
های سنی الزایم است. حضور شخص متقاضی )صاحب گذرنامه( در همه گروه  

ونیک انتظایم مدارک گذرنامه                                 ( تومان  5000هزینه    ) ( 10پلیس+ )  تهیه فرم و شناسه گذرنامه از دفاتر خدمات الکتر     

ونیک انتظ ( تومان  894753هزینه   ایم + فیشهای دولنر )نرخ این خدمت در دفاتر خدمات الکتر  

( تومان  42000هزینه    ) احراز شود بایست برای اخذ گذرنامه، مشخصات هویت متقاضی یم  

یک که در دفتر پلیس+ ( تومان  18000هزینه    ) شود اخذ یم 10تصویر بیومتر  

  تومان  841979زینه گذرنامه برای هر نفر   مجموع ه

ارائه اصل آخرین گذرنامه.  اصل شناسنامه و کارت میل هوشمند.   

باشند در غتر اینصورت ابتدا به افرس گذرنامه مراجعه و  حتما باید کارت میل قدییم همراه داشته میل هوشمند ،رند و رسید کارت افرادی که شناسنامه قدییم دا

جهت استعالم مراجعه میکنند .  اداره گذرنامه  بعداز اخذ دستور کتنی به  

ی شناسنامه  ، دوباره نوییس، دورنگ بودن متر
ی

، ناخوانا بودن (به هیچ عنوان مورد تایید نیم باشد. شناسنامه های مشکل دار ) جابجاشدن عکس ، ابخوردگ  

ی عکس آقایان بدون کاله، عینک، کراوات، زیور آالت و آرایش مو و محاسن به طوری که پیشانی و گوش ی رنگ لباس ) سفید و ستی ها مشخص باشند. همچنتر

ی و طرح دار نباشد (به طوری که گردی صورت  ، با استفاده از رورسی و ها با حجاب کامل بدون آرایش و زیورآالتنباشد (.خانم ه ) سفید و ستی یا مقنعه ساده و تتر

ان باالی  سال با حجاب کامل(.  5مشخص باشد. )برای دختر  

ی  ) حکم رشد یا حضانت مورد تایید نیم باشد ( . اجازه محضی سال از سوی پدر و یا قیم قانونی  18برای افراد زیر   

ی برای بانوان متأه ی دارای کد یکتا باشد () یا وکالت نامه ار اسناد رسیم که اخذ گذرنامه و خروج مکرر قید شده باشد . ل از سوی همرس اجازه محضی رضایت نامه محضی  

ی اقامت با گذرنامه ایر  ی همرس ندارند، همچنتر قبول استانی قابل توجه: بانوان مقیم خارج در صورنر که شوهر خارجی اختیار نموده باشد نیازی به اجازه محضی  

نامه را بایست اصل طالقبایست اصل گوایه فوت همرس و یا اصل شناسنامه باطل شده همرس و بانوان مطلقه یمتوجه: بانوانی که همرس آنها فوت نموده، یم

 ارائه نمایند. 

بایست شناسنامه عکسدار و کارت میل هوشمند ارائه نمایند. سال ضمن حضور در دفتر یم 15افراد باالی   

مراجعه نمایند.  10روز پس از درخواست به همراه رسید کارت میل  به دفتر پلیس +  3افرادی که فاقد کارت میل هوشمند هستند  ابتدا باید درخواست داده و   

 آنها نگذشته است ارائه نامه از حفا یگان مربوطه الزایم است 5بازنشستگان نظایم که 
ی

. سال تمام از بازنشستگ  

 آنها یم 5ایم که بازنشستگان نظ
ی

. باشد(ه گوایه از سازمان متبوع نیمئنیازی به اراه دهند )ئنی کارت کانون بازنشستگان را ارابایست اصل و کگذرد یمسال از بازنشستگ  

خانه اداره گذرنامه ارائه و پس از ثبت به دفنظامیان شاغل یم ونیک انتظایم ارائاتر بایست نامه موافقت حفا یگان مربوطه را ابتدا به دبتر ه نمایند. خدمات الکتر  

. های قدییم اعتبار ندارند( و یا موافقتارائه اصل  کارت پایان خدمت یا معافیت  هوشمند)کارت ی نامه سازمان وظیفه عمویم برای مشمولتر  

  . گذرنامه جهت استعالم مراجعه نمایند   بعد به اداره افرادی که دارای کارت معافیت جریمه مشموالن غایب هستند ابتدا از افرس گذرنامه دستور کتنی گرفته و 

ه برگه ثبت درخواست توانند با ارائدرخواست تعویض، یمساعت از  72اند، بعد از گذشتکسانی که اقدام به تعویض کارت پایان خدمت یا معافیت قدییم به هوشمند نموده

ونیک انتظایم، درخواست صدور یا تعویض گذرنامه دهند.   تعویض کارت به افرسان گذرنامه مستقر در دفاتر خدمات الکتر

دریافت پیامک جهت ارائه مدارک بایست درخواست مجوز خروج از کشور را در سامانه وظیفه عمویم ثبت نمایند و بعد از آقایان دانشجو و یا دانش آموز برای خروج از کشور یم

 پلیس+
ر

مراجعه نمایند.  10به دفت  

ه مدرک نحوه ورود الزایم است. برای متولدین خارج از کشور ارائ  

هانی که باالی یک سال اعتبار دارند ارائه نامه از ادارات گذرنامه الزایم است. برای ابطال گذرنامه  

اند. نها مخدوش بوده و یا آن را مفقود نمودهنحوه اقدام درخصوص افرادی که گذرنامه معتتی آ  

بایست به اداره گذرنامه تهران بزرگ واقع در خیابان مطهری، خیابان  برریس ممنوعیت فقط یم -شهروندان تهران جهت اعالم فقدان و تعویض گذرنامه مخدوش 

 و مفقود یا مخدوش گردیده است نیازی به اعالم فقدان نداشته و یمتوجه: افرادی که اعتبار گذرنامه آنها به اتمام رسیده  کوه نور مراجعه نمایند. 
ً
توانند مستقیما

 به دفاتر مراجعه نمایند. 


