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 پناهنده کیست؟  پناهگاه موقت؟ - 1

فردی است که در خارج از  پناهندهدر باره پناهندگان ،  1951طبق قوانین روسیه و کنوانسیون سال 

کشور خود قرار داشته و بعلت خطر شکنجه و آزار به خاطر نژاد ، مذهب ، تابعیت ، تعلق به گروه 

 ش هراس دارد.اجتماعی خاص و عقاید سیاسی از بازگشت به کشور خوی

اگر شما خود را جزو این گروه افراد می دانید ، حق دارید از مقامات فدراسیون روسیه تقاضای 

 پذیرش به حیث پناهنده در قلمرو فدراسیون روسیه را نمائید.

اگر شما واجد شرایط مندرج در تعریف پناهنده نبوده و با وجود این به علت عملیات نظامی، هراس از 

به کشور خود عودت نمائید ، می  نمی توانیدایر دالیل بشردوستانه مثالً مشکالت صحی خشونت یا س

 را کنید. پناهگاه موقتتوانید از مقامات فدراسیون روسیه درخواست اعطای 

 

 باید مراجعه کرد؟کجا به  -2

 حضوراً موقت باید  گاه برای تسلیم تقاضا ی  پذیرش به حیث پناهنده یا درخواست اعطای  پناه 

در منطقه اقامت خود یا به  اداره امور مهاجرت  ارگان منطقوی وزارت امور داخله فدراسیون روسیهبه 

تماس در  یعه نمود )معلومات الزم براجر سطح ناحیه  محل اقامت خویس مراواحد امور مهاجرت د

در حضور ورت در ص مثالً درج شده است(. اگر نمیتوانید شخصاً مراجعه کنید ،  1ضمیمه شماره 

ل وضع سالمتی ، حق دارید تقاضا نامه یا درخواست خود را از طریق به دلی مراکز سلب آزادی  یا

ریاست مؤسسه ای که در آن قرار دارید تسلیم کنید  یا درخواست خود را از طریق نماینده ذیصالح )به 

 طور مثال وکیل مدافع( ارسال کنید.

 

 پذیرش به حیث پناهنده و درخواست اعطای پناهگاه موقتروند رسیدگی به تقاضا نامه   -3 

بدون تقاضا نامه شما مبنی بر پذیرش به حیث پناهنده یا درخواست اعطای پناهگاه موقت را  

 د یا عدم وجود اسناد تشحیص هویت ، وجو توجه به قانونی بودن اقامت شما در خاک فدراسیون روسیه

د ،  تشریفات تشخیص هویت نمیکنتصدیق اسنادی که هویت شما را فقدان . در صورت قبول کنندباید 

انجام خواهد شد. اگر در زمان مراجعه برای اخذ موقف پناهنده / پناهگاه موقت شما قادر به اثبات قانونی 

بودن اقامت خویش در قلمرو روسیه )ویزا /  برگه ثبت میگراسیون( نباشید، طبق قوانین فدراسیون 

 مورد مجازات اداری قرار بگیرید.  روسیه ممکن است

 اگر شما به زبان روسی تسلط ندارید ، باید مترجم به صورت رایگان ارائه شود. 

 موقف پناهنده:

بعد از وصول تقاضا واحد امور مهاجرت ارگان منطقوی وزارت امور داخله فدراسیون روسیه 

ثار . سپس آبه شما اعطا میکندتقاضا نامه پذیرش به حیث پناهنده را وصول گواهی نامه   شما ، نامه

گرفته  و با شما مصاحبه خواهند کرد. طی پنج روز ارگان منطقوی وزارت امور داخله  انگشت شما را

فدراسیون روسیه باید بطور مقدماتی تقاضا نامه شما را بررسی نموده و تصمیم بگیرد که تقاضا نامه  



نامیده میشود.    "رسیدگی اساسی"این مرحله ، مرحله   -بیشتر قرار خواهد گرفت یا خیر مورد رسیدگی 

 گواهی نامه  رسیدگی اساسی به تقاضا نامه پذیرش به حیث پناهندهبر اساس نتایج بررسی مقدماتی ، 

خواهد شد.  صادر میشود یا ابالغیه  امتناع از رسیدگی اساسی به تقاضا نامه پذیرش به حیث پناهنده داده

همه جانبه عللی که بررسی رسیدگی اساسی به تقاضا نامه پذیرش به حیث پناهنده ، مصاحبات اضافی ، 

کلیه جوانب دوسیه شما از رسیدگی به  بخاطر آنها از بازگشت به کشور خود هراس دارید ، و همچنین

گواهی نامه رسیدگی د. و معلومات در باره اوضاع کشور شما را شامل می شواستدالالت جمله وجود 

مدت )سه( ماه صادر میشود که در طول  3به مدت اساسی به  تقاضا نامه پذیرش به حیث پناهنده 

ماه دیگر  3باید پیرامون تقاضا نامه شما تصمیم گرفته شود. در موارد نادر ، مدت مذکور برای مذکور 

 به تقاضا نامه پذیرش به حیث پناهندهگواهی نامه رسیدگی اساسی قابل تمدید میباشد. در این صورت ، 

و قانونی بودن اقامت شما در فدراسیون تصدیق باید تمدید شود. این گواهی سندی است که هویت شما را 

 روسیه را تأیید می کند.

عودت اجباری به کشور متبوع خطر از طی دوره رسیدگی به تقاضا نامه یا درخواست ، شما 

اقدام برای اخراج یا دپورت در این دوره ، نقض جدی قوانین روسیه و هر گونه د. یمیباش صونخود م

 موقف  پناهندگان تلقی می شود.ه دربار  1951کنوانسیون سال 

پس از رسیدگی به دوسیه شما ، در مورد پذیرش به  حیث پناهنده یا امتناع از پذیرش به حیث 

کتابچه ، به شما  باشد ش شما به حیث پناهنده پذیراتخاذی مبنی بر تصمیم پناهنده فیصله خواهد شد. اگر 

اعطا خواهد شد. موقف پناهنده برای مدت نامحدود اعطا شده  و شما موظف هستید هر سال  یک  پناهنده

بار به واحد امور مهاجرت ارگان منطقوی وزارت امور داخله فدراسیون روسیه جهت تجدید ثبت و قید 

 مراجعه کنید.

 پناهنگاه موقت 

تسلیم کرد.  هبعد از تقاضای موقف پناهندچه وقبل چه اعطای پناهگاه موقت را میتوان  درخواست

قبول درخواست اعطای پناهگاه هنگام . در بر میگیردرا انگشت نگاری و مصاحبه این تشریفات همچنین 

شود یا  )سه( ماه صادر می 3به مدت  گواهی نامه رسیدگی به درخواست اعطای پناهگاه موقتموقت ، 

جهت قبالً خواهد شد ، اگر  تمدیدبه تقاضانامه پذیرش به حیث  پناهنده اساسی تصدیق نامه  رسیدگی 

، قانونی بودن اقامت شما شده تمدید  تصدیق نامه نامه یا  گواهی باشید.کرده اقدام ه پناهندموقف دریافت 

 د.ندر قلمرو فدراسیون روسیه را تأیید می کن

به اعطای پناهگاه موقت یا امتناع از اعطای پناهگاه موقت راجع شما ،  دوسیهبررسی پس از 

 تقدیم موقت گاه پناهاعطای نامه پناهگاه موقت ، به شما گواهی  یصمیم گرفته میشود. در صورت اعطات

 1موقت برای مدت حداکثر گاه پناه. میکندتصدیق  را هویت شما که  به شمار می آید ی می شود که سند

شما از حق درخواست تمدید مدت اعتبار پناهگاه موقت برخوردار بوده و  می شود. اعطا )یک( سال 

ت قپناهگاه موزمان اعتبار )یک( ماه قبل از پایان  1قل ا باید حدپناهگاه موقت مدت درخواست تمدید 

 واهید داد.را از دست خمذکور  شما موقف این صورت در غیر تسلیم شود. 

صحی  معاینات بایدموقت ، نامه پناهگاه یا گواهی ه پناهندتصدیق نامه برای به دست آوردن 

 .دادانجام را اجباری 



باری اجعودت از خطر ،  استاعطا شده موقت  گاهده و افرادی که به آنها پناهقبول شپناهندگان 

 .صون میباشندمبه کشور خود 

 

 پناهگاه موقت وموقف پناهنده متناع از اعطای اهای فیصله  روند تجدید نظر - 4

به حیث پناهنده یا از شما  ، از پذیرش از رسیدگی اساسی به تقاضا نامه شما ی که در صورت

دریافت خواهید کرد. شما همچنین  را ابالغیه در مورد فیصله اتخاذی  ،امتناع شود اعطای پناهگاه موقت 

و میتوانید ظرف مدت   است شدن درج شده رد که در آن دالیل دارید  رامستدل مکمل حق دریافت فیصله 

ارگان باالتر یعنی از طریق  ر در فیصله مربوطهظیک ماه از تاریخ وصول ابالغیه نبست به تجدید ن

 اقدام نمائید.  روسیه یا محکمه  داخلهریاست کل امور مهاجرت وزارت امور 

رسیدگی به نامه و گواهی پذیرش به حیث پناهنده به درخواست اساسی رسیدگی تصدیق نامه 

تمدید شود. جریان دارد تجدید نظر تشریفات ی که موقت ممکن است برای مدتاعطای پناهنگاه درخواست 

در فیصله را نظر جدیدتبرای  اقدام که ارایه نمود اسنادی را نامه ، باید  یا گواه تصدیق نامهبرای تمدید 

مان تجدید نظر را از دست بدهید، اقامت شما در قلمرو فدراسیون روسیه اگر شما ز. تائید میکنند

 .قرار بگیریدجریمه ، بازداشت ، دیپورت یا اخراج مورد شما غیرقانونی تلقی شده و ممکن است 

بررسی شما برای دوسیه گرفته شود ، تصمیم به نفع شما ، از تجدید نظرای اگر در هر مرحله 

 ع خواهد شد.ورجمروسیه  داخلهزارت امور ارگان منطقوی ومجدد به 

 

 فراد پناهجو )موقف پناهنده و پناهگاه موقت(احقوق  -5

و از جمله شده ریح صتحقوق و وظایف شما بطور مفصل در قانون فدرال "در باره پناهندگان" 

. در طول مدت اعتبار تصدیق در بر میگیردرا کمک های عاجل صحی و  یمترجم حرفه ا داشتن حق

پلیس )بیمه نامه( بیمه پذیرش به حیث پناهنده ، شما از حق دریافت تقاضا نامه نامه رسیدگی اساسی به 

پلی کلینیک های   خدمات صحی رایگان تا ازمیدهد شما امکان ه برخوردار می باشید که ب صحی اجباری

وب نظام بیمه اید به شرکت های بیمه که در چهارچبدین منظور شما بخود استفاده نمائید.  محل اقامت

 صحی اجباری فعالیت دارند ، مراجعه کنید.

داشته و درخواست اعطای  همچنین در صورتی که شما در موقعیت فوق العاده آسیب پذیر قرار

اسکان در در مرکز اقامت موقت وزارت امور داخله تقاضای  موقف پناهنده را نموده اید ، می توانید

 کنید.را دراسیون روسیه ف

ثبت )راجستر( میگراسیون در قلمرو برگه  داشتنهمه کودکان صرف نظر از موقف حقوقی یا 

 برخوردارند.در مکتب از حق تحصیل  ، فدراسیون روسیه

. اطالعات بیشتررا ین قوانین فدراسیون روسیهرعایت موازعبارت است از وظیفه اصلی شما 

ارگان امور مهاجرت واحد و در جریان مشاورات با کارمند  https://мвд.рфسایت طریق از میتوان 

به دست  102رایگان لین اضطراری از طریق تلفن وزارت امور داخله فدراسیون روسیه یا منطقوی 

 آورد.

https://мвд.рф/


 اندوقف پناهنده یا پناهگاه موقت دریافت کرده محقوق و وظایف افرادی که  -6

شده است. تصریح حقوق و وظایف شما به طور مفصل در قانون فدرال "در مورد پناهندگان" 

کمک های صحی رایگان موسسات طبی محل اقامت استفاده از درک این نکته مهم است که شما از حق 

 نامه )پلیس( صحی بیمهو  هصحی مراجعسازمان بیمه به خود برخوردار میباشید. به این منظور باید 

 دریافت کنید.را اجباری 

 نامه مخصوص برخوردار میباشید.اجازه اخذ کار بدون از حق همچنین شما 

در مرکز اسکان موقت وزارت تقاضای اسکان اگر در شرایط بسیار آسیب پذیر قرار دارید ، می توانید  

 کنید.را روسیه  داخلهامور 

در قلمرو موقف حقوقی یا وجود برگه ثبت )راجیستر( میگراسیون  صرف نظر ازهمه کودکان 

 .ندربرخوردا حق تحصیل در مکتب از ، فدراسیون روسیه

حق درخواست اعطای تابعیت یک سال پس از زمان پذیرش به حیث پناهنده موقف پناهنده 

 نامه اقامت موقت رااجازه اعطای درخواست امکان  ، وقف پناهگاه موقت. ممیدهدفدراسیون روسیه را 

