پرسشنامه عمومی (فرم )001

بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دیسی

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

پرسشنامه امور کنسولی
کد ملی:

مشخصات متقاضی

___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ ___ -

نام:

Name:

نام خانوادگی:

Last
Name:
Father’s
Name:

نام پدر:

)Mailing Address (No P.O. Box address
Street Address

Apt/Unit #
Zip code:

State:
Home
Phone:

Email:

جنسیت  :مرد

 زن

شماره شناسنامه:

City:

محل تولد:

محل صدور:

 ویزای توریستی  ویزای J-1

Cell
Phone:
تاریخ تولد :روز

نوع

اقامت موقت:

 ویزای کار  ویزای دانشجویی

اقامت

اقامت دائم:

 کارت اقامت دائم(اخذ از طریق  )...........................................تابعیت (اخذ اقامت از طریق).................................

آخرین

زیر دیپلم

دیپلم

وضعیت

مدرک

لیسانس

فوق لیسانس

مشمولیت  معافیت تحصیلی/موقت

تحصیلی

دکتری

آقایان

 مشمول غایب
 پایان خدمت/معافیت دائم

/ماه

/سال

 غیره (توضیح دهید)

تاریخ و آخرین مرز
خروج از ایران

در صورت دارا بودن تابعیت خارجی

اینجانب.....................................................
ضمن آگاهی از مفاد ماده  989ق.م .و بقای به
تابعیت ایرانی ،درخواست دریافت خدمات
کنسولی را دارم.
در صورت پناهنده بودن

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

محل الصاق تصویر رنگی خوانا از
گذرنامه خارجی یا برگ تابعیت
دو طرف کارت اقامت (در صورت نداشتن تابعیت)

اقامت خود را از طریق پناهندگی اخذ نمودهام.
دلیل ونحوه اخذ پناهندگی:

ماده  989قانون مدنی– هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ  1280شمسی
تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی اوکانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

اینجانب  ...................................صحت کلیه مندرجات این برگ را تایید مینمایم.
امضاء ................................................ :تاریخ................................ :
September 9, 2022

بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دیسی

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

درخواستهای کنسولی
هر متقاضی باید یک فرم درخواست تکمیل نماید.

کد ملی:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

Email:

Cell Phone:
امور گذرنامه
 صدور/تجدید گذرنامه (در صورت عدم تکمیل قسمت ذیل محل اقامت بدون تغییر باقی میماند)

آمریکا

تقاضا دارم محل اقامت اینجانب  ............................................................در گذرنامه را ،در صورت دارا بودن شرایط ،به
امضاء:

تغییر دهید.

کانادا

تاریخ :روز

/سال

/ماه

توجه :در صورت درخواست تغییر محل اقامت هزینه آن طبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600-به هزینه صدور اضافه گردد .در صورتی که محل اقامت در گذرنامه
«جمهوری اسالمی ایران» ثبت شده باشد بایستی نسبت به دریافت اجازه خروج از کشور به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مراجعه نمایید .درج محل اقامت
خارج از کشور به منزله اجازه خروج مکرر از کشور میباشد (به غیر از افراد مشمول)
جهت تغییر محل اقامت همسر و فرزندان زیر  18سال اجازه کتبی پدر الزم است .جهت دریافت اطالعات بیشتر به توضیحات مندرج در فرم راهنما مراجعه شود.
 صدور گذرنامه نوزاد (در صورت عدم تکمیل درخواست ذیل توسط پدر محل اقامت فرزند ،همان محل اقامت پدر درج خواهد شد)
آمریکا

اینجانب ( ..................................پدر) تقاضا دارم محل اقامت فرزندم  ........................در گذرنامه

کانادا

قید نمایید.

امضاء پدر:

/ماه

تاریخ :روز

/سال

توجه :در صورت درخواست تغییر محل اقامت هزینه آن طبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600-به هزینه صدور اضافه گردد .طبق قانون مدنی محل اقامت هر ایرانی
"جمهوری اسالمی ایران" است ،م گر آن که شخصاً (یا توسط ولی یا شوهر) درخواست تغییر محل اقامت بدهد .درج محل اقامت خارج از کشور به منزله اجازه خروج مکرر از
کشور میباشد در غیر اینصورت باید با مراجعه به اداره گذرنامه نسبت به اخذ مجوز خروج اقدام گردد.

