
 ( 001 )فرم پرسشنامه عمومی

 بسمه تعالی 

 سیواشنگتن دی  –دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران 

EMBASSY OF PAKISTAN 
THE INTERESTS SECTION OF 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 

 نامه امور کنسولی ش سپر

 ___  -  ___  ___  ___  ___  ___  ___  -  ___  ___  ___ کد ملی:  مشخصات متقاضی 

 نام:
                    

 

Name: 

 نام خانوادگی:
                    

 

Last 

Name: 

 نام پدر:
                    

 

Father’s 

Name: 

Mailing Address (No P.O. Box address) 

 Apt/Unit #  Street Address 

Zip code: State: City: 

Email:  
Home 
Phone: 

Cell 
Phone: 

 سال /      ماه /     روز تاریخ تولد:     :محل تولد     صدور:  محل     :شناسنامه شماره  زن   مرد : جنسیت

 نوع

 اقامت

 )توضیح دهید(غیره  J-1  ویزای  توریستیویزای    ویزای دانشجویی   کارویزای    موقت:اقامت 

 .( ............. ..................از طریق.اقامت )اخذ تابعیت   .( ................................)اخذ از طریق..........دائمکارت اقامت     م:اقامت دائ

آخرین 

 مدرک

 تحصیلی

دیپلم زیر  دیپلم 

 لیسانس   فوق لیسانس 

 دکتری 

  وضعیت

  مشمولیت

 آقایان

  مشمول غایب 

 معافیت تحصیلی/موقت 

 پایان خدمت/معافیت دائم 

 مرز  تاریخ و آخرین

 خروج از ایران 

 

 در صورت دارا بودن تابعیت خارجی 

اینجانب ..................................................... 

ماده   مفاد  از  آگاهی  به   989ضمن  بقای  و    ق.م. 

درخواست   ایرانی،  خدمات  دریافت  تابعیت 

 کنسولی را دارم.  

 از  خوانا  محل الصاق تصویر رنگی

 برگ تابعیتیا گذرنامه خارجی 

 )در صورت نداشتن تابعیت( کارت اقامتدو طرف 

 

  شمسی   1280  تاریخ   از  بعد  قانونی  مقررات  رعایت  بدون  که  ایرانی  تبعه  هر  –قانون مدنی  989ماده  

 د شومی  شناخته ایران تبعه و بوده یکنلمکان او خارجی بعیتا ت باشد  کرده  تحصیل خارجی تابعیت

 

 در صورت پناهنده بودن 

  اینجانب ................................................... 

 ام. اخذ نموده  پناهندگیاقامت خود را از طریق 

 دلیل ونحوه اخذ پناهندگی:

 

 نمایم.صحت کلیه مندرجات این برگ را تایید می ...................................اینجانب 

 .................. ..............: تاریخ ................................................ :امضاء
October 21, 2022 

https://daftar.org/


 بسمه تعالی 

 سیواشنگتن دی  – دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران 

EMBASSY OF PAKISTAN 
THE INTERESTS SECTION OF 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 

 کنسولی  هایدرخواست
   د.نمای  درخواست تکمیلیک فرم باید هر متقاضی 

 کد ملی:                نام و نام خانوادگی متقاضی:

Email:                    Cell Phone: 

  امور گذرنامه 

 /ماند( باقی میتغییر   محل اقامت بدونقسمت ذیل در صورت عدم تکمیل )  جدید گذرنامهتصدور 

 تغییر دهید.               به   ، در صورت دارا بودن شرایط ، رادر گذرنامه ......................... ................................... تقاضا دارم محل اقامت اینجانب

  سال /         ماه /         روز: تاریخ        امضاء:

در صورتی که محل اقامت در گذرنامه    به هزینه صدور اضافه گردد.  600-های خدمات کنسولی فهرست هزینه  طبق  آنهزینه  تغییر محل اقامت  در صورت درخواست    توجه:

درج محل اقامت    به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مراجعه نمایید.  اجازه خروج از کشورثبت شده باشد بایستی نسبت به دریافت    «ایرانجمهوری اسالمی  »

