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 « سال 18فرزند زیر تشکیل پرونده تابعیت برای برای  یا سرپرست قانونی مادر ایرانیبرگه درخواست » 

ماره و کد ملی ش .........................شماره  دارای شناسنامه به............................فرزند  ..............................خانم اینجانب

تبعه  .......................فرزند ....................................با تبعه خارجی آقای  13  که در تاریخ  /  / .....................................

ه استناد ب، امازدواج نموده ....................شماره ه ب ............................. دارای مدرک اقامتی .........................کشور

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب "

و صدور مدارک هویتی  جمهوری اسالمی ایراندرخواست اخذ تابعیت کشور  نامه آن،ینیو آ" 02/07/1398

 دارم. حاصل از این ازدواج به مشخصات زیر برای فرزند 

 تاریخ تولد نام پدر نام خانوادگی نام

   /         /13 

 

 آدرس محل سکونت:

 .................خیابان اصلی.....................محله/روستا...................شهر.........................شهرستان.............................استان

شماره تلفن ....................................شماره تلفن ثابت..................کپال..................کوچه.........................فرعیخیابان 

 ...............................: 2 شماره تلفن همراه.............................: 1 همراه

 
 

 

ح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مطابق قانون اصال که................... فرزند...............................اینجانب

قانون اساسی  42دارم مفاد اصل اعالم میدرخواست دریافت تابعیت جمهوری اسالمی ایران را برای فرزندم داشته،  نامه اجرایی آنو آیین 2/7/1398

فرزندم متعهد می شوم پس از اخذ تابعیت  و کمال صحت و سالمت به بنده تفهیم گردیده است قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در 6 و 5و مواد 

 قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران را رعایت نمایم.  تمامی

 

 تاریخ، اثر انگشت و امضاء متقاضی
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 «سال  برای تشکیل پرونده تابعیت 18 باالیبرگه درخواست فرزند مادر ایرانی » 

.... ............................................ مدرک اقامتیدارای .......................تبعه کشور................فرزند  ..............................اینجانب

به  .......................فرزند .................................... از ازدواج خانم 13  /     /    .متولد ...................................شماره به 

تبعه .................... فرزند ............................. و پدر خارجی به مشخصات آقای........................................ملی شماره

به استناد  ام ومتولد شده......................................به شماره  .............................دارای مدرک اقامتی........................کشور

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب "

و صدور مدارک هویتی  جمهوری اسالمی ایراندرخواست اخذ تابعیت کشور  نامه آن،نییو آ " 02/07/1398

  را دارم.

 

 آدرس محل سکونت:

استان.................شهرستان.........شهر.........محله/روستا................خیابان اصلی................خیابان 

 فرعی...............کوچه................پالک.......شماره

 .................:  2............شماره تلفن همراه:1 تلفن ثابت.............شماره تلفن همراه

 

 

مطابق قانون اصالح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب  که................... فرزند...............................اینجانب

 6 و 5قانون اساسی و مواد  42دارم مفاد اصل اعالم میداشته، درخواست دریافت تابعیت جمهوری اسالمی ایران را  نامه اجرایی آنو آیین 2/7/1398

قوانین و  تمامیمتعهد می شوم پس از اخذ تابعیت  و قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در کمال صحت و سالمت به بنده تفهیم گردیده است

 مقررات جمهوری اسالمی ایران را رعایت نمایم. 

 

 یتاریخ، اثر انگشت و امضاء متقاض

 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


1فرم شماره:   

 

 استناد قانون ه خود بسال  18فرزند زیر مزدوج با مرد خارجی متقاضی تابعیت برای زن ایرانی فرم مشخصات 

 02/07/1398تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 

 

 

 

 

 

 مشخصات فردی:-1

 وضعیت تاهل:     شماره شناسنامه:                 / تاریخ تولد:    /     نام پدر: نام خانوادگی :    نام :

 تابعیت اصلی: محل تولد: محل صدور:

 تابعیت اکتسابی:

 دین : شماره ملی :

 مذهب :

 میزان تحصیالت:

 رشته تحصیلی:

 وچه ک                         نشانی محل سکونت :شهرستان                     شهر                      خیابان   

 پالک                     

                      وچه       ک                    نشانی محل کار: شهرستان                   شهر                       خیابان       شغل:

 پالک

 :)به غیر شماره های اعالم شده(ره تماس ضروریشما                             شماره همراه:               شماره تماس منزل :

