طرزالعمل اجرایی دفتر اتشه امور مهاجرین و عودت کنندگان مقیم تهران
دفتر اتشه امور مهاجرین سفارت ج.ا.افغانستان در تهران ،اسناد ذیل را برای ارائه خدمات این بخش
ضرورت دارد:

 -1ارائه اسناد مورد نیاز برای صدور گواهی مساعدت و تخفیفات هزینه های درمانی
 درخواست (عریضه)؛
 اسناد هویتی (پاسپورت ،کارت آمایش ،تذکره)؛
 اسنادی از مراکز بهداشتی و درمانی مبنی بر بیمار بودن شخص.

 -2ارائه اسناد مورد نیاز برای صدور معرفینامه مالقات با زندانی
 درخواست (عریضه)
 اسناد و مدارک هویتی زندانی
 اسناد هویتی و قرابتی (اثبات گردد که متقاضی ،از بستگان درجه اول زندانی می باشد)
 یک قطعه عکس  3x4جدید

 -3اسناد مورد نیاز برای صدور نامه اداری مربوط کارت آمایش
 درخواست (عریضه)
 حضور سرپرست خانواده
 کارت آمایش
 در صورتی که سرپر ست خانواده از ایران خارج شده با شد :ا ست شهاد محلی مبنی بر خروج سرپر ست خانواده (تایید شورای
محل)  +حضور دو نفر شاهد از اقارب که دارای مدارک اقامتی معتبر باشند ،الزامی است.

 -4اسننناد مورد نیاز برای صنندور معرفینامه جهت اخذجنازه فوت شنندگان مهاجر فاقد مدرک
اقامتی و انتقال آنها به افغانستان
 ارائه درخواست (عریضه)
 ارائه نامه صننادره از پزشننکی قانونی،آگاهی ،دادگاه ،کالنتری و یا بیمارسننتان مبنی بر فوت با ذکر ناو و
مشخصات متوفی/متوفیه؛
 ارائه اسناد هویتی متوفی /متوفیه؛
 حضور ولی دو متوفی/متوفیه (مطابق اسناد اثبات میگردد)
 در صورت عدو ح ضور و یا عدو اثبات ولی دو بودن مراجعین ،شهادت دو نفر شاهد دارای ا سناد و
مدارک معتبر اقامتی جهت احراز صالحیت انجاو امورات متوفی/متوفیه
 حضور فرد تحویل گیرنده جسد متوفی با ارائه مدارک معتبر اقامتی

 در صورتی که ولی دو یا بازماندگان متوفی ،قصد انتقال جنازه را به افغانستان داشته باشند ،اولیای دو یا
شخصی که جنازه را انتقال میدهد ،باید دارای اسناد/سند هویتی معتبر باشد.
 درصورتی متوفی/متوفیه طفل باشد (زیر 18سال) و یا به قتل رسیده باشد ،رضایت اولیای دو برای انجاو
امورات متوفی/متوفیه الزامی است.
 تحویل گیرنده ،انتقال دهنده و شهود هرکداو باید دو قطعه عکس  3x4جدید ،داشته باشند.

 -5ارائه اسناد مورد نیاز برای صدور معرفینامه خروج همراه مریض (عودت به وطن همراه مریض)
 درخواست (عریضه)
 اسناد هویتی (تذکره)
 اسناد مراکز درمانی
 یک قطعه عکس  3x4جدید

 -6اسناد مورد نیاز برای صدور نامه خروج خانواده (عودت به وطن خانواده)
 ارائه درخواست (عریضه)
 ارائه اسناد هویتی(تذکره)
 ارائه نکاح نامه رسمی برای زن وشوهر
 ارائه گواهی تولد برای فرزندان
 حضور و رضایت سرپرست خانواده و تماو اشخاصی که به افغانستان برمی گردند الزامی بوده و هر کداو باید
یک قطعه عکس  3x4جدید ،ارائه نمایند.


رضایت والدین (پدر و مادر) برای برگشت اطفال به افغانستان الزامی می باشد .در صورتی که یکی از والدین
حضور نداشته و اعالو رضایت ننماید ،اطفال اجازه خروج ندارند.



در صورتی که زن و شوهر از همدیگرجدا شده باشند ،ارائه طالقنامه رسمی و مشخص شدن حضانت اطفال
شرط خروج،کودکان میباشد.

 در صورتی خانم به تنهایی ق صد برگ شت به افغان ستان را دارد ،باید اولیای شرعی و قانونی وی (در صورت
متاهل بودن اجازه شوهر و در صورت مجرد بودن اجازه پدر) رضایت داشته باشند.
 در صورتی که اولیاء خانم ،در ایران ح ضور ندا شته با شند ،مراجعه آنها به نمایندگی های وزارت امورخارجه و
یا وزارت امور مهاجرین و اعالو رضایت شان ،الزامی است.

