
 ( 6/9/1400هیات وزیران و ابالغ شده به تاریخ  8/1400/ 26جدول تعرفه خدمات کنسولی )مصوبه 

 مربوط به سجالت و احوال شخصیه: امور الف تعرفه )یورو( 

 روز از تاری    خ تولد( 15ثبت والدت و صدور شناسنامه در مهلت قانونی )تا  25

 ماه بعداز تاری    خ تولد(   6روز تا   16قانونی )از  ثبت والدت و صدور شناسنامه بعد از مهلت  35

 ماه از تاری    خ تولد(   6ثبت والدت و صدور شناسنامه بعد از مهلت قانونی )بعد از   50

( 976( ماده )6ثبت والدت و صدور شناسنامه بانوان مشمول بند ) 35  ( قانون مدنی )در هر سنی

 تعویض شناسنامه  30

 ناشی از فقدان )نوبت اول( صدور شناسنامه مجدد  45

 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان )نوبت دوم(  90

 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان )نوبت سوم و پس از آن(  150

50  
 

 تغییر نام و نام خانوادگ

 حل  اختالف سند سجل  30

 الصاق عکس به شناسنامه   10

 صدور گوایه تجرد  20

 هوشمند مل صدور کارت   25

 صدور کارت هوشمند مل ناشی از فقدان )نوبت اول(  50

 صدور کارت هوشمند مل ناشی از فقدان )نوبت دوم( 70

 صدور کارت هوشمند مل ناشی از فقدان )نوبت سوم و پس از آن(  90

 صدور اجازه ازدواج اتباع ایرانی در خارج از کشور  17

 صدور پروانه زناشون   30

 ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن ایرانی  25

 ثبت ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارج   35

 صدور سند ازدواج  15

50 ) ی ایط حضور زوجیر  ثبت طالق )در شی

 ثبت طالق )یکطرفه بدون استعالم از مرکز(  65

 بت طالق )یکطرفه با مجوز مرکز( ث 115

 صدور سند طالق   30

15   ) ی تصویر )کنی  برابر اصل از سند طالق و یا ازدواج به درخواست ییک از زوجیر

25  
 

 اخذ آثار انگشتان در نمایندگ

 پیشینه  ء درخواست صدور گوایه عدم سو  25

 پیشینه خارجیانی که مدنی در ایران اقامت داشته اند  ء درخواست صدور گوایه عدم سو  50

 ترجمه صفحه اول شناسنامه )گوایه والدت(  20

 یا ترجمه کامل شناسنامه( هل )أصدور گوایه ت 30

 تایید و ترجمه گوایه والدت )درج مهر اص 20
 

 الت( درصورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگ

ی موقت   32  نصب قیم یا امیر

 اضافه کردن نام فرزند خارج  در شناسنامه ایرانی مادر  10

 تایید عکس اتباع ایرانی )هر قطعه(  3

 ارسال پاسخ دارنده اوراق قضان  به مراجع قضان   10

 مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروج  برای عابرین غیر مجازانجام  35

 صدور گوایه فوت )در صورت ثبت فوت( هر برگ  14

 ها  30
 

 ثبت موقت کشنی در نمایندگ

 تصدیق تقاضانامه شپرسنی  15

یع در   10  و صدور گوایه مربوطه اجرای صیغه ازدواج دایم شی
 

 نمایندگ

 و صدور گوایه مربوطه  50
 

یع در نمایندگ  اجرای صیغه طالق شی

 عنوان مقامات محل ه  یت بصدور گوایه احراز هو  20



ونییک هویت انفرادی  5  استعالم الکیی

 هوی ز تایید احرا  5
 

 ت با امضای رییس نمایندگ

 مکاتبه با مرکز جهت انتقال پیکر اتباع غیر ایرانی به داخل کشور   50

 امور مربوط به گذرنامه و مشمولی   : ب تعرفه )یورو( 

 صدور و تعویض گذرنامه  100

ی گذرنامه افراد کمیی از دو سال تمام   50  صدور اولیر

 صدو گذرنامه عابرین غیر مجاز 250

 صدور گذرنامه مخدوش و مفقود  180

 صدور گذرنامه مخدوش و مفقود دوم به باال   300

 صدور گذرنامه پناهندگان بار اول  200

 تغییر محل اقامت از ایران به خارج  20

 استعالم تاری    خ آخرین خروج از کشور 20

ه تسهیالنی  20 ی و غیر  صدور خروج مشمولیر

ی بند  20 ی نامه(  9ماده  الف صدور برگ عبور )به استثنای مشمولیر  آییر

ی   30  تقاضای دریافت مجوز برای بار سوم خروج ویژه مشمولیر

 تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های خرید خدمت  20

 تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های معافیت پزشیک  20

ی  20  تایید امضای مشمول بر روی کاربرگ های معافیت رهی 

 کاربرگ های معافیت کفالت تایید هر امضا بر روی   20

 تایید هر امضا بر روی کاربرگ های درخواست تعویض یا المثنی کارت معافیت و یا انجام خدمت شبازی  20

