تذکرات
 -1به پرسشنامه های ناقص و ناخوانا و
مخدوشه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2چنانچه در گذرنامه قبلی توضیحی
درج گردیده است یاد آوری نمائید.

سفارت جمهوری اسالمی اریان –توکیو

عکس
3×4

پرسشنامه صدور ،تجدید و تفکیک گذرنامه

شماره ملی :
نام خانوادگی :

Surname :

نام :

Given Name :

نام پدر :

Father’s Name :

تاریخ و محل تولد :
شماره شناسنامه :

Date & Place of Birth :
Sex :

جنسیت :

 :ایران □
کشور محل اقامت
:
شماره گذرنامه قبلی
تاریخ آخرین خروج از ایران :
شغل :

ژاپن □
تاریخ صدور :
مرز خروج :
تحصیالت :

محل صدور :

نوع اقامت :

وضعیت نظام وظیفه :
دارای کارت پایان خدمت □ کفالت □ معافیت □

مشخصات همسر و فرزندان :
ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره
شناسنامه

محل
صدور

تاریخ تولد

محل تولد

نسبت

کد ملی

1
2
3
4
علت خروج خود از ایران را بنویسید :
مدت و علت اقامت خود را در خارج بنویسید :
چنانچه تاکنون گذرنامه شما مفقود گردیده یا سرقت شده است دفعات ،علت و مکان آن را با ذکر تاریخ دقیق بنویسید.
 3نفر از کسانی که شما را در ایران دقیقا می شناسند با ذکر نام و نام خانوادگی و آدرس منزل یا محل کار و شماره تلفن آنها را بنویسید.
-1
-2
-3
نشانی و شماره تلفن خود یا یکی از بستگانتان را در ایران بنویسید.
نشانی دقیق و شماره تلفن همراه خود در را در « این کشور » را بنویسید.
چنانچه پیشنهاد و یا مطلبی دارید آن را بنویسید.

تاریخ :

امضاء :

ساعت تحویل :

شماره تحویل :

نظریه متصدی :

شغل

سفارت جمهوری اسالمی اریان
توکیو
پرسشنامه درخواست تغییر محل اقامت

احتراماً اینجانب :

............................................................................................................................................................................................................................................................

ضمن ارائه مدارک الزم درخواست دارم تا نسبت به تغییر محل اقامتم در گذرنامه از ایران به ژاپن اقدام
الزم معمول دارید.

تاریخ

/

/

امضاء

__________________________________________________________
اینجانب  ..................................................................................با تغییر محل اقامت همسرم ،خانم :
و فرزندم  /فرزندانم :

...................................................................................

............................................................................................................................................ ........................................................................................................

از ایران به ژاپن در گذرنامه ایشان موافقت دارم.

امضاء

مهر
زالتینی

نمایندگی جمهوری اسالمی ایران – توکیو

محل

شماره :

پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر

تاریخ :

مخصوص مقیمین خارج از کشور

نام :

نام خانوادگی :

شماره و محل صدور شناسنامه :

نام خانوادگی قبلی :

تاریخ و محل تولد :
وضعیت نظام وظیفه :

مرز و تاریخ آخرین خروج :

الصاق
عکس

نام پدر :

عالیم ظاهری (رنگ مو و چشم) :

شغل قبلی در ایران :

شغل فعلی و نام صاحب کار :

میزان تحصیالت :
میزان درآمد ماهانه :

مشخصات گذرنامه و کارت اقامت خود را در جدول زیر بنویسید.
شماره گذرنامه

نوع گذرنامه

تاریخ صدور

محل صدور

مدت اعتبار

شماره و نوع کارت اقامت

در صورت اشتغال به تحصیل  ،نام دانشگاه  ،رشته و مقطع تحصیلی خود را بنویسید.
علت خروج از کشور را بنویسید.
نحوه اخذ اقامت خود را بنویسید.
وضعیت تاهل  :مجرد ] [ متاهل ] [
ردیف

نام

نام خانوادگی

(در صورت تاهل مشخصات همسر و فرزندان خود را بنویسید)
نام پدر

شماره و محل صدور شناسنامه

تاریخ تولد

محل اقامت

شغل

1
2
3
نشانی و شماره تلفن دقیق منزل و محل کار خود در خارج را بنویسید.
منزل :

تلفن :

محل کار :

تلفن :

نشانی و شماره تلفن دقیق منزل و محل کار خود در ایران را بنویسید.
منزل :

تلفن :

محل کار :

تلفن :

تاریخ و امضاء متقاضی :

مهر و امضاء نمایندگی :

