
 

 دس اصدياج سیتذل لیبه دل هیشکًائ

 (یاجتماع تیمًقع ای یعال التیتحص ای یبه عىًان داشته تمکه مال بی)فش

 

 هیشکًائ
 :یمشخصات شاک

 :یًام خاًَادگ :ًام

 تَلد: خیتار پدر: ًام

 :قیدق یًشاً

 عىه: یمشتک

 :یًام خاًَادگ :ًام

  پدر: ًام

 :قیدق یًشاً

 مًضًع:

 ( یاجتواع تیهَقع ای یعال التیتحص ای ی) داشتي توکي هال در ازدٍاج سیتدل لیعٌِ بِ دل یهشتک یئجسا بیتعق یتقاضا

 يقًع جشم: خیتاس

 ششح مايقع:
 (یی... )هجتوع قضا یهحترم دادگستر استیر

 رساًد: یه یسالم، احتراها بِ استحضار عال با

 

ٍ  یًاهبردُ شَّر دائو   رایّستن. ز ی/ خاًن..............فرزًد..........ساکي............شاک ی............ از آقا............. فرزًد.................. ساکي... ٌجاًبیا

هکاى ش ْر..... ٍ   يیدر بْتر ی، خاًِ ا لیاتَهب یثرٍتوٌد ، دارا یخاًن .......فرزًد.........است کِ قبل از ازدٍاج خَد را فرد ٌجاًبِیا یشرع

هع اٍى ش ْردار ٍ    ای   -ش ْردار  -، فرهاً دار  یاجتواع تیهَقع یدارا ای....  یدکتر یعال التیتحص یخَد را دارا ای) ادیزهغازُ با ثرٍت 

ش باشن . بعد از ازدٍاج هتَج ِ ش دم   یدر آسا شاىیدادم تا در کٌار ا شاىیاٍصاف تي بِ ازدٍاج با ا يیًوَدُ بَد، ٍ بٌدُ با ا ی....(هعرفای

کارهٌ د س ادُ    ایکارگر  ایرشتِ .....  ساًسیدٍرُ ل یداًشجَ شاىیا ایقرار گرفتِ است) شاىیا اریدر اخت ِیبِ صَرت عار سّایچ يیّوِ ا

. ل اا از  نیًو ا  یهعرف ُرابطِ شَْد دارم ٍ حاضرم بِ دادگا يیاهَر را اًجام دادُ . در ّو يیا بیّن جْت فر شاىی.(ٍ استٌدیً شیب یا

 .هتْن هَصَف را خَاستارم یفریٍ هجازات ک بیتعق یدادستاى هحترم تقاضا

 

 احتشام   ذیبا تشکش ي تجذ                                          

 (ی)شاک یي وام خاوًادگ وام

 امضاء                                                                                                              

 در صَرت ٍرٍد خسارت: :1شتزک

اس تدعا   سی  خَاس تِ را ً  يیقرار تاه یصدٍر اجسا لِیٍس يیاست بد الیاز عول هرتکب هعادل هبلغ ... ر یًاش ٌجاًبیخسارت ٍاردُ بِ ا

 دارد.

 شًد: یم میتقذ لیي مذاسک به ششح ر دالئل :2 تزکش
 شَْد ٍ آدرس آًْا یاساه -1

 گریدالئل ٍ هدارک د -2

 

 

 
 


