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سفارت سوئیس
قسمت حافظ منافع خارجی

تائید  /تائیدیه
در چهارچوب حفاظت از منافع ایاالت متحده آمریکا در ایران ،قسمت حافظ منافع خارجی سفارت سوئیس مجاز
میباشد امور دیپلماتیک و کنسولی نظیر تائید مدارک را انجام دهد .این خدمات که طبق موازین سوئیس انجام می
گیرد ،برای مدارکی است که فقط در آمریکا استفاده می شود .روش تائید مدارک توسط این دفتر متفاوت از
روش اعمال شده در ایاالت متحده آمریکا است .برای اطالعات بیشتر با وزارت امور خارجه آمریکا تماس
بگیرید.
خدمات مریوط به تائید وتائیدیه در درجه اول به اتباع آمریکا و دارندگان کارت اقامت دائم ایاالت متحده ارائه
میگردد .اتباع غیر آمریکایی (به عنوان مثال ،اتباع ایرانی) تنها در صورتی از این امکانات بهره مند میشوند که
مدارکی دال بر نیاز مقامات ،سازمانها و یا شرکتهای آمریکایی (مانند شرکت حقوقی و یا اداره مهاجرت آمریکا) به
این خدمات را به این دفتر ارائه دهند.
چنانچه شخص مسئول تائید مدراک در این دفتر ،متوجه منظور متن مدرک نگردد یا تشخیص دهد که محتوای
مدرک مبهم ،غیرقانونی ،غیر اخالقی یا مغایر با منافع ایاالت متحده آمریکا میباشد ،وی میبایست از تائید آن
خودداری کند.
تائید امضا
در مورد وکالت نامه ،یکی از طرفین (وکیل و یا موکل) باید تبعه آمریکا و یا مقیم ایاالت متحده باشد .اصل گذرنامه
معتبرآمریکایی یا ایرانی موکل و نیز کپی گذرنامه آمریکائی یا کارت اقامت وکیل باید ارائه گردد .چنانچه به غیر از
تائید وکالت نامه نیاز به امضای شاهد نیز باشد ،برعهده متقاضی است که شاهد خود را با دردست داشتن گذرنامه
معتبرش با خود به این دفتر بیاورد .کارمندان محلی نمیتوانند به عنوان شاهد عمل کنند.
تائید مهر و امضا وزارت امور خارجه ایران
تائید مهر وزارت امور خارجه ایران بر روی مدارکی که ترجمه رسمی شده اند تا شش ماه معتبر میباشد.
 تائیدیه
تائیدیه (به عنوان مثال ،توصیه نامه( فقط برای اتباع آمریکائی صادر خواهد شد.
 تصدیق
این دفتر فقط رونوشت مدارک مربوط به ثبت احوال و گذرنامه های ایرانی را که توسط مقامات آمریکایی بصورت
کتبی درخواست شده اند را گواهی برابر اصل می نماید.
درخواست تائید رونوشت برای مدارک آمریکائی باید مستقیما" از طریق دفاتر و سازمانهایی که مدارک مربوطه
را صادر کرده اند انجام گردد و این دفتر این خدمات را ارائه نمی دهد .برای اطالعات بیشتر به سایت
 www.travel.state.govمراجعه نمایید.
 فرم های انگشت نگاری به هیچ وجه در این دفتر تائید نمیشوند.
 هزینه های مربوط به این خدمات به لایر و بصورت نقد دریافت میگردد (لطفا "به لینک مربوط به هزینه ها
مراجعه نمایید).
 خدمات ذکر شده فقط با داشتن وقت قبلی ارائه میگردند .برای گرفتن وقت لطفا" فقط از طریق اپراتور اقدام
بفرمائید.
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