فرم 423

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

تعویض شناسنامه
جهت افراد باالی  15سال

جهت تعویض شناسنامه باطله و یا مخدوشه و دریافت شناسنامه معتبر طبق راهنمای ذیل عمل نمایید.
مدارک مورد نیاز :
 .1تکمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم )001
 .2تکمیل فرمهای پیوست ()423
 .3اصل شناسنامه یا گواهی موقت شناسنامه
 .4اصل گذرنامه معتبر ایرانی
•

درصورت نداشتن گذرنامه معتبر ایرانی ،ارسال اصل یکی از مدارک عکسدار معتبر خارجی (گذرنامه و یا کارت اقامت) الزامی است( .توجه
نمایید برگ تابعیت بعنوان مدرک عکسدار خارجی قابل قبول نمیباشد)

•

در صورت تغییر نام و نامخانوادگی در مدرک عکسدار خارجی ارائه مدارک زیر نیز الزامی میباشد:
▪

تکمیل فرم احراز هویت و تابعیت مضاعف پیوست

▪

تصویر دو طرف برگ تابعیت .چنانچه تغییر نام یا نامخانوادگی در پشت برگ تابعیت درج نشده باشد ،ارسال مدرک دادگاه
مبنی بر تغییر نام/نامخانوادگی الزامی است .بانوانی که از نامخانوادگی همسر خود در مدرک عکسدار خارجی استفاده
نمودهاند ،تصویر گواهی ازدواج محلی و تصویر قباله ازدواج ایرانی خود را نیز باید ارسال نمایند.

▪

دو برگ تصویر رنگی از مدرک اقامتی معتبر (گذرنامه و یا کارت اقامت)

▪

ارسال دو نسخه کارت انگشت نگاری از اداره پلیس محل و یا مراکز مجاز به انجام انگشتنگاری

▪

اضافه کردن مبلغ  25دالر آمریکا ،عالوه بر هزینه المثنی شناسنامه.

 .5تعداد  4قطعه عکس جدید پشتنویسی شده طبق راهنمای عکس
 .6در صورت ثبت ازدواج یا طالق در شناسنامه ،ارسال تصویر صفحات سند ازدواج یا طالق ایرانی
 .7در صورت داشتن فرزند ،ارسال تصویر شناسنامه ایرانی فرزند یا فرزندان
 .8هزینه طبق فهرست هزینههای خدمات کنسولی600-

توجه:
 .1فرد متقاضی بایستی حداقل  15سال تمام داشته باشد.
 .2چنانچه اصل یا المثنی شناسنامه مفقود شده باشد ،باید فرم المثنی شناسنامه ( )421تکمیل شود.
 .3مدارک جهت تعویض شناسنامه به ایران ارسال میگردد و انجام این امور چندین ماه به طول میانجامد .لذا به محض دریافت شناسنامه تعویض شده
از ایران ،این نمایندگی آن را از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد کرد .در صورت تغییر آدرس ،این موضوع را در اسرع وقت ،با تکمیل و
ارسال فرم تغییر آدرس ( )999به اطالع این نمایندگی برسانید.
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برگ درخواست تعویض شناسنامه
اینجانب  :نام

نام خانوادگی

❑اصالتا

❑قیمومتا

❑والیتا
نام

شماره ملی

❑سایر موارد

نام خانوادگی

درخواست صدور شناسنامه مجدد را دارم.

شماره

تاریخ تولد

ملی/شناسنامه

(روز ،ماه و سال)

نام پدر

محل صدور

مشخصات

محل الصاق عکس

صاحب شناسنامه

3cmx4cm

پدر
مادر

ثبت شده باشد

ایران در خارج از کشور

در یکی از نمایندگیهای

مشخصات همسر صاحب

شناسنامه چنانچه در ایران یا

صاحب شناسنامه

مشخصات فرزندان

فرزند اول
نام

تاریخ عقد

نام

(روز ،ماه و سال)

(روز،ماه و سال)

نام خانوادگی

شماره ملی /شناسنامه

تاریخ تولد

محل صدور

شماره ثبت

محل و شماره
دفترخانه

فرزند دوم
نام

شماره ملی

وضعیت طالق/وفات
تاریخ ثبت

شماره ثبت

محل ثبت

فرزند سوم
شماره ملی

شماره ملی

نام

شناسنامه توضیحات ❑دارد ❑ندارد
نشانی و تلفن محل سکونت صاحب شناسنامه در خارج از کشور:
Street:
Zip Code:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

State:

( ) _ _ _ - _ _ _ _ Work Phone:

City:
( Home Phone:

( ) _ _ _ - _ _ _ _ Cell Phone:

نشانی و تلفن صاحب شناسنامه در ایران:

مراتب فوق را با علم به صحت آن تکمیل و درستی آن را تعهد نموده و تقاضای صدور شناسنامه مجدد ناشی از :
❑ تعویض شناسنامه باالی  15سال
❑ مستعمل بودن
نام و نام خانوادگی درخواست کننده :

❑ حذف ازدواج و طالق موضوع ماده  33قانون را دارم.

❑ تغییر مشخصات سجلی
تاریخ :

امضاء :

اثر
انگشت

این قسمت جهت استفاده اداری است.
نام و نام خانوادگی مأمور کنسولی
امضاء و مهر
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وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور
(فرم پرسشنامه متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد)
-1نام:

نام خانوادگی:

محل صدور شناسنامه:

شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:

نام پدر:

 -2شغل فعلی و مشاغل قبلی خود را با ذکر محلهای اشتغال بطورکامل بیان نمایید.

 -3محل سکونت فعلی و همچنین محلهای سکونت قبلی خود از  25سال قبل را بیان نمایید.

 -4میزان تحصیالت خود را با ارائه تصویرآخرین مدرک تحصیلی بیان نمایید.
( -5آقایان) آیا خدمت نظام وظیفه را انجام دادهاید؟ درصورت انجام تاریخ شروع و خاتمه و محل خدمت خود را بیان
نمایید(مدرک نظام وظیفه ارائه گردد).
 -6آیا ازدواج نمودهاید یا خیر؟ در صورت ازدواج چندبار و آیا به صورت ثبتی بوده (درج شده در شناسنامه ایرانی) یا
خیر؟(تصویر سند رسمی ازدواج ایرانی ارائه گردد).
 -7تعداد فرزندانتان را با ذکر مشخصات کامل و به تفکیک دختر و پسر بیان نمائید(تصویر شناسنامه ایرانی فرزندان ارائه گردد).
 -8آیا تاکنون گذرنامه ایرانی دریافت نمودهاید؟ چندبار و از کجا؟
 -9با توجه به در دست نداشتن شناسنامه معتبر انجام امور اداری و کنسولی شما تاکنون بر اساس چه مدرک یا مدارکی بوده
است؟
اینجانب .................................................................صحت مندرجات فوق و مدارک خود را تایید مینمایم.
امضاء:

تاریخ:

قسمت اداری (لطفا در این قسمت چیزی ننویسید)

امضاء متقاضی مورد تایید میباشد.
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