
فرم ت�میل ش� 110

رو�شت شناسنامه یا �رت ملی ایراىن (برای ایرانیاىن که خواھان ثبت ازدواج خود در ایران ىم باشند).1

 (Familjebevis) گواھی خا�ادگی از اداره مالیات سوئد  

رو�شت �رت شناسائی معترب سوئدی (گواھینامه رانندگی، گذرنامه یا غريه)ا

گواھی آخرین طالق زوجه ( اگر زوجه قبال ازدواج دی�ری داشته اند).ا    

��ش ت�میل ش� مشاره 3 (رضایت نامه پدر یا جّد پدری) دراین  فرم درصوريت که ازدواج اّول زوجه  باشد.ا

ارائه گواھی فوت پدر در صوريت که ازدواج اّول زوجه باشد و پدر یا جّد پدری درقیدحیات منی باشند.ا
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 مدارک الزم جھت  عقد شرعی (ازدواج)ا
��مه تعاىل

 ن�ات �م
    در صوريت که مدارک خود را از طریق پست برای ما ارسال ىم منائید ىم با��ت امضاءمتقاضیان ازدواج �سط یك  مشاورحقوقی

    که دارای � Notarius Publicusىم باشد تأئید گردد. برای اطالعات بیشرت با یك مشاورحقوقی متاس   حاصل منائید.ا
 ا(در صورت مراجعه حضوری نیازی به تأئید  امضاء نیست).ا

  

 پرون� ھایی که مدارک آ�ا �مل باشد مورد برر� قرار ىم گريند.ا 

 برای دریافت اطالعات بیشرت با مرکزاسالىم امام �(ع) متاس حاصل منائید.ا
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زوجه(خانم)ا                                                                                                         زوج (آقا)ا

 ما،زوج وزوجه گواھی ىم دھمي متاىم مش��ات ومطالب ذ�ش� دراین فرم ���� �ده و با ھوشیاری �مل ت�میل ش� است و به
و�لت و و�لت در�کیل ىم دھمي تا ما (زوج وزوجه) را به عقددائم ی�دی�ر درآورد.ا

 جھت ا��ام عقد شرعی (ازدواج)ا

Förnamn, Efternamn

نام

تلفنتار�� �ّلد   ه ش 
مشاره ملی سوئدی 

 مشاره شناسنامه 
نام خا�ادگی 

Förnamn, Efternamn

نام

نام پدر

تار�� �لد  ه ش

 مشاره شناسنامه 
نام خا�ادگی 

کد پسىت  

��ل صدور
نام پدر

منطقه پسىت   
آدرس  آدرس  

تلفن
-

مشاره ملی ��ل صدور
-مشاره ملی سویدی 

مشاره ملی 

�یه:ا

 شرط /
شروط

کد پسىت  منطقه پسىت   

مکان تار�� مکانتار��

امضاء زوجه

 نام ونام خا�ادگی را خوانا �و��ید.ا

امضاء زوج

 نام ونام خا�ادگی را خوانا �و��ید.ا

 نام ،نام خا�ادگی و امضاءمسؤل پرون�

این قسمت �سط مسؤلني ت�میل میشود.اتار��

رضایت نامه پدر یا جّد پدری( درصوريت که ازدواج اول زوجه  باشد).ا

��مه تعاىل

/ / / /

 110 فرم مشاره

 با جناب آقاِیدخرتم سر�ر خامن

به ھر میزان �یه و صداق  و با ھر شرط الزم موافق ورضایت �مل دارم.ا

ومشاره شناسنامه فرزندای��انب متولد   ه ش
 و مشاره فردی سویدی

تار��/ مکان
  ��ل امضاء پدرزوجه

بامشاره �رت ملی  -صادره ازشھر
/ /

-بامشاره �رت ملی  و مشاره فردی سویدی
-بامشاره �رت ملی  و مشاره فردی سویدی

 با ازدواج

و تبعه
  نام ونام خا�ادگی خود را خوانا �و��ید.ا 

ضم� عقد ن�اح زوجه شرط منود که از طرف زوج و�لت مطلق در طالق خود باحق �کیل غري و تعیني �ع طالق داشته باشد، به شرطی که زوجه �یه خود را به زوج ب��شد.ا
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مدارک لازم جهت  عقد شرعی (ازدواج)ا 
بسمه تعالی
نکات مهم
در صورتی که مدارک خود را از طریق پست برای ما ارسال می نمائید می بایست امضاءمتقاضیان ازدواج توسط یک  مشاورحقوقی                    می باشد تأئید گردد. برای اطلاعات بیشتر با یک مشاورحقوقی تماس   حاصل نمائید.اNotarius Publicus که دارای مهر      
ا(در صورت مراجعه حضوری نیازی به تأئید  امضاء نیست).ا
 
 پرونده هایی که مدارک آنها کامل باشد مورد بررسی قرار می گیرند.ا
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مرکزاسلامی امام علی(ع) تماس حاصل نمائید.ا 
Adobe Designer Template
Employee Information Form
8.2.1.4029.1.523496.503679
                                                                                                     زوجه(خانم)ا
زوج (آقا)ا                                                                                                                   
ما،زوج وزوجه گواهی می دهیم تمامی مشخصات ومطالب ذکرشده دراین فرم صحیح بوده و با هوشیاری کامل تکمیل شده است و به
وکالت و وکالت درتوکیل می دهیم تا ما (زوج وزوجه) را به عقددائم یکدیگر درآورد.ا
جهت انجام عقد شرعی (ازدواج)ا 
Förnamn, Efternamn
نام
 تاریخ تولّد   ه ش
تلفن
 شماره ملی سوئدی
 شماره شناسنامه 
 نام خانوادگی
Förnamn, Efternamn
نام
نام پدر
تاریخ تولد  ه ش
 شماره شناسنامه 
 نام خانوادگی
  کد پستی
محل صدور
نام پدر
   منطقه پستی
  آدرس
  آدرس
تلفن
-
محل صدور
 شماره ملی
 شماره ملی سويدی
-
 شماره ملی
   منطقه پستی
  کد پستی
مکان
تاریخ
تاریخ
مکان
امضاء زوجه
نام ونام خانوادگی را خوانا بنویسید.ا 
امضاء زوج
نام ونام خانوادگی را خوانا بنویسید.ا 
نام ،نام خانوادگی و امضاءمسؤل پرونده 
تاریخ
این قسمت توسط مسؤلین تکمیل میشود.ا
رضایت نامه پدر یا جدّ پدری( درصورتی که ازدواج اول زوجه  باشد).ا
بسمه تعالی
/
/
/
/
فرم شماره
 110   
دخترم سرکار خانم
با جناب آقایِ 
به هر میزان مهریه و صداق  و با هر شرط لازم موافق ورضایت کامل دارم.ا
اینجانب
فرزند
 وشماره شناسنامه
متولد   ه ش
و شماره فردی سويدی 
تاریخ/ مکان
محل امضاء پدرزوجه  
 باشماره کارت ملی
صادره ازشهر
-
/
/
و شماره فردی سويدی 
 باشماره کارت ملی
-
و شماره فردی سويدی 
 باشماره کارت ملی
-
با ازدواج 
و تبعه
 نام ونام خانوادگی خود را خوانا بنویسید.ا  
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