ru
mailto:fizuli70@mail.ru
mailto:guliya-balafendi@mail.ru
mailto:proxorlitvin@yande.ru
mailto:urbir@mail.ru
mailto:yer@yandex.ru


 14-77-51 (8722)فاکس: 
email: mag-shamil78@mail.ru 

Skype: interdag 
ت یمسکو ، وال 16

 هیسکامسکو

129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, 22, 
офис Комитета «Гражданское содействие»  
Почтовый адрес: МОО ПЦ «Мемориал», 
 127051, г. Москва, Мал. Каретный пер., 12  
 

ته ی، دفتر کم 22پروسپکت ،  یسکیمپی، مسکو ، ال 129110
 ه"یستویه سودیاژدانسکاگر"
مرکز دفاع  یاجتماع ین منطقویب: سازمان یرس پستدآ

 :؛مولایری"م یحقوق
 12رئولوک یپ یکارتن یی، مسکو ، مال 127051

 6811532 (495) ,6811823 (495)لفون:  یت
(495) 6810954, (495) 6810527 

 6505779 (495) ,6811532 (495) فاکس:
ccaserver@mtunet.ru ه(یسدویه سودی)گراژدانسکا 

svetlana.gannushkina@gmail.com 
 

 دوشنبه ، چهار شنبه، جمعه: رشیپذ یروز ها
 

تالنا ینا سویگانوشک
 ونایآلکسئ

مورمانسک ،  17
ت یوال

 هیامورمانسک

183053 г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, 
д. 47 кв. 2   Адвокатский кабинет № 185. 
 г. Мурманск, ул. К. Либкнехта 27а 
ctxa@rambler.ru   
 

،  47،  اتوفیتان کوپیکوچه کاپ، شهر مورمانسک ،  183053
 ،  185ل مدافع نمبر ی. دفتر وک2ان تمآپار

   27Aتا شبکنیشهر مورمانسک ، کوچه کارل ل
ctxa@rambler.rumail: -e 

  چیکویمالئف روالن یعل
 (ل مدافعیوک)

نازران ،  18
 اینگوشتیا

386101, г. Назрань, ул. Муталиева, 46 
 

 46 ،ائفی، شهر نازران ، کوچه موتال 386101
 222349 (8732)لفون: یت

 لیموبا – 1752540 (963)
 222349 (8732)فاکس: 

email:  memorial_nazran@mail.ru 

مورالن یئف تیآک
 چ یباتاربکوو

 س مرکز(ی) رئ
 

وا توما یتسچو
 لونا یاسماع

 ل مدافع(ی)وک

سک ، یینووروس 19
 یسکرکراسنودا

 یکرا

353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 66 
 

 66توف یسک، کوچه سوویینووروس،  353900
email: marinadubrovina@mail.ru 

نا ینا ماریدوبروو
 ئونا یآلکس

 ل مدافع(ی)وک

اورنبورگ ،  20
ت یوال

460019, г. Оренбург, Шарлыкское ш., 1, 
корп. 2, Центр юридических услуг, офис 108 

 یخ آلکسیگالدک
 وچ یگورئیگر

mailto:ccaserver@mtunet.ru
mailto:ccaserver@mtunet.ru
mailto:svetlana.gannushkina@gmail.com
mailto:ctxa@rambler.ru
mailto:memorial_nazran@mail.ru
mailto:marinadubrovina@mail.ru


 1ه شوسه ، یکسکویل، شهر اورنبورگ ، شار 460019 هیسکارنبورگاو
 2ر یتعم

 108، دفتر شماره  یمرکز خدمات حقوق
email: pokrow2004@mail.ru 

 مدافع ( لی)وک

ار ، یچشهر او 21
شهر پرم ، 

 یکرا یسکپرم

617141, Пермский край, г. Очёр, ул., 
Калиина 22, офис 17 (здание гостиницы 2 
этаж.) 
614000, г. Пермь, Сибирская 19а (по 
предварительной записи) 
 

، 22 انینی، کوچه کالاریچ، شهر او یکرا یپرمسک، 617141
 (2)ساختمان هتل ، طبقه  17دفتر شماره 

