فرم 055
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

برگ عبور
مدارك مورد نياز:
.1

ثبت نام در سامانه میخک  mikhak.mfa.gov.irو گرفتن کد رهگیری

.2

تكمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم )001

.3

تكمیل پرسشنامه برگ عبور (فرم )000

.4

اصل گذرنامه متقاضی (در صورت مفقود بودن گذرنامه ،علت آن را در فرم پیوست توضیح دهید)

.0

اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همراهان برگ عبور (جهت فرزندان فاقد شناسنامه ،اصل گذرنامه یا
مدرک خارجی عكسدار الزامی میباشد)

.6

تعداد  2قطعه عكس جدید ،طبق راهنمای عكس

.7

ارایه مدرکی مبنی بر وضعیت اقامت در خارج از کشور

.8

ارسال کپی بلیط تأیید شده تا مقصد ایران و تاریخ دقیق پرواز

.9

ارسال اجازهنامه کتبی پدر جهت فرزندان زیر  18سال

 .10هزینه طبق اطالعیه 600
توجه:
.1

کلیه مدارک بایستی یک ماه قبل از تاریخ دقیق پرواز به این نمایندگی ارسال گردد.

.2

اعتبار برگ عبور به مدت  20روز از تاریخ صدور آن بوده و فقط جهت مراجعت به ایران اعتبار دارد.

.3

مقررات نمایندگی ایجاب مینماید که در صورت لزوم ،مصاحبه حضوری نیز با متقاضی بعمل آید.

.4

در صورت عدم استفاده از برگ عبور ،ضروریست اصل آن در اسرع وقت به این نمایندگی ارسال گردد.

.0

در صورت عدم ثبت ازدواج در شناسنامة والدین ،همراه نمودن فرزند در برگ عبور مادر ،و یا صدور برگ عبور
جداگانه امكانپذیر نمیباشد.
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پرسشنامه برگ عبور
نام:

نام خانوادگي:

تاريخ و محل تولد:

شماره و محل صدور شناسنامه:

نام پدر:

محل اقامت پدر:
عادي

نوعگذرنامه اي كه با آن از ايران خارج شدهايد:

محل الصاق عكس

شغل پدر:

دانشجويي

در پشت هر عكس نام و نام

سياسيش ش

خدمت

خانوادگی را به فارسی درج نمائید.

شماره گذرنامه اي كه با آن از ايران خارج شدهايد:
تاريخ آخرين خروج از ايران:

تاريخ و محل صدور گذرنامه:

مشخصات  3نفر از بستگان متقاضي (پدر،مادر،برادر،خواهر و غيره) با ذكر نشاني دقيق در ايران:
-1

آدرس:

-2

آدرس:

-3

آدرس:

علت درخواست برگ عبور جهت مسافرت به ايران را توضيح دهيد:

تاريخ و مسير دقيق عزيمت به ايران از روي بليط تأييد شده تا مقصد ايران:

مشخصات همراهان متقاضیان برگ عبور
نام و نام خانوادگی(:بفارسی و انگلیسی)

نام پدر

تاریخ و محل تولد

شماره شناسنامه

 -1ش
 -2ش
 -3ش
آدرس و شماره تلفن در کشور محل اقامت به انگلیسی جهت دریافت مدارک (لطفاً از نوشتن آدرس صندوق پستی خودداری فرمائید:).
Street:
Zip Code:

State:
) _ _ _ - _ _ _ _ E-Mail:

City:

( Work Phone:

_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

آدرس خود و یا بستگان در ایران؛
خیابان:

شهر:
پالک:

کد پستی:

شماره تلفن با کد شهری :

____ ___)

(

اینجانب  .................................تعهد مینمایم که اطالعات مندرج باال توسط اینجانب صحیح میباشد.
امضاء متقاضی.........………………………:
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تاریخ………………:
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