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 مقدمه: 

  !متقاضیان محترم

ویتتب ستتایت بتته هموطنتتان یرامتتی  و ستتهولتریاستتت ع پاستتپورت بمنتتتور تستتریع رونتتد توزیتتع پاستتپورت 

 https://passport.moi.gov.af    پُتتری فتتورم  و خانتته پیرامتتون طتتی مراحتتل پاستتپورت آیتتاهیراغتتر

از هریونته تییترات در معتزز متا میتواننتد بترای اختذ معلومتات  ایجتاد نمتوده استته کته هتم میهنتان  آنالین  

 .د نحاصل نمای عو روند توزیع پاسپورت از این طریق اطال آنالین سیستم

 بخش اول 

 طی مراحل پاسپورت از شروع الی ختم: معلومات  

بتترای تکمیتتل شتتدن و چتتات پاستتپورت نیتتاز بتته معلومتتات و متتدار  ریتتل میباشتتد لطفتتا  در تهیتته متتدار  

  .نالین مطابق با رهنمود های آتی عمل کنید آتکمیل فورم 

 .فورم درخواست پاسپورت برای یکبار خانه پری میشود : یاداشت

و در صتتورت  آمریتتت آی تتتی 0202201705در صتتورت مواجتته شتتدن بتته مشتتکالت تخنیکتتی بتته شتتماره 

ه  ۰۲۰۲۵۱۰۹۸۴ هتتتای  بتتتروز مشتتتکالت در طتتتی مراحتتتل استتتناد قتتتانونی پاستتتپورت بتتته شتتتماره

  .د اداره مرکزی پاسپورت وزارت امور داخله به تماس شوی ۰۲۰۲۵۰۰۴۰۰

 :اسناد مورد ضرورت عبارت اند از

 تذکره تابعیت   ➢

تذکره افرادی کته متقاضتی دریافتت پاستپورت از مرکتز بتوده و ستاکن اصتلی وریتات دیگتر  .1

 .میباشند ه باید از طرف اداره محترم مستقل ثبت و احوال نفوس در مرکز تائید یردد

عمتتومی ثبتتت احتتوال نفتتوس تتتذکره متقاضتتی ستتاکن اصتتلی کابتتل بایتتد تائیتتدی متتدیریت  .2

 .وریت کابل را داشته باشد 

https://passport.moi.gov.af/
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تتتذکره متقاضتتی کتته درخواستتت دریافتتت پاستتپورت از وریتتت مربوطتته دارنتتد بایتتد توستت   .3

 .مدیریت ثبت و احوال نفوس همان وریت تائید یردد

کتارت تولتد اطفتال تنهتا پتت از تائیتدی اداره مستتقل ثبتت و احتوال نفتوس و واحتد هتتای  .4

 .قابل اعتبار میباشد  دومی آن در وریات

 .تذکره اطفال ایکه سن هفت سالگی را تکمیل کرده اند باید دارای عکت باشد  .5

متقاضی ایکته عکتت موجتود در تتذکره تابعیتت شتان قابتل شتناختن نبتوده و یتا بتا چهتره  .6

 .ظاهری شان همخوانی ندارند مکلف به نصب فوتوی جدید میباشند 

ی شتتان متفتتاوت بتتوده و درخواستتت صتتدور تتتذکره متقاضتتیان ایکتته ستتکونت اصتتلی و فعلتت .7

پاستتپورت محتتل ستتکونت فعلتتی ختتود دارنتتد بایتتد توستت  واحتتد هتتای دومتتی اداره ثبتتت و 

 .احوال نفوس صورت بگیرد

متقاضتیان ایکته درختارج از کشتور متولتد شتده انتتد مکلتف بته ارائیته کتارت تولتد بتا تائیتتد  .8

 .اداره محترم مستقل ثبت احوال نفوس میباشند 

 م آنالین: پیش نیاز فور 

 حاوی مشخصات: )معیاری  (۵x۴ چهار قطعه عکت .1

 .ت زمینه سفید باشد پ 

 .ماه سپری نشده باشد  6عکت متقاضی بیشتر از  

 .رسید تحویلی محصول پاسپورت .2

 .درخواست کتبی با نصب فوتوی متقاضی .3

متتورد حضتتور در اداره مرکتتزی پاستتپورت یتتا واحتتد هتتای دومتتی آن بتترای بایومتریتت  و ارائیتته استتناد  .4

