
 055  عدد االستنساخات
تومان 

("نقدا)  

عداد االستمارات المطبوعهت استماره  

)فرم( 

 رقم

فیشه بانک 

 ملی

عدد 

الصور 

 المطلوبه

 نوعیه المعامله

 3استنساخات من الصفحه الرئسیه للجواز +  3

+ نسخین من الکود الموجود  استنساخات من اخر اقامه

 فی اخر صفحه بالجواز

005 
 تومان

فرمصدور روادید من  عدد  2

طباعه ولیس خروج  یتم تعبیته 

دهفی صفحه واح بالید مع التوقیع   

فیشه دفع ال  4

ومانالت 2000  

تاشیره  - 3

 دهخروج وعو

 خروج نهائی -

 4استنساخات من الصفحه الرئسیه للجواز +  4

من الکود  استنساخات 3+ استنساخات من اخر اقامه

استنساخ من  1 + الموجود فی اخر صفحه بالجواز

 التامین

005 
 تومان

عدد من فرم درخواست تجدید  4

یتم تعبیته طباعه پروانه اقامت 

فی صفحه  ولیس بالید مع التوقیع

دهواح  

ال  فیشه دفع 6
20000 
 التومان

 تمدید االقامه 5

استنساخات من الصفحه الرئسیه للجواز 4  

 استنساخات 3+ استنساخات من الفیزا الدراسیه  4+ 

  من الکود الموجود فی اخر صفحه بالجواز

005 
 تومان

یتم اقامت  دورصفرم عدد من  4

تعبیته طباعه ولیس بالید مع 

دهفی صفحه واح التوقیع  

فیشه دفع ال  2
20000 
 التومان

الحصول علی  5

اقامه سنویه) 

للوافدین 

 الجدد(

 4استنساخات من الصفحه الرئسیه للجواز  القدیم +  4

الصفحه الرئسیه للجواز الجدید +  استنساخات من 

نسختین من التوضیحات المذکور باخر صفحه بالجواز + 

من الکود  استنساخات 3+  نسختین من کتاب السفاره

استنساخ من  1+ الموجود فی اخر صفحه بالجواز

 التامین

 
 

500 
 تومان

عدد من فرم درخواست تجدید  4

 1+ 6پروانه اقامت یعنی فرم رقم 

عدد فرم برگ درخواست پروانه 

)      2اقامت یعنی فرم رقم 

 متعبیتهفرم( یجب  5المجموع 

 فی طباعه ولیس بالید مع التوقیع

دهصفحه واح  

6 +2  

 

 

عدد  4

 من فرم

+   6رقم   

استماره 

من  واحده

7 رقم فرم  

فیشه دفع ال 
20000 
 التومان

نقل االقامه  6

للجواز 

 الجدید 

+ تمدید 

 االقامه

استنساخات من الصفحه الرئسیه للجواز  القدیم و  4

استنساخات من الصفحه الرئسیه  3ختم االقامه + 

للجواز الجدید +  نسختین من التوضیحات المذکور 

 3+  باخر صفحه بالجواز + نسختین من کتاب السفاره

 من الکود الموجود فی اخر صفحه بالجواز استنساخات

  استنساخ من التامین 1+ 
 

500 
 تومان

) درخواست پروانه  2رقم فرمین 

 و استنساخه و یتم طباعته اقامه(

دهفی صفحه واح  

2فرم رقم  ال یحتاج دفع  

 مبلغ

نقل االقامه  3

 للجواز الجدید

 

لذا یجب التدقیق فی هذا  "الف تومان لکل یوم تاخیر  و یجب دفع المبلغ نقدا 45یجب علیه دفع غرامه  اقامتهای طالب یتاخر عن تمدید اذا 

.االمر ویجب مراجعه مسؤل الشؤون القنصلیه قبل شهر من انتهاء فتره االقامه  


