شرايت تابعيت و مقررات ازدواج :
شرايط تابعيت :
كليه اتباع خارجي طبق ماده  979قانون مدني ميتوانند در صورتي كه داراي
شرايط ذيل باشند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را بنمايند.
 1به سن  18سال تمام رسيده باشند. 2پنجسال اعم از متوالي يا متفاوت بصورت قانوني در ايران ساكن بوده باشند. 3فراري از خدمت نظامي در كشور متبوع خود نباشد. 4در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غيرسياسي محكوم نشده باشد.ضمن ًا كسانيكه به امور عامالمنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و
همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني و از او اوالد دارند و يا داراي مقامات
عالي علمي هستند ،در صورتيكه دولت ورود آنها را به تابعيت ايران صالح بداند ،بدون
رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيئت وزيران به تبعيت ايران قبول شوند.
مراحل اخذ تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران:
افرادي كه متقاضي تحصيل تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران باشند ميتوانند
در صورت شرايط مندرج در ماده نهصدو هفتاد و نه قانون مدني ،درخواست تابعيت
خود را به اداره تابعيت وزارت امور خارجه در مركز و يا دفاتر امور اتباع و مهاجرين
خارجي استانداريهاي سراسر كشور تسليم نمايند
امتيازات و محدوديتهاي اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايران را نمودهاند:
اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كلية حقوقي كه براي
ايرانيان مقرر است بهرهمند ميشوند ليكن نميتوانند به مقامات ذيل نائل گردند :
 1رياست جمهوري و معاونين او 2عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه 3وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري 4عضويت در مجلس شوراي اسالمي 5عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر 6استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و يا ماموريت سياسي 7قضاوت 8عاليترين ردة فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي 9-تصدي پستهاي مهم اطالعاتي و امنيتي

مقررات ازدواج:
مدارك مورد نياز براي صدور پروانه زناشوئي بانوان ايراني با مردان خارجي موضوع
مواد  2و  3آيين نامه زناشويي شماره  1345/12/6-50990هيئت وزيران :
 -1درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور.
 -2گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر بالمانعبودن و به رسميت شناختن
ازدواج.
 -3گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر مجردبودن وي.
 -4چنانچه مرد قبالً ازدواج كرده باشد ،طالقنامه وي كه به تصديق سفارت دولت
متبوع وي رسيده باشد.
 -5طالقنامه زن در صورتيكه قبالً ازدواج كرده باشد.
 -6گواهي تشرف به دين مبين اسالم از طرف مرد درصورتيكه زن مسلمان باشد.
 -7تعهدنامه ثبتي از طرف مرد مبني بر قبول كليه مخارج و نفقه زن درصورت ترك
انفاق و يا جدائي.
 -8اجازه ولي دختر كه امضاء وي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده
باشد.
(درصورت فوت پدر گواهي رسمي فوت همراه با اجازه مادر كه به امضاي وي به
تصديق يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد دريافت ميگردد).
 -9فتوكپي شناسنامه زوجه از هر كليه صفحات  2نسخه
 -10فتوكپي پروانه كار از كليه صفحات  1نسخه
 -11فتوكپي گذرنامه زوج از كليه صفحات  1نسخه
 -12عكس  3×4از هر كدام از طرفين  6قطعه

