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صدور شناسنامه برای فرزند از مادر ایرانی و پدر خارجی
 قبل از تقاضای صدور شناسنامه الزم است ازدواج والدین در یکی از دفاتر رسمی ایران یا نمایندگی های
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در شناسنامه ثبت شده باشد.
الف  -مدارک الزم برای فرزند زیر  51سال:
 .5ثبت تقاضا در سامانه میخک ( mikhak.mfa.gov.irبا کد ملی مادر ) و گرفتن کد رهگیری و یا تعیین وقت قبلی و مراجعه حضوری
انجام پذیر است.
 .2تکمیل فرم شماره یک

 .3اصل شناسنامه ایرانی مادر
 .4اصل گذرنامه ایرانی مادر
 .1اصل گواهی تولد فرزند )” (Original Certificate of Live Birth “long Formازاداره بهداشت ایالت مربوطه


لمینت نشده باشد )(Not laminated

 .6اصل پروانه زناشوئی
 .7اصل کارت شناسائی ملی مادر
 .8اصل گذرنامه خارجی یا کارت اقامت معتبر پدر
 .9تعداد  2قطعه عکس از فرزند با درج مشخصات در پشت عکسها ،طبق راهنمای عکس
 .51تعداد  2قطعه عکس از پدر با درج مشخصات در پشت عکسها ،طبق راهنمای عکس
 .55هزینه طبق اطالعیه 611
قواعد عمومی در مورد گواهی والدت که بایستی رعایت شود.


گواهی تولد برگشت داده نمیشود.



مشخصات والدین در گواهی تولد فرزند با مدارک خارجی و ایرانی (شناسنامه مادر) آنان مغایرت نداشته باشد.



چنانچه مادر ایرانی طبق قوانین محل ،نام خانوادگی همسر خارجی خود را انتخاب نموده است  ،مدارک الزم را ارائه نماید.



نام و نام خانوادگی فرزند در اسناد سجلی و شناسنامه ،بر اساس همان نام و نام خانوادگی مندرج در گواهی تولد است.



در گواهی والدت فرزند  ،مشخصات کامل والدین و مشخصات فرزند  ،شامل نام ،نام خانوادگی ،جنسیت ،تایخ تولد(شامل روز ،ماه ،
سال) کشور و شهر محل تولد درج شده باشد.
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در صورت تغییر نام/نامخانوادگی والدین ،ارسال مدرک رسمی تغییر نام/نامخانوادگی از مقامات محلی الزامی است.



گواهی تولد صادره از بیمارستان و یا کارت تولد قابل قبول نمیباشد.



جهت ارائه گواهی تولد صادره از کشورهایی غیر از آمریکا و کانادا ،اصالت آن باید توسط سفارت آن کشور در آمریکا ،و یا سفارت
جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تولد تایید شده باشد .توجه شود که گواهی تولد به زبان غیر انگلیسی قابل قبول نیست و باید به
زبان انگلیسی ترجمه شده و تایید شود.

ب -برای فرزندان  51تا  81سال ،عالوه بر مدارک بند الف  ،مدارک زیر نیز الزم می باشد:
 .5تعداد  8قطعه عکس فرزند ،طبق راهنمای عکس
 .2انجام  2نسخه کارت انگشتنگاری فرزند .متقاضی میبایست با مراجعه به مقامات ایالت محل سکونت ،اقدام به گرفتن آثار
انگشتان نماید .آثار انگشتان بایستی واضح بوده و در آن رعایت نکات فنی و صحیح انگشتنگاری شده باشد( .لطفاً کارتهای
انگشتنگاری را تا نکنید)
 .3اصل مدرک شناسائی معتبر خارجی(گذرنامه یا کارت سبز)
ج -برای فرزندان باالی  81سال ،عالوه بر مدارک بند الف و ب  ،مدارک زیر نیز الزم می باشد:
 .5ثبت تقاضا در سامانه میخک  mikhak.mfa.gov.irتوسط فرزند انجام پذیر است.

توجه:
الف -درصورت عدم پاسخ به کلیه سئواالت مندرج در فرم درخواست و پرسشنامه در سامانه میخک امکان بررسی
مدارک نبوده و تقاضای شما ترتیب اثر داده نمیشود.
ب -صدور شناسنامه برای فرزند منوط به دریافت مجوز از اداره سجالت واحوال شخصیه میباشد  .که پس از دریافت از
مرکز به متقاضی اعالم میشود.
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