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لرحیم بسم اهلل الرحمن ا   

 

با کد   ...... ،...... ساکن ...... صادره از ...... و به شماره شناسنامه ...... شماره ملی هب  ....  / .....  / .... متولد ...... و ......  فرزند ......  اینجانب

در حال صحت و سالمت، با اختیار و رضایت و بدون اکراه و اجبار و با حواس کامل وصایای خود را به شرح ذیل  ......  پستی

 : دارمیممرقوم 

 

 م یمق وصی، ناظر    :۱بند  

 .… شوندیموصی، ناظر و قیم در صورت وجود به شرح ذیل معرفی   

 

 مراسمات و    ودفن کفن در مورد    ییها ه ی توص   :۲ند  ب 

 …دارمیمبه شرح زیر اعالم  مراسماتو  ودفنکفنخود را در مورد  یهادرخواست بنده   

 
 وراث   :۳بند  

 …دارمیمبه شرح زیر اعالم بنده پیش از مرگ لیست وراث خود را  

 

 ها یی دارا اموال و    :۴بند  

 …کنمیمخود را پیش از مرگ اعالم   یهاییدارالیست تمامی اموال و بنده در این بخش  

 

 ها ن ی د و   ها طلب ،  های بده ، هاوام ، ها امانت   :۵بند  

 …کنمیمخود را پیش از مرگ اعالم   ها نیدو    هاطلب، هایبده ، ها وام، هاامانتبنده در این بخش لیست تمامی  

 

 سهم وراث   : ۶بند  

 …تعیین کنم  دقت بها که سهم هر یک از وراث ر امکردهمن در این بخش سعی  

 

 در صورت فوت همه وراث   ها یی دارا تکلیف اموال و    :۷بند  

 کندیمدر زمان فوت هیچ یک از وراث در قید حیات نباشند معین   کهیدرصورتبنده را   یهاییو دارانوشتار زیر تکلیف اموال  

.. . 

 

 آخرین نامه من به بازماندگان   :۸بند  

 …متن زیر نوشتار پایانی من برای وارثان و بازماندگان من است 

 

 

 

 

 
 

که حقوقشان را ادا کنم طلب بخشش و    ام کرده یا فراموش    ام نتوانسته ند و  کسانی که حقی بر من داشته و دار   همة در پایان از 

 . اقوام و دوستان و آشنایان و همکاران و همسایگان طلب مغفرت و دعای خیر دارم   همة از    . عفو دارم 

 

https://vasiatsaz.com/
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یک متن حقوقی و قانونی است و هرگونه تغییر در آن جزئی یا کلی، تغییر در امضاها، مهرها، اعداد، عالمات، تغییر  نامهتیوص

جرم محسوب شده و مستوجب پیگرد قضایی و قانونی  نامهتیوصسان بدون اطالع مالک حتی با معنای یک هاواژهدر کلمات، 

  .است

 

  
در غیر این    .تکمیل شود  رنگ ی آب خودکار   با حا  ی ترج ، وصی، ناظر، قیم و شهود  نامه ت ی وص به قلم مالک   ست ی با ی م زیر   یها بخش 

 . یچ وجه قانونی نخواهد داشت ه   نامه ت ی ص صورت این و 

با اطالع وصی، ناظر، قیم و شهود و با رضایت، سالمت   ............... ساعت   هجری شمسی  ........................  فوق در تاریخ  نامه ت ی وص    ✷

 . امضا شده است  .................................... کامل و هوشیاری توسط اینجانب 

 

 

 اثر انگشت  امضا 

 
 

 : شهود   وصی، قیم، ناظر و  اسامی، امضاء و اثر انگشت 
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