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 سال  81 ریفرزند ز  یصدور شناسنامه برا 

 سال:  15 مدارک الزم برای فرزند زیر

درخواست صدور شناسنامه، و چاپ آن جهت    گرفتن کد رهگیری  ،)با کد ملی پدر یا مادر (    میخکسامانه  ثبت نام در   .1

   تصویر شناسنامه صادر شده جهت ثبت تقاضای گذرنامه فرزند به شما ایمیل خواهد شد.( توجه:)  ارسال همراه با مدارک

 )یک فرم برای پدر و یک فرم برای مادر(  (001پرسشنامه امور کنسولی )فرم تکمیل  .2

  (420فرم سال ) 18د زیر تقاضانامه صدور شناسنامه فرزن و امضاء تکمیل .3

 لزامی است( امحلی )درصورت غیر ایرانی بودن مادر، ارسال سند ازدواج  پدر و مادر  گذرنامه تصویر  و شناسنامه اصل .4

 پدر و مادر کارت شناسایی ملی  تصویر .5

 راهنمای عکس طبق   ،نویسی شدهپشت فرزندقطعه عکس  2تعداد  .6

 )جهت صدور گذرنامه فرزند(  گذرنامه خارجی فرزنداز رنگی  تصویر .7

 ایالت مربوطه  اداره بهداشتاز  long Form (Original Certificate of Live Birth“”(فرزند کامل  تولد گواهی  اصل .8

 ( (Not laminatedنشده باشد   لمینت •

 .شود برگشت داده نمیضمیمه سند سجلی شده و لذا  واهی تولد توجه نمایید که گ •

 . ( ذکر شده باشدایرانی خانوادگی والدین )مطابق با شناسنامه جنسیت فرزند، و نام و نام تاریخ تولد )روز، ماه، سال(،  •

 الزامی است.از مقامات محلی  خانوادگینام/تغییر نام رسمی والدین، ارسال مدرکخانوادگی  نام /در صورت تغییر نام •

 باشد. نمی گواهی تولد صادره از بیمارستان و یا کارت تولد قابل قبول  •

ت  اصالت آن باید توسط سفارت آن کشور در آمریکا، و یا سفارگواهی تولد صادره از کشورهایی غیر از آمریکا و کانادا،   ارائه   جهت   •

جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تولد تایید شده باشد. توجه شود که گواهی تولد به زبان غیر انگلیسی قابل قبول نیست و باید به  

   زبان انگلیسی ترجمه شده و تایید شود.

  600فهرست هزینه خدمات کنسولی  هزینه طبق .9
 

 :  می باشدنیز الزم  زیرمدارک  ،عالوه بر مدارک فوق ،سال 18تا   15 برای فرزندان

 راهنمای عکسطبق  ، فرزندقطعه عکس  8تعداد  .1

انگشت  دو .2 ایالت محل سکونتمتقاضی می  نگاری فرزند.نسخه کارت  به مقامات  با مراجعه  انگشتانبایست  به گرفتن آثار    ، اقدام 

نکات   رعایت  آن  در  و  بوده  واضح  بایستی  انگشتان  آثار  انگشتنماید.  صحیح  و  کارتفنی  )لطفاً  باشد.  شده  ی هانگاری 

 را تا نکنید(  نگاری انگشت
 

http://www.daftar.org/
https://mikhak.mfa.gov.ir/
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/Form001.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/Form420.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
https://daftar.org/fees
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
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 توجه:

 . نماییدرجوع   زیر فرزند گذارینام  زندان در شناسنامه ایرانی، به راهنمای  فر گذارینام  جهت •

های جمهوری اسالمی  ایران یا نمایندگیقبل از تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند، الزم است ازدواج والدین در یکی از دفاتر رسمی   •

 ایران در خارج به ثبت رسیده باشد. 

 گردد. خانوادگی پدر )به طور کامل همراه با پسوند یا پیشوند( درج می خانوادگی فرزند در شناسنامه ایرانی، دقیقاً بر اساس نام نام  •

 ن نمایندگی هیچ مسولیتی را پذیرا نخواهد بود. قبل از دریافت مدارک، نسبت به خرید بلیط مسافرتی اقدام ننمایید. ای  •

 د.یمراجعه نمای www.sabteahval.irتوانید به سایت اداره ثبت احوال  برای راهنمایی انتخاب نام فرزند می •

 فرزند گذاری نام راهنمای 
باید از اسامی ساده )مانند علی، بیژن، مهرداد، مریم، زهرا، منیژه، ...(، و یا از اسامی مرکب که از دو کلمه بیشتر نباشند )مانند    گذاری نام برای   -1

 علی بیژن، آریا مسعود، سارا لیلی، پروین سالومه، ...( استفاده نمود. محمدعلی، علی رضا، گل رخ،

 : شمسی، موارد ممنوعیت در انتخاب نام به شرح ذیل می باشد 1355قانون ثبت احوال مصوب سال  20به موجب ماده  -2

های مذهبی و افراد  )اقلیت   اسامی خارجی نامأنوس در زبان فارسی )مانند امانوئل، ژانت، ویلیام، وانوشکا، کاترین، بتی برای مسلمانان(   •

 د از این امر مستثنی خواهند بود( غیرایرانی که تابعیت ایران را تحصیل کرده اند در ارتباط با فرهنگ مذهبی خو

 ، ...( ، مارکوس ابراهیم، کاترین زهرایوان ویلیاماسامی مرکب ناموزون )مانند ک  •

 باشند ی مانند : منوچ، فاطی، ... که به ترتیب مخفف نام های منوچهر و فاطمه مییهااسامی نامتناسب و یا اسم •