 .ضرورت
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پاسپورت برای متقاضیان زیرستن هجتده ستال تنهتا بته استاس درخواستت کتبتی والتدین ه ولتی ویتا  .5

وصی قانونی شتخ  و یتا بته اجتازه محکمته صتادر میگتردد و ایتر درخواستت کننتده متادر شتخ  

 .میباشد ملزم به تثبیت قرابت خود ازنواحی محل زیست میباشد 

رت دمتاغی بته استاس درخواستت اقتارل اصتولی انهتا صتادر پاسپورت برای اشخاص مبتتال بته اختتال .6

 .میشود

تتتاجران ملتتی متقاضتتی پاستتپورت تجتتارتی مکلتتف بتته ارائیتته جتتواز معتبتتر و مکتتتول وزارت هتتای  .7

 .محترم تجارت و سایر ادارات مربوط مطابق قانون میباشد 

میباشتند کته از طترف افراد زیر عالوه بر موارد فتو  ملتزم بته ارایته کتارت هویتت و مکتتول رستمی   .8

اداره صاحب صتالحیت صتادر شتده و روی عکتت شتخ  متقاضتی و آمتر تائیتد کننتده شتخ  کته 

  .به مکتول الحا  یردیده مهر شده باشد 

 .محصالن ایکه ازطرف دولت برای ادامه تحصیل به خارج از کشور میروند  

ی تداوی به خارج از  مریضان و همراه شان که به معرفی وزارت صحت عامه و یا سره میاشت برا 

 .کشور میروند 

 .مجروحان نیروهای امنیتی که غر  تداوی به خارج فرستاده میشوند  

ورزشکاران ایکه برای شرکت در برنامه های ورزشی خارج از کشور توس  کمیته ملی المپی  و   

 .ریاست عمومی تربیت بدنی معرفی میشوند ماموران خدمات ملکی بست سوم و بارتر ازآن

 .بین نتامی دارای رتبه دیروالی وبارتر ازآنمنسو 

 مدت اعتبار پاسپورت  
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در صتتورت  و پاستتپورت نتتتر بتته درخواستتت شتتخ  بتترای متتدت پتتند و یتتا ده ستتال صتتادر یردیتتده .1

بتتوده و کتاب تته جدیتتد پتتت از تحتتویلی و طتتی مراحتتل توزیتتع  انقضتتای متتدت اعتبتتار قابتتل تجدیتتد 

 .میگردد

برای افرادی کته متدت اعتبتار پاستپورت شتان تمتام نشتده امتا نستبت بته ستفرهای متعتدد از اورا   .2

ن استتتفاده یردیتتده در برابتتر پرداختتت محصتتول معینتته پاستتپورت جدیتتد صتتادر میگتتردد و ایتتر آ

را داشتته باشتد کنستل یردیتده و ضتمیمه پاستپورت پاسپورت قبلی ویتزای معتبتر یکتی از کشتورها  

 .جدید میشود

پاسپورت افرادی که هنتوز متدت اعتبتار آن منقضتی نشتده امتا متدت اعتبتار کمتتر از شترای  تعتین  .3

 .شده کشور یا کشورهای میزبان را دارد به درخواست دارندیان آن تجدید میگردد

 مبالغ قابل پرداخت  

ل پاستتپورته قیمتتت کتاب تتهه اعانتته ستتره میاشتتت و شتتامل محصتتو قیمتتت مجمتتوعی پاستتپورت .1

شتد و نتتر بته عتادیه مفقتوده حریتقه میبا  پتند ستاله و ده ستاله  خدمات پستی بوده و دارای میعتاد

 کارمند عالی رتبهه مریض با تائید بررسی قوانین صحیه تجارت و تخریب بودن فر  میکند.

 بصورت مختصر میپردازیم: داشته باشد که قابلیت توضیح را رد امو جهت وضوح بیشتر به 

o :کارمند عالی رتبه 

  ن خدمات ملکی بست سوم و بارتر از آن یمامورو    منسوبان نتامی دارای رتبه دیروال و بار تر ازآنشامل  

 میگردد. 

o :کالن سن  

ساله است 14شامل متقاضیان میشود که سن شان بارتر از   
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o :خورد سن  

ساله است.  15شامل متقاضیان میشود که سن شان کوچکتر از    

 پرداخت  چگونگی    

ه پیگیتری نوبتتیت  ور  ستلج جهتت  تکمیتل و    ثبتت نتام  هفورم آنالیتنطی مراحل نه یانه  پت از   .1

 پرنت میگردد.

