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گذرنامه مخدوشه
شماره پرونده……………………… :
آقاي  /خانم………………………....

محل الصاق عکس

گذرنامه شما بنا به دالئل زير كه با عالمت  مشخص شده ،مخدوش بشمار ميرود .لطفاً اين پرسشنامه را

دارنده گذرنامه

به بدقت و بطور كامل مطالعه و تكميل نموده ،و به همراه مدارک درخواستي سريعاً به اين نمايندگي ارسال نماييد.

آبديدگي

كندهشدن عكس

................. 

پارگي صفحه

لطفاً مداركي را كه با عالمت  مشخص شده تهيه كرده ،و حداكثر طي  01روز كاري به آدرس اين نمايندگي ارسال نماييد

پرسشنامه ضميمه

اصل شناسنامه ايراني

.........................

وضعيت اقامت

نام:

نام خانوادگي:

نام خانوادگي قبلي:

نام پدر:

شماره و محل صدور شناسنامه:

تاريخ و محل تولد:

نوع ويزا:

تاريخ آخرين خروج از ايران:

مرز خروج:

آيا تاكنون عبور غير مجاز از كشور داشته ايد؟

 خير

 آري

مرز خروج غير مجاز ............................................ :تاريخ عبور................................................ :
شغل و محل كار سابق در ايران:

علت................................................. :

شغل فعلي:

با گذرنامه خود به چه كشورهايي سفر كرده ايد:
آيا سابقه محكوميت يا بازداشت در داخل يا خارج از كشور داريد؟

 خير

 آري

آيا تا كنون از كشوري اخراج شدهايد؟

 خير

 آري

آيا تا كنون گذرنامه شما مورد سوء استفاده قرار گرفته است؟

 خير

 آري

در صورت جواب "آري" لطفا توضيح دهيد:
چگونگي مخدوش شدن گذرنامه خود را توضيح دهيد:
آدرس و تلفن در ايران:
آدرس دقیق و شماره تلفن محل سکونت خود را بنویسید (لطفا" به انگلیسی و کامل نوشته شود).

Zip Code:
Work Phone:

Street:
City:
Home Phone:
Email:

State:
Cell Phone:

اينجانب  ...........................................................فرزند  .......................متولد  ..................................تعهد مينمايم كه با كمال صداقت به سواالت فوق
پاسخ داده ،و اعالم ميدارم كه از گذرنامه جديدي كه در اختيار بنده گذاشته ميشود بخوبي نگهداري نمايم.
امضاء  ......................................تاريخ............... :
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