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 ثبت طالق  راهنمای
 

 پذیر می باشد.ثبت طالق در این نمایندگی، تنها در صورت همکاری طرفین دعوی و ارائه مدارک الزم مندرج در این اطالعیه امکان

نکات ذکر شده در این اطالعیه  خواهشمند است، تمامی متن این اطالعیه را با دقت مطالعه و نکات آن را دقیقاً رعایت فرمایید. عدم توجه به  

 ممکن است منجر به عدم ثبت طالق و یا تاخیر در ثبت آن گردد. 

 ثبت طالق منوط به احراز مقیم بودن زوجین در خارج از کشور می باشد. احراز این امر بر اساس اسناد مثبته اقامت در محل خواهد بود.

 مدارک الزم: 

 ( 430وکالتنامه های پیوست )فرم تکمیل تقاضانامۀ ثبت طالق و  -1

 های معتبر ایرانی زن و مرد )در صورت عدم اعتبار گذرنامه بایستی همزمان نسبت به تعویض آن اقدام گردد.( اصل گذرنامه  -2

 های معتبر زن و مرداصل شناسنامه -3

 تصویر کارت ملی زن و مرد  -4

 ..( تصویر مدارک اقامتی معتبر زوجین )گذرنامه خارجی، کارت اقامت، . -5

که باید فقط با رجوع به افراد مأذون که صالحیت آنان توسط این نمایندگی تأیید شده باشد تهیه    اصل طالقنامۀ شرعی )اسالمی( -6

های شرعی قابل قبول نخواهد بود و این نمایندگی مسئولیتی در خصوص هزینۀ پرداخت شده به افرادی که  گردد. سایر طالقنامه

تأیید نشده است ندارد. لذا، قبل از اقدام به انجام طالق شرعی، به لیست نام افراد مأذون )دارای    صالحیت آنان توسط نمایندگی

 .نماییدصالحیت( رجوع 

گواهی کامل شده طالق شرعی پیوست که به کلیه سؤاالت آن پاسخ داده شده باشد. گواهی مذکور باید توسط فرد   اصلارائه   -7

و برای استفاده جهت    این گواهی به شما عودت داده نخواهد شدو به شما ارائه گردد.  مأذون )دارای صالحیت( تکمیل، امضاء،  

 امور اداری می باشد. 

صادره از دادگاه یا تصویر آن که به مهر و امضاء دادگاه مربوطه   )CERTIFICATE DIVORCE(طالق محلی  حکم نهاییاصل   -8

 طالق دادگاه محلی باید با حضور زوجین و یا وکالی رسمی آنان انجام شده باشد.  ممهور شده باشد.

 سامانه میخک ارائه کد رهگیری ثبت طالق با رجوع به  -9

توانید  نیست و به جای آن می   "تصویر ترجمۀ رسمی طالقنامۀ محلی"به هنگام بار گذاری مدارک در سامانه میخک، نیاز به بارگذاری   

نیز تصویر حکم نهایی طالق    "تصویر رأی عدم سازش دادگاه،"تصویر حکم طالق دادگاه محلی را بارگذاری نمایید. همچنین، به جای  

 ری نمایید. دادگاه محلی را بارگذا

http://www.daftar.org/
http://mikhak.mfa.gov.ir/


 430فرم 

 بسمه تعالی 

 سی واشنگتن دی  – دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران 

EMBASSY OF PAKISTAN 
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

1250 23RD
 STREET N.W. SUITE # 200, WASHINGTON, DC 20037 

TEL: (202)  965-4990 FAX: (202)  965-1073 WWW.DAFTAR.ORG 

Page 2 of 8   December 20, 2022 
 

نمایند، :از آنجا که همسران خارجی مردان ایرانی که ازدواج در شناسنامۀ آنان به ثبت رسیده است، تابعیت ایران را اخذ مییادآوری

 انتخاب گردد.   "ثبت طالق مرد و زن ایرانی"الزم است که به هنگام ارائه درخواست ثبت طالق گزینه کد 

  600-های خدمات کنسولیفهرست هزینه پرداخت هزینه طبق  -10

به جای ارائه  باشند. لیکن، الزم است  پیروان ادیان رسمی کشور )مسیحی، کلیمی، زرتشتی( ملزم به ارائه گواهی طالق اسالمی نمی -11

 قنامۀ شرعی دریافت نموده ارسال دارند.طالقنامه اسالمی، با رجوع به مرکز دینی خود طال 