 الکپ           وچه                 ک      : شهرستان                   شهر                            خیابان               )به غیر آدرس اعالم شده(آدرس ضروری

 

 اعضاء درجه یک خانواده عبارتند از:-2

 شغل تحصیالت شماره ملی ریخ تولدتا نام و شهرت نسبت
وضعیت 

 تأهل
 تابعیت

  /   /   پدر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

  /   /   مادر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

  /   /   برادر یاخواهر

 

  

 اصلی:

 اکتسابی:

 اکتسابی:
 

 دول را تکمیل کنید :که قبالً با فرد دیگری ازدواج نموده اید این ج در صورتی-3

 تابعیت نام پدر نام و نام خانوادگی همسر 
فاقد /ملی/خانوار/گذرنامهشماره 

 مدرک
 )بهمراه مستندات()دالیل جدایی( : وضعیت ازدواجی قبلی

 کشور ثالث               مجهول المکان                     فوتطالق          

    

    
 الیل جدایی( : )بهمراه مستندات(وضعیت ازدواجی قبلی)د

 طالق          فوت        مجهول المکان        کشور ثالث
 

 محل الصاق عکس
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1فرم شماره:   

 

 حاصل از ازدواج های قبلی: مشخصات فرزندان-4

نام و نام 

 خانوادگی
 تابعیت نام پدر تاریخ تولد

شماره 

ملی/خانوار/گذرنامه/ 

 فاقدمدرک

 وضعیت فعلی

 سایر )باذکرآن( ازدواج زندگی با مادر زندگی باپدر

 /   /        

 /   /        

 

 )همسری که برای فرزند مشترک با او تقاضای شناسنامه دارید(  مشخصات همسر خارجی :-5

 شماره خانوار/گذرنامه نوع مدرک اقامتی تابعیت تاریخ تولد نام پدر نام و شهرت همسر
تاریخ اعتبار 

 اقامت/ویزا/کارت

  /   /   
 

 

 شماره ثابت شماره تماس همراه وضعیت فعلی همسر )بهمراه مستندات( تاریخ دقیق ازدواج شرعی

   کشور ثالث             مجهول المکان       فوت        طالق      ادامه زندگی /   /

  شغل  نشانی محل کار

 

 صات آن را درج نمایید.که دارای پروانه زناشویی با همسر خارجی می باشید مشخ در صورتی-6

 استانداری محل صدور پروانه زناشویی تاریخ پروانه زناشویی شماره پروانه زناشویی تاریخ صدور          

    

 

 : 00000000000000000000000000مشخصات فرزندان حاصل از ازدواج با آقای -7

نام و نام 

 خانوادگی
 تابعیت نام پدر تاریخ تولد

شماره 

گذرنامه/ /ملی/خانوار

 فاقدمدرک

 وضعیت فعلی

زندگی با 

 خانواده
زندگی 

 باپدر

زندگی با 

 مادر

 سایر )باذکرآن( ازدواج

 /   /            

 /   /            

 /   /            

 /   /            

 /   /            
 

 سال که برای وی درخواست تابعیت دارم : 18مشخصات فرزند زیر -8

 تاریخ تولد:    /     / نام پدر : نام خانوادگی : نام :

  محل تولد:

 دین :

 مذهب :

 رشته تحصیلی : میزان تحصیالت : مدت اقامت در ایران : تابعیت فعلی : تابعیت قبلی :

 

 دارنده گذرنامه       کارت شناسایی صادره از وزارت کشور       دفترچه پناهندگی      به شماره

 فاقد مدرکشرکت در طرح سرشماری       با اعتبار تا تاریخ                   جهت اقامت در جمهوری اسالمی ایران

 گردد.تصویر مستندات مدرک اقامتی ارائه نکته مهم : 
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1فرم شماره:   

 

 

 

 را شرح دهید. استمراحل تحصیلی، محل های تحصیل و نام مؤسساتی که فرزند شما در آن تحصیل کرده -9
 

 نشانی سال تحصیل نام محل تحصیل مقطع تحصیلی ردیف

     

     

     

     
 

 ، مدت اقامت و همراهان ذکر نمائید.هدفبه کشورهای دیگر را با ذکر تاریخ،   را و فرزند خودیه مسافرت های کل-10
 