   (آقایان، و اشرف، اکرم، عصمت، ... برای هاخانم اسامی نامتناسب با جنسیت )مانند ماشاء اله، مهیار، ... برای  •

 ( قاب و عناوین )مانند ملک، شاه، آقا، خانم، شیخ، استاد، ...ال •

 ( بانوجان، ...ترکیب اسم و لقب و یا اسم و عنوان )مانند اشرف الملوک، آقابیک، خان محمد، مهین خانم، استاد حسن، شیخ علی،  •

 نام فرزند مطابق نام پدر نباشد  •
 

 :توجه
 گردد.انتخابی فرزند خود اطمینان حاصل نمایید. در غیر اینصورت مدارک شما عودت میقبل از ارسال مدارک خود، حتما از نام  •

صفت سید )برای پسر( و سیده یا سادات )برای   افزودنقید شده است ،  "سید"درصورتیکه نام پدر و یا جد پدری در شناسنامه با صفت   •

صفت سیده یا سادات در تکمیل فرم انتخاب نکرده باشد نمایندگی   در خصوص بانوان چنانچه متقاضی دختر( به نام فرزند الزامی است.

 شناسنامه صادر خواهد کرد.  "سادات"با صفت 

  

http://www.daftar.org/
http://www.sabteahval.ir/
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نام  مورد  تولد، در  در گواهی  فرزند  قبول  غیرقابل  نام   های  از  یکی  باید  ثبت  یهاوالدین  اداره  قبول  مورد  که  میی  انتخاب  احوال  را  باشد 

 د:نزیراعالم نمای تکمیل و امضاء فرمموافقت خود را با این تغییر، با نموده، و  

 

 .................................................................. موافقت داریم.ان با تغییر نام فرزندمان از ............................................................... به اینجانب

First Name (in Latin): 

 

                      

 .. ..................... ................ تاریخ.......امضاء ............  .....................................................................خانوادگی طبق شناسنامه ایرانی( .....پدر )نام و نام 

 ............ ............. ................... تاریخ.........امضاء ....... .................................................................... .خانوادگی طبق شناسنامه ایرانی( ....مادر )نام و نام 

 

 و امضاء نمایید: تکمیلباشد، لطفا متن زیر را  خانوادگی شما در مدارک خارجی فرزند، مغایر با سند سجلی شما می که نام و نام در صورتی 

 .................................................................... را داریم..............: ...................به نام  اندرخواست صدور شناسنامه برای فرزندم اینجانبان

 .. ....................... ............. تاریخ......... امضاء ............................خانوادگی طبق شناسنامه ایرانی( ......................................................پدر )نام و نام 

 ....... ................... ........... تاریخ..... ........... امضاء ............ .......خانوادگی طبق شناسنامه ایرانی( ......................................................و مادر )نام و نام 

http://www.daftar.org/
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 سال  18 ری فرزند ز یصدور شناسنامه برا

 مشخصات مادر مشخصات پدر 

 _____________________________________ خانوادگی: نام و نام

 ____________________________________________ کد ملی:  

 _______________  :شماره شناسنامه          سال /      ماه /   روزتاریخ تولد:

 __________________   :در شهر ___________   :صادره ازحوزه شماره 

 ___________________ _ نام مادر:   _________________ نام پدر: 

 ___________________ شغل:   _____________________  مذهب:

 _____________________________________ خانوادگی: نام و نام

 _ _ ___________________________________________ کد ملی:  

 __ _ _____________  شماره شناسنامه:          سال /      ماه /   روزتاریخ تولد:

 __________________  در شهر: ___________  صادره ازحوزه شماره:

 _ ____________________ نام مادر:   _________________ نام پدر: 

 _ ___________________ شغل:   _____________________  مذهب:

 پسر   دختر   :جنسیت ساعت تولد فرزند:  شهر محل تولد فرزند به فارسی:  نام نام فرزند: 

 انگلیسی و کامل نوشته شود(. به  "آدرس دقیق و شماره تلفن محل سکونت خود را بنویسید )لطفا

Street: 
City:     State:   Zip Code: 

Home Phone: (         ) _ _ _ - _ _ _ _  Cell Phone: (         ) _ _ _ - _ _ _ _  Work Phone: (         ) _ _ _ - _ _ _ _ 

Email:  
 بنویسید: آدرس دقیق و شماره تلفن خود یا یکی از بستگان را در ایران 

 کد پستی:    پالک:      خیابان:   شهر:    استان:

 : شماره تلفن با کد شهری

 )  ( خیر  )  ( بلی آیا فرزند از طریق دادگاه  به فرزندخواندگی پذیرفته شده است؟ 

 )وکالتنامه جهت اظهار واقعه و امضاء دفاتر ثبت احوال(     مشخصات وکیل 

 1334/ 09 /28تاریخ تولد:        احمدنام پدر:    جواهری: خانوادگینام محمد نام :  

   سی کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن دیشغل:   تهران   -  5058شماره و محل صدور شناسنامه:   

فرزندم با مشخصات فوق، دفاتر ثبت احوال را نیز از طرف  تواند عالوه بر اظهار واقعه والدت الذکر میبه موجب این وکالتنامه وکیل فوق  مورد وکالت:

 باشد.  آقای جواهری دارای حق توکیل بغیر نیز می  "موکل امضاء نماید. ضمنا

  امضاء مادر:  امضاء پدر: 

                 سال /                ماه /             روز تاریخ:                  سال /                ماه /             روز تاریخ: 
 

 )لطفاً در این قسمت مطلبی ننویسید.(

 

  

 

http://www.daftar.org/