 میسازد.، فراهم که مدت اعتبار آن بیشتر است 

شما موظف به رعایت قوانین  فدراسیون روسیه بوده و باید در ارگان های منطقوی وزارت امور 

داخله فدراسیون روسیه در محل اقامت خود ثبت و قید شوید. در صورت عدم رعایت مقررات ثبت و قید  

ورد مجازات اداری مثالً جریمه قرار گیرید.  معلومات بیشتر را  میتوان در ممکن است ممیگراسیون 

 ازیا فدراسیون روسیه  داخلهی وزارت امور وجریان مشاوره در واحد های امور مهاجرت ارگان منطق

 سایت رسمی به دست آورد. طریق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موقف پناهندهاعطای نقشه تشریفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز 5 طی  – عطای موقف پناهندهبه تقاضای ارسیدگی مقدماتی   

ریاست  جواب رد

 امور مهاجرت کل

وزارت امور داخله 

 فدراسیون روسیه

امتناع از فیصله مبنی بر 

 اعطای موقف پناهنده

فیصله مبنی بر اعطای 

 موقف پناهنده 

تجدید نظر در ریاست 

امور مهاجرت  کل

داخله  زارت امورو

 فدراسیون روسیه

به رسیدگی اساسی  عدم  مبنی برفیصله 

 درخواست

 به ی اساسی دگیرس مورد در صلهیف

 درخواست

نظر در  یدتجد

امور  کلریاست 

مهاجرت وزارت 

امور داخله 

 فدراسیون روسیه

تجدید نظر در 

 محکمه 

ماه  3 –درخواست  به رسیدگی اساسی

 (ماه 3)تمدید به مدت 

صدور کارت 

 )تصدیق نامه(

هپناهند  

 (پناهنده موقف) پناهنده ثیح به رشیپذی تقاضا میتسل

 

تجدید نظر در 

 محکمه

 



 

 

 

 موقف پناهندهاعطای قشه تشریفات ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهگاه موقتنپاعطای تسلیم درخواست   

اعطای پناهگاه امتناع از مبنی بر فیصله 

 موقت 

اعطای پناهگاه فیصله مبنی بر 

 موقت

تجدید نظر در 

ریاست کل امور 

مهاجرت وزارت 

امور داخله 

 فدراسیون روسیه

تجدید نظر در 

 محکمه 

ریاست  جواب رد

 امور مهاجرت کل

وزارت امور داخله 

 فدراسیون روسیه

 ماه 3تا  –مدت 



 

 اگر پولیس شما را ایستاد کرد یا بازداشت نمود؟چه باید کرد ،  -7

درک اگر پولیس شمارا ایستاد کرد یا بازداشت نمود از امضای هر سندی که مضمون آنرا  

 ، خودداری کنید.نمیکنید 

 یگرد قانونی طرفین گردد.دلیل پ پرداخت جریمه "در محل " رشوه تلقی شده و میتواند  

و رتبه خودرا بگوید و اسناد خود را نشان کرده خودرا معرفی د که یپولیس بخواهاز مامور 

بدهد. در صورت امکان نام ، رتبه و نمبر حوزه پولیس را یادداشت کنید. زمان توقیف اداری نباید 

هویت یا تحقیق چگونگی تشخیص ساعت تجاوز کند. اما در صورت نیاز به بازرسی اسناد  3از 

 ساعت قابل تمدید می باشد. 48، زمان مذکور تا  تخلف از قانون

اطمینان حاصل کنید که در پروتکل اداری معلومات مفصل در باره حوزه پولیس ، کارمند 

شکایت احتمالی درج شده جهت ، پولیس که مسئولیت دوسیه شما را بعهده دارد  و جزئیات تخلف 

 .باشد

ته باشند. همچنین شما حق دارید که پروتوکل شما حق دارید که مترجم و وکیل مدافع حضور داش

شده اند ، هیه و سایر اسناد دادرسی را که برخالف تقاضا شما مبنی بر حضور مترجم و وکیل مدافع ت

 امضا نکنید.

در صورت سوء استفاده از اختیارات و/ یا سایر اقدامات غیر قانونی مامورین ارگان های 

اعالم  102ترین حوزه پولیس یا از طریق تلفن لین اضطراری انتظامی ، مراتب را باید به نزدیک 

 کرد.

 

 نقش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در فدراسیون روسیه – 8

افراد پناهجو ، پرابلم های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به دولت در زمینه حل 

برنامه های آموزشی و تأمین مالی نجام ، اکارشناسی پناهندگان و افراد بدون تابعیت بصورت پشتیبانی 

 تحت پوشش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان کمک به افراد یتعدادی از پروژه های مشارکت

 می کند.مساعدت ویژه  یاحقوقی و پشتیبانی اجتماعی افراد دارای نیازه از جمله مشاورات

پناهندگان و سازمان های همکار آن همچنین برای جذب کامل میشنری عالی ملل متحد در امور ک

اخذ کرده اند ، پناهگاه موقت غام( پناهندگان قبول شده و افرادی که در قلمرو فدراسیون روسیه )اد

کمک می  افراد پناهجو و پناهندگان کمیشنری عالی  ملل متحد در امور پناهندگان بهمساعدت می کنند. 

نانچه آنها چنین تمایلی داشته باشند ، به کشور متبوع خود عودت نمایند ، مشروط  بر اینکه چکه ،کند 

  عودت در وضعیت امن و تحت شرایط آبرومندانه صورت بگیرد.

 

عالی ملل متحد در امور پناهندگان  عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان های همکار کمیشنری خدمات کمیشنری 
 .رایگان می باشد

راجع به تمامی اشخاص یا سازمان هایی که در مقابل پول یا هر گونه پاداش دیگری پیشنهاد دسترسی به 



خدمات کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان و  سازمان های همکار کمیشنری عالی ملل متحد امور 
 .ید بالفاصله به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اطالع دادپناهندگان را می کنند ، با

 

 

یا سازمان های  پناهندگانمیشنری عالی ملل متحد در امور کبه افراد پناهجو مراجعه در صورت 

آنها اطالعات کلی در مورد تشریفات دولتی اعطای پناهگاه در فدراسیون روسیه  در اختیار ، همکار آن 

همچنین می توانند از سازمان های همکار کمیشنری عالی ملل متحد در امور عارضان قرار میگیرد. 

قلمرو اخذ پناهگاه در  پیرامون سایر مسایل مربوط بهاضافی حقوقی  و کمک هایپناهندگان ، معلومات 

به افراد متعلق به گروه های از نظر اجتماعی آسیب پذیر ممکن است  دریافت کنند. را فدراسیون روسیه 

 کمک های اجتماعی اضافی ارایه شود.

 در کدام موارد باید به کمبشنری عالی ملل متحد در امور پناهدگان مراجعه نمود:
روسیه از دسترسی  داخلهدر صورت ممانعت واحد امور مهاجرت ارگان منطقوی وزارت امور  -

 به تشریفات اعطای پناهگاه؛
 در صورت امتناع از اعطای موقف پناهنده یا پناهگاه موقت؛ -
اگر هراس دارید که قبل از بررسی تقاضا نامه )درخواست( شما یا دریافت نتیجه نهایی تجدید  -

 را به وطن مرجوع نمایند؛ شما، نظر در فیصله منفی 
یا زندگی شما در خاک فدراسیون روسیه در  داریداگر شما در وضعیت دشوار زندگی قرار  -

 معرض خطر قرار داشته و به مشاوره پیرامون مسایل حقوقی و اجتماعی نیاز دارید؛
با وجود داشتن پناهگاه موقت یا موقف پناهنده ، یا طی کردن تشریفات اخذ موقف پناهنده یا  -

 ه عودت به وطن دارید؛پناهگاه موقت تمایل ب
در صورتی که به شما موقف پناهنده یا پناهگاه موقت اعطا شده و به کمک  برای ادغام )جذب  -

کامل( حقوقی در فدراسیون روسیه )تقاضای اعطای اجازه نامه اقامت موقت ، پروانه اقامت و 
 تابعیت( نیاز دارید؛

کردن تشریفات اخذ  پناهندگی / پناهگاه با داشتن پناهگاه موقت یا موقف پناهندگی یا ضمن طی  -
موقت ، با مکشالت در زمینه دسترسی به حقوق از جمله حق تحصیل ، اشتغال و غیره روبرو 

 شده اید.
با داشتن موقف پناهندگی یا پناهگاه موقت ، می خواهید در کنکور مساعده مالی جهت    -

 شرکت کنید. DAFIطبق برنامه  تحصیالت متوسطه حرفه ای و / یا عالی در فدراسیون روسیه
 اگر در حالت فقدان تابعیت قرار داشته یا در زمینه تعیین تابعیت خویش با مشکل مواجه هستید.  -

 

 

 لین اضطراری کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان:

حد در صورت بازداشت یا در موارد اضطراری لطفاً از طریق لین اضطراری با کمیشنری عالی ملل مت

 در امور پناهندگان تماس بگیرید: 

+7(903) 792-22-79 

به کمیشنری عالی ملل متحد در   rusmo@unhcr.orgپست الکترونیکی به پیام های خودرا میتوانید 

 امور پناهندگان ارسال کنید.

mailto:rusmo@unhcr.org


میتوان از طریق  را اطالعات اضافی در مورد فعالیت های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 

 بدست آورد. https://www.unhcr.org/ruسایت 

 سازمان های همکار کمیشتری عالی ملل متحد در امور پناهندگان  – 9

 کمیته "گراژدانسکایه سودیستویه" )"مساعدت مدنی"(

 عمومی:پذیرش دفتر 

 22، مسکو ، خیابان المپیسکی پروسکت نمبر  129110

 ژسکایه"(" ، "ریینو روشارمامیرا" ، "پروسپکت " ، "یه"داستایوسکا ی متروایستگاه )

 تلفن:

 +7 495 681-18-23 , +7 495 681-05-2 

 65-98-918-968 7+لین اضطراری :

scan@refugee.ru,  https://refugee.ru  

  روزها و ساعات پذیرش:

 20.00الی  10.00  دوشنبه :

  20.00الی 10.00  چهارشنبه:

 17.00 الی 10.00  جمعه:

 

 

 بنیاد خیریه "سالمتی و زندگی"

 "میمیکی و ژستا"()در ساختمان تئاتر  41نمبر بلوار لوفسکی یمسکو ، ایزما

 –( "Pervomaiskayaی پروومایسکایه )"، ورودی از سمت راست ساختمان ، ایستگاه مترو 3 منزل

 .دشوکمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز انجام میمشاوره با مشارکت کارمند در این محل 

 19-09-965 (495) 7+ , 01-31-465 (495) 7+ تلفن: 

 56-35-465 (495) 7+ فکس:

http://health-foundation.ru 

  hlfoundation@bk.ruنیکی:  وپست الکتر

 

 بورگپطرکمیته صلیب سرخ روسیه ، شعبه مقیم سانکت  

 Гончарная(   19Д( شهر سانکت پطربورگ ، خیابان گونچارنایه

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

 :مهاجرتلین اضطراری پیرامون قوانین 

mailto:scan@refugee.ru
mailto:scan@refugee.ru
https://refugee.ru/
mailto:hlfoundation@bk.ru


+7 (800) 333-00-16 

 rcc@spbredcross.org  پست الکترونیکی:

http://www.spbredcross.org 

 

 

 ویرا ، نادژدا ، لیوبوف"“سازمان بین منطقوی اجتماعی خیریه 

 ، استاوروپولسکی کرای ، 357500

 27Aشهر پیاتیگورسک ، پروسپکت کیروفا ، 

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

  ru.kmv.@vnl,  ru.kmv@idpپست الکترونیکی:   

ru.migrant-vnl.www 

  مرکز مشاوراتی پناهندگان بر مبنای شعبه منطقوی  بنیاد کودکان روسیه مقیم آستیای شمالی

 

 3شهر والدی قفقاز ، پاولوفسکی پیرئولوک 

 19 34 54 (8672) 7+تیلفون:   

 93 91 855 (928) 7+تیلفون موبایل:  

s.osetia@detfond.org 

cfrcc@mail.ru 

 

آدرس مراکز کمک های حقوقی شبکه "مهاجرت و حقوق" )میگراتسیا ای پراوو(   2ضمیمه شماره در 

 مرکز دفاع حقوق بشر "میمولایر" درج شده است.

 

 

 

 

 

 

mailto:rcc@spbredcross.org
http://www.spbredcross.org/
http://www.spbredcross.org/
mailto:vnl.@kmv.ru
mailto:idp@kmv.ru
http://www.vnl-migrant.ru/
http://www.vnl-migrant.ru/
mailto:s.osetia@detfond.org
mailto:s.osetia@detfond.org
mailto:cfrcc@mail.ru
mailto:cfrcc@mail.ru


 

 

 1ضمیمه شماره   

 روسیه هلیست واحد های امور مهاجرت ارگان های منطقوی وزارت امور داخل

 

روز ها و  سایت رسمی

 ساعات پذیرش

مهاجرتواحد امور  آدرس و تلفن  

http://77.mvd.r

u/ms  

 پنجشنبه:-دوشنبه

10.00-17.00 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

13.00-13.45 

 

 

شهر مسکو ، ،  105187
،  32کوچه کیرپیچنایه نمبر 

، ایستگاه متروی  1تعمیر 
 "سمیونوفسکایه" 

 تلفن:

+7 (499) 369-07-81 

75 -07-+7 (495) 365

)معلومات در مورد آمادگی 

 ؛اسناد(

-72-+7 (499) 230  

 )لین اضطراری(

105187, г. Москва, 

ул. Кирпичная, д. 