 مادر ایرانیسفرهای خارجی 

 کشور مقصد ردیف
 مدت اقامت

 مشخصات همراهان مسافرت هدف از
 تا از

     

     

 سفرهای خارجی فرزند

 کشور مقصد ردیف
 مدت اقامت

 مشخصات همراهان هدف از مسافرت
 تا از

     

     
 

 نشانی محل های سکونت از ابتدای تولد تا کنون:-11

 پالک کوچه خیابان فرعی خیابان اصلی روستا شهر شهرستان استان کشور

         

         

         
 

 مراحل تحصیلی، محل های تحصیل و نام مؤسساتی که تا بحال در آن تحصیل کرده اید را شرح دهید.-12

 نشانی سال تحصیل نام محل تحصیل مقطع تحصیلی ردیف

     

     

     

     

     
 

    مشاغل قبلی و فعلی خود را بطور کامل بیان نمائید.-13

 عنوان شغل ردیف
 لتاریخ اشتغا

 نام کارفرما نشانی
شماره تلفن 

 تا از همراه
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1فرم شماره:   

 

 

ا رزند( رف، خواهر، همسر و هرگونه سابقه بازداشت موقت، احضار و محکومیت قبل و بعد از انقالب خود و بستگان درجه یک )پدر، مادر، برادر-14

 آن را بیان نمائید.لت ع ذکر و

 

 آیا در طول مدت اقامت یا تردد به کشورهای خارجی از سوی پلیس و دیگر مقامات، احضار و بازداشت شده اید؟-15

 نتیجه بازداشت احضار تاریخ  کشور محل مسافرت ردیف

      

      

      
 

 آیا از بستگان درجه یک شما )پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند( مقیم خارج از کشور می باشند؟ -16
 

 نسبت نام و نام خانوادگی ردیف
کشور محل 

 اقامت

 تاریخ اقامت
 شغل مدرک اقامتی

 تا از

        

        
 

 باشند؟ -برادر، خواهر، همسر و فرزند( چه کسانی شاغل در مشاغل دولتی و نظامی می از بستگان درجه یک شما )پدر، مادر،-17

 نسبت نام و نام خانوادگی ردیف
 کشور محل وضعیت اشتغال نوع شغل

 اشتغال

 توضیحات

 سایر بازنشسته شاغل نظامی دولتی

          

          

          

          
 

 باشید ؟رک هویتی یا تابعیت از کشور متبوع همسر یا کشور دیگری میآیا دارای سند یا مد-18

 وضعیت فعلی کشور صادر کننده شماره   نوع مدرک ردیف

     

     
 

 نام هود ببرای فرزند خ نسالمی ایرالت جمهوری امتقاضی تحصیل تابعیت دوو تبعه ایران  ..................... فرزند. ...................... اینجانب

آگاهی  رم وگیر عهده میبرا خود  صحت اظهاراتنموده و مسئولیت قانونی  تکمیلبا علم و آگاهی کامل این فرم را  .........................

 یابعیت برارتباط با تاگونه حقی در  هیچ فرمتکمیل این بوده و اعطای تابعیت از اختیارات حاکمیت جمهوری اسالمی ایران دارم که 

 نماید.فرزندم ایجاد نمی

 :فرم :                                          امضاء و اثر انگشتتاریخ تکمیل                                                       

 ردیف
 سابقه

 اتهام/جرم
 تاریخ

 توضیحات ت با متهم/مجرمنسب
 تا  از  محکومیت بازداشت احضار
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1فرم شماره:   

 

 :نظریه کارشناسی ههمرادید به گر امضاء وتکمیل  ............................... مقام ................................ فرم در حضور اینجانب
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2فرم شماره:   

 

 

 

 

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج استناد ه ب سال به باال 18مادر ایرانی دارای فرزند  فرم مشخصات

02/07/1398زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب   

 مشخصات فردی: -1

 وضعیت تاهل:     شماره شناسنامه:                 تاریخ تولد:    /     / نام پدر: نام خانوادگی : نام :   

 تابعیت اصلی: محل تولد: محل صدور:

 تابعیت اکتسابی:

 دین : شماره ملی :

 مذهب :

 میزان تحصیالت:

 رشته تحصیلی:

 وچه ک                         نشانی محل سکونت :شهرستان                     شهر                      خیابان   

 پالک                     

                      وچه       ک                    نشانی محل کار: شهرستان                   شهر                       خیابان       شغل:

