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 تعویض یا المثنی گواهینامه رانندگی

دفتر حفاظت  تنها در ایران و از طریق تنظیم وکالتنامه و ارسال مدارک تایید شده در    ،تجدید گواهینامه رانندگی ایرانیان

بدیهی است درصورت  ، به وکیل متقاضی در ایران قابل انجام است.  سیمنافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن دی 

با صرف زمان و هزینه کمتر گواهینامه رانندگی قابل   10+سفر متقاضی به کشور و حضور در هریک از دفاتر پلیس

 .تجدید و انجام است

های جمهوری اسالمی ایران، درمرحله پایانی این فرآیند وکیل متقاضی  درصورت تنظیم تقاضای وکالتی در نمایندگی 

دست داشتن مدارک ذیل به دفتر وزارت امور خارجه مستقر در شهرک آزمایش )تهران بزرگراه شیخ الزم است با در  

 .اهلل نوری بلوار مرزداران( مراجعه نمایدفضل

 

 :از طریق وکیل مدارک الزم جهت تعویض گواهینامه رانندگی 

 اصل کارت گواهینامه   .1

صورت مفقود شدن اصل گواهینامه، در نهایت المثنی کارت گواهینامه صادر خواهد شد که   رد  (

 ) .گردددر این صورت یک برگ تعهدنامه توسط وکیل متقاضی در شهرک آزمایش تنظیم می 

ها زمینه سفید  )عکسدفتر حفاظت منافع  ممهور به مهر    ، راهنمای عکسطبق    تمام رخ   3*4سه قطعه عکس    .2

 بوده و فوری نباشند.( 

 .رسیده باشدواشنگتن  –دفتر حفاظت منافع به تایید  (کهسامانه میخک اصل وکالتنامه )تنظیم شده در   .3

 ل شناسنامه و کارت ملی موکاصل و تصویر رنگی خوانا از    .4

با بارگذاری  که  و گوش  شخص، صادره توسط پزشک متخصص چشم    و شنوائی  اصل گواهی سالمت بینایی  .5

در این گواهی لزوم استفاده و یا   واشنگتن رسیده باشد. )  – ، به تایید دفتر حفاظت منافع  سامانه میخکدر  

 (.عدم استفاده شخص از وسایل کمکی مانند لنز ، سمعک و عینک باید قید شده باشد

http://www.daftar.org/
mailto:INFO@DAFTARWASHINGTON.COM
https://static.daftar.org/docs/lib/file/Forms/PhotoGuide.pdf
mikhak.mfa.gov.ir
https://mikhak.mfa.gov.ir/


 466فرم 

 بسمه تعالی 

 سیواشنگتن دی  – دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران 

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, E -MAIL: INFO@DAFTAR.ORG 

 

انی توسط دارالترجمه رسمی در ایران و سپس  ترجمه گواهی معاینه چشم و گواهی صحت و سالمت جسم  .6

تایید آن توسط اداره فنی دادگستری و در مرحله بعدی تایید در اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه واقع  

 . در میدان امام خمینی »ره«، سر درب باغ ملی

  – ، به تایید دفتر حفاظت منافع  سامانه میخکاز طریق بارگذاری در    که   اصل گواهی پزشکی گروه خونی .7

چنانچه در گواهینامه رانندگی قبلی، گروه  واشنگتن رسیده باشد )به همراه ترجمه رسمی آن( مورد نیاز است )

 (.خونی درج شده باشد نیاز به ارائه این گواهی نمی باشد

از طریق بارگذاری  که    " گواهی عدم اعتیاد" مه پایه یکم عالوه بر مدارک مذکور  تذکر: جهت تعویض گواهینا

 .)به همراه ترجمه رسمی آن( مورد نیاز استواشنگتن رسیده باشد    – ، به تایید دفتر حفاظت منافع  سامانه میخکدر  

که از طریق بارگذاری    متقاضی، صادره توسط پزشک مربوطهحرکتی    -اصل گواهی سالمت کامل جسمی .8

واشنگتن رسیده باشد )به همراه ترجمه رسمی آن( مورد نیاز    –، به تایید دفتر حفاظت منافع  سامانه میخکدر  

تواند بر روی پنجه و پاشنه پا ایستاده و  )در این گواهی، پزشک باید تأیید کرده باشد که متقاضی می است  

 (.ها را پشت سر و نیز پشت کمر قفل نماید و همچنین در نشستن و برخاستن هم مشکلی ندارددست

 های کنسولیهزینه پرداخت هزینه تعرفه کنسولی بر اساس جدول   .9
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