
 
 سفارت جمهوري اسالمي ايران

 توآيو

 
 
 

 ثبت ازدواج مرد ايراني و زن خارجي
 

 
 
 
 
 

 
ضمن اقرار به عدم تأهل و با ارائه مدارك ) با مشخصات ذيل(اينجانبان 

 ازدواج آرده و اآنون ثبت  _____/__/ __مناييم آه در تاريخ  الزم، اقرار مي
 ) :آقا(مشخصات زوج                   :رمسي ازدواج خود را درخواست دارمي

  _________ نام پدر ______________________________________________نام خانوادگي   ____________________________نام 
  _______ شهر ______________________ صادره از حوزه _________________شماره شناسنامه 

 ________________ شهر _________________________آشور :  محل تولد _____/ __ /__ تاريخ تولد 
 : نشاني در ژاپن

Address:  __________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________Mobile ___________________________ 

Telephone
℡

_________________________________Fax ______________________________E_Mail _______________ 

 ) :خامن(مشخصات زوجه 

فارسي 
__________________ 

فارسي 
 نام _______________________________

التني 
___________________ 

  نام خانوادگي

التين 
________________________________

فارسي 
نام  __________________

التني  پدر
___________________ 

فارسي 
نام  __________________

التني  مادر
___________________ 

 _____________ صادره از _____________شماره گذرنامه 

_____________ شهر _______________آشور : محل تولد

___________________تابعيت  _____ / __ /__ تاريخ تولد 

 : نشاني در ژاپن
Address:  __________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________Mobile ___________________________ 

Telephone
℡

_________________________________Fax ______________________________E_Mail _______________ 

اء زوج                                                  امضاء زوجه                                     امض  

 

:فرم مشاره



 وي توک– ايران ی اسالمیسفارت جمهور
  

   :     شماره ثبت در کامپبوتری             پرسشنامه مشخصات  فرد   
 یفردمشخصات 

  نام  
  

  ینام خانوادگ  
  

 نام پدر
  

 )سال/ماه / روز( خ تولديتار
  

 شماره شناسنامه 
  

 محل تولدشهر  
  

 یلي تحصن مدرکيآخر 
  

 ري         خد؟  بله يدانشجو هست
  

 د؟ي کنی میچند سال است که در ژاپن زندگ 
 

  درژاپنیشغل فعل
  

 

 د؟يدار مهارت یدرچه کارهائ 
 

 
  

 رانيخروج از ا یچگونگ
     غبرمجاز   مجازرانينحوه خروج از ا 

  
 رانين خروج از ايسال اول 

  
 رانيمقصد از اکشور  

  
 رانين خروج ازايسال آخر 

  
 یرفانوني                 غ یقانون :          نحوه ورود به ژاپن  

  
 ؟ی با پاسپورت چه کشوریرقانونياگرغ

 

 ري                    خد؟   بله يپورت شده ايا تابحال از ژاپن ديآ 
  

  
 

  
  یت سربازيوضع

   بي                          غا                       خدمت کرده                       معاف                                      مشمول   
  

 نوع اقامت در ژاپن  
                 اقامت مدت دارک سالهي      اقامت        یلي تحصیزاي                   وی ازدواجیزاي                     و معتبریزاي   و

          (over stay)یرقانوني                           اقامت غ )kari homen( هومنی                    اقامت کار     اقامت دائم 
  
 

                                             فوت همسر     طالق                                       متاهلمجرد    ت تاهل   ي  وضع
              ثبت طالق در سفارت ی                   ثبت طالق در شهردار                         ثبت ازدواج در سفارت  یثبت ازدواج در شهردار

  
  

 مشخصات همسر
 همسرنام 

  
 مسر هینام خانوادگ

  
 کشور محل تولد همسر

   
  

 در ژاپن  و تلفنینشان
  محل سکونتینشان

  
 
 

 ℡محل سکونت تلفن 
  

  محل کارینشان
  
 

 ℡ محل کارتلفن
  

 ران ي در اینشان
 

℡ راني              تلفن در ا      

 تلفن همراه
   

  
کنم ید و امضاء ميي خودرا تایصحت نوشته ها   

                             )د ينجا را امضاء کنيلطفا ا                                                                                                                         ( 

 