 پالک

 :م شده()به غیر شماره های اعالشماره همراه:                                           شماره تماس ضروری شماره تماس منزل :

 الکپ           وچه                 ک      : شهرستان                   شهر                            خیابان               )به غیر آدرس اعالم شده(آدرس ضروری

 

 اعضاء درجه یک خانواده عبارتند از:-2

 تابعیت یت تأهلوضع شغل تحصیالت شماره ملی تاریخ تولد نام و شهرت نسبت

  /   /   پدر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

  /   /   مادر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

  /   /   برادر یاخواهر
 

  
 اصلی:

 اکتسابی:

  /   /   برادر یاخواهر
 

  
 اصلی:

 اکتسابی:

 محل الصاق عکس
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2فرم شماره:   

 را تکمیل کنید : در صورتیکه قبالً با فرد دیگری ازدواج نموده اید این جدول-3

 تابعیت نام پدر نام و نام خانوادگی همسر 

شماره 

ملی/خانوار/گذرنامه/فاقد 

 مدرک

 

 )بهمراه مستندات( :وضعیت ازدواجی قبلی

 دالیل جدایی : طالق            فوت

    

    
 )بهمراه مستندات( :وضعیت ازدواجی قبلی

 دالیل جدایی : طالق            فوت

 

 خصات فرزندان حاصل از ازدواج های قبلی:مش-4

نام و نام 

 خانوادگی
 تابعیت نام پدر تاریخ تولد

شماره 

ملی/خانوار/گذرنامه

 فاقدمدرک /

 وضعیت فعلی

زندگی 

 باپدر

 سایر )باذکرآن( ازدواج زندگی با مادر

 /   /          

 /   /          

 /   /          

 

 :  )همسری که برای فرزند مشترک با او تقاضای شناسنامه دارید(مشخصات همسر خارجی -5

 تابعیت تاریخ تولد نام پدر نام و شهرت همسر
نوع مدرک 

 اقامتی

 شماره خانوار/گذرنامه

 

تاریخ اعتبار 

 اقامت/ویزا/کارت

  /   /     

تاریخ دقیق ازدواج 

 شرعی
 ماره ثابتش شماره تماس همراه وضعیت فعلی همسر )بهمراه مستندات(

   مجهول المکانکشور ثالث         فوت     طالق            ادامه زندگی /   /

  شغل  نشانی محل کار
 

 در صورتیکه دارای پروانه زناشویی با همسر خارجی می باشید مشخصات آن را درج نمایید.-6

 ی محل صدور پروانه زناشوییاستاندار تاریخ پروانه زناشویی شماره پروانه زناشویی تاریخ صدور

    

 

 : 00000000000000000000000000مشخصات فرزندان حاصل از ازدواج با آقای -7

نام و نام 

 خانوادگی
 تابعیت نام پدر تاریخ تولد

شماره 

ملی/خانوار/گذرنامه/ 

 فاقدمدرکسرشماری/ 

 وضعیت فعلی

 سایر )باذکرآن( ازدواج زندگی با مادر زندگی باپدر

 /   /           

 /   /           

 /   /           

 /   /           
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2فرم شماره:   

 نشانی محل های سکونت از ابتدای تولد تا کنون:-8

 پالک کوچه خیابان فرعی خیابان اصلی روستا شهر شهرستان استان کشور

         

         

         

         

         

         
 

 اید را شرح دهید.حال در آن تحصیل کردهه لی، محل های تحصیل و نام مؤسساتی که تا بمراحل تحصی-9

 نشانی سال تحصیل نام محل تحصیل مقطع تحصیلی ردیف

     

     

     

     

     
 

    ید.یمشاغل قبلی و فعلی خود را بطور کامل بیان نما-10

 عنوان شغل ردیف
 تاریخ اشتغال

 انام کارفرم نشانی
شماره تلفن 

 تا از همراه

       

       

       

       
 

ذکر  رزند( را، خواهر، همسر و فهرگونه سابقه بازداشت موقت، احضار و محکومیت قبل و بعد از انقالب خود و بستگان درجه یک )پدر، مادر، برادر-11

 ید.علت آن را بیان نمایو

 

 کلیه سفرهای خارجی خود را با ذکر تاریخ، علت، مدت اقامت و چگونگی اخذ ویزا شرح دهید.-12

 ردیف
 تاریخ مسافرت

 علت مسافرت کشور مقصد
 تا از

    

    

 

