شماره فرم 124:

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

برگ استشهادیه و درخواست صدور شناسنامه مجدد در قبال فقدان (المثنی)
مدارک مورد نیاز :
 -4اصل گذرنامه معتبر ایرانی
 -2درصورت نداشتن گذرنامه معتبر ایرانی ارسال اصل یکی از مدارک عکسدار معتبر خارجی (گذرنامه آمریکائی  ،کارت سبز )
الزامی است.
توجه :در صورت تغییر نام و نام خانوادگی در مدرک عکسدار خارجی ارسال کپی دو طرف برگ تابعیت چنانچه تغییر نام یا
نام خانوادگی در پشت برگ تابعیت درج نشده باشد ارسال مدرک از دادگاه الزامی است .خانم هایی که از نام خانوادگی
شوهر در مدرک عکسدار خارجی (گذرنامه خارجی -کارت سبز) استفاده نموده اند ارسال کپی ازدواج محلی یا قباله ازدواج
ایرانی الزامی است).

 -3تکمیل پرسشنامه فقدان شناسنامه شماره 124
 -1تکمیل گزارش مفقودی شناسنامه
 -5تکمیل پرسشنامه متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد (فرم شماره )122
 -6تکمیل فرم شماره یک
 -7تعداد  1قطعه عکس جدید بدون عینک و کاله از روبرو بطورواضح با زمینه روشن

( 2X2اینچ )PASSPORT PICTURE

(درپشت کلیه عکس ها نام و نام خانوادگی و شماره و محل صدور شناسنامه درج شده باشد .عکس بانوان با حجاب
اسالمی بوده و گردی صورت کامال" مشخص باشد).
 -8کپی تمام صفحات شناسنامه جدید پدر  ،مادر یا همسر و فرزندان

(حداقل دو مورد) برای شناسائی و دستیابی به اسناد سجلی(در صورت امکان)

 -9در صورت ثبت ازدواج یا طالق در شناسنامه کپی صفحات قباله ازدواج و طالق ایرانی را ارسال نمائید.
 -41چنانچه پدر یا مادر (دارای رابطه زوجیت قانونی) متقاضی دریافت المثنی شناسنامه برای فرزند کمتر از  41سال
خود باشد ارائه کپی تمام صفحات شناسنامه به این نمایندگی الزامی است.
 -44هزینه صدور المثنی شناسنامه به فرم شماره  066ردیف  46رجوع شود.
تذکر :
الف  :کسانیکه با د اشتن شناسنامه اقدام به دریافت شناسنامه مجدد (المثنی) مینمایند مجرم محسوب شده و برابر قانون
مجازات خواهند شد.
ب  :دریافت کنندگان شناسنامه مجدد (المثنی) مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه قبلی (اصلی) ظرف مدت  41روز
نسبت به ارسال آن به این نمایندگی اقدام نمایند.

تــوجــه :
الف – چنانچه پدر فرزندان زیر  41سال متوفی باشد و یا عدم همکاری در گرفتن شناسنامه فرزند نماید  ،قیم فرزند میتواند با داشتن
حضانت از دادگاه ایران از این نمایندگی درخواست المثنی شناسنامه نماید.
ب  -برای شناسنامه افراد کمتر از  41سال – اقدام کننده بایستی پدر متقاضی باشد.
ج – مدارک جهت صدور المثنی شناسنامه به ایران ارسال میگردد که انجام این امور چند ماه به طول خواهد انجامید و به محض دریافت
شناسنامه جدید از ایران به آدرس شما ارسال خواهد شد .ضمنا" در صورت تغییر آدرس در اسرع وقت فرم تغییر آدرس(شماره  )999را
تکمیل کرده و به این نمایندگی ارسال فرمائید.
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نمایندگی جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن

فرم شماره 124 :

برگ درخواست فقدان شناسنامه (المثنی شناسنامه)
اینجانب  :نام ....................................نام خانوادگی ..............................................شماره ملی ................................
اصالتا

قیمومتا

والیتا

سایر موارد

مشخصات

شناسنامه

صاحب

نام

درخواست صدور شناسنامه مجدد را دارم.
شماره ملی /شناسنامه

نام خانوادگی

تاریخ تولدتاریخ

محل صدور

محل الصاق

نام پدر

عکس

(روز ،ماه و سال)