32, строение 1, 

проезд до станции 

метро 

«Семеновская» 

ریاست کل اداره امور مهاجرت  

روسیه  وزارت امور داخله

 شهر مسکو ،  مربوط 

России УВМ ГУ МВД 

по г. Москве 

 

https://увм.50.

мвд.рф/  

 دوشنبه-پنجشنبه:

10.00-17.00 

 جمعه: 

10.00-16.45 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

13.00-13.45 

، والیت 140053

شهر کوتلنیکی ، مسکوسکایه

ریازانسکایه شوسه  و، نو

 4نمبر 

 ن : فلت

99 -47-609+7 (495) 

52-48-+7 (495) 609 

+7 (926) 241-43-07 

 "لین اضطراری" 

140053, 

Московская 

область,  

ریاست کل اره امور مهاجرت اد

 روسیه  وزارت امور داخله

 مربوط والیت مسکوسکایه، 

 

 

УВМ ГУ МВД России 

по Московской 

области 

 

http://77.mvd.ru/ms
http://77.mvd.ru/ms
https://увм.50.мвд.рф/
https://увм.50.мвд.рф/


г. Котельники, 

Новорязанское 

шоссе, д. 4 

https://78.мвд.

рф/ms  

پذیرش 

شهروندان 

کشورهای 

که  خارجی

عضو جامعه 

کشورهای 

مشترک المنافع 

در  نیستند ، 

 یزمینه اعطا

پناهگاه روز 

چهارشنبه  

  :گیردیصورت م

14:00-18:00  

 در سایر موارد 

اوقات برنامه 

از کاررا باید 

ن یا طریق تلف

رسمی  تسای

 مشخص نمود.

 

سانکت شهر ،  190068

سپکت ، پرو طربورگپ

کورساکوا نمبر -ریمسکوگو

39  

 تلفن: 

+7 (812) 573-37-22 

+7 (812) 579-47-92  

02 -30-+7 (812) 573

 "لین اضطراری"

190068, г. Санкт 

-Петербург, пр. 

Римского-

Корсакова, д.39  

ریاست کل  اره امور مهاجرتاد

  روسیه  وزارت امور داخله

طربورگ و مربوط سانکت پ

 والیت لنینگرادسکایه 

 

 

УВМ ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской 

области 

 

https://22.мвд.

рф/ms  

 

 دوشنبه: 

15:00-09:00 

سه شنبه ، 
نجشنبه: پ

20:00-11:00 

چهارشنبه: 
13:00-09:00 

 جمعه: 

 09:00-
16:45 

 شنبه: 

14:00-09:00 

تعطیل برای 
 :صرف غذا

نائول ، ر، شهر با 656010
کوچه پیروایه زاپادنایه نمبر 

47 

 تلفن: 

+7 (3852) 33-06-46 

73-05-+7 (3852) 33 

 15-03-(3852)63 +7 

 ن اضطراری""لی

656010, г. Барнаул, 
ул. 1-я Западная, 
47 

ریاست کل اداره امور مهاجرت  
روسیه  وزارت امور داخله

 مربوط آلتایسکی کرای  

 

 

УВМ ГУ МВД России 
по Алтайскому краю 

about:blank
about:blank
https://22.мвд.рф/ms
https://22.мвд.рф/ms


13:00-13:45 

https://28.мвд.

рф/Struktura_

UMVD_Rossii

_po_Amurskoj

_oblast/Struktu

ra/управлении

-по-вопросам-

миграции-

умвд-рос  

 دوشنبه: 

15:00-09:00 

سه شنبه، 

پنجشنبه:

20:00-11:00 

چهارشنبه: 

13:00-09:00 

 جمعه: 

16:45-09:00 

 شنبه: 

14:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:45 

، شهر  675000

بالگووشنسک ، کوچه 

 137نمبر  گورکی

 فن: لت

+7 (4162) 59-48-68 

+7 (4162) 59-44-97  

+7 (4162) 59-44-98  

+7 (4162) 59-44-99 

+7 (4162) 53-32-45  

 "لین اضطراری"

675000, г. 

Благовещенск, ул. 

Горького, 137 

ریاست  اداره امور مهاجرت 

 روسیه  وزارت امور داخله

 مربوط والیت آمورسکایه   

УВМ УМВД России по 

Амурской области 

https://29.мвд.

рф/ms  

 وشنبه ، جمعه: د

13:00-09:00 

سه شنبه، 

پنجشنبه: 

19:00-16:00 

شهر ، 163071 
،  ، کوچه گیدارآرخانگلسک 

  2، تعمیر  55نمبر 

+7 (8182) 411-746 

+7 (8182) 21-65-55 -
  "لین اضطراری"

163071, г. 
Архангельск, ул. 
Гайдара, 55, корп.2  

ریاست اداره امور مهاجرت  

روسیه  وزارت امور داخله

 آرخانگلسکایه مربوط والیت

УВМ УМВД России по 

Архангельской 

области 

https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://28.мвд.рф/Struktura_UMVD_Rossii_po_Amurskoj_oblast/Struktura/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81
https://29.мвд.рф/ms
https://29.мвд.рф/ms


 

https://30.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

15:00-09:00 

سه شنبه، 

 پنجشنبه:

11:00-20:00  

چهارشنبه: 

13:00-09:00 

 جمعه: 

16:45-09:00 

 شنبه: 

14:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:45 

ان، ، شهر آستراخ414000

)ورودی از  کوچه کیروف

تسکای یواکوچه سطریق 

 15/5میلیتسیی(  

+7 (8512) 40-07-73 

+7 (8512) 40-08-74 

+7 (8512) 51-03-73- 

  "لین لضطراری" 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Кирова )вход с ул. 

Советской 

Милиции(, 5/14 

 

ریاست  اداره امور مهاجرت

 روسیه  هداخلهوزارت امور 

 سکایهآستراخانمربوط والیت 

 

УВМ УМВД России по 

Астраханской области  

https://31.мвд.

рф/gumvd/Str

uktura/struktur

a1/управлени

я/upvm  

 –دوشنبه 

نبه: پنجش

17:00-10:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-14:00 

 

بلگورود ، شهر ، 308009

بلگورودسکی پروسپکت 

104Б 

 تلفن:

 05-60-+7 (4722) 35 

308009, г. 

Белгород, 

Белгородский пр-т, 

д. 104 Б 

ور مهاجرت ریاست اداره ام

روسیه   وزارت امور داخله

 کایهسمربوط والیت بلگورود

 

УВМ УМВД России по 

Белгородской области  

https://32.мвд.

рф/ms  

 جمعه:  -دوشنبه 

18:00 -08:30 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-12:30 

اوقات رنامه ب

 کار واحدهای

امور مهاجرت 

 در سطح 

باید را  ناحیوی

، شهر بریانسک، 241050

 *31نمبر  فکوچه گورباتو

+7 (4832) 71-85-38 

+7 (4832) 71-85-25 

+7 (4832) 71-85-22  

+7 (4832) 71-85-00-

 "لین اضطراری"  

خذ پناهگاه میتوان به *برای ا

واحد امور مهاجرت در محل 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت بریانسکایه

УВМ УМВД России по 

Брянской области  

https://30.мвд.рф/ms
https://30.мвд.рф/ms
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://31.мвд.рф/gumvd/Struktura/struktura1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/upvm
https://32.мвд.рф/ms
https://32.мвд.рф/ms


از طریق تلفن یا 

سایت رسمی 

 کرد.مشخص 

خود اقامت )سکونت( 

 مراجعه نمود.

241050, г. Брянск, 

ул. Горбатова, 31*  

https://33.мвд.

рф/ms  

 

چهارشنبه ، 

 جمعه:

14:00-17.45 

 اوقات برنامه

 واحدهای کار

 مهاجرت امور

  سطح در

 باید را ناحیوی

 یا تلفن طریق از

 رسمی سایت

 .کرد خصشم

، شهر والدیمیر، 600020

 کوچه 

 80Бب. نیژه گورودسکایه 

+7 (4922) 77-84-50 

+7 (4922) 37-41-92 

+7 (4922) 37-40-35 

+7 (4922) 37-43-08- 

 "لین اضطراری"

پذیرش توسط واحدها در 

صورت واحی سطح ن

 میگیرد.

600020, г. 

Владимир, ул. Б. 

Нижегородская, 80 

«Б» 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   ت امور داخلهوزار

 الدیمیرسکایهومربوط والیت 

 

 

УВМ УМВД России по 

Владимирской 

области  

https://34.мвд.

рф/ms  

نام نویسی طبق 

از  مقدماتی

 :طریق تلفن ذیل

+7 (8442) 

29.-29-30 

اوقات برنامه 

باید از را کار 

طریق تلفن یا 

سایت رسمی 

 مشخص نمود.

، شهر ولگاگراد ، 400066

خیابان مارشال 

 10نمبر  ی سکفروکوسو

+7 (8442) 30-28-27 

+7 (8442) 33-77-11 

+7 (8442) 30-29-29-   

 لین اضطراری""

400066, г. 

Волгоград, ул. М. 

Рокоссовского, 10 

کل ور مهاجرت ریاست اداره ام

روسیه   وزارت امور داخله

 سکایهولگاگراد مربوط والیت

УВМ ГУ МВД России 

по Волгоградской 

области  

https://35.мвд.

рф/ms  

 

 دوشنبه: 

15:00-09:00 

سه شنبه ، 

پنجشنبه:

20:00-11:00 

 شنبه: رچها

لوگدا ، و، شهر و 160009

 15کوچه لنین نمبر 

+7 (8172) 78-65-20 

+7 (8172) 78-65-06  

+7 (8172) 76-34-36- 

ور مهاجرت ریاست اداره ام

روسیه   وزارت امور داخله

 وولوگودسکایه  مربوط والیت

УВМ УМВД России по 

Вологодской области  

https://33.мвд.рф/ms
https://33.мвд.рф/ms
https://34.мвд.рф/ms
https://34.мвд.рф/ms
https://35.мвд.рф/ms
https://35.мвд.рф/ms


13:00-09:00 

 جمعه: 

16:45-09:00 

 شنبه: 

14:00-09:00 

 

  "لین اضطراری"

160009 г. Вологда, 

ул. Ленина, д.15 

https://36.мвд.

рф/ms  

–دوشنبه 

پنجشنبه: 

17:00-10:00 

 

، شهر وورونژ ،  394026

واریا نمبر کوچه دویاتوگو یان

68 «з» 

+7 (473) 207-10-53  

+7 (473) 636-98-98- 

 "لین اضطراری"

394026, г. Воронеж, 

ул.9 Января, д.68 

«з» 

داره امور مهاجرت ریاست ا

روسیه   هوزارت امور داخل

 وورونژسکایه  مربوط والیت

 

УВМ МВД России по 

Воронежской области  

https://79.мвд.

рф/ms  

جمعه:  -دوشنبه 

18:00 -09:00 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

 13:00-14:00 

، شهر بیرابیجان  679015

 А-6  ، کوچه شیروکایه 

+7 (42622) 4-55-70 

+7 (42622) 4-55-80 

+7 (42622) 4-55-74-  

 "لین اضطراری"

679015, г. 

Биробиджан, ул. 

Широкая, д. 6-А 

ور مهاجرت ریاست اداره ام

روسیه   وزارت امور داخله

خودمختار  مربوط والیت

 سکایه ییور

 

УВМ УМВД России по 

Еврейской 

автономной области  

https://75.мвд.

рф/ms  

 جمعه: –دوشنبه 

18:00 -09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

، شهر چیتا ، 672000

 72کوچه اینگودینسکایه 

+7 (3022) 32-58-89 

+7 (3022) 35-03-35 

+7 (3022) 320-320-  

 "لین اضطراری"

672000, г. Чита, ул. 

Ингодинская, 72 

داره امور مهاجرت ریاست ا

روسیه   هوزارت امور داخل

 بایکالسکی کرای ازمربوط 

 

УВМ УМВД России по 

Забайкальскому краю  

https://37.мвд.

рф/ms   

 دوشنبه:

14:00 -09:00 

، شهر ایوانوا ،  153035

 86Гکوچه تاشکنتسکایه  

ور مهاجرت ریاست اداره ام

روسیه   وزارت امور داخله

https://36.мвд.рф/ms
https://36.мвд.рф/ms
https://79.мвд.рф/ms
https://79.мвд.рф/ms
https://75.мвд.рф/ms
https://75.мвд.рф/ms
https://37.мвд.рф/ms
https://37.мвд.рф/ms


، سه شنبه 

 نجشنبه: پ

19:00-10:00 

چهارشنبه: 

13:00-09:00 

 جمعه: 

16:45 -09:00 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

14:00-13:00 

+7 (4932) 24-25-44 

+7 (4932) 41-82-79 

+7 (4932) 24-25-37-  

 "لین اضطراری"

153035, г. Иваново, 

ул. Ташкентская, 

д.86Г 

 سکایه فوالیت ایوانومربوط 

 

УВМ УМВД России по 

Ивановской области  

https://38.мвд.