 
 یسینو )نام 19Aه یرسکایبیشهر پرم ، کوچه س،  614000

 ( یمقدمات
 31546 (34278)لفون: یت

 31546 (34278)فاکس: 
email: bivp@mail.ru, bp@bivp.ru 
 

س یپونوسوف بور
 چیوانویا

ت یا ، والزشهر پن 22
 هینسکاپنز

440008, г. Пенза, ул. Суворова, 65/67 
 

 ،  67/65 ا، شهر پنزا ، کوچه سووروف440008
email: svetoch.ngo@gmail.com 

 ادوروناینا فیفرموا نی

شهر پسکوف ،  23
ت یوال

  هیسکاپسکوف

180000, г. Псков, ул. Советская, д. 60 
 

 60ه ، یتسکایسکوف ، کوچه سو، شهر پ180000
 52-94-66 8112 (7+)لفون: یت

 یلیانوف واسیتلشکا
 چیوگنئوی

 ا مدافع(ی)وک

گورسک ، یاتیپ 24
 یسکاستاوروپول

 یکرا

357501, г. Пятигорск, прт Кирова, 27А 
 

 27A،  اروفیگورسک ، پروسپکت کیاتیپ،  357501
 393808 (8793) ,974324 (8793)لفون: یت

email: edrozdova_07@mail.ru 

 وگنئونایلنا یدروزدووا  

ت یسامارا ، وال 25
 هیاسکسامار

443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9, 
офис 108 

 
، دفتر  9ه یسامارا ، کوچه وورونژسکا، شهر  443009

108 
 9971583 (846)لفون: یت

 3320003 (846)فاکس: 
email: Sabinina10@mail.ru 

پاولونا  یانینا تاتینیساب
 ل مدافع(ی)وک

سانکت  26
پطربورگ ، 

ت یوال

1911036, г. СанктПетербург, ул. Гончарная, 
19Д, Центр международной защиты 
беженцев и лиц, ищущих убежище; 

نا اولگا پاولونا یتلیتس
 ل مدافع(ی)وک

 

mailto:pokrow2004@mail.ru
mailto:bivp@mail.ru
mailto:bp@bivp.ru
mailto:svetoch.ngo@gmail.com
mailto:edrozdova_07@mail.ru
mailto:Sabinina10@mail.ru


  هیسکانگرادیلن
ه ی، شهر سانکت پطربورگ ، کوچه گونچارنا 191036

9Д1 
 انیدفاع از پناهندگان و پناهجو یللن المیمرکز ب

 7173539 (812) ,7173534 (812): نلفویت
email:  oosipova@hotmail.com ( نایتلیتس  (آ.پ. 

yuserov@gmail.com ( و.د. سروفی ) 

 یوریسروف 
 چیویتریدم

ت یوال ساراتوف ، 27
 هیسکاساراتوف

410002, г. Саратов, ул. Некрасова, 17, 3 этаж, 
офис 304, Саратовское региональное 
отделение Российского детского фонда 
 

،  3، طبقه  17 اتوف ، کوچه نکراسوفسارا، شهر  410002
م یمق یمنطقوشعبه ، ه یاد کودکان روسی، بن 304دفتر 

 ساراتوف
 236906 (8452)لفون: یت

email: birzhanna@yandex.ru,  
( وکووایریژ.آ. ب .) 

v.molokova@yandex.ru  
 (و.م. مولوکوا)

وکوا ژانا یریب
 آلکساندروونا 

 ل مدافع(ی)وک
 

نا یمولوکوا والنت
 لونایخایم
 ل مدافع(ی)وک

مفروپول ، یس 28
 مهیکر یجمهور

295011 г.Симферополь, ул. Сергеева-
Ценcкого, 13, 3-й этаж   
 

 13 اگانسکیتس -افیکوچه سرگئ، مفروپول یس، شهر  295011
 3، طبقه 

Malykhina.Natalya2014@yandex.ua 

ا یموتوز ناتل
 آلکساندروونا 

 ل مدافع(ی)وک
 
 ه انورونایشابانوا سف

 (ل مدافعی)وک

اسمولنسک ،  29
ت یوال

 هیااسمولنسک

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской 
революции, 4 
 

 یابرسکایکوچه اکت،  سک، شهر اسمولن214000
 4، ییوتسیوالیر

 382319 (4812)تبلفون: 
 520200 (4812)فاکس: 

email: solyanikov.m.i@gmail.com,   
abm-947@ski.smolensk.ru 

ل یخائیکوف میانیسول
 چیوانویا

استاوروپول ،  30
 یسکاستاروپول

 یکرا

355017 г.Ставрополь ул.Дзержинского, 133 
 

 133 اکاسنکیاستاوروپول ، کوچه دزرژشهر  ، 355017
e-mail: annavanesova@yandex.ru 

 امونایوا آنا آرتیآوانس
 

ت یتامبوف ، وال 31
 هیسکاتامبوف

392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 42, 
офис 37, Тамбовская городская коллегия 
адвокатов 
 

