فرم 435

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

تغییر نام
از آنجاییکه طبق ماده  40قانون ثبت احوال کشور ،تغییر نام با تصویب سازمان ثبت احوال کشور انجام خواهد شد ،لذا
متقاضي مي تواند بر اساس مقررات مربوطه ،درخواست تغییر نام خود را به انضمام مدارک زیر به نمایندگي جمهوري

اسالمي ایران در واشنگتن تسلیم نماید.
مدارک مورد نیاز:

 .1تکمیل پرسشنامه امور کنسولي (فرم )001
 .2تکمیل پرسشنامه تغییر نام و برگ درخواست رسیدگي از هیأت حل اختالف (فرم )435
 .3اصل شناسنامه جمهوري اسالمي
 .4اصل گذرنامه ایراني
 .5هزینه طبق فهرست هزینههاي خدمات کنسولي600-
توجه:

• بعد از موافقت و تصویب هیأت حل اختالف ،نتیجه از طریق این نمایندگي به اطالع متقاضي خواهد رسید.

• سن متقاضیان تغییر نام بایستي حداقل  15سال باشد .در غیر این صورت از طریق مراجع قضایي داخل کشور
ميبایستي اقدام نمایید.
• در صورت مخالفت هیأت حل اختالف با تغییر نام  ،هزینه مربوطه برگشت داده نميشود.
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پرسشنامه تغییر نام
تذكر :اين پرسشنامه فقط براي تغییر نام ميباشد ،جهت تغییر نام خانوادگي ،فرم  436بايد تكمیل شود
مشخصات متقاضي
اينجانب نام :
و خانم:

نام خانوادگي:
متولد :روز

/ماه

صادره از حوزه شماره:

شغل:

تقاضا مينمايم كه نام

آقاي
خانم

نام :

و خانم:

فرزند آقاي:
دارنده شناسنامه شماره:

/سال

شهر:

خودم
فرزندم

صادره از :

را با مشخصات ذيل:

نام خانوادگي:

متولد :روز

صادره از حوزه شماره:

.

و گذرنامه شماره:

/ماه

.

.

فرزند آقاي:

.

دارنده شناسنامه شماره:

/سال

شهر:

.

.
صادره از:

و گذرنامه شماره:

.
.

كه به دلیل:
تغییر يابد.

واژهاي ناپسند بوده و مورد قبول نميباشد به واژه (نام):

امضاء پدر  ……………………….…:تاريخ………………:

آدرس دقیق و شماره تلفن خود در آمريكا را بنويسید( :لطفاً به انگلیسي و كامل نوشته شود).
Street:
Zip Code:

State:

) _ _ _ - _ _ _ _ E-Mail:

( Work Phone:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

آدرس دقیق و شماره تلفن خود يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسید:
شهر ---------------- :خیابان--:
شماره تلفن) _ _ _ _ _ _ _ :
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جمهوري اسالمي ایران
وزارت کشور
سازمان ثبت حوال کشور
برگ درخواست رسیدگي از هیأت حل اختالف
مشخصات

شناسنامه

محل صدور

درخواست كننده

طرفین

نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره

شغل

آدرس

طرف
اختالف

سازمان ثبت احوال كشور

خواسته:

داليل و مدارک:

شرح خواسته:

امضاء يا اثر انگشت درخواست كننده

شماره و تاريخ ثبت درخواست:
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