
خواهشمند است نسبت به تایید گواهی تجرد اینجانب با مشخصات زیر اقدام فرمائید: باسالم ، 
م و نام خانوادگی :                                                        نام پدر :                               شماره شناسنامه:   نا

صادره از حوزه:                  شهرستان :                               متولد :                         علت تقاضاي گواهی تجرد:

سابقه ازدواج
تاکنون ازدواج نکرده ام

 در تاریخ :                         ازدواج کرده ام و در تاریخ :                         منجر به طالق ، فسخ نکاح ، بذل یا انقضاء مدت یا فوت همسر شده است.

را می پذیرم. مراتب فوق را با علم به صحت آن تکمیل نموده و درستی آن را تعهد مینمایم و درصورت اثبات هرگونه خالف و کتمان حقایق مسئولیت قانونی آن 
 نشانی و شماره تلفن در خارج از کشور :    

این گواهی بعنوان گواهی عدم کسب درآمد معتبر نمیباشد.                                              نام و نام خانوادگی متقاضی

تاریخ و ا مضاء

  

مدارك الزم  : 
1- تکمیل فرم شماره یک لطفا" تایپ شود

اصل گذرنامه معتبر ایرانی درصورت عدم اعتبار گذرنامه نسبت به تعویض آن همزمان اقدام نمائید  -2
 3- اصل شناسنامه ایرانی

4- هزینه تأیید به فهرست هزینه خدمات کنسولی رجوع فرمائید) (
5- درصورتیکه قبال ازدواج نموده و در حال حاضر مطلقه میباشید اصل طالقنامه را ارسال دارید

. ضروري ميباشد  ارسال سند فوت–در صورت فوت همسر  -6

درتنظیم این فرم موارد ذیل باید رعایت شود
الف  :ق سمت ذیل باید بطور کامل توسط متقاضی تکمیل گردد

ب  : امضاء روي این درخواست باید با امضاء موجود در گذرنامه مطابقت داشته باشد 
ج : درخواست باید بدون خدشه خط خوردگی و الك گرفتگی باشد 

د  : درخواست نیاز به تأیید امضاء محضري Notary Public ندارد.

 ) در اين قسمت چيزي ننويسيد"لطفا(

 درخواست گواهي تجرد 
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 ���وری اسال�ی ا�ان
وزارت ا�ور خار�

اداره �ل ���و�ی - اداره �جالت و ا�وال ����ه
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