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 سال  18صدور شناسنامه برای افراد باالی 
 پدر ایرانی و مادر ایرانی یا خارجی 

 مدارك مورد نياز:

  " سال  18شناسنامه باالی  "انتهای صفحه  رفته در    امور سجالتدر سامانه میخک به قسمت  )  میخکسامانه  گرفتن کد رهگیری از طریق   .1

 ( باشد. توجه نمایید که نیازی به ثبت نام در سامانه و ورود به پروفایل در این مرحله نمی دکنیانتخاب را 

   توسط پدر (001م پرسشنامه امور کنسولی )فرتکمیل  .2

 ( 428فرم ) پرسشنامه مخصوص افراد مدعی تابعیت ایران فاقد شناسنامهو   اقرارنامه مربوط به متقاضی فاقد شناسنامهتکمیل  .3

 ( ست الزامی  Marriage License محلیکه مادر غیر ایرانی باشد ارسال سند ازدواج )درصورتی و مادر   جمهوری اسالمی پدرشناسنامه  اصل .4

 کارت ملی پدر و مادر تصویر .5

 راهنمای عکس طبق ، والدینجدید از  قطعه عکس  2تعداد  .6

  راهنمای عکسطبق  ، فرزنداز نویسی شده پشت جدید قطعه عکس  2تعداد  .7

 فرزند  خارجیمعتبر گذرنامه از واضح و روشن   کپی .8

بایست با مراجعه به مقامات ایالت محل سکونت، اقدام به گرفتن آثار  نسخه کارت انگشت نگاری فرزند. متقاضی می دوانجام  .9

نگاری شده باشد. )لطفاً  انگشتان نماید. آثار انگشتان بایستی واضح بوده و در آن رعایت نکات فنی و صحیح انگشت

 نگاری را تا نکنید(های انگشتکارت

 ایالت مربوطه  ازاداره بهداشت )Original Certificate of Live Birth “long Form(گواهی تولد فرزند  اصل .10

   ( (Not laminatedلمینت نشده باشد •

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

 خانوادگی از مقامات محلی الزامی است.تغییر نام/نامخانوادگی والدین، ارسال مدرک رسمی در صورت تغییر نام/نام  •

گواهی تولد صادره از بیمارستان و یا کارت تولد قابل قبول نبوده و فقط گواهی تولد صادره به زبان انگلیسی که اصالت آن   •

سفارت آن کشور در آمریکا، و یا سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تولد تایید شده باشد قابل قبول  توسط 

   باشد.می

 شود گواهی تولد برگشت داده نمی •

احراز  م باشد بایستی فری  خانوادگی پدر در شناسنامه ایرانخانوادگی فرزند در گواهی تولد محلی مغایر با نام ی که نام در صورت •

 شود.   توسط متقاضی )فرزند( پر  هویت و تابعیت مضاعف پیوست

 600-های خدمات کنسولی فهرست هزینه هزینه ها طبق  .11

 

 :توجه

سال جهت دریافت مجوز به اداره سجالت و احوال شخصیه واقع در   18تقاضای صدور شناسنامه فرزند باالی  شایان ذکر است که  

ارسال می بایستوزارت خارجه  )متقاضی  از دریافت مجوز جهت دریافت  گردد.  نمایندگی  ی پس  به  شناسنامه و گذرنامه شخصا 

 مراجعه نماید(

  

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/Form428.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
https://daftar.org/fees
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 شناسنامه اقرار نامه مربوط به متقاضي فاقد 
                     اينجانبان: 

 پدر:
 ه: نام:                                  نام خانوادگی:                                                      دارنده شناسنامه شمار

 )پدر صاحب عکس ملصقه باال(             سال صادره از:                                 متولد سال:  روز        / ماه             /  

 مادر:
 شماره:  نام:                                  نام خانوادگی:                                                      دارنده شناسنامه

 )مادر صاحب عکس ملصقه باال(               سالصادره از:                                 متولد سال:  روز        / ماه             / 

 _______________خانوادگی:  نام                          خانم: باال به نام: آقای/  ملصقه 1شماره یم که صاحب عکس ینمااقرار و اعتراف صریح می

ای دریافت نشده و سندی نیز تنظیم نگردیده و مسئولیت هرگونه اظهارات خالف را با  فرزند صلبی و بطنی اینجانبان بوده و تاکنون جهت وی شناسنامه 

 باشد.ضمناً امضاء فرزندمان مندرج در ذیل این برگ مورد تأیید میپذیریم، اطالع از عواقب کیفری آن می