ه یتت  روز قبتتل از تتتارید فتورم پیگیتتریبعتد از رستتیدن میعتتاد معینتته طبتتق تتتارید مراجعتته منتتدرج  .2

مراجعه فورم آنالیتن پاستپورت را اور  دانلتود و پتت از دانلتود  فتورم را چتات کترده و باستاس کتاپی 

 کشتتور وریتتاتیکتتی از یتتا و در کابتتل  دافیانستتتان بانتت بتته یکتتی از نماینتتده یتتی هتتای فزیکتتی آن 

 مختلف پاسپورت ها جدول قیمت و محصول انواع حارت  

 نوع پاسپورت  شماره 
محصول  

 پاسپورت 

قیمت  

 کتاب ه 

اعانه سره  

 میاشت 

مجموعه   خدمات پستی 

 در مرکز 

مجموعه  

 وریت  مرکز  در وریات 

 6200 5900 500 200 200 1000 4500 ساله کالن سن  5عادی  1

 10700 10400 500 200 200 1000 9000 ساله کالن سن  10عادی  2

 3950 3650 500 200 200 1000 2250 ساله خورد سن  5عادی  3

 10700 10400 500 200 200 1000 9000 مفقودی کالن سن 4

 6200 5900 500 200 200 1000 4500 مفقودی خورد سن  5

 3950 3650 500 200 200 1000 2250 ساله کارمندان 5عادی  6

 6200 5900 500 200 200 1000 4500 عالیرتبهساله کارمندان  10عادی  7

 3950 3650 500 200 200 1000 2250 قوانین و بررسی صحت عامه کالن سن 8

 2825 2525 500 200 200 1000 1125 قوانین و بررسی صحت عامه خورد سن 9

 6200 5900 500 200 200 1000 4500 حریق کالن سن 10

 3950 3650 500 200 200 1000 2250 حریق خورد سن 11

 30700 30400 500 200 200 1000 29000 تخریب  12

 16700 16400 500 200 200 1000 15000 ساله 5تجارت  13

 31700 31400 500 200 200 1000 30000 ساله 10تجارت  14
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دریافتت   خویشترا  کیتعرفته بتان  رستیدمراجعه کترده و در مقابتل پرداختت مبتالغ تعتین شتده فتو   

 .کنند 

 صدور پاسپورت رایگان  

  : پاسپورت برای افراد زیر به صورت رایگان صادر میشود

محتترم تحصتیالت عتالی ه معتارف   هتای  مشمورن بورستیه هتای تحصتیلی دولتتی بتا معرفتی وزارت .1

 ارائیتته استتناد تحصتتیلی از نماینتتده یتتی هتتای محتتترم سیاستتی و هتتمو یتتا ستتایر ادارات دولتتتی و یتتا 

 . قونسلی به تصدیق وزارت محترم امور خارجه

ورزشکاران ایکه از طترف ریاستت عمتومی تربیتت بتدنی و یتا کمیتته ملتی المپیت  بترای شترکت در  .2

 .رقابت های بین المللی ورزشی معرفی میشوند 

همتراه   از  یکتتن  بتا معیتتمنسوبین نتامی که در راه دفاع از حتریم کشتور مجتروح یتا معلتول شتده   .3

محتترم دفتاع ه امتور داخلته و ریاستت عمتومی   هتای  شان بتا تصتدیق کمیستون هتای صتحی وزارت

 .امنیت ملی و دیگر ادارات ایکه تشکیالت نتامی دارند 

اطفال مریض و یت  تتن همتراه شتان کته از طترف جمعیتت هتالل احمتر افیتانی غتر  تتداوی بته  .4

 .خارج از کشور فرستاده میشوند 

 موانع صدور پاسپورت  

ده مادامیکتته پاستتپورت صتادر نمیشتتو قتترار داشتتته باشتند  زیتر یکه در یکتی از شتترای  بترای متقاضتتیان

  موانع را به شکل قانونی آن حل نکرده باشند:
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افراد ایکه بنا بر مقرو  بودن و یتا هریونته تعهتد انجتام نشتده ازجانتب نهتاد هتای ریصتالح ممنتوع  .1

 .الخروج شده باشند 

 . دنی وتجارتی به حکم محکمه صالحمحکومان قضایای جزائی ه م .2

 .اطفالیکه والدین وصی و یا وکیل قانونی نداشته باشند  .3

 .درصورتیکه دستگاه بیف و بایومتری  ممنوع الخروج بودن شانرا تثبیت کند  .4

 بخش دوم 

 فورم آنالین و خانه پُری  تکمیل    طرز

 https://passport.moi.gov.afدر قتتدم نخستتت وارد ستتایت پاستتپورت رریعتته لنتت    •

 شوید.