 تفکیک از گذرنامه (پدر/مادر/همسر)

 تقاضای المثنی گذرنامه مفقوده

 برگ عبور

 خروج غیر مجاز

امور ثبت احوال
 ثبت ازدواج

 ثبت طالق

 ثبت فوت

 صدور شناسنامه

 صدور کارت ملی

 المثنی کارت ملی

 صدور المثنی شناسنامه

 تعویض شناسنامه

 غیره (توضیح دهید)

امور دانشجویی
 گذرنامه دانشجویی



خروجی دانشجویی (تاریخ تقریبی سفر به ایران از تاریخ :روز

/ماه

/سال

تا تاریخ :روز

/ماه

/سال

)

 تمدید ویزای J-1

امور تایید اسناد
 تایید امضاء وکالتنامه
 تایید گواهی فوت

 تایید اسناد خارجی (برگ مالیاتی ،گزارش مالی سوشیال سکوریتی)... ،
 تایید گواهی طالق صادره از دادگاه

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

 گواهی عدم سوء پیشینه

 تایید گواهی والدت
 ترجمه شناسنامه

 تایید گواهی ازدواج

........ 

امور مشمولین
 خروجی مشمولین

 معافی کفالت

 معافی پزشکی

عفو رهبری

........ 

جهت انجام کلیه امور کنسولی ،چاپ و ارسال رسید درخواست مورد نظر از سامانه میخک به همراه مدارک ،الزامی است.
بدیهی است عدم ارسال صحیح مدارک و کد رهگیری چاپ شده درخواستهای شما ،باعث تاخیر در انجام امور کنسولی،
و یا عودت مدارک (بدون انجام امور کنسولی) خواهد شد.
مدارک الزم جهت صدور/تجدید گذرنامه:
❏

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

❏

فرم شماره 001

❏

اصل گذرنامه

❏

اصل شناسنامه*

❏

اصل یا تصویر کارت ملی*

❏

اصل یا تصویر مدرک اقامتی معتبر

❏

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

❏

تعداد  2قطعه عکس جدید (مطابق راهنمای عکس)

نکات مهم

•

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

•

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

•

در صورتی که محل اقامت در گذرنامه صادره از این نمایندگی« ،جمهوری اسالمی ایران» ثبت شده باشد ،بایستی در اولین ورود به
کشور با مراجعه به اداره گذرنامه شهر محل سکونت خود ،نسبت به دریافت اجازه خروج از کشور اقدام نمایید.

•

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

•

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

نکات مهم

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

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

در صورتی که شناسنامه شما عکسدار نمیباشد و باالی سن پانزده سال تمام هستید ،میبایست با رجوع به فرم  423نسبت به تعویض
همزمان شناسنامه با درخواست تجدید گذرنامه خود اقدام کنید.

مدارک الزم جهت تفکیک گذرنامه:
❏

چاپ رسید درخواست " گذرنامه" دریافتی از سامانه میخک (علت درخواست را "خاتمه اعتبار" انتخاب کنید)

❏

فرم شماره 001

❏

اصل گذرنامهای که با آن از ایران خارج شدهاید

❏

اصل شناسنامه*

❏

اصل یا تصویر کارت ملی*

❏

اصل یا تصویر مدرک اقامتی معتبر

❏

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

❏

تعداد  2قطعه عکس جدید (مطابق راهنمای عکس)

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

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

مدارک الزم جهت صدور گذرنامه مفقوده:
❏

چاپ رسید درخواست " گذرنامه" دریافتی از سامانه میخک (علت درخواست را "مفقوده" انتخاب کنید)

❏

فرم شماره 001

❏

گزارش پلیس

❏

تصویر گذرنامه مفقوده (در صورت وجود)

❏

اصل شناسنامه*

❏

اصل یا تصویر کارت ملی*

❏

اصل یا تصویر مدرک اقامتی معتبر

❏

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

❏

تعداد  2قطعه عکس جدید (مطابق راهنمای عکس)

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

مدارک الزم جهت تایید وکالتنامه/تصدیق امضا:
❏

فرم شماره 001

❏

اصل گذرنامه معتبر ایرانی

❏

اصل وکالتنامهای که از طریق مصاحبه تصویری امضاء شده و اثر انگشت دارد

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600
(هزینه وکالتنامه (در ذیل وکالتنامه قید شده است)  +هزینه مصاحبه تصویری  +هزینه پست)