рф/ms  

در مورد برنامه 

باید کار اوقات 

از طریق تلفن یا 

سایت رسمی 

کسب اطالع 

 نمود.

 

، شهر 664009

ایرکوتسک، کوچه 

 *А 1موژایسکوگو 

+7 (3952) 21-74-19 

+7 (3952) 21-74-04 

+7 (3952) 21-74-30 

+7 (3952) 21-68-88  

 لین اضطراری

*برای اخذ پناهگاه میتوان به 

واحد های امور مهاجرت 

محل اقامت )سکونت( نواحی 

 مراجعه کرد.

664009, г. Иркутск, 

ул. Можайского, 1 

«А»* 

 کل اداره امور مهاجرت ریاست

روسیه   هوزارت امور داخل

 والیت ایرکوتسکایهمربوط 

УВМ ГУ МВД России 

по Иркутской области  

https://07.мвд.

рф/Dopolniteln

ie_stranici/ms  

برنامه راجع به 

باید  اوقات کار 

 کردتدقیق 

، شهر نالچیک ،  360004

 64کوچه نوگموا 

+7 (8662) 44-10-15 

+7 (8662) 77-65-53 

+7 (8662) 77-79-60-  

 لین اضطراری

360004, г. Нальчик, 

ул. Ногмова, 64 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   هوزارت امور داخل

باردینو مربوط  جمهوری کا

 بالکاریه

 

УВМ УМВД России по 

Кабардино-

Балкарской 

Республике  

https://39.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

15:00-09:00 

لینینگراد ا، شهر ک 236016

 6، کوچه فرونزه 

مهاجرت ریاست اداره امور 

روسیه   هوزارت امور داخل

 مربوط  والیت کالینینگرادسکایه 

https://38.мвд.рф/ms
https://38.мвд.рф/ms
https://07.мвд.рф/Dopolnitelnie_stranici/ms
https://07.мвд.рф/Dopolnitelnie_stranici/ms
https://07.мвд.рф/Dopolnitelnie_stranici/ms
https://39.мвд.рф/ms
https://39.мвд.рф/ms


سه شنبه ، 

 پنجشنبه:

20.00-11.00 

 جمعه: 

16:45-09:00 

تعطیل برای 

 : غذاصرف 

14:00-13:00 

 

چهارشنبه: 

13:00-09:00 

 شنبه: 

14:00 -09:00 

)شنبه اول و سوم 

هر ماه به 

استثنای روز 

 (جشنهای 

+7 (4012) 558-189  

+7 (4012) 56-39-90  

 "لین اضطراری

 

236016, город 

Калининград, ул. 

Фрунзе, 6 

 

 

УВМ УМВД России по 

Калининградской 

области  

https://40.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

18:00-09:00 

سه شنبه ، 

پنجشنبه: 

20:00-09:00 

 جمعه: 

17:00-09:00 

 شنبه: 

13:00-09:00 

، والیت 248002

کالوژسکایه ، شهر کالوگا ، 

شدرین  –کوچه سالتیکوف 

8а 

 

+7 (4842) 70-55-12 

+7 (4842) 50-67-44-  

 لین اضطراری 

248002, Калужская 

область, 

г. Калуга, ул. С.-

Щедрина, д. 8а 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت کالوژسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Калужской области  

https://41.мвд.

рф/citizens/Go

sudarstvennie

_uslugi/гос/пр

изнание-

беженцем-и-

предоставлен

ие-врем  

 دوشنبه: 

15:00-17:00 

 پنجشنبه: 

 17:00-14:00 

طروپاولوفسک ، پ 683003

کامچاتسکی  ، کوچه -

 42ماکسوتف 

+7 (4152) 43-38-49 

+7 (4152) 42-71-74 

+7 (4152) 42-77-26 

+7 (4152) 23-10-83 - 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  کامچاتسکی کرای 

 

УВМ УМВД России по 

Камчатскому краю 

https://40.мвд.рф/ms
https://40.мвд.рф/ms
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://41.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC


 "لین اضطراری"

683003, г. 

Петропавловск-

Камчатский, ул. 

Максутова, д. 42 

https://09.мвд.

рф/ms  

  

دوشنبه ، جمعه: 

15:00 -09:00 

سه شنبه ، 

پنجشنبه: 

20:00-15:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

چهارشنبه ، 

 شنبه:

09.00-13.00 

 -، کاراچیوا 369000

چرکسک  رچرکسیا ، شه

 г360،کوچه اکتیابرسکایه ، 

+7 (8782) 29-39-42 

+7 (8782) 29-39-36 

369000, КЧР 

г.Черкесск, 

ул.Октябрьская 360 

г  

اداره امور مهاجرت وزارت 

روسیه  مربوط   داخلهامور 

 چرکسیا  -جمهوری کاراچیوا

 

УВМ МВД России по 

Карачаево-

Черкесской 

Республике  

https://42.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

16:00 -09:00 

سه شنبه ، 

پنجشنبه: 

19:00-14:00 

چهارشنبه: 

12:30-09:00 

 جمعه: 

15:00-09:00 

 شنبه: 

09:00-14:00 

)شنبه اول و سوم 

هر ماه به 

استثنای روزهای 

 (جشن

تعطیل برای 

 : صرف غذا

12.30-13.30 

، شهر کیمیروو ،  650000

 34 اکوفاکوچه شست

+7 (3842) 36-04-69  

+7 (3842) 36-02-70 

+7 (3842) 36-42-00 

+7 (3842) 36-42-06 

+7 (3842) 36-58-45-  

 "لین اضطراری" 

650000, г. 

Кемерово, ул. 

Шестакова, 34 

کل اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت کیمیروفسکایه 

 

УВМ ГУ МВД России 

по Кемеровской 

области  

https://43.мвд.

рф/ms  

 –دوشنبه 

پنجشنبه: 

17:00-10:00 

، شهر کیروف ،  610020

 42کوچه انرگتیکوف 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت کیروفسکایه

https://09.мвд.рф/ms
https://09.мвд.рф/ms
https://42.мвд.рф/ms
https://42.мвд.рф/ms
https://43.мвд.рф/ms
https://43.мвд.рф/ms


تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:18-12:30 

 

+7 (8332) 48-72-36 

ویژه مشاورات و نمبر  - 

 برای پذیرش؛ثبت نام 

+7 (8332) 48-72-30 

+7 (8332) 48-72-58 

+7 (8332) 48-72-61 

+7 (8332) 48-72-15 

 "لین اضطراری" -

610020, г. Киров, 

ул. Энергетиков, 42 

 

УВМ УМВД России по 

Кировской области  

https://44.мвд.

рф/ms  

دوشنبه: 

13:00-09:00 

نام نویسی )طبق 

 (مقدماتی

14:00-18:00 

 سه شنبه ، جمعه:

09:00-18:00  

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00 -13:00 

، شهر کوستروما  156019

 4نی ی، کوچه پ . شیرب

+7 (4942) 32-06-03 

+7 (4942) 42-32-92  

 "لین اضطراری"-

156019, г. 

Кострома, ул. П. 

Щербины, 4 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت کوسترومسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Костромской области 

https://23.мвд.

рф/ms 

 

 

 دوشنبه: 

16:00-09:00 

سه شنبه ، 

چهارشنبه، 

 پنجشنبه: 

18:00-09:00 

 جمعه: 

16:45 -09.00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:45-13:00 

، شهر کراسنودار  350020

 233کوچه کموناروف ، 

+7 (861) 259-36-14 

+7 (861) 255-69-30 

 

+7 (861) 251-85-52- 

 "لین اضطراری" 

350020, г. 

Краснодар, ул. 

Коммунаров 266 

کل اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  کراسنودارسکی کرای

УВМ ГУ МВД России 

по Краснодарскому 

краю  

https://24.мвд.

рф/gumvd/Str

uktura_novaja/

Inie_podrazdel

در مورد برنامه 

کار واحد های 

امور مهاجرت 

در سطح ناحیوی 

، شهر 660017

کراسنویارسک، کوچه 

 * 18دزرژینسکی 

کل اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 یارسکی کرایومربوط  کراسن

https://44.мвд.рф/ms
https://44.мвд.рф/ms
https://23.мвд.рф/ms
https://23.мвд.рф/ms
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8


enija_policii/уп

равление-по-

вопросам-

миграци  

باید از طریق 

تلفن یا سایت 

رسمی کسب 

 اطالع نمود.

+7 (391) 219-14-05 

+7 (391) 219-14-12 

+7 (391) 245-96-46  

 "لین اضطراری" -

رای اخذ پناهگاه میتوان به * ب

ای امور مهاجرت در واحد ه

محل اقامت )سکونت( 

 مراجعه نمود

660017, г. 

Красноярск, ул. 

Дзержинского, 18* 

УВМ ГУ МВД России 

по Красноярскому 

краю  

https://45.мвд.

рф/citizens/25

118/государст

венные-

услуги-

предоставляе

мые-у  

دوشنبه ، سه 

نبه ، پنجشنبه ، ش

 جمعه:

09:00-18:00  

 شنبه: 

16:00 -09:00

شنبه )صرفاً  

 اول و سوم(

، شهر کورگان ،  640018

 128ویتسکایه اکوچه س

+7 (3522) 49-97-12 

+7 (3522) 49-97-16 

+7 (3522) 41-30-25 

+7 (3522) 46-29-81 

+7 (3522) 49-42-00  

 "لین اضطراری" -

640018, г. Курган, 

ул. Советская, дом 

128  

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت کورگانسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Курганской области  

https://46.мвд.

рф/city/uslugi/г

осударственн

ые-услуги-

подразделени

й-по-

/информация-

об-

управлении-

по-вопросам-

миг  

دوشنبه، سه 

شنبه، چهار 

شنبه، جمعه: 

17:00-10:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

، شهر کورسک ،  305023

 کوچه لیتوفسکایه ، 

+7 (4712) 36-65-38 

)تلفن ویژه کسب معلومات و -

 ؛( نام نویسی مقدماتی

+ 7 (4712) 57-25-80 

+ 7 (4712) 57-17-75 

+7 (4712) 70-06-61 

 "لین اضطراری: -

305023 г. Курск, ул. 

Литовская, 95В 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت کورسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Курской области 

https://48.мвд.

рф/ms  

 مشاورات: 

 دوشنبه: 

، شهر لیپتسک ،  398059

 14 کوچه نیدلین

+7 (4742) 22-64-30 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت لیپتسکایه

https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://24.мвд.рф/gumvd/Struktura_novaja/Inie_podrazdelenija_policii/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://45.мвд.рф/citizens/25118/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D1%83
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://46.мвд.рф/city/uslugi/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3
https://48.мвд.рф/ms
https://48.мвд.рф/ms


16:00-15:00 

سه شنبه ، جمعه: 

11:00-10:00 

 پنجشنبه: 

16:00-14:00 

+7 (4742) 22-64-27 

+7 (4742) 22-64-25 

+7 (4742) 22-64-02 

398059, г. Липецк, 

ул. Неделина, стр. 

14 

УВМ УМВД России по 

Липецкой области  

https://49.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

17:00-14:00 

 )طبق نوبت(؛ 

چهارشنبه: 

09:00-12:30 

)فقط از طریق 

نام نویسی 

 (؛مقدماتی

جمعه: صدور 

 اسناد:

 14:00 -16:00 

 )طبق نوبت(

هر ماگادان ، ، ش 685000

 39کوچه پرولتارسکایه ، 

 2تعمیر 

+7 (4132) 600-200 

+7 (4132) 609-200 

 "لین اضطراری" -

685000, г. Магадан, 

ул. Пролетарская, 

д. 39, корп. 2 

+7 (4132) 600-200 

+7 (4132) 609-200 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت ماگادانسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Магаданской области 

https://51.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه ، جمعه: 

13:00-10:00 

چهارشنبه: 

17:00 -14:00 

نام نویسی )طبق 

 (؛ مقدماتی

نام نویسی 

 :مقدماتی

دوشنبه ، سه 

شنبه، چهارشنبه 

 ، پنجشنبه: 

17:00-16:00 

 جمعه:

15.00-16.00 

، شهر مورمانسک 183038

 5، کوچه دزرژینسکی 

+7 (815-2) 40-80-60 

نام نویسی )تلفن ویژه  -

 (؛مقدماتی

+7 (8152) 40-80-00  

 "لین اضطراری" -

183038, г. 

Мурманск, ул. 

Дзержинского, 5 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت مورمانسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Мурманской области 

https://83.мвд.

рф/ms  

دوشنبه ، 

 پنجشنبه: 

13:00-09:00 

ن مار ا، شهر ناری 166000

 20تسکایه ینی، کوچه ن

+7 (81853) 4-06-18  

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 تسینیخودمختار ن همربوط  حوز

УМВД России по  УВМ

https://49.мвд.рф/ms
https://49.мвд.рф/ms
https://51.мвд.рф/ms
https://51.мвд.рф/ms
https://83.мвд.рф/ms
https://83.мвд.рф/ms


 سه شنبه: 

17:00-14:00 

 جمعه: 

19:00-13:00 

+7 (81853) 4-04-27 

+7 (81853) 4-21-52  

 "لین اضطراری"-

166000, г. Нарьян-

Мар, ул. Ненецкая, 

д. 20 

Ненецкому 

автономному округу 

https://52.мвд.