 ردیف

 سابقه

 اتهام/جرم

 تاریخ

احض توضیحات ا متهم/مجرمنسبت ب

 ار
 تا  از  محکومیت بازداشت
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2فرم شماره:   

 مدت اقامت یا تردد به کشورهای خارجی از سوی پلیس و دیگر مقامات، احضار و بازداشت شده اید؟ آیا در طول-13

 نتیجه بازداشت احضار تاریخ  کشور محل مسافرت ردیف

      

      

      

 

 آیا از بستگان درجه یک شما )پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند( مقیم خارج از کشور می باشند؟ -14
 

 نسبت نام و نام خانوادگی ردیف
کشور محل 

 اقامت

 تاریخ اقامت
 شغل مدرک اقامتی

 تا از

        

        

 

 از بستگان درجه یک شما )پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند( چه کسانی شاغل در مشاغل دولتی و نظامی می باشند؟ -15

 نسبت نام و نام خانوادگی ردیف
کشور محل  وضعیت اشتغال نوع شغل

 اشتغال

 توضیحات

 سایر بازنشسته شاغل نظامی دولتی

          

          

 

 از کشور متبوع همسر یا کشور دیگری میباشید؟آیا دارای سند یا مدرک هویتی یا تابعیت -16

 وضعیت فعلی کشور صادر کننده شماره   نوع مدرک ردیف

     

     

 

ه نام ن برای فرزند خود بسالمی ایراالت جمهوری متقاضی تحصیل تابعیت دوو تبعه ایران  .....................فرزند ................... ....اینجانب 

ی آگاه گیرم ویمبر عهده ا ت خود راین فرم را با علم و آگاهی کامل تکمیل نموده و مسئولیت قانونی صحت اظهارا .........................

 ابعیت برایترتباط با اگونه حقی در  تکمیل این فرم هیچبوده و اعطای تابعیت از اختیارات حاکمیت جمهوری اسالمی ایران دارم که 

 نماید.فرزندم ایجاد نمی

 :امضاء و اثر انگشت  تاریخ تکمیل فرم :                                                                                              

 :ه نظریه کارشناسیدید به همراگر امضاء وتکمیل  ............................... مقام ................................ فرم در حضور اینجانب
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3فرم شماره:   

 
      

 

 

 

 

نان با استناد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج ز  مزدوج با زن ایرانیمرد خارجی فرم مشخصات 

 02/07/1398ایرانی با مردان خارجی مصوب 

 مشخصات فردی:-1

 نام :

 نام مستعار:

 تاریخ تولد:    /     / نام پدر :نام جد: نام خانوادگی :

  محل تولد:

 : دین

 مذهب :

 وضعیت تاهل:

 تابعیت قبلی :

 قومیت:

 رشته تحصیلی : میزان تحصیالت : مدت اقامت در ایران : تابعیت فعلی :

 دارنده گذرنامه       کارت شناسایی صادره از وزارت کشور       دفترچه پناهندگی      به شماره

 مهوری اسالمی ایران    شرکت در طرح سرشماری        فاقد مدرک هویتیبا اعتبار تا تاریخ                   جهت اقامت در ج

 

 نکته مهم : تصویر مستندات مدرک اقامتی ارائه گردد.

 کوچه                پالک  نشانی محل سکونت در خارج: کشور               استان                شهر                  خیابان                 

 الکپ                      نی محل سکونت در ایران :شهرستان           شهر                خیابان                            کوچه        نشا

                    نشانی محل کار در ایران: شهرستان                   شهر          شماره همراه : شماره تماس منزل :

درآمد ماهیانه :  شغل: ککوچه                            پال                   خیابان  

 الی.... ر....................

           نشانی محل کار در خارج: کشور              شهر          استان   

 خیابان                   کوچه                 پالک

غیر شماره های  )بهشماره تماس ضروری

 اعالم شده(:
                       شهرستان           شهر                خیابان      )به غیر آدرس اعالم شده(:آدرس ضروری

 کوچه                              پالک

امکانات سرمایه ای درایران: )منزل، زمین،خودرو،موجودی 

 حساب بانکی(

رکشور متبوعه: )منزل، زمین،خودرو،موجودی امکانات سرمایه ای د

 حساب بانکی(

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 محل الصاق عکس
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3فرم شماره:   