3*4
پدر
مادر

کشور ثبت شده باشد

چنانچه در ایران یا در یکی از

نمایندگیهای ایران در خارج از

فرزندان

صاحب شناسنامه

شناسنامه

مشخصات همسر صاحب
مشخصات

شماره ثبت

شماره ملی

ثبت
تاریخ ثبت

دارد

نام

شماره

نام

فرزند دوم

طالق/وفات
محل ثبت

و سال)

فرزند اول

شناسنامه توضیحات

(روز،ماه و سال)

صدور

(روز ،ماه

دفترخانه

نام خانوادگی

تاریخ تولدتاریخ

محل

عقدتاریخ

محل و شماره

نام

شماره ملی /شناسنامه

تاریخ

وضعیت

فرزند سوم
نام

شماره ملی

شماره ملی

ندارد

نشانی و تلفن محل سکونت صاحب شناسنامه در خارج از کشور:
State:

Zip Code:

_ _ _ _ ) _ _ _ -

City:
( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

نشانی و تلفن صاحب شناسنامه در ایران:
مراتب فوق را با علم به صحت آن تکمیل و درستی آن را تعهد نموده و تقاضای صدور شناسنامه مجدد ناشی از :
 شناسنامه قدیم

 شناسنامه جمهوی اسالمی ایران

 فقدان نوبت اول

 فقدان نوبت دوم

نام و نام خانوادگی درخواست کننده :

 فقدان نوبت سوم به بعد را دارم.
تاریخ :

اثر
انگشت

امضاء درخواست کننده :

این قسمت جهت استفاده اداری میباشد.
نام و نام خانوادگی مأمور کنسولی
امضاء و مهر
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ش
جم
نمایندگی هوری اسالمی اریان وا نگتن
تاریخ :

/

/

31

گزارش مفقودي شناسنامه
احتراماً شناسنامه

نمونه قدیم

به نام :

نام خانوادگی :

نمونه جدید

در تاریخ /

شماره ملی
 بار اول

بار دوم

به عنوان   :صاحب شناسنامه

بارسوم

 31 /در محل  ...........................................براي
مفقود شده است.

وکیل  قیم ولی قانونی ،درخواست می نمایم شناسنامه مجدد به شماره
نام خانوادگی:

فوق صادر ،و به اینجانب به نام:
تسلیم نمایند.

شماره ملی:

ضمناً متعهد می شوم در صورت پیدا شدن شناسنامه قبلی نسبت به تحویل آن اقدام نمایم.
نشانی:
کدپستی:

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

تلفن :

..............................................
محل امضاء:

این قسمت جهت استفاده اداري میباشد.
نام و نام خانوادگی ،امضاء و مهر
مأمور کنسولی
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فرم شماره 244
بسمه تعالی
وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور
(فرم پرسشنامه متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد)
 -1نام :

نام خانوادگی :

محل صدور

نام پدر :

شماره شناسنامه:
تاریخ تولد :

 -4شغل فعلی و مشاغل قبلی خود را با ذکر محل های اشتغال بطورکامل بیان نمائید.

 -3محل سکونت فعلی و همچنین محل های سکونت قبلی خود از  42سال قبل را بیان نمائید.
 -2میزان تحصیالت خود را با ارائه تصویرآخرین مدرک تحصیلی بیان نمائید.
 -2آیا خدمت نظام وظیفه را انجام داده اید؟ درصورتیکه انجام دا ده اید تاریخ شروع و خاتمه و محل خدمت خود را بیان نمائید
(مدرک نظام وظیفه ارائه گردد).
 -6آیا ازدواج نموده اید یا خیر؟ در صورت ازدواج چندبار و آیا به صورت ثبتی بوده یا خیر ؟ (تصویر مصدق مدارک ازدواج
ارائه گردد).
 -7تعداد فرزندانتان را با ذکر مشخصات کامل و به تفکیک دختر و پسر بیان نمائید.
 -8آیا تاکنون گذرنامه ایرانی دریافت نموده اید؟ چندبار و از کجا؟
 -9با توجه به دردست نداشتن شناسنامه معتبر انجام امور اداری و کنسولی شما تاکنون بر اساس چه مدرک یا مدارکی بوده است؟
صحت مدارک خود را گواهی مینمایم.

امضاء:

تاریخ:

قسمت اداری
امضاء متقاضی مورد تائید میباشد.
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مهر و امضاء نمایندگی

