فرم شماره 264 :

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 كارت شناسائی ملی
شرط صدور كارت شناسائی ملی  :سن متقاضی بایستی  51سال تمام یا باالتر باشد

مدارك مورد نياز:
 -1اصل شناسنامه جمهوری اسالمی ایران عکسدار (درصورت عکسدار نبودن شناسنامه  ،با تکمیل فرم  344و ارائه مدارک الزم همزمان
اقدام گردد)
 -2تعداد  1کپی رنگی خوانا از صفحه اول شناسنامه
 -4اصل گذرنامه معتبر ایرانی – درصورت عدم اعتبار گذرنامه بایستی همزمان با درخواست صدور "کارت شناسائی ملی" نسبت به
تع ویض گذرنامه نیز با توجه به مدارک مندرج در فرم شماره یک اقدام گردد
 -3تعداد  2قطعه عکس جدید یکنواخت(  )PASSPORT PICTUREبدون کاله و عینک  ،واضح  ،تمام رخ با زمینه سفید  .عکس بانوان باید با

حجاب اسالمی بوده و گردی صورت کامال" مشخص باشد .پشت کلیه عکس ها نام و نام خانوادگی درج گردد.
 -5تکمیل پرسشنامه صدور کارت شناسائی ملی (پشت صفحه)
 -6تکمیل فرم شماره 1
 -7هزینه صدور کارت ملی (به فهرست هزینه خدمات کنسولی فرم شماره  666ردیف  2رجوع فرمائید)
 -8در صورتیکه کارت ملی شما مفقود شده باشد برای گرفتن المثنی آن فرم  364را تکمیل فرمائید.

تذكرات مهم:
الف – چنانچه اصل شناسنامه مفقود شده یا شناسنامه نمونه قدیم باشد  ،ابتدا بایستی نسبت به گرفتن المثنی شناسنامه (فرم  )321یا
تعویض آن (فرم  )324اقدام نموده و پس از دریافت شناسنامه جدید نسبت به درخواست صدور کارت شناسائی ملی اقدام گردد.
ب – مدارک جهت صدور کارت شناسائی ملی به ایران ارسال میشود که پس از دریافت به آدرس شما ارسال خواهد شد.

ضمنا" درصورت تغییر آدرس در اسرع وقت فرم شماره  999را تکمیل نموده به این نمایندگی ارسال فرمائید.
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درخواست كارت شناسائی ملی ویژه ایرانيان مقيم خارج از كشور
سازمان ثبت احوال كشور

فرم شماره264 :

*چنانچه از شماره ملی و كد پستی خود مطلع میباشيد در محل مربوطه قيد شود در غير اینصورت نياز به تكميل آن نمیباشد.

مشخصات متقاضی:
شماره ملي :

-

-

نام:

جنسيت :مرد

نام خانوادگي:

زن
نام پدر:

شماره مسلسل و سري شناسنامه:
04

علت درخواست :

04

04

بایستي فرم 064
تکميل شود

اولين كارت

تغيير مشخصات
سجلي

نشانی متقاضی:
داخل كشور(:ايران)
استان:

مفقودي

خارج از كشور:

ADDRESS

شهر:

First & Last Name:

خيابان:

Street:

كوچه:
پالك:

Zip Code:

City:

State:

طبقه:

Country:

شماره تلفن:
كدپستي داخل كشور:
شغل:

 ----ـ (---

) Home Tel:

 ----ـ (---

) Work Tel:

تحصيالت:
محل امضاء متقاضي:

(لطفاًدر این قسمت چيزي ننویسيد).
محل الصاق عکس
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