 سایر مواردی که در ارائه گواهی طالق شرعی باید رعایت گردد: 

گواهی طالق شرعی باید به طور کامل فقط توسط فرد مأذون )دارای صالحیت( تکمیل و به شما ارائه گردد. درج محتوای متن در   .1

در هر صورت گواهی  باشد.  سربرگ مرکز اسالمی و همچنین قرار دادن ترجمۀ متن به زبان انگلیسی در کنار متن فارسی بالمانع می 

 ه باشد.طالق شرعی نباید بیش از یک صفح 

چنانچه گواهی طالق شرعی بر روی سربرگ مرکز اسالمی و یا با قرار دادن ترجمه انگلیسی در کنار متن فارسی ارائه می گردد، متن   .2

 پایین گواهی که باید توسط مأمور کنسولی کامل شود نباید در گواهی حذف گردد. 

سامانۀ  تأیید شده در    اصل وکالتنامۀ رسمیشده باشد، ارائه  در صورتی که طالق شرعی به درخواست هر یک از وکالی زوجین جاری   .3

نماید الزامی  به شخص مأذون که صیغۀ طالق را جاری میدر خارج از کشور  های جمهوری اسالمی ایران  توسط نمایندگی  میخک

اید تصویر وکالتنامه را به گواهی طالق شرعی منضم نماید. در چنین صورتی ارائه مدارک هویتی وکیل عالوه بر  است. فرد مأذون ب

ارائه مدارک هویتی موکل الزامی است. صحت صدور وکالتنامۀ رسمی و همچنین حیات موکل/موکله توسط نمایندگی بررسی خواهد  

باشد و امکان ثبت طالق وجود ندارد و باید اقدام به ثبت فوت نمایید. بار میشد. در صورت فوت موکل/موکله، وکالتنامه فاقد اعت

 باشد.قابل قبول نمی NOTARY PUBLICهای تأیید شده توسط محاضر غیر رسمی و یا  وکالتنامه

در گواهی    از درج بذل مهریه و سایر حقوق مالیشود،  چنانچه طالق از نوع رجعی از سوی مجری مأذون )صالحیت دار( صادر می  .4

سند  چنانچه هر یک از زوجین توافقی در باب حقوق مالی ناشی از زوجیت دارند، ضمن یک    صیغۀ طالق شرعی خودداری گردد.

آن را تنظیم و در اختیار داشته باشند تا در هنگام طرح دعاوی   دبه تأیید این نمایندگی رسیده باش خکیم  ۀسامان جداگانۀ رسمی که در 

 احتمالی در آتی از آن سند )به عنوان سند بذل( استفاده نمایند.

خواهد بود.    اعالم عدم رجوعمنوط به سپری شدن ایام عده طالق )سه ماه و ده روز از از تاریخ طالق شرعی( و    " رجعی" ثبت طالق   .5

درج شده باشد، عالوه بر ارائه فرم گواهی طالق، زوجین باید پس از منقضی    "رجعی" لذا، چنانچه نوع طالق در فرم گواهی طالق  

 اند.  دارای امضاء آنها باشد، اعالم نمایند که به یکدیگر رجوع ننموده شدن ایام عده، طی نامه ای که 

http://www.daftar.org/
https://daftar.org/fees
https://mikhak.mfa.gov.ir/
https://mikhak.mfa.gov.ir/
https://mikhak.mfa.gov.ir/
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صیغۀ طالق شرعی باید در حضور دو نفر مرد مسلمان عادل جاری شده باشد و نام و نام خانوادگی و شمارۀ ملی یا شمارۀ گذرنامه آنان   .6

 د.به صورت خوانا در گواهی طالق شرعی درج شود. شهود باید الزاماً مرد باشن

خانوادگی زوجه/وکیل زوجه، زوج/وکیل زوج در گواهی طالق شرعی باید به صورت خوانا همراه با امضاء آنان درج شده  نام و نام  .7

 باشد. 

دار صیغۀ طالق شرعی باید به صورت خوانا در گواهی طالق شرعی همراه با تاریخ، مهر و امضاء  خانوادگی مجری صالحیتنام و نام  .8

 درج گردد.

