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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]یادداشت دستنویسی در باالی صفحه[

 

 

 بسمه تعالی

 

 -----نام مدرسه 

 -----محل 

 -----شماره 

 

 ساله ۰۶مظلومی، سن پدر:  ینالد جاللنام و فامیل پدر: 

 کارمند بازنشسته )بدون حقوق(، زبان یا لهجه محلی پدر: شهمیرزادیشغل پدر: 

 -----محل کار پدر  حذف شدهمحل تولد پدر: قریه 

 ۶۳۳۶لغایت  ۶۳۳۰، چه تاریخی از حذف شدهمحل سکونت پدر قبل از ازدواج: شهرستان 

 ۶۳۳۱در چه تاریخی  حذف شدهمحل سکونت موقع ازدواج: 

 -----)پدر( خیر، چند بار ازدواج کرده آیا قبالً هم ازدواج کرده 

 که پدر در آن سکونت داشته، تاریخ آن با ذکر از چه موقع تا چه وقت بطور کامل ییها که یا محل نقاطی

 ۶۳۶۱تا  ۶۳۶۶قریه شهمیرزاد از سال  – ۶

 ۶۳۶۲تا  ۶۳۶۱مازندران( از سال  ۲)استان  کنار یدونفرقریه  – ۲

 ۶۳۶۰تا  ۶۳۶۲مازندران( از سال  ۲)استان  (شهر قائمشهرستان شاهی ) – ۳

 ۶۳۲۶تا  ۶۳۶۰شهرستان سمنان )استان سمنان( از تاریخ  – ۳

 ۶۳۳۲تا  ۶۳۲۶از سال  شهر قائمشهرستان  -۵

 ۶۳۳۶تا  ۶۳۳۲از سال  (گیالن ۶شهرستان آستارا )استان  -۰

 ۶۳۰۶تا  ۶۳۳۶شهر چالوس از  -۷

 حذف شده، محل تولد مادر پدر، شهرستان حذف شدهمحل تولد پدر، پدر )جد( قریه 

 نفر ۳زنده چند نفر  -----چند تانفر، فوت شده  ۳فعلی پدر و مادر  تأهلتعداد اوالد از 

 ذکر تاریخ تولد هرکدام از اوالد چه فوت شده و چه زنده به ترتیب سن

 -----شغل: ، -----، محل کار: شهر قائمساله، محل تولد:  ۲۶پسر، سن:  پسر یا دختر: - ۶

 -----، شغل: -----ساله، محل تولد: چالوس، محل کار:  ۶۱پسر، سن:  پسر یا دختر: - ۲
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 ، شغل: محصل-----ساله، محل تولد: چالوس، محل کار: ۶۷دختر، سن:  پسر یا دختر: - ۳

 ، شغل: محصل-----ساله، محل تولد: چالوس، محل کار:  ۶۵دختر، سن:  پسر یا دختر: - ۳

 

 ساله ۵۰سروریه خوشخو، سن مادر:  –میل مادر: سعیده نام و فا

 ، زبان تکلم یا لهجه مادر: مازندرانییدار خانهشغل مادر: 

 حذف شدهمحل تولد مادر )شهرستان و قریه یا ده( شهرستان 

 شمسی ۶۳۳۱شمسی، سال  به سال، تاریخ آن حذف شدهمحل سکونت مادر پیش از ازدواج: 

 شمسی ۶۳۳۱تاریخ آن  حذف شدهمحل سکونت مادر در زمان ازدواج: 

 -----چند بار ازدواج  –ازدواج قبلی مادر اگر باشد 

 نقاط مختلفی که مادر در آن زندگی و سکونت داشته.

 کامل. طور بهتاریخ آن از چه موقع تا چه وقت 

 ۶۳۶۰تا  ۶۳۶۳مازندران( از سال  ۲شهرستان ساری )استان  – ۶

 ۶۳۳۱تا  ۶۳۶۰شهر چالوس از سال  -۲

 ۶۳۳۶تا  ۶۳۳۱گیالن( شهرستان آستارا از سال  ۶)استان  -۳

 ۶۳۰۶تا  ۶۳۳۶شهر چالوس از سال  -۳

 

 ساله ۶۵و سن: فریبا مظلومی  آموز دانشنام و فامیل خود 

 

بگوئید در کدام استان و شهرستان یا قریه و ده میباشد. با تشکر از این همکاری  کنید یماشاره  به آنهائیکه  لطفاً محل

 آرزومندم در هدف خودتان موفق باشید.

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