 باشد )به غیر از افراد مشمول(خارج از کشور به منزله اجازه خروج مکرر از کشور می 

 د. مندرج در فرم راهنما مراجعه شوجهت دریافت اطالعات بیشتر به توضیحات کتبی پدر الزم است.  ال اجازهس 18فرزندان زیر جهت تغییر محل اقامت همسر و 

  درج خواهد شد( ، همان محل اقامت پدر)در صورت عدم تکمیل درخواست ذیل توسط پدر محل اقامت فرزندصدور گذرنامه نوزاد 

   ایید................................... )پدر( تقاضا دارم محل اقامت فرزندم ........................ در گذرنامه               قید نماینجانب 

  سال /         ماه/         روزتاریخ:         امضاء پدر: 

قانون مدنی محل اقامت هر ایرانی  به هزینه صدور اضافه گردد.     600-های خدمات کنسولی فهرست هزینه  تغییر محل اقامت هزینه آن طبقدر صورت درخواست    توجه: طبق 

ه منزله اجازه خروج مکرر از است، مگر آن که شخصاً )یا توسط ولی یا شوهر( درخواست تغییر محل اقامت بدهد. درج محل اقامت خارج از کشور ب  "جمهوری اسالمی ایران"

 باشد در غیر اینصورت باید با مراجعه به اداره گذرنامه نسبت به اخذ مجوز خروج اقدام گردد.کشور می 

  پدر/مادر/همسر( تفکیک از گذرنامه(  قاضای المثنی گذرنامه مفقوده ت  خروج غیر مجاز   برگ عبور 

  امور ثبت احوال 

  ثبت ازدواج   طالقثبت   ثبت فوت 

  صدور شناسنامه   کارت ملیصدور  المثنی کارت ملی 

  صدور المثنی شناسنامه   تعویض شناسنامه   )غیره )توضیح دهید 

  امور دانشجویی

 گذرنامه دانشجویی  (  سال /     ماه/     روزتا تاریخ:   سال/      ماه/     روزتاریخ تقریبی سفر به ایران از تاریخ: )  خروجی دانشجویی  1 تمدید ویزای-J 

  امور تایید اسناد 

  تایید امضاء وکالتنامه  )... ،تایید اسناد خارجی )برگ مالیاتی، گزارش مالی سوشیال سکوریتی   گواهی عدم سوء پیشینه 

  تایید گواهی فوت   صادره از دادگاه   طالقگواهی تایید   تایید گواهی والدت   ازدواج تایید گواهی 

 برابر اصل  تصویر( مدرک ایرانی ،شناسنامه ،گذرنامه)... ،کارت ملی   ترجمه شناسنامه   ........ 

  امور مشمولین

 خروجی مشمولین  معافی کفالت   معافی پزشکی  عفو رهبری   ........ 
 

 آمریکا

 کانادا

 آمریکا 

 کانادا

http://www.daftar.org/
https://daftar.org/fees
https://daftar.org/fees


 و تقاضای ارسال تصویر برابر با اصل آن را به این نمایندگی بنمایند. ،توانند آن را به وزارت امور خارجه بردهمی بستگان شما در ایران است،  کارت ملی /اصل شناسنامه اگر *

 است.  الزامی ،مدارکبه همراه   سامانه میخکجهت انجام کلیه امور کنسولی، چاپ و ارسال رسید درخواست مورد نظر از 

 ،انجام امور کنسولیهای شما، باعث تاخیر در  درخواست و کد رهگیری چاپ شده  بدیهی است عدم ارسال صحیح مدارک

 خواهد شد. و یا عودت مدارک )بدون انجام امور کنسولی(  

 گذرنامه:  تجدید/مدارک الزم جهت صدور

 انتخاب کنید(  "خاتمه اعتبار"علت درخواست را )  سامانه میخکدریافتی از  "صدور گذرنامه"رسید درخواست چاپ  ❏

 001 شماره  فرم ❏

 اصل گذرنامه  ❏

 * اصل شناسنامه ❏

 *ملیاصل یا تصویر کارت  ❏

 اصل یا تصویر مدرک اقامتی معتبر ❏

 سال( 50تا  18اصل یا تصویر کارت پایان خدمت/معافیت )جهت آقایان بین  ❏

 ( راهنمای عکس)مطابق    جدید عکس قطعه  2تعداد  ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏
 

