فرم 410
بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دیسی

EMBASSY OF PAKISTAN
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
1250 23RD STREET N.W., SUITE # 200, WASHINGTON, DC 20037
TEL: (202) 965-4990 FAX: (202) 965-1073 WWW.DAFTAR.ORG

ثبت ازدواج بین مرد ایرانی و زن ایرانی
مدارک مورد نیاز:
 .1تکمیل پرسشنامه امور کنسولی (فرم )001
 .2تکمیل تقاضانامه ثبت ازدواج بین مرد ایرانی و زن ایرانی (فرم )010
 .3اصل شناسنامه جمهوری اسالمی و اصل گذرنامه معتبر ایرانی زوج (مرد) و زوجه (زن)
 .0رضایتنامه رسمی پدر برای دوشیزگان (به فارسی)



رضایتنامه پدر باید توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت احوال ایران تایید شده باشد .
اگر پدر در خارج از ایران سکونت دارد  ،باید کپی صفحه اول گذرنامه وی ضمیمه رضایتنامه ارسال گردد  ،همچنین امضاء پدر
بر روی رضایتنامه بایستی با امضاء مندرج در گذرنامه وی مطابقت داشته باشد.



اگر پدر فوت نموده است ارائه گواهی فوت پدر الزم میباشد.

 .5اصل گواهی ازدواج مذهبی (گواهی صیغه عقد دائم) به زبان فارسی یا انگلیسی ،که حاوی تاریخ ،نام ،نامخانوادگی و امضاء عاقد،
زوجین ،و دو نفر شاهد به صورت خوانا باشد و همچنین میزان مهریه و شرایط ازدواج در آن درج شده باشد.






پیروان اقلیت های رسمی (زرتشتی ،مسیحی ،کلیمی) به منظور ثبت ازدواج باید از مراکز مذهبی خود گواهی ازدواج مذهبی تهیه
نمایند.
در عقد نامه مذهبی باید میزان مهریه و شرایط آن ( منجمله این که آیا مهریه پرداخت شده است و یا به عهده زوج میباشد) درج
شده باشد.
مهریه باید ملکیت داشته باشد ( زوجه بتواند آن را تصاحب کند)
تاریخ ازدواج مندرج در شناسنامه های زوجین ،تاریخ اجرای خطبه عقد توسط عاقد خواهد بود و تاریخ ازدواج درج شده روی
گواهی ازدواج محلی به منظور درج در شناسنامه ها مالک عمل نخواهد بود و رسمیتی ندارد.
با توجه به تفاوت دستورات فقهی مذاهب مختلف اسالمی ،زوجین به منظور جاری نمودن صیغه ازدواج شرعی باید به شخصی که
به امور مذهب خودشان اشراف کامل دارد رجوع نمایند .بنابراین ،پیروان مذهب شیعه باید نزد فرد شیعه مذهب و پیروان تسنن باید
به فرد سنی مذهب رجوع نمایند .ازدواج های شرعی فاقد این شرط قابل قبول نخواهد بود.

 .6کپی کارت ملی یا گذرنامه شاهدین
 .7کپی کارت ملی  ،یا گذرنامه عاقد
 .8اصل گواهی ازدواج خارجی ) (Marriage Licenseصادره از اداره بهداشت ) (Health Departmentیا توسط
 Office of the Registral Generalکانادا صادر شده باشد .فقط گواهی ازدواج صادره به زبان انگلیسی که اصالت آن توسط
سفارت آن کشور در آمریکا ،و یا سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور محل ازدواج تایید شده باشد قابل قبول میباشد .ضمنا" نام
و نامخانوادگی زوجین در گواهی ازدواج میبایست عیناً بصورتیکه در شناسنامههایشان قید گردیده باشد.
 .9هزینه طبق اطالعیه 600

توجه:


ثبت ازدواج دوم در شناسنامه ،مستلزم به ثبت طالق یا فوت همسر اول در شناسنامه میباشد.



ثبت ازدواج ،حتی در صورت مراجعه حضوری ،در همان روز قابل انجام نمیباشد.
July 24, 2018
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تقاضانامه ثبت ازدواج بین مرد ایرانی و زن ایرانی
مشخصات زوج (مرد) – ((موکل))
نامخانوادگي:

نام :
/ماه

تاریخ تولد :روز

/سال

شماره گذرنامه:

نام پدر :

شماره شناسنامه :

نام مادر :

حوزه :

صادره از:

صادره از شهر:

میزان تحصیالت:

اینجانب با مشخصات فوق قبالً سابقه ازدواج رسمي برابر قوانین ایران دارم

مذهب:

شغل:

ندارم

جهت ثبت ازدواج با همسرم به مشخصات ذیل تعهد مينمایم که همسر دیگری ندارم.
امضاء مرد - - - - - - - - - - - - :

مشخصات زوجه (زن) – ((موکله))
نامخانوادگي:

نام :
تاریخ تولد :روز

/ماه

/سال

شماره گذرنامه:

نام پدر :

شماره شناسنامه :

نام مادر :

حوزه :

صادره از :

صادره از شهر :

میزان تحصیالت :

اینجانب با مشخصات فوق قبالً سابقه ازدواج رسمي برابر قوانین ایران دارم

مذهب:

شغل :

ندارم

جهت ثبت ازدواج با همسرم به مشخصات باال تعهد مینمایم که همسر دیگری ندارم.
امضاء زن - - - - - - - - - - :
آدرس دقیق و شماره تلفن محل سکونت خود را در خارج از کشور بنویسید( :لطفا" به انگلیسي و کامل نوشته شود).

____)___-

State:
( ) _ _ _ - _ _ _ _ Cell Phone:

Zip Code:
( ) _ _ _ - _ _ _ _ Work Phone:

Street:
City:
( Home Phone:
Email:

مشخصات عاقد
شماره ملي یا گذرنامه:

نام:

نام خانوادگي:

تابعیت:

محل ازدواج شرعي:

کشور:

شهر:

ایالت:

مشخصات شهود
شاهد اول

نام :

نام خانوادگي:

شماره ملي یا گذرنامه:

شاهد دوم

نام :

نام خانوادگي:

شماره ملي یا گذرنامه:

وکالتنامه جهت اظهار واقعه و امضاء دفاتر ثبت احوال

وکیل
نام و نامخانوادگي :محمد جواهری

نام پدر :احمد

شماره شناسنامه 0505 :

صادره از  :تهران

حوزه شماره  :یازده

تاریخ تولد 1333/50/85 :

شغل :کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمي ایران – واشنگتن
مورد وکالت :به موجب این وکالتنامه وکیل فوق الذکر ميتواند عالوه بر اظهار واقعه ازدواج  ،دفاتر ثبت احوال را نیز از طرف موکلین امضاء نماید .ضمناً
آقای محمد جواهری دارای حق توکیل بغیر نیز ميباشد.
امضاء مرد _____________:

تاریخ _______________ :

امضاء زن  __________________ :تاریخ :

(لطفاً در این قسمت چیزی ننویسید)
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