هحل الصاق
عکس

سفارت جمهىری اسالمی ایران
مکسیکىسیتی
برگ درخىاست صذور گىاهی عذم سىء پیشینه
ًام:

ًام ذاًْازگی:

ًام پسض:

ًام هازض:

شواضٍ شٌاسٌاهَ:

تاضید تْلس:

شواضٍ گصضًاهَ:

تاضید صسّض:

هطظ ذطّج:

علت ذطّج:

3×4

شواضٍ شٌاسائی هلی
ًام ذاًْازگی لبلی:
جٌسیت :ظى □ هطز □
هحل تْلس:

ًام هستعاض:

ّضعیت تاُل :هتاُل □ هجطز □
هیعاى تحصیالت:

هحل صسّض:

هلیت:
شغل:

تاضید آذطیي ذطّج اظ کشْض:
هحل الاهت:

علت الاهت زض ذاضج:

هست الاهت زض ذاضج:

ًحٍْ اذص الاهت:

علت زضذْاست بطگ عسم سْء پیشیٌَ:
اگط سابمَ تجسیس گصضًاهَ بعلت فمساى □ جعل □ هرسّش ًوْزى □ زاضیس ،علت آى ضا بٌْیسیس:
تاضید صسّض:
شواضٍ گصضًاهَ:
آیا تاکٌْى ذطّج غیط هجاظ اظ هطظ زاشتَ ایس؟

هحل صسّض:
هطظ ذطّج:

زض صْضت اشتغال بَ تحصیلً ،ام هْسسَ یا زاًشگاٍ:
تاضید احتوالی پایاى تحصیل:
ّضعیت ًظام ّظیفَ:

تاضید ذطّج:
شِط:

ّضعیت زاًشجْئی :بْضسیَ □

اضظ بگیط□

آظاز □

پایاى ذسهت□ کفالت □ هعافیت پعشکی □ هعافیت تحصیلی □ هشوْل□

ًشاًی هحل کاض زض ذاضج اظ کشْض:
ًشاًی هحل سکًْت زض ذاضج اظ کشْض:
ًشاًی هحل سکًْت ّ شواضٍ تلفي زض ایطاى:

ضزیف
1
2
3
4
تاضید تماضا(شوسی):

ًام ّ ًام ذاًْازگی

اهضاء هتماضی:

ًظطیَ ًوایٌسگی:

هِط ّ اهضاء ًوایٌسگی

هِط ذسهات کٌسْلی

مشخصات همسر و فرزنذان
شواضٍ شٌاسٌاهَ
ًام پسض

هحل صسّض

تاضید تْلس

هحل تْلس

هحل الاهت

درخىاست گىاهی عذم سىء پیشینه
مذارک مىرد نیاز:
 - 1تکویل سَ ًسرَ فطم زضذْاست گْاُی عسم سْء پیشیٌَ بطْض کاهل ،زلیك ،ذْاًا ّ بسّى للن ذْضزگی
 - 2اضائَ اصل شٌاسٌاهَ ایطاًی ّ زّ سطی فتْکپی اظ کلیَ صفحات
 - 3اضائَ اصل گصضًاهَ ایطاًی ّ زّ ًسرَ فتْکپی اظ صفحات یک تا ُشت ّ صفحَ هِط آذطیي ذطّج اظ ایطاى
 - 4زّ بطگ آثاض اًگشتاى هتماضی بطضّی کاضتِای هرصْص اًگشت ًگاضی ،تاییس شسٍ تْسظ ازاضٍ پلیس هحل الاهت
 - 5اضائَ ُشت لطعَ عکس جسیس  3× 4توام ضخ،پشت ًْیسی شسٍ ،بسّى کالٍ ّ عیٌک ،بطای ذاًن ُا با ضعایت حجاب کاهل اسالهی
 - 6زضذْاست کتبی هتماضی هبٌی بط صسّض بطگ گْاُی عسم سْء پیشیٌَ با شکط علت زضذْاست
 - 7اضائَ ضسیس پطزاذت ُعیٌَ هطبْطَ
 - 8فتْکپی کاضت شٌاسائی هلی

