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روال تجدید گذرنامه آمریکایی
مدارک و اطالعات الزم
 اصل گذرنامه آمریکایی متقاضی
 اگر متقاضی زیر  16سال دارد و والدین او نیز آمریکائی میباشند :ارائه گذرنامه های آمریکائی آنها نیز الزامی است.
 اصل و یا رونوشت برابراصل  U.S. Consular Report of Birth Abroad ، U.S. birth certificateیا
 U.S. naturalization certificateمتقاضی
 کارت  U.S. Social Securityمتقاضی (در صورت عدم دسترسی به کارت ارائه شماره کارت کافی است(
چنانچه متقاضی تاکنون برای  social securityاقدام نکرده است ،باید اجبارا" فرم درخواست مربوطه را همراه با فرم
درخواست گذرنامه تکمیل نماید و مدارک الزم را ادائه دهد.
(https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/iran/en/US-Forms/SS-5-FS_082011_FI-public.pdf

 اصل شناسنامه ایرانی متقاضی همراه با ترجمه رسمی آن که توسط وزارت امور خارجه ایران تائید شده باشد.
 چنانچه متقاضی زیر  16سال است :اصل شناسنامه های والدین ،همراه با ترجمه های رسمی آنها که توسط وزارت
امور خارجه ایران تائید شده باشد.
 دو قطعه عکس مشابه 5 x 5 ،سانتیمتر ،تمام رخ ،زمینه سفید ،کاغذ مات ،بدون روتوش و بدون عینک.
https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/iran/en/us-leaflets/US-PassportPhotoRequirements_en.pdf

 ارائه عکسهای خانوادگی به ترتیب زمانی که تغییر چهره متقاضی را از زمان صدور گذرنامه آمریکائی فعلی تا کنون نشان
می دهد الزامی است.
 گذرنامه ایرانی معتبر .در صورت نداشتن گذرنامه ایرانی معتبر ،بنا بر دالیل مهم ،پیشاپیش از طریق تلفن با این دفتر تماس
بگیرید.
 چنانچه متقاضی زیر  16سال است :گذرنامه های ایرانی معتبر والدین .در صورت نداشتن گذرنامه ایرانی معتبر ،بنا بر
دالیل مهم ،پیشاپیش از طریق تلفن با این دفتر تماس بگیرید.
 چنانچه متقاضی زیر  16سال است :حضور والدین همراه وی الزامی است .در صورت غیبت یکی از والدین ،فرم
 DS-3053باید توسط فرد غایب (پدر یا مادر) تکمیل گردد و به تائید برسد.
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/iran/en/US-Forms/DS-3053_082016_FI-public.pdf

 اگر متقاضی ،بین  16تا  18سال سن دارد :یکی از والدین با در دست داشتن گذرنامه معتبر آمریکائی ،ایرانی و یا هر
گذرنامه خارجی دیگر خود وی را همراهی کند.
 در مورد متقاضیان زیر  16سال و یا بین  16تا  18سال :چنانچه والدین طالق گرفته باشند  ،ارائه اصل طالق نامه که نشان
دهد حضانت فرزند برعهده کدام یک از والیدین می باشد ،الزامی است( .در صورتی که طالق در ایران اتفاق افتاده است
ترجمه رسمی طالق نامه که به تائید وزارت امور خارچه ایران رسیده باشد ،نیز الزم است).
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 کلیه اطالعات شخصی متقاضی جهت تکمیل فرم تقاضای گذرنامه  .DS-11در لینک ذیل:
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/iran/en/US-Forms/DS-11_062016_FI-public.pdf

 در صورت تغییر نام ارائه اصل یا کپی برابر اصل گواهی تغییر نام ضروری است (به طور مثال سند ازداواج یا حکم
دادگاه)

 هزینه درخواست گذرنامه به صورت نقدی و به لایر (کارت بانکی قابل قبول نمی باشد)
https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/iran/en/us-leaflets/US-fees-consularservices_en.pdf

 مراجعه جهت ارائه مدارک فوق فقط با تعیین وقت قبلی واز طریق تماس تلفنی امکان پذیر است.

لطفا" توجه داشته باشید
 کنسول ایاالت متحده در هر سفارت و یا کنسولگری آمریکا ،می تواند هر مدرک دیگری را نیز که برای رسیدگی به
درخواست تابعیت ایاالت متحده الزم تشخیص دهد ،از متقاضی بخواهد .در نتیجه ،ممکن است ملزم به ارائه مدارک بیشتری
جهت تکمیل پرونده خود باشید.
 الزم به ذکر است که در صورت کمبود حتی یکی از مدارک ذکر شده ،پرونده ناقص محسوب شده و پذیرفته نخواهد شد و
متقاضی موظف به گرفتن وقت مجدد می باشد.
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