
  مات الکترونیک و دادگاههادپیوست هاي دادخواست براي ثبت در دفاتر خ
  پیوست هاي دادخواست  دادخواست  ردیف

  و نامه صلح و سازش) صفحات موثر و مهریه (سند ازدواج + کارت ملی   مطالبه مهریه  1
اجاره نامه یا صورت  )صفحات موثر(سند ازدواج +  سند مالکیت یا اجاره نامه+  کارت ملی  الزام به تمکین  2

  اثاث البیت ، اظهار نامه یا استشهادیه
  )صفحات موثر و مهریه (سند ازدواج + کارت ملی   تامین خواسته  3
  ) تمام صفحات(سند ازدواج + کارت ملی   صدور گواهی عدم امکان سازش  4
  صفحات موثر سند ازدواج) + تمام صفحات(شناسنامه خواهان   حضانت  5
  ، دلیل فسخ یا ارجاع امر پزشکی قانونی ) تمام صفحات(سند ازدواج + کارت ملی   فسخ نکاح  6
  و دلیل لغو) تمام صفحات(شناسنامه خواهان   لغو حضانت  7
  )دلیل درخواست طالق(، نامه صلح و سازش  ) تمام صفحات(سند ازدواج + کارت ملی   طالق به درخواست زوجه  8
تمام (شناسنامه خواهان ) تمام صفحات(طالقنامه ) / اول صفحات(سند ازدواج   تحویل فرزند  9

  )صفحات
تمام (طالقنامه ) + صفحات موثر(سند ازدواج  )تمام صفحات(شناسنامه خواهان   مالقات با فرزند  10

  )صفحات
  )صفحات اول(سند ازدواج ) تمام صفحات(شناسنامه خواهانها   سرپرستی طفل  11
صفحات (، گواهی حصر وراثت ، در صورت لزوم سند ازدواج شناسنامه خواهان   اثبات نسب  12

  شناسنامه پدر و مادر و استشهادیه محلی) موثر
  ، راي تمکین و یا رضایت زن) صفحات موثر(سند ازدواج + کارت ملی   تجویز ازدواج مجدد  13
  و گواهی پزشک مرکز ناباروري) صفحات موثر(سند ازدواج + کارت ملی   اهداء جنین  14
) صفحه اول(شناسنامه خواهان + در صورت مجهول المکان پدر استشهادیه محلی   اذن در ازدواج  15

  شناسنامه شخص تعرفه شده+ 
  )عادي(سند ازدواج + شناسنامه   ثبت واقعه ازدواج  16
  سند و مدرك طالق+ سند ازدواج ) + صفحات موثر(شناسنامه   اثبات واقعه طالق  17
  )عادي(سند ازدواج ) + صفحات موثر(شناسنامه   الزام به بذل متعه  18
  و نامه صلح و سازش) صفحاتتمام (سند ازدواج + کارت ملی   منع اشتغال زوجه  19
  نامه صلح و سازش+ سیاهه جهیزیه یا استشهادیه محلی ) + صفحات موثر(سند ازدواج   استرداد جهیزیه  20
  )صفحات موثر(سند ازدواج ) + تمام صفحات(شناسنامه خواهان   استرداد طفل  21
  نامه مشاوره+  )صفحات موثر و مهریه (سند ازدواج +  توافقنامه + کارت ملی  طالق توافقی  22
  سند ازدواج عادي+ استشهادیه محلی ) +تمام صفحات(شناسنامه خواهان   اثبات رابطه زوجیت  23
  قیم/ مادر / موافقتنامه پدر ) صفحه اول(شناسنامه   درخواست صدور حکم رشد  24



  لیست اموال+ استشهادیه محلی + فیش حقوقی اختیاري + راي بدوي   اعسار از پرداخت مهریه  25
  لیست اموال+ استشهادیه محلی + دادنامه اعسار   تعدیل و تقسیط مهریه  26
  گواهی پزشک+ شناسنامه   تغییر جنسیت  27
  و نامه صلح و سازش ) فحات اول ص(سند ازدواج + کارت ملی   همسر و فرزندمطالبه نفقه   28

  

منظور از صفحات موثر ، صفحاتی از شناسنامه است که براي احراز هویت و ثبت ادعاي مطروح *
همانند برگ هاي درج مهر انتخاباتی (مورد استفاده قرار می گیرد و سایر برگ هاي شناسنامه 

  .موضوع محسوب می شودغیر موثر در ...)و
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