فرم 465
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

درخواست المثنی کارت معافیت/پایان خدمت
مدارک مورد نیاز :
 .1تکمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم )001
 .2تکمیل درخواست المثنی کارت معافیت/پایان خدمت (فرم ( )564برگ  1و  2و )3
 .3اصل شناسنامه با یک تصویر از تمام صفحات
 .5اصل کارت ملی با یک تصویر از دو طرف
 .4اصل گذرنامه معتبر ایرانی
 .6تعداد  5قطعه عکس ،طبق راهنمای عکس
 .7کپی کارت معافی یا پایان خدمت (در صورت موجود بودن)
 .8تکمیل وکالتنامه پیگیری در امور نظام وظیفه از طریق سامانه تاک
 .9هزینه طبق اطالعیه 600

توجه:
پس از تأیید مدارک توسط نمایندگی ،بایستی آنها را شخصاً ،یا بوسیله وکیل قانونی مراتب
را ازطریق مراکز پلیس  10+پیگیری نمایید.
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برگ شماره 1

فرم درخواست المثنی معافیت /پایان خدمت
اطالعات شناسنامهای

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
کد ملی:
تاریخ تولد:

روز

ماه
/

سال
/

محل صدور شناسنامه:

اطالعات و آدرس و تلفن در ایران

شهر:

استان:

آدرس:
کد پستی:

شماره منزل:

شماره تلفن همراه:

اطالعات کارت
چگونگی دریافت کارت:

تاریخ صدور کارت:

شماره کارت:

اینجانب ضمن تأیید مندرجات فوق تقاضا دارم با توجه به مشخصات درج شده و سوابق موجود نسبت به درخواست المثنی
کارت معافیت اینجانب اقدام فرمائید.
تاریخ تکمیل پرسشنامه :
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محل امضاء و اثر انگشت متقاضی
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برگ شماره 2
فرم احراز هویت متقاضیان درخواست المثنی معافیت  /پایان خدمت
ویژه متقاضیان خارج از کشور
اطالعات شناسنامهای

محل

نام و نام خانوادگی:
نام پدر:

چسباندن

شماره شناسنامه:

عکس

کد ملی:

تاریخ تولد:

روز

ماه
/

محل صدور شناسنامه:

سال
/
محل امضاء و اثر انگشت متقاضی

این قسمت جهت استفاده اداری میباشد.
توضیحات:
هویت نامبرده با بررسی اصل شناسنامه /کارت ملی و رویت شخص متقاضی مورد تأیید میباشد.
محل مهر و امضاء نمایندگی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران  -واشنگتن
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برگ شماره 3
فرم تعهد
ویژه متقاضیان المثنی معافیت /پایان خدمت خارج از کشور

اینجانب ..........................فرزند ......................به شماره شناسنامه  ................تاریخ تولد ...................
کد ملی ...............................................دارای کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی بودهام که در
تاریخ ................در محل  ...............................مفقود/سرقت/سوخته/غیرقابل استفاده گردیده از اینرو

محل

چسباندن
عکس

تقاضای صدور المثنی آن را دارم و تعهد مینمایم به محض پیدا شدن اصل کارت آن را جهت ابطال
مسترد نمایم و در مورد هرگونه سوء استفاده احتمالی از کارت فوق توسط اینجانب برابر مقررات حاکم با بنده رفتار گردد.

تاریخ تکمیل تعهد

نامه:روز

/ماه

/سال

نام و نام خانوادگی:
اثر انگشت و امضاء متقاضی

این قسمت جهت استفاده اداری میباشد
نام و نامخانوادگی صاحب عکس

و اثر انگشت و امضاء وی مورد تأیید است.

محل مهر و امضاء نمایندگی

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران  -واشنگتن
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