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قرابتوثیقه فورم    

 
  مقر لهشهــــرت:  

 
 

 محل نصب عکس
  پدر: نام  و تخلص: نام

  سکونت اصلی:  پدرکالن: نام

   :ونشمــاره تلیفـ  سکـــــونت فعـــلـــی:
 

  شماره تذکره:  شماره پاسپورت: محل شصت و یا امضاء

 

 معرفت شهود

 

  شاهد اول:

 
 

 محل نصب عکس
  پدر: نام  و تخلص: نام

  سکونت اصلی:  پدرکالن: نام

   :ونشمــاره تلیفـ  سکـــــونت فعـــلـــی:
 

  شماره تذکره:  شماره پاسپورت: محل شصت و یا امضاء

 

  شاهد دوم:

 
 

 محل نصب عکس
  پدر: نام  و تخلص: نام

  سکونت اصلی:  پدرکالن: نام

   :ونشمــاره تلیفـ  سکـــــونت فعـــلـــی:
 

  شماره تذکره:  شماره پاسپورت: محل شصت و یا امضاء

 

 :شهــــرت درخواست کننده  

 
 

 محل نصب عکس
  پدر: نام  و تخلص: نام

  سکونت اصلی:  پدرکالن: نام

   :ونشمــاره تلیفـ  سکـــــونت فعـــلـــی:
 

  تذکره:شماره   شماره پاسپورت: محل شصت و یا امضاء
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 شهرت مقرون ) اقرارکننده گان (
  اقرار کننده  اول:

 
 

 محل نصب عکس
  پدر: نام  و تخلص: نام

  سکونت اصلی:  پدرکالن: نام

   :ونشمــاره تلیفـ  سکـــــونت فعـــلـــی:
 
 

  شماره تذکره:  شماره پاسپورت: محل شصت و یا امضاء

 
  اقرار کننده  دوم:

 
 

 محل نصب عکس
  پدر: نام  و تخلص: نام

  سکونت اصلی:  پدرکالن: نام

   :ونشمــاره تلیفـ  سکـــــونت فعـــلـــی:

 

 

  شماره تذکره:  شماره پاسپورت: محل شصت و یا امضاء

 
  اقرار کننده سوم:

 
 

 محل نصب عکس
  پدر: نام  و تخلص: نام

  سکونت اصلی:  پدرکالن: نام

   :ونشمــاره تلیفـ  سکـــــونت فعـــلـــی:
 

  شماره تذکره:  شماره پاسپورت: محل شصت و یا امضاء

 مقرله ) قرابت (

 اشخاصی که باهم قرابت دارند

شمار
ه

ه
 نام پدر نام 

نام پدر 

 کالن
 نوع قرابت

سکونت 

 اصلی

سکونت 

 فعلی

نمبر تذکره/ 

 پاسپورت
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
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