 اعضای درجه یک خانواده عبارتند از:-2

 شماره ملی تاریخ تولد نام و شهرت نسبت
 تحصیالت

 شغل
وضعیت 

 تأهل
 تابعیت

  /   /   پدر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

  /   /   مادر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

برادر 

 یاخواهر
  /   /  

 
  

 اصلی:

 اکتسابی:

برادر 

 یاخواهر
  /   /  

 
  

 اصلی:

 اکتسابی:

 

 در صورتیکه قبالً با فرد دیگری ازدواج نموده اید این جدول را تکمیل کنید :-3

 تابعیت نام پدر نام و نام خانوادگی همسر 

شماره 

ملی/خانوار/گذرنامه/فاقد 

 مدرک

ازدواجی قبلی)دالیل جدایی( : )بهمراه وضعیت 

 مستندات(

 طالق          فوت      مجهول المکان      کشور ثالث

    

    

وضعیت ازدواجی قبلی)دالیل جدایی( : )بهمراه 

 مستندات(

 طالق          فوت        مجهول المکان        کشور ثالث

 

 ای قبلی:مشخصات فرزندان حاصل از ازدواج ه-4

نام و نام 

 خانوادگی
 تابعیت نام پدر تاریخ تولد

شماره 

ملی/خانوار/گذرنامه/ 

 فاقدمدرک

 وضعیت فعلی

 سایر )باذکرآن( ازدواج زندگی با مادر زندگی باپدر

 /   /        

 /   /        

 /   /        

 

 و تقاضای شناسنامه دارید(مشخصات همسر ایرانی :  )همسری که برای فرزند مشترک با ا-5

 نوع مدرک اقامتی تابعیت تاریخ تولد نام پدر نام و شهرت همسر
 ملی/شناسنامهشماره 

 
تاریخ اعتبار 

 اقامت/ویزا/کارت

  /   /     
تاریخ دقیق ازدواج 

 شرعی
 شماره ثابت شماره تماس همراه وضعیت فعلی همسر )بهمراه مستندات(

   طالق        فوت       مجهول المکان     کشور ثالث   ادامه زندگی    /   /

  شغل  نشانی محل کار
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3فرم شماره:   

 : 00000000000000000000000000مشخصات فرزندان حاصل از ازدواج با خانم-6  

 نام و 

 نام خانوادگی

تاریخ و 

 محل تولد
 تابعیت نام پدر

 شماره ملی

خانوار/گذرنامه/ف/

 اقدمدرک

 وضعیت فعلی

زندگی 

با 

 خانواده

زندگ

ی 

 باپدر

زندگی با 

 مادر
 ازدواج

 سایر

 )باذکرآن(

 /   / 
 

       اصلی: 

 اکتسابی: 

 /   / 
 

       اصلی: 

 اکتسابی: 
 

 نشانی محل های سکونت از ابتدای تولد تا کنون:-7   

 پالک کوچه خیابان فرعی خیابان اصلی روستا شهر شهرستان استان کشور

         

         

         

         

         

         

 

 را شرح دهید. اید مراحل تحصیلی، محل های تحصیل و نام مؤسساتی که فرزند شما در آن تحصیل کرده-8
 

 نشانی سال تحصیل نام محل تحصیل مقطع تحصیلی ردیف

     

     

     

     

     

    غل قبلی و فعلی خود را بطور کامل بیان نمائید.مشا-9        

 عنوان شغل ردیف
 تاریخ اشتغال

 نام کارفرما نشانی
شماره تلفن 

 تا از همراه کارفرما

       

       

 

ذکر  رزند( راواهر، همسر و فهرگونه سابقه بازداشت موقت، احضار و محکومیت قبل و بعد از انقالب خود و بستگان درجه یک )پدر، مادر، برادر، خ-10

 وعلت آن را بیان نمائید.

