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شماره شناسنامهنام خانوادگینام
مشخصات فردی که گذرنامه به نامش صادر ميشود (طبق شناسنامه ايرانی)   

شهر و کشور محل تولد

شماره ملینام پدرتاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال) تاريخ تولد به ميالدی (روز/ماه/سال)

مشخصات فرزندان دارنده گذرنامه (اگر دارنده گذرنامه دارای فرزند است بايد جدول زير تکميل شود)  
تاریخ تولد به میالدی 
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سفارت جمهوری اسالمی ايران - استکهلم 

درخواستنامه صدور گذرنامه
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تاريخ آخرين خروج از ايران به شمسی (روز/ماه/سال)

چگونگی خروج از ايران (تمام قسمتهای جدول زير را در صورت خروج مجاز و يا غيرمجاز تکميل نمائيد)
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شماره تلفن محل کارشماره تلفن همراه

اين درخواستنامه قابل تايپ شدن در رايانه شماست. 
لطفا پس از تايپ  با حروف فارسی و چاپ کردن، 

قسمت پايين آن را با دست نوشته و امضاء نماييد.

محل الصاق عکس 
۳ در ۴ 

رنگی با زمينه سفيد

IRIES
Anteckning
فقط در صورت اطلاع از شماره ملی نوشته شود.اعلام شماره ملی باعث تسریع در صدور کارت ملی میشود.

IRIES
Anteckning
این بخش را فقط مردان بالای 18 سال باید تکمیل نمایند.
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