مدارک الزم جهت صدور شناسنامه افراد زیر  18سال:
❏

چاپ رسید درخواست "صدور شناسنامه" دریافتی از سامانه میخک

❏

فرم شماره ( 001فقط برای پدر)

❏

تکمیل فرم شماره 420

❏

اصل شناسنامه معتبر پدر و مادر

❏

اصل گواهی تولد فرزند

❏

تصویر کارت ملی پدر و مادر

❏

تصویر گذرنامه خارجی فرزند

❏

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

❏

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

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

توجه :پس از صدور شناسنامه فرزند ،تصویر آن جهت ثبت درخواست گذرنامه وی در سامانه میخک ایمیل خواهد شد .به محض دریافت تصویر شناسنامه،
وارد پروفایل پدر یا مادر شده و درخواست صدور گذرنامه فرزند زیر  18سال را ثبت نمایید .توجه کنید که علت درخواست را "بدون گذرنامه" در قسمت
"آخرین مرز خروج" و تاریخ آخرین خروج از مرز" هیچ چیزی نوشته نشود.

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

مدارک الزم جهت صدور شناسنامه افراد باالی  18سال:
❏

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

❏

فرم شماره 001

❏

تکمیل فرم شماره 428

❏

اصل شناسنامه معتبر پدر و مادر

❏

اصل گواهی تولد متقاضی

❏

تصویر کارت ملی پدر و مادر

❏

تصویر گذرنامه خارجی فرزند

❏

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

❏

تعداد  2قطعه عکس جدید و  2نسخه کارت انگشت نگاری از متقاضی

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

مدارک الزم جهت ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن ایرانی:
❏

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

❏

فرم 001

❏

تکمیل فرم شماره 410

❏

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

❏

اصل گواهی ازدواج رسمی ()Marriage Certificate

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

مدارک الزم جهت ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی:
❏

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

❏

رسید درخواست "صدور شناسنامه زن خارجی" دریافتی از سامانه میخک

❏

فرم شماره 001

❏

تکمیل فرم شماره 411

❏

گواهی تشرف به دین اسالم برای افراد خارجی

❏

اصل شناسنامه و گذرنامه معتبر مرد ایرانی

❏

رضایتنامه رسمی پدر جهت ازدواج دختر

❏

اصل گواهی ازدواج مذهبی

❏

تصویر کارت ملی یا گذرنامه عاقد و شاهدین

❏

اصل گواهی ازدواج رسمی ()Marriage Certificate

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

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

مدارک الزم جهت ثبت ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی:
❏

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

❏

فرم شماره 001

❏

تکمیل فرم شماره 412

❏

گواهی تشرف به دین اسالم برای افراد خارجی

❏

اصل شناسنامه و گذرنامه معتبر زن ایرانی

❏

رضایتنامه رسمی پدر جهت ازدواج دختر

❏

اصل گواهی ازدواج مذهبی

❏

تصویر کارت ملی یا گذرنامه عاقد و شاهدین

❏

اصل گواهی ازدواج رسمی ()Marriage Certificate

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

مدارک الزم جهت ثبت فوت:
❏

چاپ رسید درخواست "ثبت فوت" دریافتی از سامانه میخک

❏

فرم شماره 001

❏

تکمیل فرم شماره 440

❏

اصل گذرنامه متقاضی ثبت فوت

❏

اصل گواهی فوت

❏

اصل گذرنامه و شناسنامه ایرانی متوفی

❏

اصل شناسنامه همسر متوفی

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

مدارک الزم جهت ثبت طالق:
❏

چاپ رسید درخواست "ثبت طالق" دریافتی از سامانه میخک

❏

فرم شماره 001

❏

تکمیل فرم شماره 430

❏

اصل شناسنامههای معتبر مرد و زن

❏

اصل گذرنامههای معتبر مرد و زن

❏

تصویر کارت ملی مرد و زن

❏

اصل گواهی طالقنامه اسالمی

❏

اصل یا تصویر طالق محلی

❏

هزینه خدمات بصورت  Money Orderطبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی 600

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

