اطالعیه  - 427نحوه انجام امور خروج غیر مجاز درسامانه تاک جهت دریافت گذرنامه

بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دیسی
EMBASSY OF PAKISTAN
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
1250 23RD STREET N.W., SUITE # 200, WASHINGTON, DC 20037
TEL: (202) 965-4990 FAX: (202) 965-1073 WWW.DAFTAR.ORG

نحوه انجام امور خروج غیر مجازدر سامانه تایید اسناد کنسولی (تاک)
جهت دریافت گذرنامه

 .1جهت آشنایی،ثبت نام ،و ورودبه سامانه تاک ،به راهنمای آشنایی و ورود به سامانه تایید اسناد کنسولی مراجعه نمایید.
 .2با استفاده از نام کاربری (که همان کد ملی شما بوده) و کلمه عبور (که خود شما انتخاب کرده اید) وارد سیستم شوید.

 .3پس از ورود به سامانه  ،قسمت «عابرین غیر مجاز» را انتخاب نمائید.

 .4در صورت استفاده از سامانه برای بار اول ،قسمت "ثبت فرم جدید عابرین غیر مجاز" را انتخاب کنید.

 .5در صورتیکه قبال فرم عابرین غیر مجاز را پر کرده ،و حاال قصد تصحیح اطالعات آنرا دارید ،قسمت "ویرایش عابرین غیر
مجاز" را انتخاب نمایید.
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 .6در این زمان یک فرم که شامل قسمتهای "انجام امور عابرین غیر مجاز"" ،اطالعات همسر و فرزندان"" ،اطالعات محل اقامت"،
و "مدارک" بوده ،نمایان شده و میبایستی کلیه آنها را به زبان فارسی تکمیل نمایید.
 .7در قسمت مدارک ،حجم مجاز فایلها جهت بارگذاری  333کیلو بایت بوده و باید از نوع  jpegو یا  jpgباشند .برای این منظور
مدارک بایستی خوانا و واضح بوده و با وضوح کمتر از  100 dpiاسکن شده باشند.
 .8پس از تکمیل فرم ،دکمه "ارسال فرم" را فشار دهید.

توجه:
در صورت نداشتن کارت ملی ،باید جهت دریافت آن اقدام نموده و فرم پر شده درخواست کارت ملی خود را بجای تصویر
کارت ملی بارگذاری نمایید (جهت دریافت کارت ملی به فرم  462مراجعه نمایید)
 .9در صفحه بعد،کد رهگیری نمایش داده میشود.

 .13کد رهگیری چاپ شده را به همراه مدارک زیر به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن جهت تایید ارسال
نمایید:
 .1تکمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم )331
 .2اصل شناسنامه عکسدار جمهوری اسالمی ایران
 .3اصل کارت ملی
 .4اصل کارت اقامت و یا اصل گذرنامه معتبر خارجی
 .5تعداد  2قطعه عکس ،طبق راهنمای عکس
 .6هزینه طبق اطالعیه 633
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