فرم شماره یک

شماره پرونده_______________:

بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دی سی

EMBASSY OF PAKISTAN
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
1250 23rd St. N.W. Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073
WWW.DAFTAR.ORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTAR.ORG

مشخصات خود را مطابق با شناسنامه ایرانی خود در جدول زیر به فارسی و التین بنویسید:
نام:

نام پدر:

نام خانوادگی:
FATHER’S NAME:

FIRST NAME:
LAST NAME:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

محل صدورشناسنامه:
وضعیت تأهل:

تاریخ تولد:روز

شماره حوزه صدور شناسنامه:
متأهل

مجرد

بیوه

مطلقه

نام پدر همسر:

شماره ملی:

/

/ماه

31

-

-

نام و نام خانوادگی همسر:

غیره:

کشورمحل تولد همسر:

شماره شناسنامه همسر:

FIRST NAME:

لطفاً نام و نام خانوادگی همسر خود را به انگلیسی بنویسید:

LAST NAME:
مرزآخرین خروج ازایران:
نوع ویزا فعلی:

امام خمینی

دانشجوئی

مهرآباد

توریستی

کارت سبز

غیره(لطفاً توضیح دهید)

تابعیت خارجیتکمیل و ارسال فرم  989الزامی است (به بند الف ردیف  5رجوع گردد).

بله

آیا دارای گذرنامه ای غیر از گذرنامه ایرانی هستید؟
کارت سبز خود را از چه طریقی دریافت نموده اید؟
آخرین مدرک تحصیلی:

زیر دیپلم

تاریخ آخرین خروج از ایران:

خیر

وضعیت نظام وظیفه:

فوق دیپلم

دیپلم

/

غیره(لطفاً توضیح دهید)

ازچه کشور یا کشورهائی؟

مشمول

لیسانس

دارای کارت پایان خدمت

فوق لیسانس

دکترا

(لطفاً به بند د
فوق دکترا

نام دانشگاه:

رشته تحصیلی:

تاریخ اخذ مدرک:

شغل فعلی:

نام کارفرما:

شغل قبلی:

آدرس و شماره تلفن خود را به انگلیسی جهت دریافت مدارک با دقت و دست خط خوانا بنویسید

/

31

ردیف  4رجوع شود (ارائه کپی کارت معافی الزامی است)

غیره

(الزم به تذکراست که مدارک شما به آدرس زیر ارسال خواهد شد) ،لطفاً از نوشتن صندوق پستی  P.O. BOXخودداری نمائید:).

)MAILING ADDRESS: (NO P.O.BOX

-

)

(

-

)

(

-

)

(

CELL PHONE :

APT#

WORK PHONE:

STREET#
CITY:

STATE:

US POSTAL ZIP CODE:

HOME PHONE :

CANADA POSTAL ZIP CODE :

E-MAIL ADDRESS:
آدرس خود و یا یکی از بستگان خود در ایران:
خیابان:
شهر:

پالک:

(

تلفن تماس با کد شهری:

)

 -کد پستی منزل در ایران:

درخواست های کنسولی خود را با دقت قیدنمائید :
وکالت

امور دانشجویی

تجدید
سایر امور:
توجه :عالوه براین پرسشنامه با توجه به درخواست های متفاوت نیاز به تکمیل فرمهای دیگر نیز میباشد.
اینجانب تعهد می نمایم که اطالعات مندرج در این فرم که توسط اینجانب تکمیل شده است ،صحیح میباشد.

امضاء متقاضی:

)(Rev.08-25-2017

امور سجلی(صدور شناسنامه ،ثبت ازدواج ،ثبت طالق ،ثبت فوت،تأیید گواهی تولد)

_______________________________

تاریخ_____________________:

بسمه تعالی
پرسشنامه جهت تجدید و تفکیک گذرنامه و انجام سایر درخواستهای کنسولی
الف-مدارک الزم جهت تجدید (تعویض) گذرنامه) )Renewal
 -1اصل گذرنامه

جداگانه دارند.
 -5تقاضای کتبی (پدر یا قیم برای فرزند زیر  18سال) مبنی بر تفکیک یا صدور

 -2تکمیل فرم شماره 1
 -3اصل شناسنامه( در صورتی که قبالً از این نمایندگی گذرنامه دریافت کردهاید
کپی شناسنامه ارسال گردد)

گذرنامه .
 -6تعداد  2قطعه عکس جدید جهت هر یک از متقاضیان گذرنامه جداگانه (به بند
شماره  4قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود).

 -4تعداد  2قطعه عکس جدید رنگی از

 -3وضعیت اقامت (به بند  5قسمت تجدید گذرنامه رجوع شود).

روبرو  2x2 ،اینچ  Passport Pictureواضح
و با زمینه روشن  ،عکسها باید بدون عینک و

 -4اصل شناسنامه جمهوری اسالمی همراه یا همراهانی که تقاضای دریافت گذرنامه

 -8هزینه تفکیک (به فهرست هزینه خدمات کنسولی فرم شماره  666ردیف شماره 3

1 inch

کاله  ،عکس های بانوان و دوشیزگان  9سال

2 x2
Inch

به باال باحجاب کامل بوده بطوریکه فقط گردی
صورت نمایان باشد و پشت کلیه عکس ها نام و
نام خانوادگی درج گردد( .عکس های کامپیوتری قابل قبول نمیباشند) .لطفا"

رجوع شود).
 -9کپی کارت شناسائی ملی (درصورتی که تاکنون اقدام ننموده اید بایستی همزمان
اقدام به درخواست آن نمائید(رجوع به فرم شماره )462
 -16اصل مدرک شناسائی عکسدار مانند گذرنامه آمریکایی،کارت شناسائی و غیره.