 ردیف
 سابقه

 اتهام/جرم
 تاریخ

 توضیحات نسبت با متهم/مجرم
 تا  از  محکومیت بازداشت احضار
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3فرم شماره:   

 کلیه سفرهای خارجی خود را با ذکر تاریخ، علت، مدت اقامت و چگونگی اخذ ویزا شرح دهید.-11         

 یفرد
 تاریخ مسافرت

 علت مسافرت کشور مقصد
 تا از

    

    

    

    

        

 آیا در طول مدت اقامت یا تردد به کشورهای خارجی از سوی پلیس و دیگر مقامات، احضار و بازداشت شده اید؟-12 

 نتیجه بازداشت احضار تاریخ  کشور محل مسافرت ردیف

      

      

      

           

 آیا از بستگان درجه یک شما )پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند( مقیم خارج از کشور می باشند؟ -13
 

 نسبت نام و نام خانوادگی ردیف
کشور محل 

 اقامت

 تاریخ اقامت
 شغل مدرک اقامتی

 تا از

        

        

 همسر و فرزند( چه کسانی شاغل در مشاغل دولتی و نظامی می باشند؟  از بستگان درجه یک شما )پدر، مادر، برادر، خواهر،-14

 نسبت نام و نام خانوادگی ردیف
کشور  وضعیت اشتغال نوع شغل

محل 

 اشتغال

 توضیحات
 سایر بازنشسته شاغل نظامی دولتی

          

          

          

          

 

ران یا اده در اییا غیر تشکیالتی با احزاب سازمان ها یا جریان های سیاسی توسط خود و یا  اعضا درجه یک خانوهرگونه فعالیت یا سابقه تشکیالتی -15 

 سایر کشورها دارید ذکر نمایید.

نام و نام 

 خانوادگی
 شغل نسبت مدرک اقامتی

 نام حزب یا 

 جریان سیاسی

کشور محل 

 مسئولیت
 نوع مسئولیت

 تاریخ فعالیت

 تا از
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3فرم شماره:   

 باشید ؟آیا دارای سند یا مدرک هویتی یا تابعیت از کشور متبوع همسر یا کشور دیگری می-16

 وضعیت فعلی کشور صادر کننده شماره   نوع مدرک ردیف

     

     

 

می ایران برای فرزند یت دولت جمهوری اسالل تابعیمتقاضی تحصو  ...............................تبعه .....................فرزند ...................... .اینجانب 

 گیرم وبر عهده میا ارات خود رصحت اظه این فرم را با علم و آگاهی کامل تکمیل نموده و مسئولیت قانونی .........................خود به نام 

عیت باط با تابقی در ارتگونه ح تکمیل این فرم هیچبوده و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران  اعطای تابعیت از اختیاراتآگاهی دارم که 

 نماید.برای فرزندم ایجاد نمی

 :تاریخ تکمیل فرم :                                          امضاء و اثر انگشت                                                      

 

 

 

 :ه نظریه کارشناسیدید به همراگر امضاء وتکمیل  ............................... مقام ................................ ر اینجانبفرم در حضو
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4فرم شماره :  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت تابعیت باستناد قانون اصالح قانون تعیین  شمسی متقاضیسال  18مادرایرانی باالی فرزند فرم مشخصات 

 02/07/1398تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب 
                                                                                                                                                                        

 مشخصات فردی:-1

 نام :

 نام مستعار:

 تاریخ تولد:    /     / نام پدر :نام جد: نام خانوادگی :

  محل تولد:

 دین :

 مذهب :

 وضعیت تاهل:

 تابعیت قبلی :

 قومیت:

 رشته تحصیلی : میزان تحصیالت : مدت اقامت در ایران : بعیت فعلی :تا

 دارنده گذرنامه       کارت شناسایی صادره از وزارت کشور       دفترچه پناهندگی      به شماره

 فاقد مدرک هویتی   با اعتبار تا تاریخ                   جهت اقامت در جمهوری اسالمی ایران    شرکت در طرح سرشماری     

 

 نکته مهم : تصویر مستندات مدرک اقامتی ارائه گردد.

 پالک      نشانی محل سکونت در خارج: کشور               استان                شهر                  خیابان                   کوچه          

 خیابان                            کوچه                              پالک              نشانی محل سکونت در ایران :شهرستان           شهر  

 نشانی محل کار در ایران: شهرستان                   شهر                             شماره همراه : شماره تماس منزل :

درآمد ماهیانه :  شغل: پالک     خیابان                     کوچه                       

 ........................ ریال

نشانی محل کار در خارج: کشور              شهر          استان              

 خیابان                   کوچه                 پالک

به غیر شماره های شماره تماس ضروری)

 اعالم شده(:
شهرستان           شهر                خیابان                             درس اعالم شده(:)به غیر آآدرس ضروری

 کوچه                              پالک

امکانات سرمایه ای درایران: )منزل، زمین،خودرو،موجودی 

 حساب بانکی(

امکانات سرمایه ای درکشور متبوعه: )منزل، زمین،خودرو،موجودی 

 نکی(حساب با

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

 محل الصاق عکس
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4فرم شماره :  

