فرم 462
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

صدور کارت ملی
مدارك مورد نياز:
 -1تکمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم )001
 -2تکمیل درخواست صدورکارت ملی (فرم )262
 -3اصل شناسنامه عکسدار جمهوری اسالمی ایران و تعداد یک عدد تصویر رنگی و خوانا از صفحه اول آن (تصویر
ناخوانا و یا سیاه/سفید باعث عودت پرونده میگردد)
 -2تصویر گذرنامه ایرانی
 -5تعداد  2قطعه عکس ،طبق راهنمای عکس
 -6هزینه طبق اطالعیه 600
توجه:
 سن متقاضی بایستی حداقل  15سال تمام باشد.
 چنانچه اصل شناسنامه مفقود شده ،ابتدا بایستی نسبت به گرفتن المثنی شناسنامه (فرم  ،)221و چنانچه شناسنامه
نمونه قدیم بوده ،و یا عکس نداشته باشد ،ابتدا بایستی نسبت به تعویض آن (فرم  )223اقدام نموده و پس از
دریافت شناسنامه جدید نسبت به درخواست صدور کارت ملی اقدام گردد.
 در صورتیکه کارت ملی شما مفقود شده است ،برای گرفتن المثنی آن فرم  263را تکمیل فرمائید.

 مدارک جهت صدور کارت ملی به ایران ارسال میشود که پس از دریافت به آدرس شما ارسال خواهد شد.

 درصورت تغییر آدرس ،در اسرع وقت درخواست تغییر آدرس (فرم  )999را تکمیل نموده و به این نمایندگی
ارسال نمایید.

 کارت ملی ایرانیان خارج از کشور تا اطالع ثانوی کماکان معتبر میباشد.

 کارت ملی هوشمند ،فقط از طریق مراجعه به دفاتر پستی داخل کشور ،و فقط توسط شخص متقاضی قابل صدور
میباشد.
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درخواست کارت شناسائی ملی ويژه ايرانيان مقيم خارج از کشور
سازمان ثبت احوال کشور
*چنانچه از شماره ملی و کد پستی خود مطلع میباشيد در محل مربوطه قيد شود در غير اينصورت نياز به تكميل آن نمیباشد.

مشخصات متقاضی:
-

شماره ملي :

-

نام:

جنسيت :مرد

نام خانوادگي:

زن
نام پدر:

شماره مسلسل و سري شناسنامه:
40

علت درخواست :

43

41

بایستي فرم 463
تکميل شود

اولين كارت

مفقودي

تغيير مشخصات
سجلي

نشانی متقاضی:
داخل کشور(:ایران)
استان:

خارج از کشور:

ADDRESS

شهر:

First & Last Name:

خیابان:

Street:

کوچه:
پالک:

Zip Code:

City:

State:

طبقه:

Country:

شماره تلفن:

کدپستی داخل کشور:
شغل:

 ----ـ (---

) Home Tel:

 ----ـ (---

) Work Tel:

تحصيالت:
محل امضاء متقاضي:

(لطفاًدر این قسمت چيزي ننویسيد).
محل الصاق عکس
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