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 ثبت ازدواج زن ايراني و مرد خارجي
 

 

 
 :مدارك الزم 

 ؛) 100فرم مشاره  (تكميل فرم مشخصات فردي )1
  ؛)203فرم (تكميل فرم متقاضيان ثبت ازدواج  )2

o در صورت درخواست آتيب مادر و ازدواج زن ايراني با مرد خارجيپس از ثبت ، 
را با ارائه آارت شناسائي و گواهي والدت در شناسنامه توان نام فرزند  مي

 . مادر درج منود
  ؛اصل شناسنامه جديد زوجه )3

o هاي مجهوري اسالمي ايران  هاي املثين بايد از طريق منايندگي دارندگان شناسنامه
در خارج يا بستگان خود در ايران و مراجعه به وزارت امور خارجه و سازمان 

 .يه و ارائه گواهي جترد نيز اقدام منايندثبت احوال نسبت به هت
  ؛نامه حمضري پدر زوجه براي خنستني ازدواج اصل اجازه )4
  ؛آه پدر فوت منوده باشد ارائه اصل گواهي فوت پدر در مواردي )5

o نيازي به ارائه اجازه نامه ،منايند بانواني آه براي دومني بار ازدواج مي 
 .ر شناسنامه ثبت شده باشدبايست د ا ميهنپدر ندارند وليكن طالق آ

 اصل گواهي عقد شرعي صادره از مراآز و مؤسسات ديني و آپي آن ؛ )6
o )03-34727943مرکز اسالمی اهل البيت با جناب آقای ساوادا به شماره تماس در حال حاضر با                                         

 .)در اين خصوص هماهنگي الزم به عمل آمده است
  ؛به دين مبني اسالم و آپي آن )غري مسلمان(اهي تشرف زوج اصل گو )7
موافقت آتيب دولت متبوع مرد مبين بر بالمانع بودن ازدواج با زن  )8

 ايراني يا ارائه سند ازدواج حملي ؛
 قطعه عكس جديد يكسان، غري فوري و بدون عينك براي هر يك 9ارائه  )9

  ؛از زوجني
  ؛حضور زوجني در حمل سفارت جهت امضاي دفاتر ثبت ازدواج )10
  ؛اصل گذرنامه زوج و آپي آن )11
هاي واگريدار، تاالمسي و  اصل گواهي پزشكي مبين بر نداشنت بيماري )12

اعتياد به مواد خمدر براي زوجني آه ازسوي پزشك خانوادگي و يا 
  ؛مراآز هبداشيت معترب صادر شده باشد

  ؛ ژاپن يشينه صادره از اداره پليساصل گواهي عدم سوء پ )13
o  بايد گواهي ياد شده را از سفارت آشور خود در ژاپين آقايان خارجي غري 

 . دريافت منايندژاپن 
o  در صورت اعالم انصراف آتيب زوجه مبين بر عدم نياز به اين گواهي، نيازي به

 .باشد ارائه آن مني
اي رايج زندگي ه مني هزينهأتعهد حمضري زوج مبين بر توانائي ت )14

مني هزينه بازگشت زوجه و فرزندان به أمطابق با شئونات زوجه و ت
  ؛ايران

o مذآور، نيازي به ارائه اين مدرك نيست در صورت انصراف آتيب زوجه از تعهد. 
  ؛گواهي جترد زوج )15

o  در صورت انصراف آتيب زوجه از در خواست گواهي جترد، نيازي به ارائه آن
 .نيست

هزينه ثبت ازدواج و نيز هزينه صدور پروانه براي آگاهي از  )16
  ؛يديهاي خدمات آنسويل مراجعه فرما زناشويي، به فهرست هزينه

 راهنما


