شماره فرم 024:

بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دی سی
EMBASSY OF PAKISTAN
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
1250 23rd St. N.W. Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073
WWW.DAFTAR.ORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTAR.ORG

صدور شناسنامه و گذرنامه برای فرزند زیر  18سال
گواهی تولد فرزند باید حاوی نام و نام خانوادگی پدر و مادر به صورتیکه در شناسنامه هایشان قید گردیده باشد .در صورت عدم تشابه مشخصات  ،قبل
از ارسال مدارک به این نمایندگی نسبت به تصحیح آن از محل صدور ) (Birth Certificateاقدام نمائید.
مدارک مورد نیاز :
 -1اصل شناسنامه(کپی قابل قبول نیست) و اصل گذرنامه معتبر پدر .
 -2اصل شناسنامه و اصل گذرنامه معتبر مادر (درصورتیکه مادر غیر ایرانی باشد ارسال سند ازدواج آمریکائی
 Marriage Licenseالزامی است).

 -3اصل گواهی تولد فرزند )”(Original Certificate of Live Birth “long Form
را باید از اداره بهداشت ) (Department of Healthایالت مربوطه تهیه فرمائید .این گواهی تولد در پرونده متقاضی
بایگانی میگردد و لذا برگشت داده نمیشود.
 -0کپی کارت شناسایی ملی والدین.

 -5در صورت تغییر نام و نام خانوادگی ارسال کپی دو طرف برگ تابعیت چنانچه تغییر نام یا نام خانوادگی در پشت
برگ تابعیت درج نشده باشد ارسال مدرک از دادگاه الزامی است.
توجه :
گواهی تولد صادره از بیمارستان و یا کارت تولد قابل قبول نمیباشد .چنانچه گواهی تولد صادره از کشوری غیر از آمریکا باشد  ،سفارت آن کشور در آمریکا اصالت آن
مدرک را تایید و اگر انگلیسی نباشد سفارت ترجمه و تایید نما ید و یا به تایید سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تولد رسیده باشد.

 -6تکمیل پرسشنامه شماره 024
 -7تعداد  2قطعه عکس فرزند ) (Passport Pictureو درج نام و نام خانوادگی در پشت عکس ها .
 -8تکمیل فرم شماره  1جهت پدر و مادر و فرزند.
 -9هزینه صدور شناسنامه و گذرنامه جهت فرزند (به فهرست هزینه خدمات کنسولی فرم شماره  044ردیف شماره  1و 7
رجوع فرمائید).

برای فرزندان باالی  15سال تا  18سال عالوه بر مدارک فوق مدارک ذیل نیز ارسال گردد :
 -1تعداد  8قطعه عکس جدید فرزند (در پشت کلیه عکس ها مشخصات کامل صاحب عکس درج گردد).
 -2کپی گذرنامه آمریکائی فرزند (چهار صفحه اول)
 -3انجام دو نسخه کارت انگشت نگاري فرزند ،متقاضی میبایست با مراجعه به مقامات ایالت محل سکونت (ادارة
مهاجرت ،اداره پلیس ،ادارة فدرال و … ) اقدام به گرفتن آثار انگشتان در مراکز مذکور نماید .آثار انگشتان بایستی
واضح بوده و در آن رعایت نکات فنی و صحیح انگشتنگاري شده باشد( .لطفاً کارتها را تا نکنید)
تذکرات مهم :
الف – جهت نامگذاری فرزندان در شناسنامه ایرانی به فرم راهنمای نامگذاری فرزند (شماره  )524رجوع فرمائید.
ب – درصورتیکه نام پدر یا جد پدری در شناسنامه با صفت "سید" قید شده باشد  ،اضافه نمون صفت سید (برای پسر) و سیده یا سادات (برای دختر) به نام فرزند الزامی است .در خصوص
بانوان چنانچه متقاضی صفت سیده یا سادات در تکمیل فرم انتخاب نکرده باشد نمایندگی با صفت "سادات" شناسنامه صادر خواهد کرد.
ج – قبل از تقاضای صدور شن اسنامه برای فرزند  ،الزم است ازدواج والدین در یکی از دفاتر رسمی ایران یا نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج به ثبت رسیده باشد.

د -نام خانوادگی فرزند در شناسنامه ایرانی ،دقیقاً بر اساس نام خانوادگی پدر (به طور کامل همراه با پسوند یا پیشوند) درج میگردد.
ه – صدور شناسنامه جهت فرزندان  81سال به باال مستلزم تکمیل فرم  521می باشد.
و -جهت انتخاب نام میتوانید با سایت اداره ثبت احوال  www.sabteahval.irرجوع نمائید.
ز-لطفاً قبل از دریافت مدارک نسبت به خرید بلیط مسافرتی اقدام ننمائید .این نمایندگی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد.
)(Rev.10-03-2016

فرم شماره425 :

بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دی سی
EMBASSY OF PAKISTAN
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
1250 23rd St. N.W. Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073
WWW.DAFTAR.ORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTAR.ORG

راهنمای نامگذاری فرزند
"نخستین موهبت پدر نسبت به فرزند باید اسم خوب باشد و نام نیک بر فرزند نهد"

رسول اکرم (ص)