 های خارج  )تقاضای روادید، تایید گذرنامه و ...( برای هر نفر  20
 

 صدور یادداشت برای نمایندگ

 امور مربوط به تابعیت ج:  تعرفه )یورو( 

 اظهارنامه بقا به تابعیت پدر  20

 سند بقا به تابعیت پدر  40

 اظهاریه تحصیل تابعیت   30

 ( یورو 100 به ازای هر همراه) سند تابعیت  50

 اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر 25

 موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر  35

 درخواست بازگشت به تابعیت اصل )بانوان(  25

 موافقتنامه رجوع به تابعیت اصل )بانوان(  25

 درخواست بازگشت به تابعیت اصل ایرانی )بانوان(  20

 موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصل ایرانی )بانوان(  20

 درخواست  اختیار تابعیت زوج  25

 موافقتنامه اختیار تابعیت زوج  45

 تقاضانامه خروج از تابعیت  50

 ( یورو 100به ازای هر همراه ) تابعیت سند خروج از   250

 درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسالیم ایران  20

 سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسالیم ایران  40

 درخواست تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارج   35

70 
فرزندان متولد از مادر ایرانی )طرح  درخواست تجدید نظرخوایه از مخالفت یا درخواست تابعیت برای  

 کمیسیون تابعیت وزارت کشور( 

 سند شناسان  تابعیت خارج   250

 امور مربوط به تایید اسناد و مدارک تجاری )امور مایل و اموال( : د  تعرفه )یورو( 

60 
کت ها )ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسیم وآگیه های   کت، صورت تصدیق اعتبار و شمایه شی شمایه شی

ه(  کت نامه و غیر که، شی  مطالبات مجمع عمویم، گوایه سهام و سهم الشی



60 
، گوایه های شمایه گذاری، گوایه  تصدیق اعتبار و شمایه بازرگانان )درصورت ارایه مدرک مانند کارت بازرگانی

ه(   و غیر
 های مربوط به مالکیت بازرگانی

 نامه   60
ی
کت ها تصدیق معرف  نمایندگان شی

  
 صورتحساب یا پیش رسید فروش کاال 

 یورو   150تا   1از  20

 یورو   1500تا   151از  70

 یورو  7500تا   1501از  120

 یورو   15000تا   7501از  240

 یورو  75000تا   15001از  500

 یورو به باال  75001از  1000

  
 بها یا مبلغ مندرج در صورتحساب تصدیق شده( یا مقصد کاال )در صورت ذکر   أ تصدیق گوایه مبد

 یورو   150تا   1از  20

 یورو   1500تا   151از  70

 یورو  7500تا   1501از  120

 یورو   15000تا   7501از  240

 یورو  75000تا   15001از  500

 یورو به باال  75001از  1000

 در صورت عدم ذکر بها یا عدم تصدیق صورتحساب   1000

  

تصدیق سالم یا معیوب بودن کاال، گوایه استاندارد کاال، گوایه بازرش کاال، گوایه بهداشنی کاال )در صورت  
 ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورتحساب تصدیق شده( 

 بورو   150تا   1از  50

 یورو   150000تا   151از  110

 یورو   1500000تا   150001از  200

 یورو به باال   15000001از  400

 یا عدم تصدیق صورتحساب  در صورت عدم ذکر بها  400

  
ی بها   تصدیق اسناد تملک، مطالبات داران  یا اموال در صورت تعییر

 یورو   150تا   1از  15

 یورو   1500تا   151از  60

 یورو به باال   1501از  100

  
 اسناد تملک، مطالبات، داران  یا اموال بدون ذکر بها تصدیق 

 امالک یا اموال غیر منقول  100

 از ارزش بهای کاال درصد ارزش خالص کاال  3
 

 اموال منقول با تشخیص نمایندگ

 درصد کل  5معادل 
 مبلغ وصول شده 

 یا به وسیله  وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولت های خارج  از طریق 
 

نمایندگ
ی الملل   اقدامات دیپلماتیک یا قراردادهای بیر

 جمع آوری و وصول ماترک منقول به ازای هر پانصد هزار ریال   درصد ارزش خالص کاال3

 جمع آوری و وصول اموال غیر منقول  درصد ارزش خالص مال  7معادل 

 تحریر ترکه و مهر و موم آن  درصد ارزش خالص ماترک 5معادل 

ه  درصد از جمع بها   7به نسبت  ی آالت و غیر ل، ماشیر ی
 حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه میی

  5معادل 
 

 کنند. حق الزحمه اخذ دیه، بیمه و خسارت افرادی که به هر علنی در خارج از کشور فوت یم   درصد دریافنی نمایندگ

