
 پیوست های دادخواست برای ثبت در دفاتر خذمات الکترونیک و دادگاهها

 ردیف دادخواست پیوست های دادخواست

 1 هطالبِ هْشیِ صلح ٍ ساصشٍ هْشیِ (ٍ ًاهِ هَثشواست هلی +سٌذ اصدٍاج )صفحات 

صَست اجاسُ ًاهِ یا ( هَثشات سٌذ اصدٍاج )صفحسٌذ هالىیت یا اجاسُ ًاهِ + واست هلی +

 ، اظْاسًاهِ یا استطْادیِاثاث البیت

 2 الضام بِ توىیي

 3 تاهیي خَاستِ ٍ هْشیِ( هَثشسٌذ اصدٍاج )صفحات واست هلی +

 4 صذٍس گَاّی عذم اهىاى ساصش سٌذ اصدٍاج )توام صفحات(واست هلی +

 5 حضاًت سٌذ اصدٍاج  هَثشات ضٌاسٌاهِ خَاّاى )توام صفحات (+صفح

 6 فسخ ًىاح یا اسجاع اهش پضضىی لاًًَی )توام صفحات ( ، دلیل فسخ سٌذ اصدٍاجواست هلی +

 7 لغَ حضاًت ضٌاسٌاهِ خَاّاى )توام صفحات( ٍ دلیل لغَ

 8 طالق بِ دسخَاست صٍجِ سٌذ اصدٍاج )توام صفحات (ٍ ًاهِ صلح ٍ ساصش )دلیل دسخَاست طالق(واست هلی +

 9 تحَیل فشصًذ (ضٌاسٌاهِ خَاّاى )توام صفحات(صفحاتتوام اٍل( /طاللٌاهِ )ات سٌذ اصدٍاج )صفح

 11 هاللات با فشصًذ توام صفحات (/طاللٌاهِهَثشات ضٌاسٌاهِ خَاّاى )توام صفحات(سٌذ اصدٍاج )صفح

 11 سشپشستی طفل اٍل(ات ضٌاسٌاهِ خَاّاًْا)توام صفحات (سٌذ اصدٍاج)صفح

ات لضٍم سٌذ اصدٍاج )صفحضٌاسٌاهِ خَاّاى ، گَاّی حصش ٍساثت ، دس صَست 

 (ضٌاسٌاهِ پذس ٍ هادس ٍ استطْادیِ هحلیهَثش

 12 اثبات ًسب

 13 تجَیض اصدٍاج هجذد (، سای توىیي ٍ یا عذم توىیي ٍ یا سضایت صى هَثشات واست هلی، سٌذ اصدٍاج)صفح

 14 اّذاء جٌیي هشوض ًاباسٍسی(ٍ گَاّی پضضه هَثشات واست هلی سٌذ اصدٍاج )صفح

ضٌاسٌاهِ +هجَْل الوىاى پذس استطْادیِ هحلی +ضٌاسٌاهِ خَاّاى)صفحِ اٍل( دس صَست

 تعشفِ ضذُ ضخص 

 15 ارى دس اصدٍاج

 16 ثبت ٍالعِ اصدٍاج ضٌاسٌاهِ +سٌذ اصدٍاج )عادی( 

 17 اثبات ٍالعِ طالق سٌذ ٍ هذسن طالق  ++سٌذ اصدٍاج  صفحات هَثش()ضٌاسٌاهِ

 18 الضام بِ بزل هتعِ )عادی(ضٌاسٌاهِ هَثش +سٌذ اصدٍاج 

 19 هٌع اضتغال صٍجِ واست هلی+سٌذ اصدٍاج)توام صفحات( ٍ ًاهِ صلح ٍ ساصش

 21 استشداد جْیضیِ  + ًاهِ صلح ٍ ساصشصفحِ هَثشسٌذ اصدٍاج +سیاِّ جْیضیِ یا استطْادیِ هحلی

 21 استشداد طفل (هَثشات ضٌاسٌاهِ خَاّاى )توام صفحات (+سٌذ اصدٍاج )صفح
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 ردیف دادخواست پیوست های دادخواست

 22 طالق تَافمی ٍ هْشیِ(ٍ ًاهِ هطاٍسُ هَثشواست هلی +تَافك ًاهِ+سٌذ اصدٍاج)صفحات 

 23 اثبات سابطِ صٍجیت ضٌاسٌاهِ خَاّاى)توام صفحات(استطْادیِ هحلی+سٌذ اصدٍاج عادی

 24 حىن سضذدسخَاست صذٍس  / لینضٌاسٌاهِ )صفحِ اٍل(هَافمتٌاهِ پذس/هادس

 25 اعساس اص پشداخت هْشیِ +استطْادیِ هحلی+لیست اهَالاختیاسی سای بذٍی+فیص حمَلی

 26 تعذیل ٍ تمسیط هْشیِ دادًاهِ اعساس +استطْادیِ هحلی+لیست اهَال

 27 تغییش جٌسیت ضٌاسٌاهِ +گَاّی پضضه 

 28 ّوسش ٍ فشصًذهطالبِ ًفمِ  اٍل(ٍ ًاهِ صلح ٍ ساصشات واست هلی +سٌذ اصدٍاج )صفح

 

منظور از صفحات موثر ، صفحاتی از شناسنامه است که برای احراز هویت و ثبت ادعای مطروح مورد  -

استفاده قرار می گیرد و سایر برگ های شناسنامه )هماننذ برگ های درج مهر انتخاباتی و ....(غیرموثردر 

 موضوع محسوب می شود. 
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