 -1انتخاب نام با اظهارکننده است و برای نامگذاری باید از نام ساده مانند علی  ،بیژن  ،مهژرداد  ،مژریم  ،زهژرا  ،منیژنه و یژا
مرکب از دو کلمه بیشتر نباشد  ،مانند محمدعلی  ،علیرضا  ،گلرخ و  . . .استفاده نمود.
 -2به موجب ماده  22قانو ثبت احوال مصوب سال  1511شمسی موارد ممنوعیت در انتخاب نام به شرح ذیل است :
الف :اسامی خارجی نامأنوس در زبا فارسی مانند امانوئل  ،ژانت  ،ویلیام  ،وانوشکا  ،کاترین  ،بتی برای مسلمانا ( .اقلیت های
مذهبی و افراد غیرایرانی که تابعیت ایرا را تحصیل کرده اند در ارتباط با فرهنگ مذهبی خود از این امر مستثنی
خواهند بود).
ب  :اسامی مرکب ناموزو مانند کیوا ویلیام  ،مارکوس ابراهیم  ،کاترین زهرا و منگا آلیس و . ...
ج  :اسامی نامتناسب و یا اسم هائی مانند  :منوچ  ،فاطی و  . . .که به ترتیب مخفف نام های منوچهر و فاطمه میباشند.
د  :اسامی نامتناسب با جنسیت مانند  ،ماشاء اله  ،مهیار  ،برای دوشیزگا و اشرف  ،اکرم  ،عصمت  ،برای پسرا .
ه  :القاب و عناوین مانند ملک  ،شاه  ،آقا  ،خانم  ،شیخ  ،استاد و . . . .
و  :ترکیب اسم و لقب و یا اسم و عنوا مانند  :اشرف الملوک ،آقابیک  ،خا محمد  ،مهین خانم  ،استاد حسن  ،شیخ علی . . . .
ز  :همچنین اسامی مشابه والدین با فرزندا خود در زما حیات .

تبصره :
درصورتیکه نام پدر و یا جد پدری در شناسنامه با صفت "سید" قید شده است  ،اضافه نمود صفت سید (برای پسر) و سیده یژا
سادات (برای دختر) به نام فرزند الزامی است.
برای راهنمایی انتخاب نام فرزند میتوانید به وب سایت اداره ثبت احوال  www.sabteahval.irمراجعه نمائید.
در مورد نام های مرکب ناموزو یا اسماء غیرقابل قبول فرزند در گواهی تولد  ،هر یک از والدین که در مقام اعالم کننده واقعه والدت
قرار میگیرند  ،باید یکی از نام هائی که مورد قبول اداره ثبت احوال میباشد را انتخاب نموده و در پشت یا روی گواهی تولد مراتب
موافقت خود را با این تغییر (با ذکر جمله  :با تغییر نام فرزندم از  _______________________ :به _____________________ :
موافقت دارم) نوشته و امضاء نمایند.
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فرم شماره 024

بسمه تعالی
پرسشنامه صدور شناسنامه برای فرزند زیر  18سال
مشخصات مادر (موکله)

مشخصات پدر (موکل)
نام و نام خانوادگی (پدر) _______________________________ :
صادره ازحوزه__________:

شماره شناسنامه ________________:

در شهر __________________:نام پدر ___________________:
نام مادر _____________ :تاریخ تولد:

ماه

روز

 31 /سال

مذهب  _____________________:شغل __________________ :

نام فرزند:

نام و نام خانوادگی (مادر) _______________________________ :
شماره شناسنامه ________________:

صادره ازحوزه__________:

در شهر __________________:نام پدر ___________________:
نام مادر _____________ :تاریخ تولد:

ماه

روز

 31 /سال

مذهب  _____________________:شغل __________________ :

نام شهر محل تولد فرزند به فارسی:

جنسیت

ساعت تولد فرزند :

 دختر

پسر

آدرس دقیق و شماره تلفن محل سکونت خود را بنویسید (لطفا" به انگلیسی و کامل نوشته شود).
Zip Code:

State:

Email:

City:
)

--

Street#:

( Work Phone :

--

)

( Home Phone:

آدرس دقیق و شماره تلفن خود یا یکی از بستگان را در ایران بنویسید :
شهر:

استان:

خیابان:

شماره تلفن با کد شهري ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :

پالک :

کد پستی :

)

آیا فرزند از طریق دادگاه به فرزند خواندگی پذیرفته شده است؟
( ) بلی

( ) خیر
وکالتنامه جهت اظهار واقعه و امضاء دفاتر ثبت احوال

وکیل
حوزه شماره11 :
–
صادره از :تهران
–
شماره شناسنامه 0505 :
–
نام پدر  :احمد
–
نام و نام خانوادگی  :محمد جواهری
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------شغل  :کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن
--تاریخ تولد 1113/50/85 :
مورد وکالت  :به موجب این وکالتنامه وکیل فوق الذکر میتواند عالوه بر اظهار واقعه والدت فرزندم با مشخصات فوق  ،دفاتر ثبت احوال را نیز از طرف موکل امضاء نماید .ضمنا"
آقای جواهری دارای حق توکیل بغیر نیز میباشد .

محل امضاء پدر  _______________ :تاریخ  ___________ :محل امضاء مادر ______________ :تاریخ _____________ :
(این قسمت جهت استفاده اداری میباشد).

محل مهر و امضای نمایندگی
)(Rev.11-11-2013

)(Rev. 09-01-2015