рф/ms  

پنجشنبه:  -دوشنبه

17:00-10:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:45 

نام نویسی 

 : مقدماتی

 جمعه:  -دوشنبه

13:00-9:00 

 

، شهر نیژنی  603094

 یوبیلینی  نوگورود ، بولوار

32 

+7 (831) 268-28-72 

+7 (831) 268-29-91 

+7 (831) 268-28-64 

نام نویسی تلفن ویژه -

 ؛ مقدماتی

+7 (831) 268-28-89 

 "لین اضطراری" -

603094, г. Нижний 

Новгород, бульвар 

Юбилейный, д.32 

اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت نیژه گورودسکایه 

 

УВМ ГУ МВД России 

по Нижегородской 

области 

https://53.мвд.

рф/ms  

دوشنبه ، سه 

شنبه ، چهار 

شنبه ، جمعه: 

18:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:40 

 شنبه: 

14:00-09:00 

والیت ،  173003

نوگورودسکایه ، شهر ولیکی 

دوگاشا ونوگورود ، کوچه لی

5/68 

+7 (8162) 980-616 

+7 (8162) 980-615 

+7 (8162) 971-257  

 "لین اضطراری"-

173003, 

Новгородская 

область, г. Великий 

Новгород, ул. 

Людогоща, 5/68  

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت نوگورودسکایه

УВМ УМВД России по 

Новгородской области 

https://54.мвд.

рф/ms  

دوشنبه ، سه 

 شنبه ، پنجشنبه : 

18:00-09:00 

تعطیل برای 

 هرش،  630015

نوو سیبیرسک ، پروسپکت 

 12/2دزرژینسکی 

+7 (383) 232-60-09 

اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت نووسیبیرسکایه

 

УВМ ГУ МВД России 

https://52.мвд.рф/ms
https://52.мвд.рф/ms
https://53.мвд.рф/ms
https://53.мвд.рф/ms
https://54.мвд.рф/ms
https://54.мвд.рф/ms


 : صرف غذا

14:00-13:00 

+7 (383) 279-19-18 

+7 (383) 279 20 89  

 "لین اضطراری" -

630015, г. 

Новосибирск, 

Проспект 

Дзержинского, 12/2 

по Новосибирской 

области 

https://55.мвд.

рф/gumvd/ms  

-دوشنبه

چهارشنبه: 

18:15-09:00 

 پنجشنبه: 

18:15-14:00 

 جمعه: 

17:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

، شهر امسک ، 644009

 179Аکوچه لرمونتف 

+7(3812) 79-15-20 

+7 (3812) 79-15-33 

+7 (3812) 79-15-34 

+7 (3812) 32-96-30  

 "لین اضطراری"-

644009 г. Омск, ул. 

Лермонтова, 179 А 

 کلاداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت امسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Омской области 

https://56.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

18:00-10:00 

سه شنبه، 

چهارشنبه ، 

 پنجشنبه: 

17:00-10:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

 

، اورنگبورگ ،  460000

 19پریولوک ماتروسکی 

+7 (3532) 79-54-42- 

 نام نویسی مقدماتیتلفن ویژه 

 برای پذیرش؛

+7 (3532) 79-54-04  

 "لین اضطراری" -

460000, г. 

Оренбург, пер. 

Матросский, д.19  

اداره امور مهاجرت ریاست  

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت اورنگبورگسکایه 

УВМ УМВД России по 

Оренбургской области 

https://57.мвд.

рф/ms  

دوشنبه، سه 

شنبه، پنجشنبه، 

 جمعه:

13:00-09:00 

، شهر اوریول ،  302023

 7پرئولوک آرتیلنی ، 

+7 (4862) 40 – 04 –

24 

+7 (486-2) 54-00-55  

 "لین اضطراری" -

302023, г. Орѐл, 

пер. Артельный, д. 

7  

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت اورلوفسکایه

УВМ УМВД России по 

Орловской области 

https://55.мвд.рф/gumvd/ms
https://55.мвд.рф/gumvd/ms
https://56.мвд.рф/ms
https://56.мвд.рф/ms
https://57.мвд.рф/ms
https://57.мвд.рф/ms


https://58.мвд.

рф/ms  

سه  –دوشنبه

 شنبه:

18:00-09:00 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

13:00-13:45 

 جمعه: 

13:00-09:00 

، شهر پنزا ، 440018

 219کوچه سوواراف 

+7 (8412) 59-95-94 

+7 (8412) 59-95-98 

+7 (8412) 59-95-47 

+7 (8412) 63-24-42  

 "لین اضطراری" -

440018, г. Пенза, 

ул. Суворова, д.219 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت پنزنسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Пензенской области 

https://59.мвд.

рф/For_huma

n/doc/управле

ние-по-

вопросам-

миграции-

новая  

دوشنبه، 

چهارشنبه: 

09.30-17.30 

 جمعه: 

09.30-16.30 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13.00-13.45 

، شهر پرم ،  614990

 60استروفسکی  ن.  وچهک

+7 (342) 249-98-53 

+7 (342) 249-97-72 

+7 (342) 249-97-57 

+7 (342) 233-46-48  

  "لین اضطراری"-

614990, г. Пермь, 

ул. Н. Островского, 

60 

اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  پرمسکی  کرای

 

УВМ ГУ МВД России 

по Пермскому краю 

https://25.мвд.

рф/ms  

 به: نسه ش

16.00-14.00 
 جمعه: 

13.00-10.00 

مربوط معلومات 

اوقات  برنامه به 

کار واحد های 

ت  امور مهاجر

ناحیوی در سایت 

شده  رسمی درج

 است.

، والدی وستوک  690091

 25، کوچه اکتیابرسکایه ، 

+7 (423) 249-00-45 

+7 (423) 243-26-23–  

 "لین اضطراری" 

690091, г. 

Владивосток, ул. 

Октябрьская, 25 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  پریمورسکی  کرای

 

УВМ УМВД России по 

Приморскому краю 

https://60.мвд.

рф/ms  

 جمعه: -دوشنبه

13:00-9:300 

، شهر پسکوف ،  180007

 51کوچه پطروفسکایه 

+7 (8112) 596 418 

+7 (8112) 596 448 

+7 (8112) 596 449 

+7 (8112) 596 435 

+7 (8112) 698-444 – 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط  والیت پسکوفسکایه 

 

УВМ УМВД России по 

Псковской области 

https://58.мвд.рф/ms
https://58.мвд.рф/ms
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://59.мвд.рф/For_human/doc/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://25.мвд.рф/ms
https://25.мвд.рф/ms
https://60.мвд.рф/ms
https://60.мвд.рф/ms


 "لین اضطراری" 

180007, г. Псков, 

ул. Петровская, 

д.51 

https://01.мвд.

рф/ms  

دوشنبه، سه 

 شنبه، پنجشنبه: 

10:00-17:00 

 جمعه: 

10:00-16:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:48 

شهر مایکوپ ، ،  385000

 210Вکوچه کالینین 

+7 (8772) 52-10-17  

+7 (8772) 59-65-65–  

 "لین اضطراری"

385000, г. Майкоп, 

ул. Калинина, д. 

210, "В" 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری مربوط  داخلهامور 

 یگهآد

 

УВМ МВД по 

Республике Адыгея 

https://04.мвд.

рф/ms  

 جمعه:  -دوشنبه

09:00-18:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-14:00 

 

آلتای مهوری ، ج 649002

آلتایسک ، -، شهر گورنو

 چسکی یپروسپکت کمونیست

4/113 

 

+7 (38822) 6-20-12 

+7 (38822) 6-15-46 

 

649002, 

Республика Алтай 

г. Горно-Алтайск, 

пр-т 

Коммунистический, 

д. 113/4 

اداره امور مهاجرت وزارت 

 جمهوری  آلتای داخلهامور 

УВМ МВД по 

Республике Алтай 

https://02.мвд.

рф/gosuslugi/

mt61300/ms  

برنامه اوقات 

باید  را کار

 دکر مشخص

مهوری ، ج 450076

باشکورتستان ، شهر اوفا ، 

 47کوچه گوگول 

+7 (347) 279-41-47 

+7 (347) 250-53-15- 

 "لین اضطراری"  

450076, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Гоголя, д. 

47 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 باشکورتستان

 

УВМ МВД по 

Республике 

Башкортостан 

https://03.мвд.

рф/ms  

 -دوشنبه 

پنجشنبه: 

18:00-09:00 

 جمعه: 

، شهر اوالن اوده 670009

 19، کوچه نیکوالی نیشنکو 

+7 (3012) 559-265 

+7 (3012) 55-92-53-  

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 بوریاتیا 

УВМ МВД по 

https://01.мвд.рф/ms
https://01.мвд.рф/ms
https://04.мвд.рф/ms
https://04.мвд.рф/ms
https://02.мвд.рф/gosuslugi/mt61300/ms
https://02.мвд.рф/gosuslugi/mt61300/ms
https://02.мвд.рф/gosuslugi/mt61300/ms
https://03.мвд.рф/ms
https://03.мвд.рф/ms


17:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

 "لین اضطراری"

670009, г. Улан-

Удэ, ул. Николая 

Нищенко, д.19 

Республике Бурятия 

https://05.мвд.

рф/ms  

دوشنبه ، سه 

شنبه ، جشنبه، پن

 جمعه:

09:00-18:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

چهارشنبه: 

18:00-14:00 

، شهر ماخاچ  367015

قلعه ، کوچه ابوبکروف 

115А 

+7 (8722) 99-56-48 

+7 (8722) 99-60-20– 

 "لین اضطراری" 

367015, г. 

Махачкала, ул. 

Абубакарова, 115 А 

 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 داغستان

 

УВМ МВД по 

Республике Дагестан 

https://06.мвд.

рф/ms  

معلومات مربوط 

برنامه اوقات به 

 بایدرا کار 

 کرد مشخص

جمهوری ،  386001

، شهر ماگاس ،  اینگوشتیا

 1نظربایف  .کوچه ن

+7 (8734) 55-06-30 

+7 (8734) 55-06-29 

+7 (8734) 55-06-18  

 اضطراری" "لین  -

386001, 

Республика 

Ингушетия, г. 

Магас, ул. Н. 

Назарбаева, 1 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 اینگوشتیا

УВМ МВД по 

Республике 

Ингушетия 

https://08.мвд.

рф/ms  

معلومات مربوط 

به برنامه اوقات 

کار را باید 

 کرد مشخص

، شهر الیستا ، 35800

 23نمبر  3ون ایمیکرور

+7 (84722) 3-67-73 

+7 (84722) 9-92-2 

 "لین اضطراری"   -

358009, г. Элиста, 3 

микрорайон, д. 23 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  بوط مر داخلهامور 

 قالمیقیا

 

УВМ МВД по 

Республике Калмыкия 

https://10.мвд.

рф/ms  

دوشنبه، سه 

شنبه، پنجشنبه ، 

 جمعه: 

14:00-16:00 

زاوودسک و، پطر 185005

 17، پروسپکت آ. نوسکی ، 

+7 (8142) 79-66-08 

+7 (8142) 59-95-00  

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 کارلیا

УВМ МВД по 

https://05.мвд.рф/ms
https://05.мвд.рф/ms
https://06.мвд.рф/ms
https://06.мвд.рф/ms
https://08.мвд.рф/ms
https://08.мвд.рф/ms
https://10.мвд.рф/ms
https://10.мвд.рф/ms


 "لین اضطراری"-

185005, г. 

Петрозаводск, пр. 

А. Невского, д.17 

Республике Карелия 

https://11.мвд.

рф/для-

граждан/госуд

арственные-

услуги/управл

ение-по-

вопросам-

миграции  

 پنجشنبه:–دوشنبه

09:00-18:00 

 جمعه: 

09:00-16:45 

برنامه اوقات 

را  کار واحد ها

ریق طباید از 

سایت رسمی 

 .کردمشخص 

، شهر سیکتیوکار  167983

 63аکایه  ویتسا، کوچه س

+7 (8212) 28-28-85 

+7 (800) 222-98-98 

 "لین اضطراری" -

167983, г. 

Сыктывкар, ул. 

Советская, 63а 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 کومی

УВМ МВД по 

Республике Коми 

https://82.мвд.

рф/ms  

 مشاوره: 

 سه شنبه: 

17.00-09.30 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

13:00-14:00 

، جمهوری کریمه 295026

، شهر سیمفروپول ، کوچه 

 18Аگاگارین 

+7 (3652) 667-710  

295026, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

ул. Гагарина, д. 18 

А 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 کریمه 

УВМ МВД по 

Республике Крым 

https://12.мвд.

