
 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   ❏
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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 *

 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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 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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