 نیز باید به توسط مجری صالحیت دار پاسخ داده شود. "گواهی طالق شرعی "سایر سؤاالت فرم به  .9

 توجه 

در صورت عدم همکاری طرفین در ثبت طالق، مدارک، هزینه، و تقاضای مشروح خود را به این نمایندگی ارسال فرمائید تا تقاضایتان  

باشد و صرفاً به منزلۀ ارائه  نین مواردی بررسی تقاضا به منزلۀ موافقت با آن نمی جهت ارائه راهنمایی به شما مورد بررسی قرار گیرد. در چ

ه تلفن خود درخواست  با ذکر شمار  org.sejellat@daftar توانید از طریق تماس تلفنی و یا از طریق ایمیل  راهنمایی است. همچنین، می

 راهنمایی نمایید. 
  

http://www.daftar.org/
mailto:sejellat@daftar.org
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 تقاضانامه ثبت طالق 
 ( اين قسمت توسط مرد تكميل گردد)

 يد. يدر آن نمايندگي ثبت نما                                                               خواهشمند است واقعه طالق اينجانب با مشخصات ذيل را با خانم:  

 نام مادر:  نام پدر:   نام خانوادگی:  نام:

 حوزه:  صادره از شهر: شماره شناسنامه: 

 گذرنامه: محل صدور  شماره گذرنامه:   محل تولد: سال      /      ماه/        روز تاریخ تولد:

 مذهب:  : میزان تحصیالت  شغل:

 ….……………………تاریخ: ……..……………………………امضاء مرد:

     ( )امضاء متقاضی باید با امضاء مندرج در گذرنامه وی مطابقت داشته باشد

 را بنویسید: )لطفاً به انگلیسی و کامل نوشته شود.(  خودمحل اقامت  آدرس دقیق و شماره تلفن  
Street: 

City:       State:     Zip Code: 

Home Phone: (          )  _  _  _  -  _  _  _  _        Work Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _    Cell Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _  

E-Mail: 
 

 )اين قسمت توسط زن تكميل گردد.( 

 در آن نمايندگي ثبت نمائيد.                                                                 خواهشمند است واقعه طالق اينجانب با مشخصات ذيل را با آقاي: 

 نام مادر:  نام پدر:   نام خانوادگی:  ف نام:

 حوزه:  صادره از شهر: ف  شماره شناسنامه: 

 محل صدور گذرنامه:  شماره گذرنامه:   ف  محل تولد: سال     /        ماه/        روز تاریخ تولد:

 مذهب:  : میزان تحصیالت  شغل:

 ….……………………تاریخ: ……..…………………………امضاء زن :

     ( )امضاء متقاضی باید با امضاء مندرج در گذرنامه وی مطابقت داشته باشد

 را بنویسید: )لطفاً به انگلیسی و کامل نوشته شود.(  خودمحل اقامت  آدرس دقیق و شماره تلفن  
Street: 

City:       State:     Zip Code: 

Home Phone: (          )  _  _  _  -  _  _  _  _        Work Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _    Cell Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _  

E-Mail: 
 

 مشخصات مجری طالق و شهود 

 شماره ملی:  نام خانوادگی: نام: مجری طالق

 شماره ملی:  نام خانوادگی: نام: شاهد اول 

 شماره ملی:  نام خانوادگی: نام: شاهد دوم 

http://www.daftar.org/
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 وکالتنامه ثبت طالق 
 

 تکمیل شده، و امضاء او در وکالتنامه با امضاء موجود در گذرنامه مطابقت داشته باشد. مردوکالتنامه زیر بایستی بطور کامل توسط 

 

 مشخصات موكل: )شخص وكالت دهنده( 

 شماره شناسنامه:  نام پدر: نام خانوادگي: نام: 

 شغل:  شماره و محل صدور گذرنامه:             سالروز         / ماه         /تاريخ تولد:    

 ------------------------------------- ----------خيابان --------------شهر  :آدرس در ايران 

 ----------------- کد پستي                             -               (          )تلفن: 

 :محل اقامتآدرس 
Street: 

City:       State:     Zip Code: 

Home Phone: (          )  _  _  _  -  _  _  _  _        Work Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _    Cell Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _  

E-Mail: 

 

 مشخصات وكيل:

 28/09/1334  تاريخ تولد:    احمد  نام پدر:    جواهری: نام خانوادگي    محمدنام :  

   سیکارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن دیشغل:   تهران    - 5058شماره و محل صدور شناسنامه:    

 مورد وكالت:

