
 تایید و تصدیق اسناد

اسناد که به تایید وزارت امور خارجه ج.ا. افغانستان ، نمایندگی های آن در والیات و سایر نمایندگی های سیاسی 

 مطابقو قونسلی ج.ا. افغانستان در خارج رسیده باشد یا از جانب وزارت امور خارجه ج.ا. ایران تایید شده باشد ، 

 در این سفارت تایید میگردد.بعد از حصول اطمینان از صحت اسناد، ، طرزالعمل های قونسلی و هدایات مرکز 

 

 شرایط تایید اسناد:

 اسناد تجارتی:

 روی اسناد مهرو تایید وزارت امور خارجه ج.ا. ایران 

 )تائیدیه اتشه تجارتی سفارت )شهرک غرب 

 معرفی نامه شرکت 

 ارائه اصل اسناد 

  دالر امریکایی 125هزینه تایید 

 اسناد تحصیلی:

 نمرات ریز وو متوسطه  پیش دانشگاهی دوره اصل مدارک -

 نمرات ریزو  سند لسانس )کارشناسی(اصل  -

 نمرات ریزو  (کارشناسی ارشد) سند ماستری اصل -

 اصل سند دکتری و ریزنمرات -

آموزش و پرورش اداره پرورش کل ،  و مهر و تایید وزارت آموزش و دیپلم ابتدا اصل نمراتمتعلمین مکاتب برای 

 .وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران الزامی می باشد بعداًمنطقه و 

 مریکایی دالر ا 10هر مقطع  اسناد تحصیلی تایید هزینه

 دالر امریکایی 10هزینه تایید ترجمه اسناد تحصیلی هر مقطع 

 که در افغانستان تحصیل نمودند : صآنعده اشخامدارک تحصیلی 

با تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی افغانستان رسیده  Transcript and certificateاصل مدارک 

 باشد .

 هزینه تایید اسناد:

  :دالر 50تایید ترجمه نکاح خط، اقرارخط زوجیت، وثیقه مجردی، بالمانع بودن ازدواج، طالق خط 



  بعد از مهرو تایید وزارت امور خارجه ایران:  تایید ترجمه وکالت خط، حصروراثت، اقرارخط، اسناد تجارتی

 دالر 125

  :)دالر 10تایید اسناد تحصیلی )هر مقطع تحصیلی 

 گردد.گواهی فوت و تصدیق مریضی به طور مجانی تایید می 

 

 تمدید پاسپورت دانشجویی :

)نامه وزارت علوم با تایید وزارت خارجه ج.ا. ایران( و اخذ نوبت اینترنتی جهت تمدید از گواهی اشتغال به تحصیل 

 سایت نوبت دهی سفارت الزامی میباشد.

 

 : اخذ نوبت اینترنتی برای تثبیت هویت دانشجویان 

 داشتن گواهی اشتغال به تحصیل )نامه وزارت علوم با تایید وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران( الزامی می باشد. 

 

 : )اساتید محترم( بورسیه های رسمی

خارجه جمهوری اسالمی ایران رسانده  امور تایید وزارتواهی اشتغال به تحصیل خویش را برای بار اول حتما به گ 

 و سپس به سفارت مراجعه فرمایند. باشند

 دفعات بعد گواهی اشتغال به تحصیل شان از دانشگاه گرفته و به سفارت مراجعه کنند .

  

ان شپایان نامه های در صورت تمایل یک نسخه از  دانشجویان فارغ تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری -

تان شناسی )اتاق فرهنگ و تمدن( با مشخصات در اختیار بخش دانشجویی سفارت قرارداده تا در بخش افغانس

 کامل شما نگهداری شود و در صورت کارا بودن طرح پایان نامه و یا امکانات کاری به شما اطالع داده می شود.

 ترک تابعیت :

 .نامه تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران در خصوص موافقت به حصول تابعیت آن کشور 
  مدارک شناسایی که افغان بودن شخص را ثابت بسازد.سند هویت افغانستان و یا 
 )تذکره یکتن اقارب اصولی شخص )پدر ، پدرکالن، برادر، خواهر، کاکا 
 12 .قطعه عکس رنگه 
 .پروانه زناشویی پدر و مادر صادره از اداره اتباع وزارت کشور 
 خانه پری فورم های ترک تابعیت و تکمیل فورم نشان انگشتان 
 ث نماینده شخص جهت انجام امور اداری مربوطه در کابل.تعیین یکتن بحی 
  دالر 10هزینه 


