
 
  

 

  )  صفحه اول- 3نمونه شماره (
  

  : تاريخ
  
  

  
  راني اي اسالميجمهورپرسشنامه متقاضيان تحصيل تابعيت دولت 

  
ـ تكميل اين پرسشنامه هيچ گونه تعهدي براي پذيرش درخواست          : توجه  (   انيمتقاض

  ) ايجاد نمي نمايدراني اي اسالميجمهورتحصيل تابعيت دولت 
  

   مشخصات متقاضي-1
  نام مستعار  نام خانوادگي  نام

  شماره گذرنامه
  

  شماره دفتر پناهندگي

  دفترچه پناهندگي /تاريخ صدور گذرنامه
  محل صدور
  تاريخ تولد
  محل تولد

  مذهب اوليه
  مذهب ثانويه

  
   وضعيت تابعيت-2

  تابعيت اكتسابي  تابعيت اصلي
  بدون تابعيت  مهاجر و پناهنده

  :شرح دهيد
  

   وضعيت اقامت-3
  :مرز و تاريخ اولين ورود به ايران 
  :تاريخهاي ورود و خروج بعدي 

  /  /  تاريخ ورود  /  /   تاريخ خروج  - 3   تاريخ ورود/  /    تاريخ خروج  -2   :  /  /   تاريخ ورود   :  /  /  تاريخ خروج-1
  :مدت اقامت در ايران 

  
  

  

  محل
   متقاضي ، همسر الصاق عكس

   سال18و فرزندان زير 



 

  )  صفحه دوم- 3نمونه شماره (
  

  : مشخصات پدر-4
  :كشور محل سكونت  :تابعيت  :شغل   :نام خانوادگي   :نام 
 

  :درما مشخصات -5
  :كشور محل سكونت  :تابعيت  :شغل   :نام خانوادگي   :نام 
 

  :وضعيت تاهل -6
  :متاركه   :فوت همسر   :مجرد   :متاهل 

 
  : مشخصات همسر و فرزندان متقاضي-7

  نوع مدرك هويت  تابعيت  محل تولد  ولدتاريخ ت  جنس  نسبت با متقاضي  نام و نام خانوادگي
              
              
              
              
              
 

  :تخصص اصلي :                       محل تحصيل :رشته تحصيلي         :آخرين مدرك تحصيلي 
  :غير از تخصص اصلي به چه نوع تخصص ديگري آشنايي داريد  به 

  
  :ادري به چه زبان ديگري آشنايي داريد غير از زبان م            :زبان مادري 

  
  :ليف و يا ترجمه نموده ايد ؟ آثار علمي خود را بيان كنيدآيا تاكنون كتابي تا

 
  :وضعيت شغلي -9

  :محل صدور  :تاريخ صدور  :شماره پرونده كار
  )  صفحه سوم-3نمونه شماره (

  :شغل شما در حال حاضر و سابقه كاري در اين شغل 



 
  

 

  
  
    :استخدام نوع -10

  مزد قراردادي                 روز  رسمي                      پيماني
  :ميزان درآمد ماهيانه   :نشاني محل كار 

 

  :انواده خود را به اختصارذكر نماييد ميزان دارايي اعم از منقول و غير منقول خود و خ-11
 
 

 

  :ده ايد ايران به كدام كشور خارجي مسافرت نمو  غير از-12
              منظور از مسافرت                          مدت اقامت        نام كشور        

  

  وسيله مقامات ارتش يا دادگستري بوده ايد؟ه  آيا تاكنون تحت تعقيب قضايي ب-13
  

  آيا خدمت نموده ايد ؟؟  اگر خدمت نظام وظيفه در كشور شما اجباري است-14
  

  .يد يسي خود را در خارج و داخل ايران ذكر نما فعاليت سيا-15
  
  

  . علت درخواست تحصيل تابعيت ايران و انگيزه خود را بيان نماييد -16
  
  

 بستگان خود را در ايران بطور مشروح بـا ذكـر مشخـصات كامـل و وضـع شـغلي و محـل                        -17
 سكونت و درجه قرابت ذكر نماييد ؟

 
 
 

  : آدرس متقاضي در ايران -18
  

        امضاء متقاضي:                       تاريخ تكميل فرم                              
  

  .تكميل و امضاء گرديد             سمت                               حضور اينجانب   پرسشنامه در