،  37، دفتر  42ه یتامبوف، کوچه کمونالنا، شهر  392000

نا یپوا والنتیسیشا
 آلکسئونا

 ل مدافع(ی)وک

mailto:birzhanna@yandex.ru
mailto:v.molokova@yandex.ru


 مدافع شهر تامبوف  یئت وکالیه
 720364 (4752)لفون: یت

 720364 (4752)فاکس: 
email: vshaysipova@mail.ru 

ت یتور ، وال 32
 هیسکاتور

170100, г. Тверь, ул. Л. Базановой, 20, офис 
50 
  

 50، دفتر  20 فا. بازانوتور ، کوچه ل، شهر  170100
 92-73-35 (4822)لفون: یت

email: Volodya69_69@inbox.ru 
Skype: Shamkin69 

ر یمین والدیشامک
 چیآناتولئو

 ل مدافع(ی)وک

ورت ، یخاساو 33
 داغستان ،

368000, Хасавюрт ул. Кадырова, 65 
 

 65ورت ، کوچه قادروف یخاساو، شهر  368000
email: rassiyat@rambler.ru 

ت یئوا راسیاسی
 وسوپونای

نسک ، یابیچل 34
ت یوال
  هیانسکیابیچل

454048г. Челябинск, ул. Энтузиастов 12 офис 
803 
 

، دفتر  12استوف ینسک ، کوچه انتوزیابیچل، شهر  545048
803 

 407-93-45 (951) 7+لفون: یت
email: burankova@mail.ru 

بورانکوا اولگا 
 موونایواد

ت ی، وال یشاخت 35
 هیسکارستوف

346500, г. Шахты, пер. Черенкова, 7, каб. 2, 
Юридическая контора г. Шахты 
 

 2& ، اطاق   فارئولوک چرنکوی، پ یشاخت، شهر  346500
  یشهر شاخت یدفتر حقوق

email: SerdukovaAnna@mail.ru 
Skype: MemoShaxty 

نا آ ووا کویسرد
 آلکساندرونا 

 ل مداقع(ی)وک

 
 ه ، شعبه سانکت پطربورگیرخ روسسب یلص ین المللیب یمرکز همکار

 
 Д 19ه ، یشهر سانکت پطربورگ ، کوچه گونچارنا

 31 35 717 (812) 7+ , 34-35-717 (812) 7+لفون: یت

rcc@spbredcross.orgmail: -e 
htpp:www.spbredcross.org 

 

 وبوف"یرا ، نادژدا ، لیو“ه یریخ یاجتماع ین منطقویسازمان ب

 ، یکرا یسک، استاوروپول 357500
 27A،  اروفیت کگورسک ، پروسپکیاتیشهر پ

 08-38-39 (8793) , 24-43-97 (8793)لفون: یت

mailto:burankova@mail.ru
mailto:SerdukovaAnna@mail.ru
mailto:rcc@spbredcross.org


idp@kmv.ru, vnl.@kmv.rumail: -e 
www.vnl-migrant.ru 

 

  یشمال یایآستم یه مقیاد کودکان روسیبنشعبه  یبر مبناپناهندگان  یبرا یمشاورات مرکز
 

 3رئولوک یپ یقفقاز ، پاولوفسک یشهر والد
 19 34 24 (8672)ن: لفویت

 24/7-93-91-855 (928)ل: یلفون موبایت

org.detfond@osria.s 
cfrcc@mail. ru 

 

 (یو زندگ یزن( )سالمتیژ یه ایروه "زدویریاد خیبن
 

 (ه"ی" "پرووماسکا یستگاه متروی)ا 41بولوار ،  یلوفسکیزمایشهر مسکو ، ا
 19 09 965(495)8 ,01 31 465(495) 8لفون:یت

 :56 35 465 (495) 8فاکس

foundation.ru/-http://health 

ru.hlfoundation@office:mail-e 
 

mailto:idp@kmv.ru
mailto:vnl.@kmv.ru
mailto:s.osria@detfond.org
mailto:s.osria@detfond.org
http://health-foundation.ru/
http://health-foundation.ru/
mailto:office@hlfoundation.ru


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

گاندزش پناهنیمرکز پذ  
 
 
 
 
 

، مسکو 105264آدرسآ   
41بولوار ، نمبر  یلوفسکیزمایا  

 

 01 31 4652 (495)، 19 09 965 (495)لفونآ یت
 

 56 35 465 (495)فاکسآ 
 

ملل  یعال یشنریکمکارمندان رش )با حضور یپذ یروز ها
 ر شنبه ، پنجشنبهدوشنبه ، چهامتحد در امور پناهندگان(آ   

 

 

 

 


