برگ درخواست صدور شناسنامه المثنی
اينجانب  :نام  ....................................نام خانوادگي  ..........................................................شماره ملي ................................................
اصالتاً

ولایتاً

قیومتاً

مشخصات

صاحب شناسنامه

نام

سایر موارد

نام خانوادگي

درخواست صدور شناسنامه مجدد را دارم.
محل صدور

شماره ملي /

تاريخ تولد

شناسنامه

(روز  .ماه  .سال)
محل الصاق عکس
3*4

پدر
مادر

مشخصات فرزندان صاحب شناسنامه

ردیف

نام

شماره ملی

ردیف

نام

(روز  .ماه  .سال) ثبت

شماره ملی

ردیف

1

5

9

2

6

11

3

7

11

4

8

12

شناسنامه توضیحات دارد

ندارد

نام

تاريخ ثبت

نام

(روز  .ماه  .سال) صدور

دفترخانه

شماره ثبت

نام خانوادگي

شماره /ملي
شناسنامه

تولد تاريخ

محل

تاريخ عقد

شماره

محل و شماره

محل ثبت

مشخصات همسر صاحب شناسنامه

وضعیت طلاق  /وفات

شماره ملی

نشانی و تلفن محل سکونت صاحب شناسنامه در سوییس :

نشانی و تلفن صاحب شناسنامه در ایران :

مراتب فوق را با علم به صحت آن تکمیل و درستي آن را تعهد نموده و تقاضای صدور شناسنامه مجدد ناشي از :

شناسنامه قدیم
فقدان نوبت اول

شناسنامه جمهوری اسلامی ایران
فقدان نوبت سوم به بعد
فقدان نوبت دوم

را دارم.

نام و نام خانوادگي درخواست کننده :
امضاء و اثر انگشت
تاريخ :

اثرانگشت

اطلاعات مندرج در اين برگ درخواستتتپ س از ملاح ه و تیبیق ایافه هاهری با اصتتل مدرش شتتناستتايي
درخواستت کننده و همننین میابقت مدارش لازم با اصل آنهاپ در حضور اينجانب ..............................................
تکمیل گرديد.

نام و نام خانوادگي مأمور کنسولي
امضاء و مهر

معادل
متصدی :

يورو بابت هزينه خدمات سجلي دريافت شد.

توجه
 کسانیکه با داشتن شناسنامه اادام به اخذ شناسنامه مجدد نمايندپ مجرم محسوب و برابر اانون مجازاتخواهند شد.
 دريافت کننده شتناستنامه مجدد مکلا است در صورت یدا شدن شناسنامه اصليپ هرم مدت  01روزنسبت به تحويل آن به سفارت اادام نمايد.

مدارش لازم برای صدور شناسنامه المثني
 -1تکمیل رسشنامه متقاضیان سند سجلی از اسناد راکد (برای شناسنامه مفقود نمونه قدیم)
 -2تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه المثني
 -3تکمیل فرم گزارش مفقودی شناسنامه
 -4سته ایعه عکس جديد  3*4تمام رخ (رنگی یا سیاه و سفید با زمینه روشن) پشت نویسی شده ،بدون کلاه و عینک (برای خانمها با
رعایت کامل حجاب اسلامی)
 -5تصویر شناسنامه متقاضي و همسر و فرزندان و صفحات اول لغایت سوم سند ازدواج (در صورت متأهل بودن) و یا طلاق
 -6ارائه اصلل و یک نسهه تصویر مدرش معتبر عکس دار ايراني مانند گذرنامه ،گواهینامه رانندگی ،کارت پایان خدمت سربازی ،مدرک
تحصللیلی کارت شللناسللائی ملی ،شللناسللنامه جدید پدر و مادر ،گذرنامه والدین ( در صللورت همراه بودن در گذرنامه پدر و مادر) .ارائه
حداقل دو مورد از موارد این بند الزامی است.
 -7ارائه اصل و یک نسهه تصویر مدارش ااامتي عکس دار متقاضی
 -8ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه بر اساس جدول هزینه های خدمات کنسولی
ملاحضات:

 -1حضور متقاضی در نمایندگی ضروری است.
 -2درخواست شناسنامه المثنی برای متقاضیان زیر  18سال باید از سوی پدر ،جد پدری و یا قیم قانونی آنها انجام
شود.
 -3چنانچه برابر ماده  988قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران سند ترک تابعیت دریافت نموده اید .مسئول مربوطه را
مطلع نمائید.