 پذیر است. امکان تنها با تقاضای مستقیم متقاضی و داشتن شرایط آن ،(کانادا/به آمریکا)تغییر محل اقامت در گذرنامه  •

 هزینه آن بایستی به هزینه صدور اضافه گردد.   ،در صورت درخواست تغییر محل اقامت •

بایستی در اولین ورود به  ،« ثبت شده باشدجمهوری اسالمی ایران» ،صادره از این نمایندگی  در صورتی که محل اقامت در گذرنامه •

 د.کشور با مراجعه به اداره گذرنامه شهر محل سکونت خود، نسبت به دریافت اجازه خروج از کشور اقدام نمایی

 .باشد )به غیر از افراد مشمول(به منزله اجازه خروج مکرر از کشور می  ،درج محل اقامت خارج از کشور در گذرنامه •

تابع محل اقامت )مندرج در گذرنامه( شوهر/پدر  سال 18زیر محل اقامت )مندرج در گذرنامه( زن/فرزندان  ،طبق قانون مدنی ایران •

 باشد. تقاضای کتبی شوهر/پدر می به نیاز  ،(به آمریکا/کانادا)باشد. در صورت نیاز به تغییر محل اقامت در گذرنامه می 

نسبت به تعویض   423فرم  بایست با رجوع بهباشد و باالی سن پانزده سال تمام هستید، می دار نمی در صورتی که شناسنامه شما عکس  •

 همزمان شناسنامه با درخواست تجدید گذرنامه خود اقدام کنید. 

 مدارک الزم جهت تفکیک گذرنامه:

 انتخاب کنید(   "خاتمه اعتبار"علت درخواست را )  سامانه میخکاز دریافتی  " گذرنامه "رسید درخواست چاپ  ❏

 001 شماره  فرم ❏

 اید ای که با آن از ایران خارج شده اصل گذرنامه  ❏

 * اصل شناسنامه ❏

 *اصل یا تصویر کارت ملی ❏

 اقامتی معتبراصل یا تصویر مدرک  ❏

 سال( 50تا  18اصل یا تصویر کارت پایان خدمت/معافیت )جهت آقایان بین  ❏

 ( راهنمای عکس)مطابق    جدید عکس قطعه  2تعداد  ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

ت مهم
نکا

ت مهم 
نکا

 

https://mikhak.mfa.gov.ir/
http://mikhak.mfa.gov.ir/
http://daftar.org/forms/passports/001.pdf
http://daftar.org/forms/passports/001.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/Form001.pdf
http://daftar.org/forms/passports/001.pdf
http://www.daftar.org/forms/socialaffairs/photog.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
https://daftar.org/fees
http://daftar.org/forms/fees/600.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/Form423.pdf
http://mikhak.mfa.gov.ir/
http://daftar.org/forms/passports/001.pdf
http://daftar.org/forms/passports/001.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/Form001.pdf
http://daftar.org/forms/passports/001.pdf
http://www.daftar.org/forms/socialaffairs/photog.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
https://daftar.org/fees
http://daftar.org/forms/fees/600.pdf


 و تقاضای ارسال تصویر برابر با اصل آن را به این نمایندگی بنمایند. ،توانند آن را به وزارت امور خارجه بردهمی بستگان شما در ایران است،  کارت ملی /اصل شناسنامه اگر *

 مدارک الزم جهت صدور گذرنامه مفقوده: 

 انتخاب کنید( "مفقوده "علت درخواست را )  سامانه میخکاز دریافتی  " گذرنامه "رسید درخواست چاپ  ❏

 001 شماره  فرم ❏

 گزارش پلیس ❏

 ( وجودتصویر گذرنامه مفقوده )در صورت  ❏

 * صل شناسنامها ❏

 *اصل یا تصویر کارت ملی ❏

 اصل یا تصویر مدرک اقامتی معتبر ❏

 سال( 50تا  18اصل یا تصویر کارت پایان خدمت/معافیت )جهت آقایان بین  ❏

 ( راهنمای عکس)مطابق    جدید عکس قطعه  2تعداد  ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