 ...................................................... به موجب اين وکالتنامه وکيل فوق الذکر عالوه بر اظهار واقعه طالق اينجانب از همسرم بنام : 

 نمايد. دفاتر ثبت احوال را از طرف موکل در نمايندگي جمهوری اسالمي ايران در واشنگتن امضاء مي 

 

              سالروز        / ماه             /  تاريخ:                                                                 محل امضاء موكل:

 )امضاء متقاضی باید با امضاء مندرج در گذرنامه وی مطابقت داشته باشد.(         

 

 )لطفاً در اين قسمت مطلبي ننويسيد.( 

 

  

http://www.daftar.org/
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 وکالتنامه ثبت طالق 
 

 تکمیل شده، و امضاء او در وکالتنامه با امضاء موجود در گذرنامه مطابقت داشته باشد. زنوکالتنامه زیر بایستی بطور کامل توسط 

 

 مشخصات موكل: )شخص وكالت دهنده( 

 شماره شناسنامه:  نام پدر: نام خانوادگي: نام:

 شغل:  شماره و محل صدور گذرنامه:             سالروز         / ماه         /تاريخ تولد:    

------------------------------------ ----------خيابان --------------شهر  :آدرس در ايران 

- 

 ----------------- کد پستي                                        -               (          )تلفن: 

 محل اقامت آدرس 
Street: 

City:       State:     Zip Code: 

Home Phone: (          )  _  _  _  -  _  _  _  _        Work Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _    Cell Phone: (        )  _  _  _  -  _  _  _  _  

E-Mail: 

 

 مشخصات وكيل:

 28/09/1334  تاريخ تولد:    احمد  نام پدر:    جواهری: نام خانوادگي    محمدنام :  

   سیکارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن دیشغل:   تهران    - 5058شماره و محل صدور شناسنامه:    

 مورد وكالت:

به موجب اين وکالتنامه وکيل فوق الذکر عالوه بر اظهار واقعه طالق اينجانب از همسرم بنام :  

دفاتر ثبت احوال را از طرف موکل در نمايندگي جمهوری اسالمي ايران در واشنگتن امضاء  ...................................................... 

 نمايد.  مي

 

             سال روز     / ماه         /  تاريخ:                                                                    محل امضاء موكل:                                                                                                                

 )امضاء متقاضی باید با امضاء مندرج در گذرنامه وی مطابقت داشته باشد.(                                                                                      

 

 )لطفاً در اين قسمت مطلبي ننويسيد.( 

 

  

http://www.daftar.org/
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 شماره: 

 تاریخ:

 پیوست:

 گواهی طالق شرعی 
 نوع طالق: 

 بدینوسیله گواهی می شود:

م ................. فرزند ............. به شممماره  آقای.................. فرزند ........... به شممماره ملی/ گذرنامه .............صممادره ..........  تاریخ تولد .............. و خان

تولد ..........در تاریخ ..............میالدی برابر با تاریخ....................هجری شممسمی با تحویل مدارک به ملی / گذرنامه .............. صمادره ........... تاریخ  

و حکم طالق صمادره   01/12/1391قانون حمایت از خانواده مصموب 15این مرکز، درخواسمت ثبت طالق شمرعی خود را نمودند. به اسمتناد تبصمره ماده 

ین مذکور، و نظر به عدم امکان توافق مجدد جهت ادامه زندگی مشممترک زناشممویی صممیغه طالق از نوع )رجعی/بائن( در از دادگاه محل مابین زوج

حه و در حضمور مؤمنین و تاریخ .............. هجری شممسمی برابر با .............. میالدی توسمط آقای ................. با رعایت ضموابط و مقررات قانونی مشمرو

 شرح ذیل اجرا گردید: شهود به

 * زوجه عده طالق دارد / ندارد.

 * میزان بذل زوجه در صورت طالق از نوع بائن )خلع یا مبارات(...........................

* اجرای صممیغه طالق شممرعی به موجا وکالتنامه رسمممی  )تأیید شممده توسممط نمایندگی های جمهوری اسممالمی ایران در خارج از کشممور( شممماره 

ین مرکز جاری شده است. )تصویر وکالتنامه  ............................. مورخ ............... صادره .................. از سوی موکل آقای / خانم .................... در ا.

 موصوف پیوست می باشد.(

 می باشد.  ل                 روز         / ماه            /سا* آخرین طهر غیر مواقعه زوجه در تاریخ  

 * زوجه حامله نمی باشد.