ایتتن ستتایت دارای دو دکمتته دری و پشتتتو استتته کتته بتتا کلیتت  بتتر آن میتتتوان بتتر لستتان  •

 دلخواه خود برویم.

وقتتتی داختتل ستتایت پاستتپورت میشتتویده ایتتن ستتایت دارای مینتتوی هتتای تمتتاسه اخبتتاره  •

 ثبت نام است. معلوماته جستجو و رهنمود

o :در صورت داشتن کتدام مشتکل توست  ایتن مینتو میتوانیتد بتا متا در تمتاس  تماس

 شوید.

o :در صتتورت کتتدام متتورد جدیتتد دربتتاره پاستتپورت و یتتا فعالیتتت هتتای ایتتن  اخبتتار

 ریاست در این مینو میتوانید مشاهده نمائید.

o :دربتتاره متتا از اینجتتا معلومتتات مختصتتر پیرامتتون متتتنه تصتتویر و ویتتدیو را  معلومتتات

 دنبال نمائید.
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o :این بخش یکتی از قستمت هتای نهایتت مهتم و کتاربردی بترای متقاضتیان   جستجو

 .میباشد که طر  استفاده آن رزمی و ضروری است

جستتتجو و جستتتجو بتته استتاس )جستتتجوی فتتورم هتتا در دو محتتل بتته نتتام هتتای   

 میگردد.موجود میباشد که هر کدام ریال شرح ( بارکد

 جستجو به اساس بارکد:  ▪

بتا درج بتارکود و تتارید تولتد شمستی ختویش از این جستجو برای دانلتود فتورم نهتایی  

 میتوان جستجو کرد.

https://passport.moi.gov.af/BarcodeSearch/Default.aspx 

 

https://passport.moi.gov.af/BarcodeSearch/Default.aspx
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 جستجو به اساس مشخصات:   ▪

و یتا هتم جستتجوی فتورم ختویش بته استاس خواهتان پیگیتری نوبتت  هی بتودن فتورمنتاتکمیل صتورتدر 

مشخصتات  ریتل و درجلنت   کلیت  کتردن بتهبته ه هستتید تتارید تولتد(مشخصات )اسمه ولتده ولتدیت و 

 .دانلود نمائیدیا میتوانید فورم تانرا تعقیب و فورم اولی)فورم پیگیری( 

https://passport.moi.gov.af/search   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://passport.moi.gov.af/search
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 آنالین پاسپورت: پروسه ثبت نام فورم  

ده و ثبتتتت نتتتام شتتت https://passport.moi.gov.af/applicationدر قتتتدم اول وارد لنتتت  

 مرحله است هر کدام را قدم به قدم ریال  به معرفی میگیریم: 9فورم آنالین که دارای 

 : اول مرحله  

 لن  فو  صفحه اولی را خانه پری مینمائیم. پت از ورود به

 

 : دوم مرحله  

دریتتن  شتتده ووارد مرحلتته دومتتی  هدکمتته ثبتتت بتتاری پتتت از خانتته پتتری مرحلتته اولتتی و کلیتت 

 .می نمائیمقسمت عکت و امضاء خود را ضم 

https://passport.moi.gov.af/application
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 م: سو مرحله  

شتتده وریتتته پتتت از ثبتتت نمتتودن مرحلتته دومتتی و دستتتور بتته دکمتته بعتتدی وارد مرحلتته ستتومی 

پستته خانتهه نمبتر کوچتهه نمبرخانتهه شتتماره تمتاس و آدرس مکمتل خانته را غتر  اختذ پاستتپورت 

 خویش از پسته خانه دلخواه وارد مینمائیم.

