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غیرایرانی درج نام فرزند در شناسنامه بانوان ایرانی دارای همسر  
 مدارك مورد نياز:

  (100 فرم) پرسشنامه امور کنسولیتكميل  -1

  (434فرم ) پرسشنامه درج نام فرزند در شناسنامه مادرتكميل  -2

 گذرنامه معتبر ایرانی مادرتصویر رنگی خوانا از صفحه مشخصات،  -3

 اصل شناسنامة مادر -4

  (Original Certificate Of Live Birth)اصل گواهی تولد فرزند  -5

 فرزند  خارجیگذرنامه  تصویر رنگی خوانا از -6

 600-های خدمات کنسولیفهرست هزینههزینه طبق  -7

  توجه:

 ازدواج زوجين در شناسنامه به ثبت رسيده باشد. تسقبل از درج مشخصات فرزند در شناسنامه مادر، می بای •

 باشد.پذیر نمیگذرنامه مادر امكاندردرج نام فرزند  •

 مشخصات متقاضی )مادر(: 

 نام مادر: نام پدر: نام خانوادگي:  نام: 

 شهر: صادره از حوزه شماره: شماره شناسنامه: شماره مسلسل شناسنامه:

 تاريخ و محل صدور گذرنامه: شماره گذرنامه:        سال/   تاريخ تولد: روز      /ماه    

 آدرس دقيق و شماره تلفن محل كار خود را در خارج از كشور بنويسيد: )لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود.( 

Street:                                                              City:                                           State:                  Zip Code: 

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

E-Mail: 
 

 آدرس دقيق و شماره تلفن خود يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد: 

 _ _ _ _ - _ _ _ (        )شماره تلفن:                           - کد پستی:-----پالك:  ---  -  --               -------------               -     --خيابان:  -   -- --- شهر:

. در شناسنامه اينجانب با مشخصات  ………………………………………محترماً تقاضا دارد نسبت به درج نام فرزندم آقاي / خانم:  

 فوق اقدام بعمل آيد.
 ………………تاريخ: … ……..…………………امضاء متقاضي :

 )امضاء متقاضی باید با امضاء مندرج در گذرنامه وی مطابقت داشته باشد.(                                                                                                         
 

 )اين قسمت جهت استفاده اداري است.(
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