 مدارک الزم جهت تایید وکالتنامه/تصدیق امضا:

 001 شماره  فرم ❏

 ایرانی  اصل گذرنامه معتبر ❏

 امضاء شده و اثر انگشت دارد  مصاحبه تصویری  از طریقای که اصل وکالتنامه  ❏

   600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

 ( پست هزینه +مصاحبه تصویری  هزینه  + )در ذیل وکالتنامه قید شده است( هزینه وکالتنامه )

 سال:  18مدارک الزم جهت صدور شناسنامه افراد زیر 

 سامانه میخکدریافتی از  "صدور شناسنامه"رسید درخواست چاپ  ❏

 )فقط برای پدر(  001 شماره  فرم ❏

 420تکمیل فرم شماره  ❏

 اصل شناسنامه معتبر پدر و مادر ❏

 اصل گواهی تولد فرزند  ❏

 تصویر کارت ملی پدر و مادر ❏

 تصویر گذرنامه خارجی فرزند ❏

 (راهنمای عکس )مطابق  سال( 15)برای زیر   جدید عکس قطعه  2تعداد  ❏

 سال(  18تا  15نسخه کارت انگشت نگاری )برای افراد  2و ( راهنمای عکس)مطابق    جدید عکس قطعه  6تعداد  ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

به محض دریافت تصویر شناسنامه،   ل خواهد شد.ایمیتصویر آن جهت ثبت درخواست گذرنامه وی در سامانه میخک    ،توجه: پس از صدور شناسنامه فرزند

در قسمت    "بدون گذرنامه"سال را ثبت نمایید. توجه کنید که علت درخواست را    18وارد پروفایل پدر یا مادر شده و درخواست صدور گذرنامه فرزند زیر 

 باشد. سنامه فرزندتان صفر می الزم به ذکر است شماره شنا هیچ چیزی نوشته نشود. "از مرز و تاریخ آخرین خروج "خروج مرز آخرین"
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https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
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https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
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http://daftar.org/forms/fees/600.pdf


 و تقاضای ارسال تصویر برابر با اصل آن را به این نمایندگی بنمایند. ،توانند آن را به وزارت امور خارجه بردهمی بستگان شما در ایران است،  کارت ملی /اصل شناسنامه اگر *

 سال:  18 باالیمدارک الزم جهت صدور شناسنامه افراد 

 سامانه میخک دریافتی از  " سال 18باالی  صدور شناسنامه"رسید درخواست چاپ  ❏

 001 شماره  فرم ❏

 428تکمیل فرم شماره  ❏

 بر پدر و مادراصل شناسنامه معت ❏

 متقاضی اصل گواهی تولد  ❏

 تصویر کارت ملی پدر و مادر ❏

 تصویر گذرنامه خارجی فرزند ❏

 ( راهنمای عکس)مطابق از پدر و مادر  جدید عکس قطعه  2تعداد  ❏

 از متقاضینسخه کارت انگشت نگاری  2و  ( راهنمای عکس)مطابق    جدید عکس قطعه  2تعداد  ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

ایمیل خواهد شد. به محض دریافت تصویر شناسنامه، وارد  به شما  توجه: پس از صدور شناسنامه، تصویر آن جهت ثبت درخواست گذرنامه در سامانه میخک  

 مرز   آخرین"در قسمت  و    "بدون گذرنامه"درخواست صدور گذرنامه را ثبت نمایید. علت درخواست را  د پروفایل تشکیل داده،  شده برای خو  سامانه میخک

 باشد. الزم به ذکر است که شماره شناسنامه شما صفر می هیچ چیزی نوشته نشود. "و تاریخ آخرین خروج از مرز "خروج

 :مرد ایرانی با زن ایرانی مدارک الزم جهت ثبت ازدواج

 سامانه میخک دریافتی از  "مرد ایرانی و زن ایرانی ثبت ازدواج"رسید درخواست چاپ  ❏

 001فرم  ❏

 410تکمیل فرم شماره  ❏

 اصل شناسنامه و گذرنامه معتبر مرد و زن  ❏

 رضایتنامه رسمی پدر جهت ازدواج دختر ❏

 اصل گواهی ازدواج مذهبی ❏

 تصویر کارت ملی یا گذرنامه عاقد و شاهدین  ❏

 ( Marriage Certificateاصل گواهی ازدواج رسمی ) ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