рф/управлени

е-по-

вопросам-

миграции  

دوشنبه، سه 

شنبه، چهارشنبه 

، جمعه: 

18:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

 

ری  جمهو،  424000

ال ، سهر یوشکار -ماریی

 103Аوچه ولکوف آال، ک

+7 (8362) 68-03-57- 

 مشاوره ؛تلفن ویژه ثبت نام و

+7 (8362) 68-06-30 

+7 (8362) 68-00-00 - 

  "لین اضطراری"

424000, 

Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Волкова, д. 

103А 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری  مربوط  داخلهامور 

 ال -ماریی

УВМ МВД по 

Республике Марий Эл 

https://13.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

16:00-09:00 

جمهوری ، 430003

موردوویا ، شهر سارانسک ، 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری مربوط  داخلهامور 

https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://11.мвд.рф/для-граждан/государственные-услуги/управление-по-вопросам-миграции
https://82.мвд.рф/ms
https://82.мвд.рф/ms
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://12.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://13.мвд.рф/ms
https://13.мвд.рф/ms


سه شنبه، 

پنجشنبه: 

20:00-10:00 

 چهارشنبه:

15:00-09:00 

 جمعه:

16.45-09.00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:45-13:00 

 30Аپروسپکت لنین 

+7 (8342) 28-20-20 

+7 (8342) 47-85-12  

  "لین اضطراری-

430003, 

Республика 

Мордовия, г. 

Саранск, пр. 

Ленина, 30А  

 موردوویا 

 

УВМ МВД по 

Республике Мордовия 

https://14.мвд.

рф/ms  

جمعه: -دوشنبه

16:00-09:00 

شهر یاکوتسک ، کوچه 

 26کوالکوفسکاگو 

+7 (4112) 49-08-38 

+7 (4112) 43-36-48  

 "لین اضطراری" 

г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 26 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری مربوط  داخلهامور 

 ساخا )یاکوتیا(

УВМ МВД по 

Республике 

Саха )Якутия( 

https://15.мвд.

рф/ms  

دوشنبه، 

چهارشنبه: 

18:00-11:00 

سه شنبه، جمعه، 

13:00-09:00 

جمهوری ،  362045

،  آالنیا–سیویرنایه آستیا 

شهر والدی قفقاز ، کوچه 

 37Вنایه یسو

 +7 (8672) 59-23-77 

+7 (8672) 59-23-71 

+7 (8672) 59-23-74- 

نام نویسی تلفن ویژه 

 ؛مقدماتی

+7 (8672) 54-97-02  

  "لین اضطراری"-

362045, РСО-

Алания, г. 

Владикавказ, ул. 

Весенняя, дом 37 

"В" 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری مربوط   داخلهامور 

 آالنیا-سیویرنایه آستیا 

 

УВМ МВД по 

Республике Северная 

Осетия-Алания 

https://16.мвд.

рф/ms  

دوشنبه: 

09.00-15.00 

سه شنبه، 

، شهر قازان ، 420127

 63Аکوچه میخائیل میل 

+7 (843) 294-56-74 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری مربوط   داخلهامور 

 تاتارستان

УВМ МВД по 

https://14.мвд.рф/ms
https://14.мвд.рф/ms
https://15.мвд.рф/ms
https://15.мвд.рф/ms
https://16.мвд.рф/ms
https://16.мвд.рф/ms


 پنجشنبه:

11.00-20.00 

 چهارشنبه: 

09.00-13.00 

 جمعه: 

09.00-16.45 

 شنبه: 

09.00-14.00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:45 

+7 (843) 294-56-91  

 "لین اضطراری"-

420127, г. Казань, 

ул. Михаила Миля, 

63а 

 

Республике Татарстан 

https://17.мвд.

рф/ms  

دوشنبه: 
17:30-10:30 

سه شنبه ، 
چهارشنبه: 

08:30-17:30 

پنجشنبه:
08:30-16:00 

 : هجمع

15:30-08:30 

تعطیل برای 
 : غذا صرف

13:00-13:45 

تیوا، شهر کیزیل ، جمهوری 

 33سکایه کوچه کومسومول

+7 (39422) 2-20-12 

+7 (39422) 2-19-16  

 "لین اضطراری"-

Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. 

Комсомольская, 

дом 33 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری مربوط   داخلهامور 

 تیوا

УВМ МВД по 

Республике Тыва 

https://19.мвд.

рф/ms  

دوشنبه- پنجشنبه: 

09:00-18:00 

 جمعه: 

09:00-16:45 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

13:00-13:45 

، جمهوری 655001

خاکاسیا، شهر آباکان، کوچه 

 7لرمونتوف 

+7 (3902) 22-52-41 

+7 (3902) 22-84-54 

+7 (3902) 23-68-88  

 "لین اضطراری" -

655001, 

Республика 

Хакасия, г. Абакан, 

ул. Лермонтова, 7 

اداره امور مهاجرت وزارت 

جمهوری مربوط   داخلهامور 

 خاکاسیا

УВМ МВД по 

Республике Хакасия 

https://61.мвд. مشاوره پیرامون 

برنامه اوقات 

- رستوفشهر ، 344001 اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

https://17.мвд.рф/ms
https://17.мвд.рф/ms
https://19.мвд.рф/ms
https://19.мвд.рф/ms
https://61.мвд.рф/ms


рф/ms  

 

کار واحد های 

امور مهاجرت   

مذکور  به آدرس 

و از طریق تلفن 

متذکره مقدور 

 میباشد

 21، کوچه پیسچانایه دونو-نا

+7 (863) 2491085  

+7 (863) 2493958 

+7 (863) 2493971 

+7 (863) 2493957 

+7 (863) 2493972 

+7 (863) 249-15-08  

 "لین اضطراری" -

344001, г. Ростов—

на-Дону,  ул.  

Песчаная, 21 

 مربوط والیت رستوفسکایه

 

УВМ ГУ МВД России 

по Ростовской 

области 

https://62.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

09:00-11:00 

چهارشنبه: 

13:00-09:00 

 پنجشنبه:  

16:00-14:00 

 جمعه: 

17:00-14:00 

، شهر ریازان ،  390000

 69خیابان لنین 

+7 (4912) 29-94-71 

+7 (4912) 21-61-05  

 "لین اضطراری"-

 390000, г. Рязань, 

ул. Ленина, 59 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 کایهسنامربوط والیت ریاز

 

УВМ УМВД России по 

Рязанской области 

http://увм.63.м

вд.рф/  

دوشنبه، 

چهارشنبه: 

17.30-09.00 

سه شنبه ، 

پنجشنبه: 

17.45-09.00 

 جمعه: 

09.00-15.15 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:45 

والیت ، 443066

سامارسکایه ، ناحیه 

سامارا ،  رویتسکی ، شهاس

 2کوچه چرنوگورسکایه  

+7 (846) 226-51-51 

+7 (846) 333-20-

70 –  

 "لین اضطراری" -

443066, Самарская 

область, Советский 

район, г. Самара, 

ул. Черногорская, 2 

اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت سامارسکایه

 

УВМ ГУ МВД России 

по Самарской области 

https://64.мвд.

рф/ms  

 دوشنبه: 

09.00-15.00 

سه شنبه ، 

 پنجشنبه: 

، شهر ساراتوف ، 410012

 105کوچه کوتیاکوف 

+7 (8452) 99-33-34 

+7 (8452) 99-33-00 

اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت ساراتوفسکایه

 

УВМ ГУ МВД России 

https://61.мвд.рф/ms
https://62.мвд.рф/ms
https://62.мвд.рф/ms
http://увм.63.мвд.рф/
http://увм.63.мвд.рф/
https://64.мвд.рф/ms
https://64.мвд.рф/ms


11.00-20.00 

 چهارشنبه: 

09.00-13.00 

 جمعه: 

09.00-16.45 

 شنبه: 

09.00-14.00 

 :تنفش

13:00-13:45 

+7 (8452) 99-55-62 

 "لین اضطراری" -

410012, г. 

Саратов, ул. 

Кутякова, д. 105 

по Саратовской 

области 

https://65.мвд.

рф/citizens/go

sudarstvennie-

uslugi/ms  

دوشنبه: 

17:00-15:00 

، والیت  693001

-ساخالینسکایه ، شهر یوژنو

ساخالینسک ، پروسپکت 

 6/56میرا 

+7 (424) 780-551 

 ثبت نام برای پذیرش: 

+7 (4242) 780-244 

+7 (4242) 789-455 

+7 (4242) 780-546  

 "لین اضطراری" -

693001, 

Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, 

пр. Мира, д. 56/6 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت ساخالینسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Сахалинской области 

https://66.мвд.

рф/ms  

دوشنبه، سه 

شنبه، چهار 

 شنبه:

17:00-10:00 

 جمعه: 

16:45-10:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-13:45 

 

والیت ،  620027

لوفسکایه، شهر سورد

یکاترینبورگ ، کوچه 

 36سوردلوف 

+7(343) 231-21-26 

+7(343) 231-21-37 

+7 (343)231-20-00  

"لین اضطراری" )اطالعات -

 اتوماتیک(

620027, 

Свердловская 

область, г. 

اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 لوفسکایهمربوط والیت سورد

УВМ ГУ МВД России 

по Свердловской 

области 

https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms
https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms
https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms
https://65.мвд.рф/citizens/gosudarstvennie-uslugi/ms
https://66.мвд.рф/ms
https://66.мвд.рф/ms


Екатеринбург, ул. 

Свердлова, д. 36 

https://92.мвд.

рф/citizens/Go

sudarstvennie

_uslugi/UFMS

_Rossii_po_R

espublike_Kri

m_i_g._Seva  

سه شنبه ، 

پنجشنبه: 

17:00-10:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-14:00 

 

سواستوپول ، پروسپکت 

 15جنرال اوستریاکوف 

+7 (8692) 22-20-34 

+7 (978) 117-50-07  

 "لین اضطراری" -

г. Севастополь, 

проспект Генерала 

Острякова, д. 15 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط شهر سواستوپول 

УВМ УМВД России по 

г. Севастополю 

https://67.мвд.

рф/ms  

دوشنبه ، سه 

شنبه، پنجشنبه ، 

 جمعه:

17:00-10:00 

 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

13:00-14:00 

، اسمولنسک ،  214004

 13Аکوچه باگراتیون 

+7 (4812) 35-38-01 

+7 (4812) 35-32-36  

 "لین اضطراری" -

 ،214004, г. 

Смоленск, ул. 

Багратиона, 13-А 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت اسمولنسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Смоленской области 

https://26.мвд.

рф/ms  

ه ، سه دوشنب

شنبه ، چهار 

 شنبه ، جمعه:

10:00-17:00 

تعطیل برای 

 :صرف غذا

13:00-14:00 

، شهر  355035

پول ، پروسپکت استاورو

 4аکوالکف 

+7 (8652) 56-19-39 

+7 (8652) 56-09-66 

355035, г. 

Ставрополь, 

проспект Кулакова, 

4а 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط استاوروپولسکی کرای

УВМ МВД по 

Ставропольскому 

краю 

https://68.мвд.

рф/ms  

جمعه:  –دوشنبه 

10:00-17:00 

اوقات  برنامه

کار واحدهای 

امور مهاجرت 

در سطح ناحیوی 

باید از طریق را 

تلفن یا سایت 

 مشخصرسمی 

 کرد.

، شهر تامبوف ،  392018

 3کوچه مایاکوفسکی ، 

+7 (4752) 77-28-55 

392018, г. Тамбов, 

ул. Маяковского, 

д.3* 

برای اخذ پناهگاه میتوان به 

واحد های امور مهاجرت در 

محل اقامت )سکونت( 

 مراجعه نمود.

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت تامبوفسکایه

 

УВМ УМВД России по 

Тамбовской области 

https://69.мвд. ، شهر تیور ،  170041 پنجشنبه:  اداره امور مهاجرت ریاست 

https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://92.мвд.рф/citizens/Gosudarstvennie_uslugi/UFMS_Rossii_po_Respublike_Krim_i_g._Seva
https://67.мвд.рф/ms
https://67.мвд.рф/ms
https://26.мвд.рф/ms
https://26.мвд.рф/ms
https://68.мвд.рф/ms
https://68.мвд.рф/ms
https://69.мвд.рф/ms


рф/ms  18:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-14:00 

 

 کوچه 

تعمیر  68/34گریبویدوف  

2 

+7 (4822) 66-76-36 

+7 (4822) 50-11-

31 – 

 "لین اضطراری" 

170041, г. Тверь, 

ул. Грибоедова, 

д.34/68 корп. 1 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 تیورسکایه  مربوط والیت

УВМ УМВД России по 

Тверской области 

https://70.мвд.

рф/ms  

دوشنبه ، جمعه: 

13:00-09:00 

، سه شنبه

 پنجشنبه: 

18:00-14:00 

 

، شهر تومسک ،  634009

 122پروسپکت لنین ، 

+7 (3822) 794-927 

+7 (3822) 51-73-25- 

 "لین آضراطای"

634009, г. Томск, 

пр. Ленина, д. 122 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت تومسکایه 

 

УВМ УМВД России по 

Томской области 

https://71.мвд.

рф/ms  

پنجشنبه: -دوشنبه

18:00-09:00 

 جمعه: 

16.48-09.00 

شهر توال ، کوچه 

 5еریازانسکایه ، 

+7 (4872) 32-09-97 

+7 (4872) 32-09-98 

+7 (4872) 32-09-99 

+7 (4872) 33-82-85  

 "لین اضطراری" 

г. Тула, ул. 

