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تعويض شناسنامه
مدارک مورد نیاز :
 -8اصل گذرنامه ايراني (در صورت نداشتن گذرنامه ايراني( ارسال اصل هرگونه مدرك ايراني عكسدار و يا خارجي مانند
گذرنامه آمريكايي يا اصل كارت سبز يا گواهينامه معتبر رانندگي الزامي است.
 -2اصل شناسنامه يا گواهي موقت شناسنامه
 -3تعداد  4قطعه عكس جديد يک نواخت)  (Passport Picture -- 2x2 Inchمناسب و بدون عينک  ،تمام رخ مربوط
به سال جاری كه پشت كليه عكس ها نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه درج شده باشد .عكس بانوان بايد با حجاب
اسالمي بوده و گردی صورت كامال" مشخص باشد.
 -4تكميل فرم شماره يک
 -5تكميل پرسشنامه تعويض شناسنامه فرم شماره 423
 -6تكميل پرسشنامه متقاضيان دريافت خدمات سجلي از اسناد سجلي راكد (فرم شماره )422
 -7كپي شناسنامه پدر  ،مادر  ،همسر و فرزندان (حد اقل يک مورد)
 -1مدارك تحصيلي عكسدار ايراني يا گواهينامه رانندگي ايراني (در صورت امكان)
 -9كارت پايان خدمت برای آقايان (درصورت امكان)
 -81در صورت ثبت ازدواج يا طالق در شناسنامه كپي تمام صفحات آن را ارسال نمائيد.
 -88هزينه تعويض شناسنامه (به فهرست هزينه خدمات كنسولي فرم شماره  611رديف شماره  9رجوع فرمائيد).
 -82افرادی كه شناسنامه جديد آنها جای الصاق عكس ندارد و باالی  85سال وزير  81سال ميباشند بايستي فرم تقاضای
تعويض شناسنامه توسط پدر كامل و امضاء گردد و در قسمت پائين صفحه مشخصات فرزند نوشته شود.
توضیح :
 -8چنانچه اصل يا المثني شناسنامه مفقود شده باشد بايد فرم شماره ( 428المثني شناسنامه ) تكميل شود.
 -2مدارك جهت تعويض شناسنامه به ايران ارسال ميگردد كه انجام اين امور چند ماه به طول خواهد انجاميد و به
محض دريافت شناسنامه تعويض شده از ايران به آدرس شما ارسال خواهد شد .ضمنا" در صورت تغيير آدرس در اسرع
وقت فرم شماره  999را تكميل كرده و به اين نمايندگي ارسال فرمائيد.
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پرسشنامه تعويض شناسنامه
محل الصاق عكس

محترماً تقاضا دارد نسبت به تعويض شناسنامه جهت  اينجانب  ،ويا فرزندم (زير  81سال)

در پشت هر عكس اطالعات ذيل

با مشخصات ذيل اقدام الزم معمول دارند.

را به فارسي درج نمائيد:
 -8نام و نام خانوادگي
 -2شماره شناسنامه

تذكر :امضاء متقاضي بر روي اين پرسشنامه بايد با امضاء مندرج در گذرنامه وي مطابقت داشته باشد.

 -3حوزه و محل صدور

افراديکه شناسنامه جديد آنها جاي الصاق عکس ندارد و باالي  51سال و زير  51سال میباشند بايستي فرم تقاضاي

شناسنامه توسط

 -4تاريخ تولد

پدر كامل و امضاء گردد و در قسمت پائین مشخصات فرزند نوشته شود.

مشخصات متقاضي:
نام :ك

نام خانوادگي:

نام پدر:

شماره شناسنامه :ك

صادره از حوزه شماره:

شهر:

محل تولد :ك

شغل:

تاريخ تولد :روز

/ماه

/

31

شماره و محل صدورگذرنامه :ك

ميزان تحصيالت:

آدرس دقيق و شماره تلفن خود را در آمريكا را بنويسيد( :لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود).
State:

Zip Code:

E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

Street:

( Work Phone:

( Home Phone:

_ _ _ _ ) _ _ _ -

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

شهر --- ---:خيابان- --:

-پالك----- :كد پستي-:

شماره تلفن) _ _ _ _ _ _ _ :

امضاء متقاضي ………………………..……:تاريخ………………:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه مطابقت داشته باشد )

مشخصات فرزند( :در صورت تعويض شناسنامه ،اين قسمت نیز تکمیل گردد).
نام :ك
جنس  :مرد
تاريخ تولد :روز

 زن
/ماه

/

31

نام خانوادگي:

نام پدر:

نام مادر:

شماره شناسنامه :ك

صادره از حوزه شماره:

شهر:

محل تولد :ك

شماره و محل صدور گذرنامه:

( اين قسمت جهت استفاده اداري ميباشد).
عكس متقاضي ،فرم تكميل شده و امضاء متقاضي كه با عالمت ( )Xدر روي اين برگ مشخص شده است مورد تأييد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن ميباشد.
نام و نام خانوادگي مسئول تنظيم:

)(Rev.09-09-2015

(

فرم شماره 244
بسمه تعالی
وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور
(فرم پرسشنامه متقاضیان دریافت خدمات سجلی از اسناد سجلی راکد)
 -1نام :

نام خانوادگی :

محل صدور

نام پدر :

شماره شناسنامه:
تاریخ تولد :

 -4شغل فعلی و مشاغل قبلی خود را با ذکر محل های اشتغال بطورکامل بیان نمائید.

 -3محل سکونت فعلی و همچنین محل های سکونت قبلی خود از  42سال قبل را بیان نمائید.
 -2میزان تحصیالت خود را با ارائه تصویرآخرین مدرک تحصیلی بیان نمائید.
 -2آیا خدمت نظام وظیفه را انجام داده اید؟ درصورتیکه انجام دا ده اید تاریخ شروع و خاتمه و محل خدمت خود را بیان نمائید
(مدرک نظام وظیفه ارائه گردد).
 -6آیا ازدواج نموده اید یا خیر؟ در صورت ازدواج چندبار و آیا به صورت ثبتی بوده یا خیر ؟ (تصویر مصدق مدارک ازدواج
ارائه گردد).
 -7تعداد فرزندانتان را با ذکر مشخصات کامل و به تفکیک دختر و پسر بیان نمائید.
 -8آیا تاکنون گذرنامه ایرانی دریافت نموده اید؟ چندبار و از کجا؟
 -9با توجه به دردست نداشتن شناسنامه معتبر انجام امور اداری و کنسولی شما تاکنون بر اساس چه مدرک یا مدارکی بوده است؟
صحت مدارک خود را گواهی مینمایم.

امضاء:

تاریخ:

قسمت اداری
امضاء متقاضی مورد تائید میباشد.
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مهر و امضاء نمایندگی

