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صدور المثني گذرنامه
هموطن گرامي ،به اطالع ميرساند كه مسئوليت حفظ و نگهداري گذرنامه و جلوگيري از هر نوع سوء استفاده از آن به عهده دارنده گذرنامه
ميباشد .لذا خواهشمند است حداكثر تالش خود را جهت يافتن گذرنامه در منزل ،محل كار و ساير نقاطي كه احتمال مفقود شدن آن را ميدهيد ،مبذول
داشته و در صورت اطمينان از فقدان آن ،با ارسال مدارك ذيل جهت اخذ المثني گذرنامه اقدام فرمائيد.

مدارك مورد نياز:
 -1تكميل فرم پرسشنامه المثني گذرنامه (شماره ،)027
 -2تكميل فرم شماره يك،
 -3اصل كارت اقامت و يا اصل برگه  ( I-94چنانچه كارت اقامت و يا برگه  I-94شما همراه با گذرنامه مفقود شدهه باشده ،مدهارز دم در راببده بدا
اقهامات انجام شهه در خصوص دريافت كارت اقامت و يا برگه  I-94و يا هرگونه مهركي مبني بر اقامت در آمريكا بايه ارسال گردد).

تذكر :در صورت داشتن كارت اقامت از طريق پناهندگي و احيان ًا كسب تابعيت آمريكا و يا خروج غيرر ماراز از ايرراه جرت رروگيرب از برروز
مشكالت آتي ،متقاضي ميبايست قبل از ارسال مدارك المثنري گذرنامرف مرمجراب مربوطرف را از نماينردگي دريامرت نمرودز ،و همامراه مردارك
الزم را جت درخواست المثني گذرنامف (مفقودز) ارسال نمايد.
 -4تكميل پرسشنامه هاي استشدااديه شدماره  057/1و  057/2توسد دو نفدر اد ايرانيداني كده بدا شدما آشدنادي دارنده و ارسدال ك دي  2صدفة اول
گذرنامه معتبر آناا،
 -5تكميل پرسشنامه شماره  037در مورد درخواست اطالعدات ويدياي متقا دي توسد ايدي نمايندهگي اد اداره مادايرت آمريكدا (ايدي فدرم صدرفا در
صورتيكه و عيت اقامت متقا ي مشخص نميباشه تكميل شود).
 -6گيارش پليس مبني بر مفقود شهن گذرنامه،
 -0ك ي گذرنامه مفقودي در صورت امكان،
 -8اصل شناسنامه يماوری اسالمی ايران (در صورتيكه شناسنامه مفقود گرديدهه اسدت ابتدها بده گدرفتي المثندي شناسدنامه(فرم شدماره  )421اقدهام
نموده و پس اد دريافت شناسنامه نسبت به المثني گذرنامه اقهام شود).
 -9تعهاد  4قبعه عكس يهيه  2x2اينچ () PASSPORT PICTURE
 -17هيينه صهور المثني گذرنامه (به فارست هيين خهمات كنسولي فرم شماره  677رديف شماره  1ريوع نماديه).
 -11در صورتيكه در گذرنامه مفقوده فرد يا افرادي بعنوان همراه درج شهه باشه بايستی يات آنان نيي درخواسدت گذرنامده يهيده شدود .بدهيي لةدا
ارسال مهارز ذيل يات هر همراه

روري است:

الف :تکميل مرم شمارز ( )000جت هر همراز
ب :اصل شناسنامف همراز و يا همراهاه،
ج  :تعداد  2قطعف عكس ديد از هر يك از همراهاه،
د  :اصل برگ  I - 94يا اصل كارت اقامت دائم و يا مدركي مبني بر اقامت درآمريكا،

توجه :مدارك مورد نياز و هزينه جهت گذرنامه مفقوده جدا از ساير مدارك ديگر همراهان در پاكتي بطورمجزا ارسال گرردد
بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك الزم ،كليه مدارك بدون انجام كاري به متقاضي عودت داده ميشود در صورت هرگونه
سئوال خواهشمند است قبل از ارسال مدارك با شماره تلفن  )272( 969-0997تماس حاصل فرمائيد.
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In The Name Of the Almighty

AUTHORIZATION

To: United States Department of Justice
Immigration and Naturalization services
I, ________________________________, an Iranian national, U.S. Immigration file number
A-____________________, authorize the United States Immigration and Naturalization Service at:
____________________________________
____________________________________

To furnish any information regarding my visa status in the United States to the Interests Section of the
Islamic Republic of Iran at Washington, D.C.