Рязанская, д. 5 е 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت تولسکایه

УВМ УМВД России по 

Тульской области 

https://72.мвд.

рф/ms  

 –دوشنبه 

 پنجشنیه: 

17:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

14:00-13:00 

 

، شهر تیومن ،  625023

 55کوچه ریسپوبلیکی ، 

+7 (3452)500-437 

+7 (3452) 59-18-05  

 "لین اضطراری" 

625023, г. 

Тюмень, ул. 

Республики д. 55 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت تیومنسکایه

УВМ УМВД России по 

Тюменской области 

https://18.мвд.

рф/управлени

е-по-

 پنجشنبه:  -دوشنبه

17:00-09:00 

، شهر ایژفسک ،  426076

 164کوچه پوشکینسکایه ، 

اداره امور مهاجرت وزارت 

مربوط جمهوری   داخلهامور 

https://69.мвд.рф/ms
https://70.мвд.рф/ms
https://70.мвд.рф/ms
https://71.мвд.рф/ms
https://71.мвд.рф/ms
https://72.мвд.рф/ms
https://72.мвд.рф/ms
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


вопросам-

миграции 

 جمعه: 

16:00-09:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13.00-13.45 

+7 (3412) 419-193 

+7 (3412) 419-169 

+7 (3412) 41-18-01  

 "لین اضطراری"

426076, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская, 

164 

 اودمورتسکایه

УВМ МВД по 

Удмуртской 

Республике 

https://73.мвд.

рф/ms  

 چهارشنبه: 

12:00-10:00 

16:00 -14:00 

)به ترتیب 

 نوبت(؛

 جمعه: 

10:00-11:00 

نام نویسی )طبق 

 (؛مقدماتی

11:00-12:00 

14:00-16:00 

 )به ترتیب نوبت( 

کوچه شهر اولیانوفسک ، 

 1تعمیر  39رادیشف ، 

+7 (8422) 39-90-22 

( 12:00الی  9:00)دوشنبه 

نام نویسی تلفن برای 

 ؛مقدماتی

+7 (8422) 39-90-79  

 "لین اضطراری"

г. Ульяновск, ул. 

Радищева, д. 39, 

корп. 1 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت اولیانوفسکایه 

УВМ УМВД России по 

Ульяновской области 

https://27.мвд.

рф/citizens/go

suslugi/госуда

рственные-

услуги-

управления-

по-

воп/признани

е-беженцем-

и-

предоставлен

ие-врем  

اوقات  برنامه

کار واحدهای 

امور مهاجرت 

در سطح ناحیوی 

باید از طریق را 

تلفن یا سایت 

 مشخصرسمی 

 کرد.

، شهر  680000

   خاباروفسک ، کوچه 

 ؛А -46 ی ، دزرژینسک

شهر خاباروفسک ، کوچه 

 *77وورونژسکایه 

+7 (4212) 39-49-66 

+7 (4212) 39-49-67 

+7 (4212) 39-49-69 

+7 (4212) 39-49-82 

+7 (4212) 39-49-81 

+7 (4212) 56-91-72  

 "لین اضطراری" 

برای اخذ پناهگاه میتوان  -*

به واحد های امور مهاجرت 

در محل اقامت )سکونت( 

 مراجعه نمود.

680000, г. 

Хабаровск, ул. 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط خاباروفسکی کرای

УВМ УМВД России по 

Хабаровскому краю 

https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://18.мвд.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://73.мвд.рф/ms
https://73.мвд.рф/ms
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https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
https://27.мвд.рф/citizens/gosuslugi/государственные-услуги-управления-по-воп/признание-беженцем-и-предоставление-врем
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Дзержинского, 46-

А, г. Хабаровск, ул. 

Воронежская, д.77* 

https://86.мвд.

рф/ms  

دوشنبه )ماه اول 

 :و سوم(

09:00-18:00 

دوشنبه )ماه دوم 

 و چهارم(: 

09.00-14.30 

سه شنبه ، 

پنجشنبه: 

09:00-17:00 

 چهارشنبه: 

09.00-16.00 

 جمعه: 

09.00-16.45 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-14.00 

شنبه )ماه اول و 

 سوم(:

09.00-14.00 

مانسییسک ،  –شهر خانتی 

 104کوچه میرا ، 

+7 (3467) 96-24-62 

+7 (3467) 96-24-70 

+7 (3467) 96-24-56 

 +7 (3467) 96-24-20 

+7-800-301-22-23  

  "لین اضطراری: )

 (اتوماتیک اطالعات تلفنی

г. Ханты - 

Мансийск, ул. 

Мира, 104 

اداره امور مهاجرت ریاست 

روسیه   داخلهوزارت امور 

ی تخانمختار  مربوط حوزه خود

  یسکییمانس –

УВМ УМВД России по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 

Югре 

https://74.мвд.

рф/gumvd/stru

cture/police/uv

mgu  

دوشنبه ، 

چهارشنبه: 

17:30-09:00 

سه شنبه ، 

پنجشنبه: 

19:00-10:00 

 جمعه: 

16:00-09:00 

 شنبه: 

13:00-09:00 

 ، شهر  454091

سک ، کوچه تریتیگا نچلیابی

 116اینترناتسیوناال ، 

+7 (351) 239-10-50 

+7 (351) 239-10-34 

+7 (351) 239-09-65  

 "لین اضطراری" 

454091, г. 

Челябинск, ул. 3 

Интернационала, д. 

116 

اداره امور مهاجرت ریاست کل 

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت چلیابینسکایه

 

УВМ ГУ МВД России 

по Челябинской 

области 

https://95.мвд.

рф/ms  

برنامه اوقات 

باید از را کار 

طریق تلفن یا 

سایت رسمی 

، شهر گروزنی ،  364060

  ”a11”عمر سادبیفکوچه 

+7 (8712) 29-65-89 

اداره امور مهاجرت  وزارت 

مربوط جمهوری  داخلهامور 

 چچن

https://86.мвд.рф/ms
https://86.мвд.рф/ms
https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://74.мвд.рф/gumvd/structure/police/uvmgu
https://95.мвд.рф/ms
https://95.мвд.рф/ms


  34-21-22 (8712) 7+ نمود. مشخص

 "لین ضطراری" 

364060, г. Грозный, 

ул. им. Умара 

Садаева, д.11 "а" 

 

УВМ МВД по 

Чеченской 

Республике 

https://21.мвд.

рф/ms   

 –دوشنبه 

پنجشنبه: 

17:00 -10:00 

تعطیل برای 

 : صرف غذا

13:00-14.00 

 

شهر چباکساری ، کوچه 

 44کارل مارکس ، 

+7 (8352) 24-19-31 

+7 (8352) 24-19-15 

+7 (800) 100-84-02 

 لین "اضطراری" 

г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, д. 

44 

اداره امور مهاجرت  وزارت 

مربوط روسیه   داخلهامور 

 مهوری چوواشسکایهج

УВМ МВД России по 

Чувашской 

республике 

 

https://87.мвд.

рф/ms 

 

دوشنبه ، 

چهارشنبه: 

15.00-18.00 

پنجشنبه ، جمعه: 

10.00-13.00 

، شهر آنادیر ، کوچه  

 7انرگتیکوف ، 

+7 (42722) 2-40-09 

+7 (42722) 2-53-78 

+7 (42722) 2-44-16  

  "لین اضطراری"

689000, г. Анадырь, 

ул. Энергетиков, 

д.7  

ریاست اداره امور مهاجرت  

روسیه  داخلهوزارت امور 

مربوط حوزه خودمختار 

 چوکوتسکی

УВМ УМВД России по 

Чукотскому 

автономному округу 

https://89.мвд.

рф/увм-умвд-

янао  

دوشنبه ، 

چهارشنبه ، 

 جمعه: 

12.00-09.00 

سه شنبه ، 

 پنجشنبه: 

17:00-14:00 

سالیخارد ، ، شهر 629008

مودمیانسکایه  کوس اکوچه زوی

35 

+7 (34922) 7-60-71- 

تلفن برای کسب معلومات و 

 ؛نام نویسی مقدماتی

+7 (34922) 7-60-15 

+7 (34922) 7-62-22-  

 "لین اضطراری" 

629008, г. 

Салехард, ул. Зои 

Космодемьянской, 

35 

اداره امور مهاجرت  ریاست 

روسیه  داخلهوزارت امور 

مربوط حوزه خودمختار یامالو 

 نینتسکی 

УВМ УМВД России по 

Ямало-Ненецкому 

автономному округу 

https://21.мвд.рф/ms
https://21.мвд.рф/ms
about:blank
about:blank
https://89.мвд.рф/%D1%83%D0%B2%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BE
https://89.мвд.рф/%D1%83%D0%B2%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BE
https://89.мвд.рф/%D1%83%D0%B2%D0%BC-%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BE


https://76.мвд.

рф/ms  

 

 

جمعه:  –دوشنبه 

16:00 -14:00 

برنامه اوقات 

کار واحد های 

امور مهاجرت 

 در سطح نواحی

باید از طریق  را

تلفن یا ساید 

مشخص رسمی 

 .نمود

، شهر یاروسالول 150000

 48، کوچه سوبینوف ، 

+7 (4852) 30-43-43 

+7 (4852) 32-84-38 

+7 (4852) 73-16-26  

 "لین اضطراری" 

150000, г. 

Ярославль, ул. 

Собинова, 48 

اداره امور مهاجرت ریاست  

روسیه   داخلهوزارت امور 

 مربوط والیت یاروسالفسکایه 

УВМ УМВД России по 

Ярославской области 

 کرد مشخصاز طریق تلفن یا سایت رسمی را  معلومات مربوطه، باید  تغییر احتمالی برنامه اوقات کاربا توجه به *

 

 

 

 

 

 

 

 2ضمیمه شماره 

 دفاع حقوق بشر "میمولایر" آدرس مراکز کمک حقوقی شبکه "میگراتسیا ای پراوو" )"میگراسیون و حقوق"( مرکز 

 

 منطقه آدرس و معلومات برا تماس گیری

نافتاتارتس لیوبوف میخایلو  
 )وکیل مدافع(

 بالگووشنسک ، کوچه لیسنایه ، شهر  675020

16 ، 

  1 0000 68(924) 7+تلفن: 

 

 مشاوره بصورت آنالین: 

ru.pravorub.tatarec://https  

Tatarec@rambler.ru 
 

 بالگووشنسک، والیت آمورسکایه

بوریسوگلبسک ، کوچه ، شهر  397160 آگابابویان  یوالنتا آریستاکیسونا

 ،  170اسووبودی 

 تلفن: 

 +7 )47354( 626-12 

 فکس: 

+7 )47354( 648-09 

iolant@icmail.ru, iolant44@mail.ru 

 بوریسوگلبسک ، والیت وورونژسکایه

، شهر بریانسک ، کوچه آویاتسیونایه  241037 پولیاکوف نیکوالی سمیونوویچ

 49، آپارتمان  20

 تلفن: 

0025-137-962-+7  

 فکس: 

44-32-+7 (4832)75  

 

ns-polyakov@yandex.ru 

 

، شهرک پوتیافکا ، کوچه سانترالنایه ،  241519

14 

 بریانسک ، والیت بریانسکایه

about:blank
about:blank
https://tatarec.pravorub.ru/
mailto:Tatarec@rambler.ru
mailto:iolant@icmail.ru
mailto:ns-polyakov@yandex.ru


ن.  رات توسط حقوق دان رضاکار پولیاکووا مشاو

صورت میگیرد  )دفتر در محدوده شهر بریانسک 

 واقع شده است(

 ا نتیوتیوننیک تاتیانا پولوف

 )وکیل مدافع(

ورسکی کرای ، شهر والدی پریم،  690105

،  27، دفتر نمبر  65وچه روسکایه ، وستوک ، ک

 38صندوق پستی 

 تلفن: 

109-+7 (4232) 499  

 :فکس

 109-(4232) 499+7  

ru.mail@VlAdvokat 

 والدی وستوک ، پریمورسکی کرای

 ساتسایوا جیگولی کازبکوفنا 

 )وکیل مدافع( 

، شهر والدی قفقاز ، کوچه لو  362002

 57تولستوی ، 

 تلفن: 

+7 (8672) 50-52-20 

 فکس: 

+7 (8672) 50-52-20 

djigu@mail.ru 

 آالنیه -والدی قفقاز ، سیورنایه اوستایه

 نافروونائوموا لیدیا فیاد

 )وکیل مدافع(

 نافآکسیانوا یولیا والدیمیرو

 )وکیل مدافع(

گاگراد ، کوچه باریکادنایه ، ل، شهر و400074

19 

 تلفن: 

-33-39, (8442)97-48-+7 (8442)33 

75 

 فکس: 

39-48-+7 (8442)33 

89047706728@mail.ru 

 )آکسیانوا  .یو.و(

 

lida.naumova.47@mail.ru  

 )نائوموا ل.ف.(

 والیت ولگاگرادسکایه راد ، گاگول

، شهر وورونژ ، کوچه نیکیتینسکایه ، 394036 بیتیوتسکی ویاچسالو ایلیچ

 13آپارتمان  19

 یرش عمومی: ذدفتر پ

 304، اطاق  34وورونژ ، کوچه تسیوروپی 

 تلفن: 