 

 : چهارم مرحله  
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ه درصتورت شتدهپت از ثبت نمودن مرحله ستومی و دستتور بته دکمته بعتدی وارد مرحلته چهتارمی  

 داشتن پاسپورت تجارتی معلومات شرکت خود را درین بخش میتوانید درج کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 م: پنج مرحله  

ه پتتت از ثبتتت نمتتودن مرحلتته چهتتارمی و دستتتور بتته دکمتته بعتتدی وارد مرحلتته پنجمتتی شتتده

 تحصیالت معلومات تحصیلی خود را درین بخش میتوانید درج کنید.درصورت داشتن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م: شش مرحله  
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ه شتتده ششتتمیمتتی و دستتتور بتته دکمتته بعتتدی وارد مرحلتته پنجپتتت از ثبتتت نمتتودن مرحلتته 

ختود را دریتن بختش   وظیفتویمعلومتات    و خواهتان درج وظیفته ختویش میتوانیتد درصورت داشتن  

 .ثبت نمائید 

 

 تم: ف مرحله ه 

ه درصتورت از ثبت نمودن مرحله ششتمی و دستتور بته دکمته بعتدی وارد مرحلته هفتمتی شتدهپت  

 داشتن پاسپورت قبلی میتوانید معلومات پاسپورت خود را درین بخش ثبت نمائید.
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 م: شت مرحله ه 

پت از ثبت نمتودن مرحلته هفتمتی و دستتور بته 

ه دکمتتته بعتتتدی وارد مرحلتتته هشتتتتمی شتتتده

پاستتتپورت قبلتتتی میتوانیتتتد درصتتتورت داشتتتتن 

معلومتتات پاستتپورت ختتود را دریتتن بختتش ثبتتت 

 نمائید.

 هم: ن مرحله  

ه شتده نهمتینهتایی و و دستتور بته دکمته بعتدی وارد مرحلته   هشتتمیپت از ثبتت نمتودن مرحلته  

معلومات نوعیتت پاستپورته جریمتهه متدت پاستپورته نتوع درخواستته کتگتوری پرداختت و قیمتت 

 . جاد درخواست انتخال و به دکمه ثبت دستور میدهیمقابل پرداخت را بمنتور ای

فتورم اولتی )فتورم پیگیتتری( چتات پاستپورت کلیت  کتترده تتا دکمته نتوت: پتت از ثبتت نمتودن بتتاری 

پرنتتت یتتردده بعتتد از چتتات فتتورم اولتتی و اطمینتتان از صتتحت فتتورم بتتاری تائیتتد و ارستتال غتتر  انتقتتال 

 نام دستور بدهید.معلومات شما به سیستم و تکمیل پروسه ثبت 
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 بخش سوم 

 معلومات متفرقه و ضروری 

نتتام ه تخلتت  ه تتتارید دقیتتق تولتتد بتته روز ه ستتال و متتاه ه محتتل تولتتد ه نمبتتر صتتکو   مشخصتتات: .1

 .تذکره ه شماره تیلفون و اندازه قد بصورت دقیق تحریر شود

 ۵x۴ زهچوکتات بته انتداعکت ای را که در فورم ضتمیمه ) آپلتود ( میکنیتد بایتد رنگته بتدون  فوتو: .2

بتتوده فوتوشتتات نشتتده وشتتخ  درآن بتتدون لنتتز وعینتت  چشتتم باشتتد وبتترای نشتتان دادن چهتتره  

واقعی یوش هتای شتخ  بایتد در عکتت نمایتان باشتد )پتت زمینته عکتت بایتد ستفید باشتد و از 

 (.ماه سپری نشده باشد  6عکت متقاضی بیشتر از 

 .که با خطوط چوکات تماس نداشته باشد  در داخل چوکات بگونه قرار بگیردء امضا امضاء: .3

نشان انگشت متقاضتیان ایکته امضتا ندارنتد بایتد بگونته ای باشتد کته خطتوط انگشتت   نشان انگشت: .4

 .آن مشخ  باشد 

والتتدین اطفتتال متقاضتتی پاستتپورت میتواننتتد بجتتای نشتتان انگشتتت نتتام فرزنتتد  موافقتته سرپرستتتی: .5

 .شانرا در چوکات بنویسند 

اداره پاستپورت برویتت ایتن فتورم و تتذکره تابعیتت متقاضتی اقتدام بته   مشخصتات:اطمینان از درج   .6

صتتدور پاستتپورت میکنتتد ایتتر پتتت ازچتتات پاستتپورت بتته استتاس معلومتتات نادرستتت و یتتا هریونتته 

درخواستتت تییتتر دیگتتری از جانتتب متقاضتتی کتته نیتتاز بتته صتتدور پاستتپورت جدیتتد شتتود متقاضتتی 

 .مکلف به پرداخت محصول دوباره میباشد 

متقاضتیان پاستپورت تنهتا مکلتف بته پرداختت مبتالغ تعتین شتده میباشتند   اخت تعرفته بتانکی:پرد .7