My Address:
Street: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
City: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ State: _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZipCode: _ _ _ _ _ _ _
Tel: (

)___-____

Singnature:_____________________

Date: _________________________
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پرسشنامه المثني گذرنامة مفقوده
به منظور درخواست المثني گذرنامه جهت اتباع ايراني ،خواهشمند است ضمن تكميل اين پرسشنامه نكات ذيل را رعايت فرمائيد:
الف  -عدم تكميل و يا عدم پاسخ صحيح به سئواالت مندرج در پرسشنامه موجب تاخير در رسيدگي به پرونده و يا اعااده ليياه مادار
به متقاضي خواهد شد.
ب  -در صورتيكه سئوالي در رابطه با شما نميباشد ،در مقابل آن عالمت (  ) -بگذاريد.
نام:

نام خانوادگي:

جنس  :زن  مرد

شماره شناسنامه و محل صدور:

محل تولد:
وضعيت تاهل   :مجرد،

نام خانوادگي قبيي:
تاريخ تولد :روز

نام پدر:
 متاهل،

نام مستعار:
مييت:

نام مادر:

 مطيقه،

/ماه

/

31

 غيره،

در صورت متاهل بودن ،لطفاً مشخصات همسر ،فرزند(ان) را به ترتيب ذيل درج نمائيد:
نام و نام خانوادگي

تاريخ و محل

نام پدر

تولد

شماره و محل صدور گذرنامه

شماره و محل صدور شناسنامه

محل
اقامت

شغل

همسر:س
فرزند :س
س
س
س
نوع گذرنامه مفقودي :
 عادي  ،دانشجوئي،سياسي  ،خدمت ،غيره :توضيح دهيد- - - - - - - - - :
تاريخ صدور گذرنامه مفقوده:

شماره گذرنامه مفقوده:
محل صدور گذرنامه مفقوده:

نام و نام خانوادگي همراه و يا همراهان در گذرنامه مفقوده:
شرح چگونگي لامل فقدان گذرنامه با ذلر تاريخ ،محل و عيت آن -------------------------------------------------------------------:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------آيا در گذشته گذرنامه ديگري را نيز مفقود نموده ايد ،عيت و زمان آن را توضيح دهيد:
آيا تالنون عبور غير مجاز از لشور داشته ايد؟  خير  ،آري ،در صورت آري لطفاً توضيح دهيد:
مرز خروج غير مجاز ------------------------- :تاريخ عبور-------------- :

عيت---------------------------------------------:

--------------------------------------------------------------------------------تاريخ آخرين خروج از ايران :روز
عيت اقامت در خارج از لشور:

(ادامه در صفحه بعد)

 /ماه

/

31

مرز خروجي:

تاريخ اولين ورود به لشور محل اقامت:

عيت خروج:
تاريخ آخرين ورود به لشور محل اقامت:

محيهائي له در خارج از لشور (بغير از آمريكا) به آنجا مسافرت نموده و يا اقامت داشته ايد رابا ذلر تاريخ مسافرت و مدت و عيت اقامت قيد نمائيد:
نوع ويزا فعيي  :دانشجوئي،

توريستي ،لارت سبز  ،تابعيت خارجي (مشمول ماده  )989غيره………… :

در صورت داشتن لارت اقامت دائم ،لطفاً طريقه آنرا ذلر نمائيد:
 همسر،

 پدر  ،مادر  ،برادر،

خواهر،

 قانون بخشودگي،

 لار،

 غيره (توضيح دهيد)………… :

شماره لارت سبز .……………… :تاريخ صدور.……………:
نوع اولين ويزاي ورود به لشور محل اقامت :
وضعيت نظام وظيفه (اتباع مرد ايراني):
پايان خدمت ،معافيت پزشكي ،لفالت ،معافيت تحصييي  ،مشمول ،غيره..………:
ميزان تحصيالت (آخرين مدر ):

ميزان درآمد ماهيانه:

نوع تخصص:

مشاغل قبيي در ايران با ذلر آدرس (اعم از لار اداري و يا لار آزاد):
شغل پدر و آدرس محل لار:
مشخصات  2نفر از لسانيكه (بستگان و يا دوستان) شما را دقيقاً در ايران ميشناسند به ترتيب ذيل ذلر نمائيد:
نسبت

نام و نام خانوادگي

تيفن

آدرس لامل

مشخصات  2نفر از ايرانياني له (بستگان و يا دوستان) با شما در آمريكا آشنائي دارند به ترتيب ذيل ذلر نمائيد:
نام و نام خانوادگي

آدرس لامل

نسبت

تيفن

آدرس دقيق و شماره تيفن خود يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد:
شهر:

خيابان---------------------------- :