 مالحظات:

 مشخصات شهود اجرای صیغه طالق شرعی:

 امضاء   شماره ملی / گذرنامه    نام و نام خانوادگی .1

 امضاء   شماره ملی / گذرنامه     نام و نام خانوادگی .2

 ج/وکیلنام و نام خانودگی امضاء زو  نام و نام خانوادگی امضاء زوجه/وکیل:

.........................................................  ....................................................... 

 تاریخ، مهر و امضاء   –نام و نام خانوادگی مجری صالحیت دار طالق شرعی  

************************************************************************* 

...... که صممالحیت ایشممان طی نامه شممماره.........................  ..........گردد گواهی طالق شممرعی فوق توسممط آقای...............بدینوسممیله تأیید می

 گردیده، صادر شده است.. از سوی اداره سجالت و احوال شخصیه اعالم  ..............مورخ............

    مهر و امضاء مأمور کنسولی خانوادگی،نام و نام 

http://www.daftar.org/


 430فرم 

 بسمه تعالی 

 سی واشنگتن دی  – دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران 
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 اسامی افراد دارای مجوز قوۀ قضائیه جمهوری اسالمی ایران به منظور اجراء صیغۀ طالق شرعی 

 01/12/1391مصوبه  قانون حمایت از خانواده 15بر اساس تبصره ماده  

 حجت االسالم والمسلمین احمد بحرینی 

Address: Islamic Education Center 
7917 Montrose Rd, Potomac, MD 20854 
Tel: 301-3402070 
Fax: 4245089  -301  
Email: imam@iec-md.org 
Website: iec-md.org 

 ائتی حجت االسالم والمسلمین محمد اسالمی قر

Address: Islamic Institute of New York 
55-11 Queens Blvd, Woodside, NY 11377 
Tel: 718-6515888 
Email: info@iiny.org 
Website: english.iiny.org 

 حجت االسالم والمسلمین محمد علی الهی 

Address: Islamic House of Wisdom 
2275 Ann Arbor Trail, Dearborn Heights, MI 48127 
Tel: 313-3591221 
Email: imam@ihw12.com 

 المسلمین سیدمصطفی قزوینی  االسالم وحجت

Address: Islamic Education Center of Orange County 
3194-B Airport Loop Dr, Costa Mesa, CA 92626 
Tel: 714-4320060 
Email: sayedqazwini@hotmail.com 

 االسالم و المسلمین مصباح موسوی حجت

Address: Islamic Iranian Centre of Imam Ali 
120 Bermondsey Road, North York, ON M4A 1X5 
Tel: 416-8369222 
Email: info@imamali.ca / 
mesbahmoosavi@gmail.com 
Website: imamali.ca 

 سیدمحمدجواد حجازی  والمسلمین  االسالمحجت

Address: Imam Ali Cultural and Educational Society 
P.O. Box 63666 Capilano PO, North Vancouver, BC V7P 3P1 
Tel: 604-7214111 
Email: info@imamalicentre.com 
Website: imamalicentre.com 

 االسالم والمسلمین قیصر عباسحجت

Address: Masjid Al-Fatimah 
Islamic Guidance Center 
8149 Hazel Ave, Orangevale, CA 95662 
Tel: 916-5249911 
Email: qaisarabbas14@gmail.com 
Website: alfatimah.org 

 حجت االسالم و المسلمین نبی رضا عابدی 
Address: Saba Islamic Center 
4415 Fortran Ct, San Jose CA 95134 
Tel: 408-9465700 
Email: aalim@saba-igc.org 
Website: saba-igc.org 

 حجت االسالم والمسلمین سید ظهیرالحسن نقوی 

Address: P.O. Box 880, Pleasanton, CA 94566 
Tel: 925-2237579 
Email: syed@velayattv.org 

 حجت االسالم و المسلمین فاضل السهالنی 

Address: Imam Al-Khoei Islamic Center 
89-89 Van Wyck Express Way, Jamaica, NY 11435-4123 
Tel: 718-2976520 
Website: Al-Khoei.org 

 باشند.  و با دولت جمهوری اسالمی ایران و این نمایندگی مرتبط نمی بودهگردد افراد فوق مستقل یادآور می 

 تماس بگیرید. sejellat@daftar.orgدر صورت داشتن هر گونه سؤال در رابطه با نحوۀ ثبت طالق، خواهشمند است با ایمیل 
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