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مهر خروج مشمولین مقیم خارج از كشور
براساس بخشنامه وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه
سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند دو بار در سال مشروط بر اینکه مجموع مدت توقف (در بار اول و دوم)
بیش از سه ماه نباشد ،به کشور تردد نمایند .ضروری است که مشمولین مزبور قبل از عزیمت به کشور با مراجعه حضوری به
نمایندگی و یا از طریق پست ،نسبت به دریافت مهر خروج مشمولین در گذرنامه خود اقدام نمایند.
الزم به توضیح است که مشمولین ذیل شامل قانون فوق نمیباشند:
 -۱مشمولین معافیت عفو رهبری (متولدین قبل از سال  - )۱۵۳۱مراجعه شود به فرم ۱۲۴
 -۲دانشجویان دارای معافیت تحصیلی دائم و یا موقت

مدارك مورد نیاز :
 -۱تکمیل پرسشنامه مهر خروج مشمولین مقیم خارج از کشور (فرم شماره  )۵0۱پشت صفحه.
 -۲تکمیل فرم شماره یك
 -۵اصل گذرنامه معتبر ایرانی (گذرنامه هایی که محل اقامت ایران درج گردیده است نیاز به تعویض گذرنامه جهتت
تغییر محل اقامت به آمریکا و کانادا میباشد ).رجوع به فرم شماره ۱
 -۱تصویر کلیه صفحات شناسنامه
 -۳تصویر مدرك اقامت معتبر ( کارت سبز  ،PR ،یا تابعیت خارجی یا اجازه کار)
 -6هزینه مهر خروج (لطفاً به فهرست هزینه خدمات کنسولی فرم شماره  600ردیف شماره  ۳رجوع فرمائید).
مالحظات:
 -۱کلیه مشمولین غایب مقیم خارج از کشور متولدین سالهای  ۱۵۳۳/0۱/0۱الی ( ۱۵۴0/۱۲/۲2که بیش از  8سال غیبت دارند) به
شرط داشتن مهر خروج سال  ۱۵26صرفاً تا پایان سال جاری میتوانند به کشور تردد نمایند ،لذا در این مدت باید نسبت به تعیین
تکلیف خدمت سربازی اقدام نمایند(.فرم )0۱۱
 -۲مهر خروج مشمولین مقیم پس از کسب مجوز از وزارت امور خارجه (حداقل  ۱0روز کاری زمان الزم دارد) قابل صدور
خواهد بود.
 -۵صدور مهر خروج مشمولین فقط شامل افرادی میشود که در هنگام صدور دارای  ۱8سال تمام باشند و حداقل  ۵سال در
خارج از کشور اقامت داشته باشند.
 -۱حداکثر تردد مشمول به کشور در طول یك سال دو بار بوده و مدت اقامت وی در این دو بار مجموعا حداکثر  ۵ماه باشد.
 -5مهر خروج ویژه مشمولین بر اساس سال تولد مشمول و طبق جدول ذیل درج میگردد.
سال تولد مشمول

مهلت تردد

کلیه متولدین سالهای  0731/10/10لغایت 0731/09/92

0111/09/92

کلیه متولدین سال 0737

0722/09/92

کلیه متولدین سال0739

0721/09/92

کلیه متولدین سال0730

0723/09/92

کلیه متولدین سالهای  0711/10/10لغایت 0731/09/92

0721/09/92
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این فرم مخصوص دریافت اجازه خروج از کشور جهت آقایان مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی (خدمت سربازی) میباشد
نام:

نام پدر:

نام خانوادگي:

نام خانوادگي قبلي:

تاريخ و محل تولد:

شماره و محل صدور شناسنامه:

شماره و محل صدور گذرنامه:
شغل:

آخرين مدرك تحصيلي:

محل الصاق عكس

مدت اقامت در خارج از كشور:

تاريخ آخرين خروج از ايران:

دارنده گذرنامه

مرز خروج از ايران:

نوع اقامت :تحصيلي ،دائم ،توريستي  ،غيره با ذكر توضيحات………………………………… :

در صورت دارا بودن همسر مشخصات وی را طبق جدول زیر تكمیل نمائید:
نام:

نام خانوادگي:

تاريخ تولد :روز

/ماه

31

/

شغل:

نام پدر:

شماره شناسنامه و محل صدور:

محل اقامت:

ميزان تحصيالت:
نوع اقامت:

مدت اقامت:

مشخصات فرزندان:
نام

نام پدر

نام خانوادگي

محل صدور

شماره شناسنامه

محل تولد

تاريخ تولد

در صورت دانشجو بودن جدول ذيل را تكميل نمائيد:
آخرين مدركي تحصيلي كه دريافت خواهيد نمود:

رشته تحصيلي:

تاريخ خروج براي تحصيل در خارج:

نام دانشگاهي كه در آن تحصيل ميكنيد:

آدرس دقيق و شماره تلفن محل سكونت خود در آمريكا را بنويسيد( :لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود).
Zip Code:

State:
E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

( Home Phone:

آدرس دقيق و شماره تلفن محل كار خود در آمريكا را بنويسيد( :لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود).
Zip Code:

State:
E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

آدرس دقيق و شماره تلفن خود يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد:
شهر ---------------- :خيابان--:

----------------------

شماره تلفن) _ _ _ _ _ _ _ :

(-

---

----پالك - ------- :كد پستي:

مندرجات اين پرسشنامه را بطور صحيح و كامل تكميل نمودم.
امضاء متقاضي … ………………………:تاريخ………………:
نظريه نمايندگي……………………………………………………………………………………………………………………… :
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اطالعیه
بسمه تعالی

نحوه ارائه مجوز خروج مشمولین غایب به دانشجویان فارغ التحصیل
با سالم واحترام ،بدینوسیله مراحل اداری مربوط به لغو معافیت تحصیلی و تغییر مهر خروج
دانشجویی به مهر خروج ویژه مشمولین غایب به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -1تأیید مدارک تحصیلی طبق فرم  05ورود به سامانه تاک ،بارگذاری مدارک
فارغالتحصیلی و دریافت کدرهگیری و درخواست تأیید یک نسخه کپی برابر با اصل از
مدارک جهت ارائه به وزارت علوم.
 -2مراجعه بستگان به اداره کل بورسها و دانشجویان خارج از کشور وزارت علوم واقع در
میدان فردوسی ،خیابان شهید موسوی(فرصت جنوبی) پالک  ، 22تلفن  94446555-9به
منظور دریافت گواهی از وزارت علوم به سازمان وظیفه عمومی مبنی بر لغو معافیت
تحصیلی
 -3مراجعه به سازمان وظیفه عمومی واقع در میدان سپاه  ،بخش معافیت های تحصیلی و ارائه
نامه وزارت علوم
 -6دریافت نامه از سازمان وظیفه عمومی به عنوان وزارت علوم مبنی بر ضبط وثیقه و لغو
معافیت تحصیلی
 -0دریافت نامه از وزارت علوم به عنوان اداره امور دانشجویی وزارت امور خارجه جهت
اخذ تسهیالت خروج و نیز مشمولین غایب
 -6در صورت هرگونه سئوالی لطفاً با ایمیل اداره امور ایرانیان به نشانی
 iranianaffairs@mfa.gov.irتماس حاصل نمائید.
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