شماره تيفن با لد شهري :

_ _ _ _ _ _ _ )

- --------پال

---- --:لد پستي-------:

(

آدرس دقيق و شماره تيفن خود در خارج را بنويسيد( :لطفاً به انگييسي و لامل نوشته شود).
Zip Code:

State:

City:

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

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

اينجانب تعهد مينمايم له مراتب فوق را با عيم به صحت آن درج نموده و بديهي است چنانچه خالف آن ثابت گردد در مقابل قانون پاسخگو خواهم بود و سعي خود را جهات ففاو و

نگهداريگذرنامه خود مبذول داشته و در صورت مفقود شدن آن به نزديكترين نمايندگي دولت جمهوري اسالمي و پييس محيي لتباً اطالع دهم.
محل امضاء ------------- :تاريخ-------------:
(لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد).

محل مهر و امضاء نمايندگي
و امضاء نمايند
)(Rev.09-09-2015

محل الصاق عكس متقاضي و همراه
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استشهاد محلي مخصوص گذرنامه مفقوده
(گواه اول)
اينجانب با مشخصات ذيل و ارسال  2صفحه اول گذرنامه معتبر خود كه در آن امضاء بنده نيز درج گرديده است:
نام:
جنس:

نام خانوادگي:
زن ،

تاريخ تولد :روز

مرد،
/ماه

وضعيت تاهل:
/

31

متاهل،

مجرد،

محل تولد:

نام پدر:
شماره و محل صدور شناسنامه:
داراي گذرنامه شماره:

تاريخ و محل صدور گذرنامه:

محل اقامت:

آدرس محل سكونت قبلي و يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد:
خيابان---------------------------- :
شهر:
شماره تلفن با كد شهري :

_ _ _ _ _ _ _ )

شغل:

- --------پالك ---- --:كد پستي------:

(

آدرس دقيق و شماره تلفن خود را در خارج از كشور بنويسيد( :لطفا ً به انگليسي و كامل نوشته شود).
Zip Code:

State:
E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

گواهي مينمايم كه با خانم  /آقاي (متقاضي درخواست المثني گذرنامه مفقوده)  .……………………… :نام پدر…………… :
آشنائي مختصر دارم و نسبت بنده با متقاضي ..……………………………… :ميباشد .و مدت و طريقة
آشنائي كامل دارم
آشنائي با متقاضي گذرنامه (مختصراً توضيح دهيد)..………………………………………… :
چگونگي مفقود شدن گذرنامه متقاضي (مختصراً توضيح دهيد):
همچنين اينجانب تعهد مينمايم كه اظهارات فقدان گذرنامه آقاي  /خانم  ---------------------------- :صحيح ميباشد.

امضاء …………………… :تاريخ…………… :
(لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد).

)(Rev.09-09-2015
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استشهاد محلي مخصوص گذرنامه مفقوده
(گواه دوم)
اينجانب با مشخصات ذيل و ارسال  2صفحه اول گذرنامه معتبر خود كه در آن امضاء بنده نيز درج گرديده است:
نام:
جنس:

نام خانوادگي:
زن ،

تاريخ تولد :روز

مرد،
/ماه

وضعيت تاهل:
/

31

متاهل،

مجرد،

محل تولد:

نام پدر:
شماره و محل صدور شناسنامه:
داراي گذرنامه شماره:

تاريخ و محل صدور گذرنامه:

محل اقامت:

آدرس محل سكونت قبلي و يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد:
خيابان---------------------------- :
شهر:
شماره تلفن با كد شهري :

_ _ _ _ _ _ _ )

شغل:

- --------پالك ---- --:كد پستي------:

(

آدرس دقيق و شماره تلفن خود را در خارج از كشور بنويسيد( :لطفا ً به انگليسي و كامل نوشته شود).
Zip Code:

State:
E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

گواهي مينمايم كه با خانم  /آقاي (متقاضي درخواست المثني گذرنامه مفقوده)  .……………………… :نام پدر…………… :
آشنائي مختصر دارم و نسبت بنده با متقاضي ..……………………………… :ميباشد .و مدت و طريقة
آشنائي كامل دارم
آشنائي با متقاضي گذرنامه (مختصراً توضيح دهيد)..………………………………………… :
چگونگي مفقود شدن گذرنامه متقاضي (مختصراً توضيح دهيد):
همچنين اينجانب تعهد مينمايم كه اظهارات فقدان گذرنامه آقاي  /خانم  ---------------------------- :صحيح ميباشد.

امضاء …………………… :تاريخ…………… :
(لطفاً در اين قسمت چيزي ننويسيد).
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