دستورالعمل جهت دریافت گذرنامه
برای عابرین غیرمجاز
براساس هماهنگی های انجام شده بین وزارت امور خارجه و قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران ،آن دسته از هموطنانی
که در هنگام خروج از کشوووور از مرزهای غیرقانونی و یا با مدارک جعلی از مرزهای مجاز خارج شووودهاند ،عابرین
غیرمجاز محسوب شده و میتوانند از طریق نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور (نمایندگی محل
اقامت) ،با ارائه مدارک نسبت به رفع موانعی که بر اثر خروج غیرمجاز ایجاد شده اقدام نمایند.
مراحل دریافت مجوز به شرح ذیل میباشد:
 .1ثبت نام در سامانه تاک به آدرس tak.mfa.ir


توجه نمایید که تنها یک بار ثبت نام الزم است.

 .2پس از ورود به سامانه تاک با وارد کردن نام کاربری (شماره ملی متقاضی) و اسم رمزی که در هنگام ثبت
نام انتخاب شده است.
 .3ورود به قسمت عابرین غیرمجاز و تکمیل فرم درخواستی




کلیه قسمتها بایستی با دقت تکمیل شود.
توضیحات خواسته شده باید به زبان فارسی نوشته شود.
مدارکی که بارگذاری می شوند بایستی خوانا و واضح باشند .همچنین حجم مدارک بارگذاری شده باید کمتر از
 3۰۰کیلو بایت باشد .برای این منظور باید مدرک را با وضوح کمتر از  100dpiو بصورت رنگی اسکن نمایید.



مدارک بارگذاری شده بایستی بصورت صحیح بارگذاری شود.



در صورت داشتن همسر و فرزند مشخصات کامل آنان نیز باید وارد شود (در صورتی عدم دسترسی به ضمیمه
مراجعه نمایید).

 .4مدارک الزم جهت بارگذاری عبارتند از:



عکس جدید (گذرنامهای)
شناسنامه معتبر ایرانی
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کارت ملی معتبر ایرانی
 oتوجه نمایید که در صورت نداشتن کارت ملی باید جهت دریافت آن اقدام نمایید و فرم پر شده
درخواست کارت ملی خود را بجای تصویر کارت ملی بارگذاری نمایید( .جهت دریافت کارت ملی
رجوع نمایید به فرم )4۶2

 .5چاپ کد رهگیری که از سامانه تاک دریافت کرده اید و ارسال آن به همراه مدارک ذیل به دفتر حفاظت
منافع جمهوری اسالمی ایران:
 تکمیل فرم شماره ۰۰1
 در صورتی که دارای تابعیت خارجی هستید تکمیل فرم  ۹۸۹الزامی است.
 در صورتی که دارای پناهندگی هستید تکمیل فرم  ۷23نیز الزامی است.

 دو قطعه عکس جدید (گذرنامهای) تمام رخ ،از روبرو ،بدون کاله و عینک( .توجه کنید عکس خانمها باید با
حجاب کامل اسالمی باشد)

 اصل شناسنامه ایرانی

 اصل کارت شناسایی ملی (در صورت نداشتن باید جهت دریافت اقدام نمایید رجوع شود به فرم )4۶2
 اصل مدرک شناسایی محلی (اصل کارت اقامت و یا اصل گذرنامه معتبر خارجی)
 مبلغ هزینه طبق فرم  ۶۰۰ردیف -1و بعالوه هزینه پست مطابق ردیف 2۶
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