 

 اعضاء درجه یک خانواده عبارتند از:-2

 تابعیت وضعیت تأهل شغل تحصیالت شماره ملی تاریخ تولد نام و شهرت نسبت

  /   /   پدر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

  /   /   مادر
 

 - 
 اصلی:

 اکتسابی:

برادر 

 یاخواهر
  /   /  

 
  

 اصلی:

 اکتسابی:

 

                                                          مشخصات همسر :                                                                                                                -3

نام و نام خانوادگی 

 همسر
 نام پدر

تاریخ و 

 محل تولد
 تابعیت

 شماره ملی/

 وار/گذرنامه/فاقدمدرکخان

 وضعیت ازدواجی قبلی: ادامه زندگی

 )در صورت جدایی دالیل(: )بهمراه مستندات(

 طالق          فوت        مجهول المکان        

 کشور ثالث

 

  
 اصلی:   /   /

 
 اکتسابی:

 

 مشخصات فرزندان حاصل از ازدواج :-4

 نام و 

 نام خانوادگی

تاریخ و محل 

 تولد
 تابعیت

شماره ملی/ 

خانوار 

گذرنامه/سرشمار/

 ی/فاقدمدرک

 وضعیت فعلی

زندگی با 

 خانواده

زندگی 

 باپدر

زندگی با 

 مادر
 ازدواج

 سایر

 )باذکرآن(

 /   / 
 

       اصلی:

 اکتسابی:

 
/   / 
 

       اصلی:

 اکتسابی:

 اکتسابی:
 

 حل های سکونت از ابتدای تولد تا کنون:نشانی م-5

 پالک کوچه خیابان شهر/روستا استان/شهرستان کشور

      

      

      

      

 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


4فرم شماره :  

 

 از کشور دیگری میباشید ؟ آیا دارای سند یا مدرک هویتی یا تابعیت  -6

 وضعیت فعلی کشور صادر کننده شماره   نوع مدرک ردیف

     

     

 
 حال در آن تحصیل کرده اید را شرح دهید.ه ی، محل های تحصیل و نام مؤسساتی که تا بمراحل تحصیل -7

 

 نشانی سال تحصیل نام محل تحصیل مقطع تحصیلی ردیف

     

     

     

     

 

  حال با ذکر نوع شغل و مدت آن در خارج از کشور و ایران ذکر کنید.ه وضعیت شغلی خود را از ابتدا تا ب -8
 

 عنوان شغل ردیف
 تاریخ اشتغال

 نام کارفرما نشانی
شماره تلفن 

 تا از همراه

       

       

       
 

 
 حال سابقه بازداشت ، احضار، محکومیت در خارج از کشور یا ایران داشته اید؟ ه آیا شما یا بستگان درجه یک )پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند( تا ب-9

 

 
 نفر از دوستان و آشنایان ایرانی خود را نام ببرید. 4 -10

 

 تلفن همراه نشانی نحوه آشنایی نام و نام خانوادگی ردیف

     

     

     

     

 

 

 ردیف
 سابقه

 اتهام/جرم
 تاریخ

 توضیحات نسبت با متهم/مجرم
 تا  از  محکومیت بازداشت احضار
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4فرم شماره :  

 

 

 ، مدت اقامت و همراهان ذکر نمائید.هدفکشورهای دیگر را با ذکر تاریخ،  کلیه مسافرت ها به-11
 

 کشور مقصد ردیف
 مدت اقامت

 مشخصات همراهان مسافرت هدف از
 تا از

     

     

     

     

 

این  ،اضی تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایرانمتقو  ..........................تبعه .....................فرزند ...................... .اینجانب 

آگاهی دارم که  گیرم وبر عهده میفرم را با علم و آگاهی کامل تکمیل نموده و مسئولیت قانونی صحت اظهارات خود را 

عیت گونه حقی در ارتباط با تاب تکمیل این فرم هیچبوده و اعطای تابعیت از اختیارات حاکمیت جمهوری اسالمی ایران 

 نماید.ایجاد نمی برایم

 :تاریخ تکمیل فرم :                                          امضاء و اثر انگشت                                                      

 :گردید به همراه نظریه کارشناسی امضاء تکمیل و ............................... مقام ................................ فرم در حضور اینجانب
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