اطالعیه 600

فهرست هزینه خدمات کنسولی
مجموع هزینه کنسولی خود را به دالر آمریکا ،در قالب یک  MONEY ORDERو در وجه  EMBASSY OF PAKISTANارسال نمایید.
هزینه پست جهت برگرداندن مدارک به متقاضی ،برای داخل آمریکا  30دالر و برای کانادا  40دالر آمریکا میباشد.
لذا این مبلغ را به جمع کل هزینهها ،بابت هر پاکت ارسالی ،اضافه نمایید.
صدور گذرنامه برای افراد باالی  18سال (در صورت تقاضای تغییر محل اقامت مبلغ  23دالر به این مبلغ

امور تایید اسناد

امور دانشجویی

امور ثبت احوال

امور مشمولین

این مبلغ اضافه گردد)*

65

*تغییر محل اقامت در گذرنامه(در صورت دارا بودن شرایط و به درخواست مستقیم متقاضی)

23

صدور گذرنامه مفقوده  /مخدوشه

241

صدور گذرنامه برای عابرین غیر مجاز

329

تفکیک از گذرنامه ،برای افراد باالی  18سال

232

تفکیک از گذرنامه ،برای افراد زیر  18سال

167

استعالم تاریخ آخرین خروج

23

مهر خروج مشمولین (بار اول)

62

مهر خروج مشمولین تکرار

23

ثبت ازدواج مرد ایرانی و زن ایرانی

40

ثبت ازدواج مرد ایرانی و زن غیرایرانی

83

ثبت ازدواج مرد غیرایرانی و زن ایرانی

71

ثبت طالق

117

ثبت فوت

26

تایید گواهی فوت خارجی

فقط هزینه پست

صدور شناسنامه فرزند باالی  18سال

فقط هزینه پست

صدور شناسنامه فرزند زیر  18سال

43

اضافه کردن نام فرزند در شناسنامه مادر ایرانی (دارای همسر غیرایرانی)

8

تعویض شناسنامه

56

المثنی شناسنامه (بار اول)

76

المثنی شناسنامه (بار دوم)

128

صدور کارت ملی

56

صدور المثنی کارت ملی

82

تغییر نام و یا نامخانوادگی

60

تعویض گواهینامه رانندگی ،و کارت پایان خدمت یا معافیت

31

تسهیالت غیر ارزی شامل صدور گذرنامه دانشجویی و خروجی دانشجویی

فقط هزینه پست

امور گذرنامه

صدور گذرنامه برای افراد زیر  18سال (در صورت تقاضای تغییر محل اقامت مبلغ  23دالر به

اضافه گردد)*

130

وکالتنامه امور اداری ،کاری ،و انواع تصدیق امضاء )از جمله حقوق بازنشستگی ،قید حیات ،اقرارنامه ،وکالتنامه خرید اموال(

17

وکالتنامه اموال منقول (ماشین آالت ،اتومبیل ،قایق ،تلفن ،سهام بورس)... ،

34

وکالتنامه اموال غیر منقول (فروش یا هر نوع انتقال ملک ،زمین ،سهام شرکت خصوصی ،بیمارستان)... ،

172

تایید وصیت نامه

31

ترجمه شناسنامه ،گواهینامه رانندگی ،کارت ملی ،ازدواج ،طالق و استعالم گواهینامه رانندگی

29

تایید عکس هویتی

12

گواهی عدم سوء پیشینه

53

تایید گواهی تولد ،گواهی ازدواج محلی ،و گواهی طالق محلی

26

برابر اصل کردن تصویر شناسنامه یا گذرنامه

16

تایید انواع مدارک تحصیلی و آموزشی
تقاضای ویزای J-1

تایید انواع مدارک درمانی (از جمله مرخصی استعالجی بیماران ،تایید آزمایش خون ،تایید مدارک و صورتحساب پزشکی)
مصاحبه تصویری (اسکایپ)
September 6, 2018

فقط هزینه پست
30

