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سفارت سوئیس در تهران
قسمت حافظ منافع خارجی

استفاده از فرم "ساده شده" جهت تجدید گذرنامه آمریکایی
مدارک و اطالعات الزم برای افراد واجد شرایط
تنها افرادی می توانند از فرم ساده شده برای تجدید گذرنامه آمریکائی خود از طریق دفتر حافظ منافع خارجی سفارت سوئیس در
تهران استفاده کنند که به تمامی اظهارات زیر به طور واضح پاسخ مثبت دهند .چنانچه یک یا چند پاسخ منفی باشد ،لطفا" به
برگه "روال عادی تجدید گذرنامه آمریکائی" رجوع نمایید.
 قادرم گذرنامه و/یا کارت گذرنامه آمریکائی فعلی ام را همراه با درخواستم ارائه دهم. در زمان صدور آخرین گذرنامه و/یا کارت گذرنامه آمریکائی فعلی ام حداقل  16ساله بودم. از صدور گذرنامه و/یا کارت گذرنامه آمریکائی ام بیش از  15سال نمی گذرد. گذرنامه و/یا کارت گذرنامه آمریکائی فعلی ام آسیب ندیده ،مفقود نشده ویا به سرقت نرفته که پیدا شده باشد. اعتبار گذرنامه آمریکائی ام که معموال"  10ساله است به علت آسیب دیدن ،ربوده و یا گم شدن مکرر و و یا عدم انطباق با 22 C.F.R. 51.41.محدود نگردیده است( .لطفا" در این مورد به صفحه آخر گذرنامه خود رجوع کنید).
 از زمان صدور گذرنامه و/یا کارت گذرنامه آمریکائی فعلی ام تا کنون تغییر نام نداشته ام.و یا
نامم را پس از ازدواج یا بر اساس حکم دادگاه تغییر داده ام و قادر به ارائه اصل یا کپی برابر اصل مدرک اثبات آن هستم.




اصل گذرنامه آمریکایی متقاضی
کارت  U.S. Social Securityمتقاضی (در صورت عدم دسترسی به کارت ارائه شماره کارت کافی است(.
چنانچه متقاضی هرگز برای  social securityاقدام نکرده است ،باید اجبارا" فرم درخواست مربوطه را همراه با
فرم درخواست گذرنامه تکمیل نماید و مدارک الزم را ارائه دهد .
https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/iran/en/US-Forms/SS-5-FS_082011_FI-public.pdf




گذرنامه ایرانی معتبر .در صورت نداشتن گذرنامه ایرانی معتبر ،بنا بر دالیل مهم ،پیشاپیش از طریق تلفن با این دفتر
تماس بگیرید.
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








هزینه درخواست گذرنامه به صورت نقدی و به لایر (کارت بانکی قابل قبول نمی باشد)
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/iran/en/US-feesconsular-services_en.pdf
کلیه اطالعات شخصی متقاضی طبق فرم تقاضای گذرنامه  ،DS-82در لینک ذیل
(https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/iran/en/USForms/DS-82_06-2016_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)
مراجعه جهت ارائه مدارک فوق فقط با تعیین وقت قبلی و از 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.
No. 39, Shahid Mousavi St. (Golestan 5th),
Pasdaran Ave. 1666 98 3 111 Tehran-IRI
Phone: +98 21 22 54 21 78, Fax: +98 21 22 58 04 32
tehran.fi@eda.admin.ch., www.eda.admin.ch/tehranfi
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