  درصد از درآمد خالص  7معادل 
 

 فروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگ

ی اشخاص حقیقی و حقوفی   20  تصدیق قرارداد کار، بیر

ی اشخاص حقیقی )بدون بار مال(  20  تصدیق قرارداد، بیر

  
ی اشخاص حقیقی و حقوفی )با بار مال(   تصدیق قرارداد بیر



 یورو   150تا   1از  20

 یورو   1500تا   151از  40

 یورو به باال   1501از  70

  
 امور کیل و متفرقه : ه

 تصدیق انواع اقرارنامه، تعهدنامه، رضایت نامه، بذل اموال منقول یا غیر منقول  20

 های جمهوری اسالیم ایران در خارج از کشور 20
 

 تصدیق امضا و مهر دوایر دولنی و نمایندگ

 تصدیق امضا و مهر مراجع رسیم و دوایر دولنی خارج    30

 اشخاص متفرقه )اتباع جمهوری اسالیم ایران(  ی تصدیق امضا  15

 تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال غیر منقول  132

 تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال یا فروش اموال منقول 30

20 
، امور اداری، بانیک،  

 
تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند دریافت مستمری یا حقوق بازنشستیک

ه   قضان  و خرید اموال منقول و غیر

 تصدیق امضای ذیل وکالتنامه برای خرید اموال غیر منقول  50

 ابالغ فسخ وکالتنامه به وکیل  20

 درصد تعرفه تایید   10
 بند شده برای هر  

 )هر صفحه( 114تا   85تایید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای 

40 
 ها 

 
  50سطر )  15 از کمیی   -کلمه   15سطر و هر سطر    25)هر صفحه  حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگ

 درصد( یک صفحه کامل محاسبه یم گردد.( 

ی مکاتبه با   15  مقامات محل به درخواست مراجعیر

( برابر اصل کردن سند )مهر و امضا( در صورت درخواست شخیص افراد  15  تصویر )کنی

20   
 

 استعالم، ترجمه و تایید گواهینامه رانندگ

ل 25 ی  صدور نامه برای ترخیص لوازم میی

15 
ه از موارد دارای تعرفه با   غیر

ادارات مرکزی و یا دفاتر استانی وزارت امور خارجه و  هرگونه مکاتبه در موضوعانی
 ها و یا سازمان های داخل کشور به درخواست شخیص افراد 

 
 یا سایر نمایندگ

20 
ونییک   ی از سامانه الکیی ونییک مربوط به وزارت امور خارجه و یا اخذ هر شماره رهگیر

ثبت نام در سامانه الکیی
 درخواست متقاضی که توسط کارمند وزارت خارجه صورت پذیرد. مربوط به وزارت امور خارجه به 

20 
، که توسط کارمند وزارت امور خارجه   ثبت نام در سامانه روادید وزارت امور خارجه بنا به درخواست متقاضی

 صورت پذیرد 

 تصدیق صحت صدور و اصالت سند صادره از سوی مراجع داخل   20

20 

 به درخواست 
 

ارایه خدمات کنسول توسط کارمند وزارت امور خارجه در مکانی خارج از محل استقرار نمایندگ
ونییک مربوط به وزارت امور خارجه )عالوه بر تعرفه مصوب   ی سامانه الکیی متقاضی به ازای هر شماره رهگیر

 ذکور( خدمت م

 چاپ و الصاق گوایه آپوستیل  25

 مهر و موم )پلمپ( اسناد و مدارک  10

 ثبت و تصدیق وصیتنامه   30

24 
ی   غتایید مدارک تحصیل دانش آموزان، مدارک فار  التحصیل دانشگایه و ریز نمرات، به ازای هر شماره رهگیر
ونییک مربوط به وزارت امور خارجه    سامانه الکیی

24 
ی افتخاری، تقدیرنامه ها به   ، فنی و حرفه ای، شغل، پایان دوره علیم و یا تخصیص، دکیی تایید گوایه آموزشی

ونییک مربوط به وزارت امور خارجه   ی سامانه الکیی  ازای هر شماره رهگیر

 تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس )بدون بار مال(  30

 )با بار مال(تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس  160

ه( برای افراد حقیقی و بدون بار مال  20  صدور انواع گوایه )نسبت، تابعیت، اقامت و غیر

5   
 

 تاییدمهر و امضای وزارت امور خارجه و یا دفاتر استانی بر روی اسناد و مدارک در نمایندگ

15 
استعالم صحت صدور، اصالت اسناد و مدارک خارج  و یا مهر و امضای مندرج بر آن ها از مراجع ذیصالح  

 خارج  

 ( یورو 5حداکیر ) 
 در هر دقیقه 

 و یا پاسخگون  به سواالت و یا موارد مشابه بر بسیی خطوط مخابرانی بر اساس زمان مکالمه  
 مشاوره تلفنی

 


