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  خارجيو زن ثبت ازدواج مرد ايراني
 

 

 
 قانون مدني اين قبيل بانوان پس از ثبت ازدواج 976 ماده 6براساس بند 

شوند و براي آهنا شناسنامه و گذرنامه ايراني صادر  تبعه ايران حمسوب مي
 .شود مي
 

 :مدارك الزم 
 ؛)204ل فرم شماره تكمي( درخواست آتبي زوجين  )1
 ؛اصل شناسنامه زوج )2

o هاي المثني بايد از طريق نمايندگي و يا از طريق بستگان خود در ايران و  دارندگان شناسنامه
مراجعه به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال نسبت به تهيه و ارسال گواهي تجرد نيز 

 ؛اقدام نمايند
 ؛ زوجهاصل و تصوير گواهي والدت و آارت شناسايي )3
 به بيماري مقاربتي، الءگواهي تندرستي زوجين مبني بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابت )4

 ؛تاالسمي و ايدز
 ؛سسات مذهبيؤاصل و تصوير گواهي عقد شرعي صادره از مراآز و م )5

o 03-34727943 مرکز اسالمی اهل البيت جناب آقای ساوادا به شماره تلفن  در حال حاضر با  
 ؛ استبه عمل آمدهزم ال در اين خصوص هماهنگي

 ؛گواهي تشرف به دين مبين اسالم )6
o رتيكه زوج مسلمان و زوجه غير مسلمان باشددر صو. 
o ؛عمل آمده استه در اين خصوص با مساجد ذآر شده هماهنگي الزم ب 

 ؛اصل و تصوير گواهي ازدواج محلي )7
 ؛ قطعه عكس زوج4 قطعه عكس زوجه با حجاب اسالمي و 7ارائه  )8

o  ؛، جديد، غير فوري و بدون عينك باشد3*4 در قطع بايدعكسها 
o شود واسطه ثبت ازدواج،  همزمان شناسنامه صادر ميه نظر به اينكه براي بانوان خارجي ب، 

 ؛اقدام نمايند 208بايست نسبت به تكميل فرم شماره  اين دسته از متقاضيان مي
در صورت تمايل زوجه به برخورداري از نام خانوادگي زوج در شناسنامه ايراني تكميل فرم شماره  )9

؛ بانواني آه آارت شناسايي يا گذرنامه آنها با نام خانوادگي همسرشان صادر اشدب الزامي مي 209
 شده باشد، نيازي به تكميل اين فرم ندارند؛

 ، الزم است آه ماه باشد6متقاضياني آه فاصله تولد فرزند آنها با تاريخ وقوع عقد آمتر از  )10
 ايند؛برقرار نمقبل از تهيه مدارك فوق با بخش آنسولي سفارت تماس 

 راهنما