 :مرد ایرانی با زن خارجی مدارک الزم جهت ثبت ازدواج

 سامانه میخک دریافتی از  "مرد ایرانی و زن خارجی ثبت ازدواج"رسید درخواست چاپ  ❏

 سامانه میخکدریافتی از  "صدور شناسنامه زن خارجی"رسید درخواست  ❏

 001 شماره  فرم ❏

 411تکمیل فرم شماره  ❏

 گواهی تشرف به دین اسالم برای افراد خارجی  ❏

 ایرانی اصل شناسنامه و گذرنامه معتبر مرد ❏

 رضایتنامه رسمی پدر جهت ازدواج دختر ❏

 اصل گواهی ازدواج مذهبی ❏

 تصویر کارت ملی یا گذرنامه عاقد و شاهدین  ❏

 ( Marriage Certificateاصل گواهی ازدواج رسمی ) ❏
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 و تقاضای ارسال تصویر برابر با اصل آن را به این نمایندگی بنمایند. ،توانند آن را به وزارت امور خارجه بردهمی بستگان شما در ایران است،  کارت ملی /اصل شناسنامه اگر *

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

، تصویر آن جهت ثبت درخواست گذرنامه در سامانه میخک به شما ایمیل خواهد شد. به محض  همسر غیرایرانی  صدور شناسنامه  ثبت ازدواج و  پس از  توجه:

  درخواست صدور گذرنامه را ثبت نمایید.   .دهیپروفایل تشکیل دهمسر خارجی با کد ملی ارائه شده  شده برای   سامانه میخکدریافت تصویر شناسنامه، وارد  

هیچ چیزی نوشته نشود. الزم به ذکر است که شماره    "و تاریخ آخرین خروج از مرز  "خروج  مرز  آخرین"و در قسمت    "بدون گذرنامه "علت درخواست را  

 باشد.شناسنامه صفر می 

 : با زن ایرانی خارجیمرد  مدارک الزم جهت ثبت ازدواج

 سامانه میخک دریافتی از  "زن ایرانی با مرد خارجی ثبت ازدواج"رسید درخواست چاپ  ❏

 001 شماره  فرم ❏

 241تکمیل فرم شماره  ❏

 گواهی تشرف به دین اسالم برای افراد خارجی  ❏

 ایرانی شناسنامه و گذرنامه معتبر زناصل  ❏

 رضایتنامه رسمی پدر جهت ازدواج دختر ❏

 اصل گواهی ازدواج مذهبی ❏

 تصویر کارت ملی یا گذرنامه عاقد و شاهدین  ❏

 ( Marriage Certificateاصل گواهی ازدواج رسمی ) ❏

 600 های خدمات کنسولیهرست هزینه فطبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

 مدارک الزم جهت ثبت فوت:

 سامانه میخک دریافتی از  "ثبت فوت "رسید درخواست چاپ  ❏

 001 شماره  فرم ❏

 440تکمیل فرم شماره  ❏

 اصل گذرنامه متقاضی ثبت فوت  ❏

 اصل گواهی فوت  ❏

 اصل گذرنامه و شناسنامه ایرانی متوفی  ❏

 اصل شناسنامه همسر متوفی  ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏

 مدارک الزم جهت ثبت طالق:

 سامانه میخک دریافتی از  "ثبت طالق "رسید درخواست چاپ  ❏

 001 اره شم فرم ❏

 430شماره تکمیل فرم  ❏

 های معتبر مرد و زن اصل شناسنامه  ❏

 های معتبر مرد و زن اصل گذرنامه  ❏

 تصویر کارت ملی مرد و زن  ❏

 نامه اسالمیگواهی طالقاصل  ❏

 اصل یا تصویر طالق محلی ❏

 600 های خدمات کنسولیفهرست هزینه طبق   Money Orderهزینه خدمات بصورت   ❏
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