جهت جلوگیری از انعکاس جوهر روی عکس ها  ،بین عکس ها ورقههائی قرار

نکات مهم :

دهید( .عکس ها باید ظرف  6ماه گذشته گرفته شده باشند).

-1افرادیکه دارای شناسنامه قدیمی (قبل از انقالب و یا اوایل انقالب) میباشند برای

 -5کپی ورقه  I-94یا کپی از دو طرف کارت اقامت یا مدرکی دال بر وضعیت اقامت

تعویض گذرنامه قبل از هر چیزی بایستی نسبت به تعویض شناسنامه اقدام نمایند

فعلی در آمریکا و یا کشور محل اقامت و برای مشمولین ماده  989قانون مدنی

به فرم  422و  423رجوع شود و بعد از دریافت شناسنامه جدید از ایران اقدام

(دارا بودن تابعیت خارجی) فرم شماره  989و در صورت پناهنده بودن فرم

به تعویض گذرنامه شود.

شماره  323تکمیل و ارسال شود .در صورتیکه قبالً این فرمها را تکمیل و ارسال

-2افراد باالی  15سال که شناسنامه آنها فاقد جای عکس میباشد همزمان برای تعویض

نموده اید نیازی به ارسال مجدد نمیباشد فقط کپی صفحه مشخصات گذرنامه

شناسنامه نیز اقدام نمایند .جهت اطالعات بیشتر به فرم  423رجوع گردد.

خارجی ارسال گردد.
 -6طبق قوانین جدید صدور گذرنامه مجزا برای هر فرد در هر رده سنی الزامی
است.
 -3هزینه تجدید (به فهرست هزینه خدمات کنسولی فرم شماره  666ردیف شماره 1
رجوع شود)
 -8کپی کارت شناسائی ملی (درصورتیکه تاکنون اقدام به اخذ آن ننمودهاید بایستی
همزمان درخواست نمائید (به فرم شماره  462رجوع شود)

 -3افراد باالی  15سال که شناسنامه آنها دارای محل الصاق عکس میباشد بایستی
همزمان جهت عکس دار نمودن شناسنامه اقدام نمایند  .جهت اطالعات بیشتر به
فرم  433رجوع گردد.

د-مجوز خروج و تغییر محل اقامت:
 -1از تاریخ  1386/69/61مهر خروجی مکرر برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در
گذرنامه درج نمیشود و چنانچه محل اقامت امریکا و یا سایر کشورها درج شود به
منزله مجوز خروج مکرر میباشد(افراد مشمول مقیم به فرم  361رجوع نمایند)

 -9در صورت عدم ارائه آدرس الکترونیکی ) ، (E-mailشرکت پستی فدرال

-2کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور

اکسپرس قادر به اطالع رسانی در رابطه با زمان تحویل مراسالت پستی شما که

اقامت داشته باشند میتوانند تا تاریخ  1395/12/36به مدت سه ماه و حداکثر دو

توسط این نمایندگی ارسال شده است نخواهد بود.

بار در سال به کشور تردد نمایند( .مشروط بر اینکه مجموع مدت توقف در ایران

ب-مدارک الزم جهت تجدید گذرنامه دانشجویان و مهر خروجی
دانشجویی
دانشجویان واجد شرایط دریافت تسهیالت غیرارزی بر طبق ضوابط وزارتخانه های
علوم ،تحقیقات و فناوری اطالعات و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تنها
برای یک بار در هر مقطع از پرداخت هزینه گذرنامه معاف میباشند .جهت دریافت این
تسهیالت ابتدا پرونده تحصیلی در سامانه تاک باید تشکیل شده و سپس این پرونده باید
مورد تایید وزارتین قرار بگیرد .پس از اطمینان از تایید پرونده عالوه بر موارد کلی
جهت تجدید گذرنامه (موارد ذکر شده در باال) موارد خواسته شده در فرم
درخواستنامه امور دانشجویی (فرم  )56را نیز جهت انجام امور کنسولی ارسال نمایید.

بیش از  3ماه نباشد).
-3در صورتیکه محل اقامت شما در گذرنامه ایران قید گردیده است و دارای اقامت یا
تابعیت خارجی میباشید جهت تغییر محل اقامت بایستی نسبت به تعویض گذرنامه اقدام
نمائید.
 -4اصل برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا کارت معافیت سربازی (جهت
آقایان بین سن  18سالگی الی  56سالگی) در صورتیکه قبالً از این نمایندگی خروجی
دریافت کرده اید نیازی به ارسال اصل معافی نمی باشد.

تذکر:
 -1قبل از ارسال مدارک  ،کپی صفحات شناسنامه و گذرنامه را نزد خود نگهداری
نمائید.

ج-مدارک الزم جهت تفکیک گذرنامه (گذرنامه جداگانه)
 -1صدور کذرنامه جداگانه جهت فرزندان الزامی است .
 -2اصل گذرنامه ای که آخرین بار با آن از ایران خارج شده است( .در صورت
همراه بودن در گذرنامه باطله قبلی ارسال اصل آن الزامی است).
 -3تکمیل فرم شماره  1جهت دارنده گذرنامه و هریک از متقاضیان تفکیک گذرنامه
جداگانه.

)(Rev.12-27-2016

 -2از الصاق عکس روی فرمها که جای عکس دارند خودداری شود.