درصتتورت مطالبتته مبلتتغ دیگتتری توستت  هتتر شتتخ  و نهتتاد و یتتا هتتر قتتانون شتتکنی دیگتتری بتته 

 .دهید  اطالع تاداره پاسپور ۰۲۰۲۵۰۰۴۰۰ه  ۰۲۰۲۵۱۰۹۸۴ هایشماره
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ستتازنده شتتما جهتتت غنامنتتدی ستتالم و نتریتتات ه پیشتتنهادات وانتقتتادات  ارائیتته پشتتنهادات ستتالم: .8

 .فورم آنالین پاسپورت ما را حمایت میکند 

آنعتتده متقاضتتیانی کتته دارنتتده تتتذکره الکترونیکتتی میباشتتنده تتتذکره شتتان  تائیتتدی تتتذکره تابعیتتت: .9

 .نیاز به تایید اداره مستقل ثبت و احوال نفوس ندارد

 معرفی فورم ها: .10

 رم های اولی و دومی عبارتند از:هدف از فو 

پروسته ثبتت نتام التی مرحلته نهتم   تکمیتل  بعتد ازاستت کته  فتورم    فورم اولی )فورم پیگیتری(: ✓

میستتر میشتتود. درصتتورت  باستتاس آن جستتتجوی فتتورم و پیگیتتری تتتارید مراجعتته تتتانو چتتات 

نمیتوانیتتد فتتورم خویشتترا تعقیتتب نداشتتتن ایتتن فتتورم و یتتا تییتتر در مشخصتتات مندرجتته آن 

بختر  نمائیده لطف نموده دقتت صددرصتدی تتانرا بتا درنترداشتت ستپیله فاصتله و تتارید تولتد 

. از ثبت نام دومتی و باربتار جتدا  اجتنتال ورزیتد تتا هنگتام جستتجو و پیگیتری بته مشتکل دهید 

 اجه نشوید.مو
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فتورم استت کته بعتد از تکمیتل شتدن تتارید مراجعته تتان     فورم نهایی )فورم آنالین پاسپورت(: ✓

 چات میشود. 
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 فورم آنالین برای تمام هموطنان عزیز در مرکز قابل اجراء میباشد  •

ستتاعته فعتتال بتوده امتتا ظرفیتتت پتذیرش روزانتته )نوبتتت دهتتی(  24ثبتت فتتورم همتته روزه بطتور  •

 تن میباشد  2000پاسپورت ریاست ع 

 تارید مراجعه )نوبت دهی( توس  سیستم بصورت اتوماتی  اختصاص داده میشود •

در ابتتتدا بتترای شتتما یتت  ور  معلومتتاتی از تکمیتتل ثبتتت نتتام چتتات میشتتوده کتته در آن تتتارید  •

چات فتورم تتان درج یردیتده و بته استاس همتان فتورم معلومتاتی درخواستتی ختود را پیگیتری 

 میتوانید 

 رید مشخ  شده که در ور  معلوماتی درج یردیده فورم نهایی خود را دانلود نمائید بتا •

بعتتد از دانلتتود فتتورم نهتتایی ختتود همطتتابق تتتارید منتتدرج آن بتته ریاستتت ع پاستتپورت مراجعتته  •

 نمائید 

  .در مرحله چات فورم ضرورت به تائید و ارسال نمیباشد  •

ویتب ستایت میباشتد و دیگتر هتیع مرجتع یگانه مرجع ثبت نتام فتورم آنالیتن پاستپورت همتین   •

 .ثانوی وجود ندارد

افیتتانی تعتتین یردیتتده استتت بتتا متخلفتتین برختتورد قتتانونی  200هزینتته ثبتتت نتتام فتتورم آنالیتتن  •

 صورت میگیرد

 

    : 1401سرطان    27اطالعیه مورخ  

فتورم آنهتا ختتم به عموم متقاضیان پاسپورت که قتبال  ثبتت نتام آنالیتن نمتوده و طبتق فتورم نهتاییه میعتاد  

تمدیتتد شتتده  29/4/1401یردیتتده رستتانیده متتی شتتوده کتته متتدت مراجعتته شتتان بتترای بتتاردوم التتی تتتارید 
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استه بناء  غر  احکتام و طتی مراحتل پاستپورت ختویش بته ریاستت ع پاستپورت مراجعته کننتد.در صتورت 

 .عدم مراجعه فورم های منقضی شده باطل و ثبت نام مجدد نمایند 

 

 

 

 


