فرم شماره 064 :

بسمه تعالي
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 گواهي عدم سوء پيشينه
مدارك مورد نياز:

 -1تکمیل فرم شماره 001
 -2انجام دو نسخه كارت انگشت نگاري ،متقاضي ميبايست با مراجعه بهه مقامهات اياتهت
محل سکونت (ادارة مهاجرت ،اداره پلیس ،ادارة فدرال و … ) اقدام به گرفتن آثهار
انگشتان در مراكز مذكور نمايد .آثار انگشتان بايستي واضح بوده و در آن رعايت نکات
فني و صحیح انگشتنگاري شده باشد( .تطفاً كارتها را تا نکنید)
 -3تعداد  8قطعه عکس جديد يکنواخت(  2x2اينچ  )PASSPORT PICTUREبدون عینك
و كاله با زمینه سفید (پشت كلیه عکس ها نام و نام خانوادگي خود را بنويسید)
 -4اصل گذرنامه معتبر ايراني (در صورت عدم اعتبار گذرنامه بايستي نسبت به تعويض آن
همزمان با درخواست گواهي عدم سوءپیشینه اقدام فرمائید).
 -5اصل شناسنامه جمهوري اسالمي ايران
 -6اصل كارت ملي
 -7تکمیل فرم شماره 460
 -8هزينه (،به فهرست هزينة خدمات كنسوتي فرم  600رديف شماره  20رجوع فرمائید(.

توجه:
الف :عدم تكميل كامل پرسشنامه و يا عدم ارسال مدارك فوق الذكر موجب تأخير در رسيدگي به پرونده شما و يا
اعاده كليه مدارك خواهد شد.
ب  :از ارسال مدارك از طريق وكيل به اين نمايندگي و يا از ارسال مستقيم آن به ايران اكيداً خودداري فرمائيد.
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توسط
نمايندگي

پرسشنامه صدور گواهي عدم سوء پيشينه
نام خانوادگي:

نام:
جنسیت :مرد  زن

نام خانوادگي قبلي:

وضعیت تاهل :مجرد

شماره شناسنامه و محل صدور:
شغل :

نام پدر:

تاريخ تولد :روز
میزان تحصیالت :

تاريخ آخرين خروج از ايران :روز
محل اقامت:

متاهل

نام مستعار:

/

/ماه

نام مادر:
ملیت:

 31محل تولد:

شماره گذرنامه و محصل صدور :
/

 /ماه

31مرز خروجي:

مدت اقامت در خارج :

تاريخ صدور:

علت خروج:
نحوه اخذ اقامت :

علت اقامت در خارج :

علت درخواست برگ عدم سوءپیشینه------------------ ---------------------------------------------------------------- :
اکر سابقه تجديد گذرنامه به علت  فقدان جعل مخدوش نمودن داريد  ،علت آن را بنويسید :
----------------- ------------------ -------------- -------- -------- ------- ------ ---- ---- --- --- -تاريخ صدور  :روز

شماره گذرنامه:

آيا تاکنون خروج غیرمجاز داشته ايد؟ خیر آری

/

/ماه

 31محل صدور :

مرز خروج غیرمجاز :

تاريخ عبور:

شهر :

تاريخ احتمالي پايان تحصیل:

در صورت اشتغال به تحصیل نام مؤسسه يا دانشگاه :
وضعیت دانشجوئي بورسیه ارزبگیر آزاد
وضعیت نظام وظیفه:

ورقه پايان خدمتت

کفالت

معافیت پزشکي

 معافیت تحصیلي

مشمول

آدرس دقیق محل سکونت خود يا بستگان در ايران :
خیابان :

شهر :

کد پستي :

پالک :

شماره تلفن:

آدرس دقیق محل سکونت(منزل) در آمريکا( :لطفاً به انگلیسي و کامل نوشته شود).
Zip Code:

State:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:
E-Mail:

در صورت تاهل لطفاً مشخصات همسر ،فرزند و يا فرزندان را به ترتیب زير ذکر نمائید:
نام

نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه و محل صدور

تاريخ تولد

محل تولد

محل اقامت

همسر:
فرزند:

امضاء متقاضي  …………………..…:تاريخ…………………….…:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه مطابقت داشته باشد).
(لطفا در اين قسمت مطلبي ننويسید).

مهر و امضاء نمايندگي
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