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الصاق عكس در شناسنامه
به منظور درخواست الصاق عكس در شناسنامه اتباع ايراني  51سال تمام به باال مدارك مورد نياا

محل الصاق عكس

ذيل را به اين نمايندگي ارسال نمائيد:

توسط نمايندگي

 -1فرم شماره يك
 -2اصل شناسنامه
 - 3تعداد  4قطعه عكس جديد يكنواخت ( 2x2اينچ  )PASSPORT PICTUREبدون عينك ،تمام رخ ،با
زمينه روشن مربوط به سال جاري كه پشت كليه عكسها نام و نام خانوادگي وشمماره شناسمنامه درش شمده
باشد.
عكس بانوان بايد با حجاب اسالمي بوده و گردي صورت كامالً مشخص باشد.
 -4اصل گذرنامه معتبر ايراني  -در صورت عدم اعتبار گذرنامه بايستي نسبت به تعويض آن همزمان با
درخواست الصاق عكس در شناسنامه اقدام گردد.
 - 5هزينة الصاق عكس (به فهرست هزينة خدمات كنسولي فرم شماره  066رديف شماره  8رجوع فرمائيد).
 -0در صورت نداشتن گذرنامه ايراني اصل گذرنامه آمريكائي يا اصل كارت سبز ارسال گردد.
تذكر  :شناسنامه هائي كه جاي الصاق عكس ندارد بايستي نسبت به تعويض آن اقدام نمايند( .لطفا به فرم شماره  423رجوع گردد)

مشخصات متقاضي:

نام:
جنس:

 مرد

 زن

نام خانوادگي:

نام پدر:

نام مادر:

شماره شناسنامه:

صادره از حوزه:

شهر:

شماره مسلسل شناسنامه:
شماره گذرنامه:

تاريخ تولد :روز

سري:
تاريخ صدور گذرنامه:

/ماه

/

13

محل صدور گذرنامه:

آدرس دقيق و شماره تلفن محل كار خود در آمريكا را بنويسيد( :لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود).
Zip Code:

State:
E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

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

-------------

--- - --پالك----- :كد پستي-:

شماره تلفن) _ _ _ _ _ _ _ :

(

امضاء متقاضي … …………………..……:تاريخ……………………:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد).
(لطفاً در اين قسمت مطلبي ننويسيد).
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