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 ......نمايندگي جمهوري اسالمي ايران 

 گذرنامه) صدور ، تجديد و تفكيك(پرسشنامه مخصوص

      متقاضيان خارج از كشور                                           نوع تقاضا

 )فارسي(

 نام  ـــــــــــــــــــ

 )التين(

 )فارسي(

 نام  خانوادگي ـــــــــــــــ

 )التين(

 )فارسي( :نام  خانوادگي قبلي 

 نام  پدر  ـــــــــــــــــــــ

 التين(

 :نام مستعار 

 

 : تاهل وضعيت :نام مادر 

 [ ]  متاهل [ ]   مجرد 

 :جنسيت 

 [ ]مرد [ ]             زن 

 كشور محل اقامت 

 :شماره شناسنامه 

 

 :مليت  :محل تولد  :تاريخ تولد  :محل صدور 

 [ ]   .........مشمول [ ]   معاف [ ]   خدمت كرده : وضعيت نظام وظيفه  :تحصيالت  :شغل 

 مشخصات همسر و فرزندان

 شغل نسبت محل تولد تاريخ تولد محل صدور  شماره شناسنامه ام پدرن نام خانوادگي نام رديف

1          

2          

3          

4          

5          

 .مشاغل خود از هفت سال گذشته تا كنون را با ذكر سمت بنويسيد

 :نوع اقامت  :محل صدور  :تاريخ صدور  :شماره  :نوع گذرنامه 

 :علت خروج  :مرز خروج  : ايران ز اتاريخ آخرين خروج

 .مدت و علت اقامت خود در اين كشور را بنويسيد

 . ن را با ذكر تاريخ دقيق بنويسيدآچنانچه تا كنون گذرنامه شما مفقود و يا سرقت شده است دفعات  ، علت و مكان 

 

 :شاني و شماره تلفن منزل يا محل كار بنويسيد سه نفر از كساني كه در ايران شما را دقيقاً مي شناسند با ذكر مشخصات ، ن

1 -  

2 -  

3 - 

 .را بنويسيد» ايران « نشاني و شماره تلفن دقيق خود در 

 

 .را بنويسيد» اين كشور« نشاني و شماره تلفن دقيق خود در 

 

 .چنانچه پيشنهاد يا مطلبي در هر مورد داريد نظريه خود را بنويسيد

 

 

  صــدور گذرنامه

  تجديـد گذرنامه

  تفكيك گذرنامه

 

 

 . فرماييدقبل از تكميل اين پرسشنامه به نكات پشت صفحه توجه: تذكر 



 ) پشت صفحه- 3نمونه شماره(
 

 .چنانچه دانشجو هستيد اين قسمت را تكميل فرماييد: توجه 
 :آخرين مدرك تحصيلي 

 

نام دانشگاهي كه در آن تحصيل 

 :مي كنيد

 

آخرين مدركي كه دريافت خواهيد  :رشته تحصيلي 

 :كرد

تاريخ شروع تحصيل در 

 :خارج از كشور

 

 ميزان مخارج ماهيانه ومنبع درآمد ):دانشجويي(زي شماره پرونده ار :تاريخ احتمالي پايان تحصيالت 

 .شغل فعلي و قبلي و محل اقامت پدر خود را بنويسيد

 

 

 . نفر از دانشجوياني كه شما را در خارج از كشور مي شناسند بنويسيد3مشخصات ، نشاني و شماره تلفن دقيق 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

 

 

 

 :مدارك الزم 

 صدور گذرنامه) الف

  نسخه تصوير تمام صفحات2+ سنامه  اصل شنا-1

  نسخه تصوير آن2+  اصل مدرك اقامت -2

  نسخه2 تكميل اين پرسشنامه در -3

با زمينه  ) بدون كاله و عينك   ( تمام رخ    6*4 چهار قطعه عكس     -4

 )براي خانمها با حجاب كامل(روشن 

 ارايه اصل رسيد واريز هزينه صدور گذرنامه به حساب شـماره            -5

به نام نماينـدگي جمهـوري      ............................... بانك  .......... ..........

  .......-اسالمي ايران 

  پاكت سفارشي تمبردار با نشاني دقيق متقاضي-6

 

 تجديد گذرنامه) ب

يك نسخه  +  اصل گذرنامه قبلي     -1

 و آخرين مهر    8 تا   1تصوير صفحات   

 خروج از ايران

 ند الف كليه مدارك مندرج در  ب-2

 تفكيك گذرنامه) پ

 اصل گذرنامه اي كه متقاضي به       -1

عنوان همراه با آن از كشور خـارج        

 1يك نسخه تصوير صفحات + شده 

  و آخرين مهر خروج از ايران8تا 

  كليه مدارك مندرج در بند الف-2

 

 

 

 محل الصاق عكس متقاضي و همراهان

 

 

 

 

 :امضاء  :                                                                                       تاريخ

 

 


