
 توافقنامه می نویسند برای دادگاه متعبر بوده و همان طالق توافقیبرای  زوجینای که  صورتجلسهیا توافقنامه همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد ، 

را توضیح دادیم ؛  نحوه نوشتن صورت جلسه یا توافق نامه طالق توافقیمالک صدور رای طالق توسط دادگاه قرار خواهد گرفت ؛ در قسمت قبل 

ح زیر را نیز ارائه نماییم که به شر متن توافق نامه طالق توافقی،  نمونه صورتجلسه طالق توافقیاما در این قسمت قصد داریم برای آشنایی بیشتر با 

 است :

ذیل فی ما بین خانم ............ فرزند ................ صادره از .................. به شماره شناسنامه ...............  توافق نامه طالق توافقیدر تاریخ ............ 

ه از ................ به شماره شناسنامه .............. به شماره ملی .............. صادر  به شماره ملی ................ و آقای ................ فرزند ................

 و رضایت خود را اعالم می نمایند : توافققانون مدنی  219و  10تنظیم گردیده است و طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد 

ر آزادی / مبلغ ................. وجه نقد به نرخ روز می باشد که زوجه اقرار به بذل ........ تعداد تعداد ...... سکه بها زوجهمهریه :  ( مهریه زوجه 1

و ما بقی به میزان  طالقو زوج نیز قبول بذل می نماید که مبلغ ............. به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج و  نموده  طالقمبلغ در قبال  /

 ر ماه به شماره حساب .................. واریز گردد .............. به صورت ه

حضانت فرزند ......... ساله مشترک به نام ........... به عهده ............ باشد ولی حق مالقات با فرزند برای  ( حضانت و مالقات با فرزندان : 2

ه میزان ........ ساعت / روز ترتیبات مالقات با فرزند را در محل .............. به ............ محفوظ بوده و ............ نیز متعهد می گردد هر هفته ب

/ فرزندان مشترک به شماره کارت ................ پرداخت نماید و هر سال  نفقه فرزندعمل آورد و پدر موظف است هر ماه مبلغ .............. را بابت 

 ........ درصد به مبلغ آن اضافه خواهد شد .

صوص ادعایی مبلغ .............. طبق حکم پرونده شماره ........... به زوجه پرداخت می شود / نفقه را دریافت نموده است و در این خ ( نفقه زوجه : 3

 ندارد.

مبلغ .............. بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زن پرداخت شده است / در دفترخانه دریافت می کند / هیچ ادعای ( اجرت المثل زوجه :  4

 نسبت به اجرت المثل ندارد .

 وص جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد.مسترد شده است / زوجه جهیزیه خود را مسترد می نماید / در خص ( جهیزیه زوجه : 5

 را قبول نمودند . توافقنامهدر یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این  توافقنامه این
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