
 اطالعیه تغییرات خدمات کنسولی

 

شود و هیچ نهاد خصوصی اعم از شرکت خدمات کنسولی صرفاً و منحصراً توسط بخش کنسولی سفارت انجام می

ها، افراد و یا نهادهایی که با عناوین و ادعاهای مختلف اقدام به گرفتن کدرهگیری یا ارایه سایر خدمات می نمایند، 

 .کنسولی ندارند و مسئولیت آن با خود مراجعه کننده استارتباطی با سفارت و بخش 

احتراماً با هدف ارایه تسهیالت بهتر و سریعتر به هموطنان گرامی مطالب زیر را به اطالع می رساند؛ از هموطنان 

گرامی تقاضا داریم جهت کسب اطالع از نحوه ی ارائه خدمات کنسولی و مدارک مورد نیاز به بخش کنسولی سایت 

مراجعه و پس اطمینان از کامل بودن مدارک و اخذ کد  https://uk.mfa.gov.ir  ارت به آدرسسف

و اخذ نوبت از سامانه نوبت  https://mikhak.mfa.gov.ir رهگیری از سامانه میخک

فقط در وقت مقرر به بخش کنسولی سفارت مراجعه   https://appointment.mfa.gov.ir گیری

  .فرمایند

 

ست هنگام مراجعه به بخش کنسولی از کامل بودن مدارک اطمینان حاصل نموده و فرمهای مربوطه خواهشمند ا

را تکمیل نمائید تا در وقت شما و سایر هموطنان عزیز صرفه جویی گردد. چنانچه سوالی دارند به علت اینکه 

ای ه ند حتما از طریق ایمیلکارکنان کنسولگری در طول روز مشغول انجام امور اداری سایر هم میهنان عزیز هست

زیر سواالت خود را مطرح فرمایند و چنانچه حتما نیاز است که تماس تلفنی بر قرار نمایند؛ شماره تلفن خود را 

 .در ایمیل ذکر فرمایند تا همکاران ما با شما تماس برقرار نمایند

 

 امور روادید

lon.visa@mfa.gov.ir 

 امور دانشجویی

lon.student@mfa.gov.ir 

 امور گذرنامه

mailto:lon.visa@mfa.gov.ir
mailto:lon.student@mfa.gov.ir


lon.passport@mfa.gov.ir 

 امور وکالتنامه

lon.vekalat@mfa.gov.ir 

 امور سجالت: شناسنامه، ازدواج، طالق، تولد، فوت و غیره

lon.sejelat@mfa.gov.ir 

 

چنانچه در هر صورت نیاز به تماس تلفنی وجود دارد؛ خواهشمند است صرفا در موارد بسیار ضروری از ساعت  -

تماس حاصل  242داخلی  00442022224000غیر از روزهای تعطیل با شماره تلفن بعداز ظهر  4لغایت  2

 .نمایند

 

چ نهاد شود و هیالزم به تأکید است که خدمات کنسولی صرفاً و منحصراً توسط بخش کنسولی سفارت انجام می -

گرفتن کدرهگیری یا ارایه خصوصی اعم از شرکت ها، افراد و یا نهادهایی که با عناوین و ادعاهای مختلف اقدام به 

 .سایر خدمات می نمایند، ارتباطی با سفارت و بخش کنسولی ندارند و مسئولیت آن با خود مراجعه کننده است

 

گردد شود که جهت انجام امور کنسولی، صرفا تعرفه مصوب دولت در بخش کنسولی سفارت دریافت میتاکید می -

 .دی مرتبط با بخش کنسولی نیستو هر گونه وجه اضافی توسط هر فرد و نها

 

 :لطفا جهت بهبود امور و خدمات بهتر، صرفا انتقادات و پیشنهادات را به ایمیل زیر ارسال فرمایید -

 

 ارسال پیام به بخش کنسولی

iranconsulate.lon@mfa.gov.ir  

لندن -بخش کنسولی سفارت جمهوری اسالمی ایران   
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