 

کنندگان باال  نمایم که اقرار گواهی می                                                           :  نام خانوادگی                                               فرزند: اینجانب )نام(:   -3

الصاق گردیده است پدر و مادر حقیقی اینجانب بوده و مراتب اظهارات آنان را تأیید و مسئولیت    3و    2های شماره  شان به این ورقه در محل که عکس 

قانون    *  989مفاد ماده  پذیرم و نیز با اقرار به تابعیت ایرانی خود و با علم و اطالع کامل از  هرگونه اظهارات خالف را با اطالع از عواقب قانونی آن می

 نمایم. ه را میمدنی درخواست صدور شناسنام

 

 - - - - - - - - -  - - - - - - -محل امضاء فرزند: 

   - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -تاریخ: 

محل الصاق عکس  

 3شماره  مادر

محل الصاق عکس  

 - - - - - - - - - - - - - -محل امضاء پدر:  -1 2شماره  پدر

  -  - - - - - - - -   - - - - - -مضاء مادر: امحل  -2

-   

محل الصاق عکس  

 فرد فاقد شناسنامه

 1شماره 

http://www.daftar.org/
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 پرسشنامه مخصوص افراد مدعي تابعیت ایران فاقد شناسنامه 
 دد اين فرم با مشخصات فرزند تکميل و امضاء گر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل تولد:   تولد : تاریخ    نام خانوادگی :     نام : 

 شماره و محل صدور شناسنامه پدر :    محل تولد پدر :    : نام پدر

 شماره و محل صدور شناسنامه مادر :    محل تولد مادر :   : نام مادر 

 شغل و سمت متقاضی :    میزان تحصیالت  : 

 متأهل یا مجرد : 

 تابعیت همسر:         مشخصات همسر :

        کامل آنان :  تعداد فرزندان و مشخصات

1- 

2- 

 آیا نامبرده به زبان فارسی آشنائی دارد یا خیر؟ 

 آدرس و شماره تلفن پدر یا بستگان در ایران:  

 آدرس و شماره تلفن پدر در خارج از کشور: 

 شناسند : شما را می "نام و مشخصات و آدرس دو نفر از بستگان که دقیقا

 آدرس و شماره تلفن  درجه نسبت   خانوادگینام  نام  

    

   

 

 

 اید؟ آیا تا کنون به ایران مسافرت کرده 

 

 نشانی و شماره تلفن محل سکونت متقاضی در خارج از کشور  

 

 

 امضاء متقاضی

http://www.daftar.org/


 فرم احراز هویت و تابعیت مضاعف متقاضیان 

 مشخصات هویت ایرانی: 

 سال/          ماه /          روز   تاریخ تولد:   نام خانوادگی:    نام:

 شماره ملی:     کشور:   شهر:  −محل تولد

  نام و نام خانوادگی پدر:     نام و نام خانوادگی مادر: 

 

 وضعیت اقامت 

 بدون تابعیت   اقامت غیر مجاز   اقامت قانونی   ناهندگی پ  تابعیت خارجی  
 

 علت مغایرت هویتی در مدارک خارجی و ایرانی خود را توضیح دهید:

...................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................... 

 خارجی:مشخصات در اسناد 

 سال/          ماه /          روز   تاریخ تولد:   نام خانوادگی:    نام:

 کشور:   شهر:  −محل تولد

  نام و نام خانوادگی پدر:     نام و نام خانوادگی مادر: 

 شماره و نوع گذرنامه خارجی:
 

نمایم در  نمایم هر دو مشخصات هویتی متعلق به اینجانب بوده و تعهد میاقرار می.................................................................اینجانب

بر آن را نزد دولت جمهوری    ترتباسرع وقت نسبت به اصالح مشخصات اقدام نمایم. بدیهی است که کلیه عواقب قانونی م

 بدون هیچ اعتراضی تقبل خواهم نمود.............................................  ن و دولتاسالمی ایرا

 

 امضا و اثر انگشت:      سال /           ماه/          روز تاریخ:

 

 دگردتوسط نمایندگی تکمیل میذیل قسمت 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −  

تعلق هر دو مشخصات فوق به متقاضی و عدم امکان اصالح مشخصات    سیدی   واشنگتن  درایران  دفترحفاظت منافع جمهوری اسالمی  

.....................................    دارای تابعیتنماید. در ضمن متقاضی با مشخصات فوق هویتی طبق مقررات دولت میزبان را تایید می
نمی باشد 

باشد می
. 

 تایید امضا توسط نمایندگی
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