06, -13-+7(473) 253  

 دفتر پذیرش عمومی: 

30-55-+7(473)254 

 فکس: 

06-13-+7 (473) 253  

ru.yandex111@zzzsssaaaxxx, 

ru.comch2@Memory 

 وورونژ ، والیت وورونژسکایه

، شهر یکاترینبورگ ، کوچه تویریتین  620026 نکراسووا ایرینا یوریونا

 1، منزل  1دهلیز ،  1/38

 تلفن موبایل

 :+7 912 262 45 95  

 فکس: 

+7 (343) 262 89 11  

ru.mail@irina-ekat 

 یکانرینبورگ ، والیت سوردلوفسکایه

سولیموف یکانرینبورگ ، کوچه ، شهر 620137 پولیانینا ماریا بوریسونا

ائوس"( در محل مرکز ه" )ایستگاه " پارک  46، 

 سالون مسئولین در وسط   هجامع مهاجرت ، ب

 یکانرینبورگ ، والیت سوردلوفسکایه

mailto:VlAdvokat@mail.ru
mailto:VlAdvokat@mail.ru
mailto:djigu@mail.ru
mailto:89047706728@mail.ru
mailto:lida.naumova.47@mail.ru
mailto:zzzsssaaaxxx111@yandex.ru
mailto:zzzsssaaaxxx111@yandex.ru
mailto:Memory2@comch.ru
mailto:ekat-irina@mail.ru
mailto:ekat-irina@mail.ru


 . مراجعه کنید

 تلفن: 

6209-298-+7 922  

ru.mail@mariya-polyanina 

 ونا ئسوکولوا ایرینا یوگن

 )وکیل مدافع(

، شهر ایوانوا ، کوچه وارنتسوای 153000

 328، دفتر  18/9

 تلفن: 

+7 (920) 352-39-07 

SokolovaIvanovo@yandex.ru 

 ایوانوا ، والیت ایوانوفسکایه

 باالفندیئف فیضولی میرزابگوویچ

 )وکیل مدافع(

 

 باالفندیئوا گولیه گومروفنا

 

، دفتر  9، شهر قازان ، کوچه چخوف 420043

324 

 تلفن: 

97 +7 903 307 90 

+7 917 296 94 11 

 فکس: 

+7 (843) 238 38 67  

ru.mail70@fizuli  

ru.mail@balafendi-guliya  

 قازان ، تاتارستان

 گیداش والدیمیر یوگنئویچ

 )وکیل مدافع(

،  29، شهر کراسنودار ، کوچه میرا  350063

) دفتر انجمن منطقوی وکالی مدافع  5اطاق 

 کراسنودارسکی کرای ، شعبه اکتیابرسکی( 

 تلفن: 

 +7 )8612( 62-49-26 

 فکس: 

 +7 )8612( 62-48-97 

proxorlitvin@yandex.ru 

 کراسنودارسکی کرایکراسنودار ، 

دفتر  6، شهر لیپتسک ، کوچه لوتوف  398059 آلیانیخ دمیتری آلکسئویچ

2 

 تلفن موبایل: 

 +7 (910) 350-20-26 

urbir@mail.ru,  

Law-yer@yandex.ru  

 لیپتسک ، والیت لیپتسکایه

 گانوشکینا سویتالنا آلکسئونا 

 

، شهر مسکو ، الپییسکی پروسپکت  129110

   ، دفتر کمیته " گراژدانسکایه سودیستویه" 22

) آدرس پستی: سازمان بین منطقوی  اجتماعی 

، شهر  127051مرکز دفاع حقوقی "میمولایر" ، 

 (12مسکو ، مالیی کارتنی پیرئولوک 

 تلفن: 

-15-(495) 68123, -18-+7 (495) 681

-05-54, (495) 681-09-32, (495) 681

27 

 فکس: 

-57-32, (495) 650-15-+7 (495) 681 

79 

 مسکو

 46، شهر نازران ، کوچه موتالیئف  386101 ن باتاربگوویچآکیئف تیمورال

 تلفن: 

 +7 )8732( 22-23-49 

 فکس: 

+7 )8732( 22-23-49 

memorial_nazran@mail.ru 

 نازران ، اینگوشتیا

 دوبرووینا مارینا آلکسیئونا 

 )وکیل مدافع(

وتوف اوچه سوروسییسک ، ک، شهر نو353900

66 

 نووروسییسک ، کراسنودارسکی کرای

mailto:polyanina-mariya@mail.ru
mailto:polyanina-mariya@mail.ru
mailto:SokolovaIvanovo@yandex.ru
mailto:fizuli70@mail.ru
mailto:fizuli70@mail.ru
mailto:guliya-balafendi@mail.ru
mailto:guliya-balafendi@mail.ru
mailto:proxorlitvin@yandex.ru
mailto:urbir@mail.ru
mailto:Law-yer@yandex.ru
mailto:memorial_nazran@mail.ru


 تلفن: 

18-78-211-918-+7 

ru.mail@marinadubrovina 

 گالدکیخ آلکسی گریگورئویچ

 )وکیل مدافع(

، شهر اورنبورگ ، شارلیکسکایه  460019

، مرکز خدمات حقوقی ، دفتر  2تعمیر  1شوسه ، 

 8نمبر 

 تلفن موبایل: 

+7 922 836 3273  

pokrow2004@mail.ru 

 اورنبورگ ، والیت اورنبورگسکایه

، а19وچه سیبیرسکایه ک، شهر پرم ،  614000 پونوسوف بوریس ایوانویچ

 (  نام نویسی مقدماتی صوت) به 

، پرمسکی   کرای ،  617141دفتر اضافی  ، 

) تعمیر  17، دفتر  22هر آچیار ، کوچه کالینین ش

 ( 2هتل ، منزل 

 سایت: 

/ru.bivp://http  

 تلفن: 

46 ,-+7 (34 278) 315  

 فکس:

 46,-+7 (34278) 315 

ru.mail@bivp 

 آچیار ، پرم ،  پرمسکی کرای

 57/65، شهر پنزا ، کوچه سووروف  440008 نافیفریموا سویتالنا ویکتورو

، 

 تلفن: 

9272887627+7  

 فکس: 

+7 9272887627  

com.gmail@ngo.svetoch 

 پنزا ، والیت پنزنسکایه

 

 لیانوف واسیلی یوگنئویچکاشت

 )وکیل مدافع(

 60ویسکایه ا، شهر پسکوف ، کوچه س 180007

 تلفن: 

+7 (8112)669452 

 فکس: 

+7 (8112)669452 

com.gmail@psk60.advorat 

 پسکوف ، والیت پسکوفسکایه

، شهر پیاتیگورسک ، پروسپکت 357501 وناینا یوگنئووا یلزدودر

 ، 27Аکیروف 

 تلفن: 

 +7 )8793( 97-43-24, )8793( 

39-38-08 

 فکس: 

-38-24, (8793) 39-43-+7 (8793) 97 

08 

ru.mail_07@edrozdova 

 وروپولسکی کرایستاپیاتیگورسک ، ا

، کوچه  دونو-نا–ستوف ر، شهر 344082 گیئوناردوبینینا سویتالنا گئو

 206دفتر  24اوبورونی 

 تلفن: 

88-93-+7 (8632) 53  

 فکس: 

88-93-+7 (8632) 53  

ru.yandex@svedubinina 

، والیت  دونو -نا – رستوف

 رستوفسکایه

 نافسابینینا تاتیانا پاولو

 یل مدافع(ک)و 

، شهر سامارا ، کوچه وورونژسکایه 443009

 108، دفتر 9

 سامارا ، والیت سامارسکایه

mailto:marinadubrovina@mail.ru
mailto:marinadubrovina@mail.ru
mailto:pokrow2004@mail.ru
mailto:pokrow2004@mail.ru
http://bivp.ru/
mailto:bivp@mail.ru
mailto:bivp@mail.ru
mailto:svetoch.ngo@gmail.com
mailto:svetoch.ngo@gmail.com
mailto:advorat60.psk@gmail.com
mailto:advorat60.psk@gmail.com
mailto:edrozdova_07@mail.ru
mailto:edrozdova_07@mail.ru
mailto:svedubinina@yandex.ru
mailto:svedubinina@yandex.ru


 تلفن: 

 +7 )846( 997-15-83 

 فکس: 

 +7 )846( 332-00-03 

svedubinina@yandex.ru 

 نافتسیتلیتا اولگا پاولو

 )وکیل مدافع(

 

 سیروف یوری دمیتریئویچ

 )وکیل مدافع(

شهر سانکت  پطربورگ ، کوچه رازیزژایه 

سانکت  مقیم  ، دفتر سازمان میمولایر 11/9

 پطربورگ

 تلفن:

+7 (812) 314 23 68,   

+7 (921) 992 35 32 

yuserov@gmail.com  

 )یو.د. سیروف(

oosipova@hotmail.com  

 )آ.پ. تسیتلینا(

سانکت  پطربورگ ، والیت 

 لنینگرادسکایه

 نافآلکساندرووکوا  ژانا یبیر

 )کیل مدافع(

 نافمولوکوا والنتینا میخایلو

 )وکیل مدافع(

 17، شهر ساراتوف ، کوچه نکراسوف 410002

روسیه شعبه ، بنیاد خیریه کودکان  304، دفتر 

 منطقوی مقیم ساراتوف 

 تلفن موبایل:

+7 9063075444  

 )بیریوکوا. ژ.آ(

 

+7.903 380 10 61  

 )مولوکوا .و.م.(

 

ru.yandex@zhanna-bir,  

 

  –مولوکوا و.م. آودرس 

 ru.yandex@molokova.v  

 ساراتوف ، والیت ساراتوفسکایه

 نافموتوز ناتالیا آلکساندرو

 )وکیل مدافع(

– یفئ، سیمفروپول ، کوچه سرگ295011

 3، منزل  13سنسکی ، ت

 

 تلفن:

0-078-: +7(978)052 

 

ua.yandex2014@Natalya.Malykhina 

 فروپول ، کریمهسیم

Симферополь; Крым 

 سولیانیکوف میخائیل ایوانویچ

 

، شهر اسمولنسک ، کوچه  214000

 4ریولیوتسیی  یآکتیابرسکا

 تلفن: 

-02-(4812)52+7 )4812( 38-23-19, 

00 

 فکس: 

 +7 )4812( 52-02-00 

com.gmail@i.m.solyanikov – ،اساسی 

 

ABM-947@rostelecom67.ru  

 اسمولنسک ، والیت اسمولنسکایه

 لکسئیونا آشایسیپوا والنتینا 

 )وکیل مدافع(

، شهر تامبوف ، کوچه کمونالنایه ،  392000

 37، دفتر  42

 ، انجمن شهری وکالی مدافع تامبوف 

 تلفن: 

 +7 )4752( 72-03-64 

 فکس:

 والیت تامبوفسکایهتامبوف ، 

mailto:svedubinina@yandex.ru
mailto:yuserov@gmail.com
mailto:oosipova@hotmail.com
mailto:bir-zhanna@yandex.ru
mailto:bir-zhanna@yandex.ru
mailto:v.molokova@yandex.ru
mailto:Malykhina.Natalya2014@yandex.ua
mailto:solyanikov.m.i@gmail.com
mailto:solyanikov.m.i@gmail.com
mailto:ABM-947@rostelecom67.ru


 +7 )4752( 72-03-64 

vshaysipova1@mail.ru  

 شامکین والدیمیر آناتولئویچ

 )وکیل مدافع(

،  20، شهر تیور ، کوچه بازانوای  170100

 50دفتر 

 تلفن: 

7392, -+7 (482)235  

6360-+7 (915)709 

 فکس: 

7392-+7 (482)235  

ru.inbox69_69@Volodya 

 تیورسکایهتیور ، والیت 

 ،  65شهر خاساویورت ، کوچه قادروف  نافا راسیت یوسپووئویاسی

 21وچه نووالکسکایه شوسه کخاساویورت ،  رشه

 تلفن: 

+7 903 427 47 85  

ru.rambler@rassiyat 

 خاساویورت ، داغستان

 نافومیرانکوا اولگا وادبو

 

چلیابینسک ، کوچه سالیوتنایه ، ، شهر  454048

22 

 تلفن: 

+7 (922) . моб407, -93-45-951 -+7 

25-20-239 

ru.mail@burankova 

 چلیابینسک ، والیت چلیابینسکایه

 نافدرونسردیوکوا آننا آلکسا

 )وکیل مدافع(

، شهر شاختی ، پیرئولوک چرنکوا ،  346500

 ، دفتر حقوقی شهر شاختی 2، ااطاق  7

 تلفن: 

17-50-+7 (86362) 2  

 

 فکس: 

17-50-+7 (86362) 2  

ru.mail@SerdukovaAnna 

Skype: MemoShaxty 

 شاختی ، والیت رستوفسکایه

 

 ملل متحد در امور پناهندگان مقیم فدراسیون روسیهنمایندگی کمیشنری عالی 

 2019اکتوبر 
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