سازمان ثبت احوال کشور
اداره کل ثبت احوال خوزستان
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تاریخچه ثبت احوال

آغاز بکار ثبت احوال در برزیل در ماه جوالی  1837بوده که از
همان بدو شروع بکار  ,به عنوان یک خدمت عمومی معرفی شده

است و مسئولیت آن بر عهده شهرداری ها می باشد
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خدماتی که در این دفتر ارائه می شوند عبارتند از :










والدت
وفات
ازدواج
طالق
مهاجرت
کارت هویت
تاریخچه خانواده( شجره نامه )
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مدارک الزم برای اخذ شناسنامه

گواهی تولد کودک
شناسنامه کامل مادر
شناسنامه کامل پدر
کپی از گواهی ازدواج پدر و مادر ,در صورت وجود
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والدت
چنانچه نوزاد در بیمارستان متولد شود باید یک روز پس از تولد در
بیمارستان بستری شود سپس اسناد والدت باید ظرف  15روز توسط
پدر یا مادر در دفتر ریجستری برای اخذ شناسامه ثبت شود .
اگر کودک در خانه به دنیا آمده باشد  ,مادر باید گواهی والدت را از
یک مرکز بهداشت تهیه و یا پدر و مادر باید دو شاهد همراه خود به
اداره ثبت احوال بیاورند.
هنگام تولد مراحل ثبت نام رایگان است و دفتر رجیستری یک کپی از
گواهی تولد را نگه می دارد
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اگر پدر و مادر ازدواج کرده باشند ,ثبت نام در دفتر ریجستری را میتوان
توسط پدر و یا مادر انجام داد و این با ارائه مدرک و گواهی ازدواج
آنها صورت می پذیرد  .و چنانچه ازدواج نکرده باشند ,مادر باید به
همراه پدر نوزاد به اداره ثبت برود واگر پدرنوزاد به هر دلیلی همراه او
نباشد  ,از مادر خواسته میشود تا به ارائه اطالعات شخصی خود بپردازد
و آنرا ثبت نماید و اگر شک کند که بیشتر ازیک پدر داشته باشد همه نام
ها ثبت و ممکن است توضیح داده شده است .ولی ترجیحا نام پدر به عهده
مادر نوزاد است .
در طول زندگی کودک ,این مادر است که برای بیان و اعالم نام پدر
تصمیم می گیرید که پس از بررسی و در صورت اثبات ,نام پدر ,ممکن
است به شناسنامه نوزاد اضافه شده است.
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نمونه ای از اسناد سجلی
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تغییر نام نوزاد

پس از طی مراحل ثبت نام کودک تغییر نام امکان پذیر نمی باشد مگر
آنکه جزء نامهای ممنوعه و مضر برای کودک در نظر گرفته شده
باشد که ممکن است رد شود .
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وفات

چنانچه واقعه فوت در یکی از بیمارستانها و یا در خانه به وقوع
بپیوندد پزشک باید گواهی مرگ را تایید کند  .گواهی مرگی که
توسط پزشک صادر می شود صحنه نامیده شود زیرا صحنه در
منزل که پزشک نباشد کشیده می شود .
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اطالعات الزم برای درج ثبت فوت










نام ,جنس ,شغل ,سن و ملیت متوفی
روز ,ساعت و مکان مرگ
نام پدر و مادر مرحوم
علت مرگ و میر
تاریخ پیشنهاد ثبت مرگ
نام پزشک مسئول برای امضای گواهی
محل پیشنهادی از دفن یا سوزاندن مرده ها
اطالعات اضافی (اما الزم نیست) می تواند شامل موارد زیر باشد:
وضعیت تاهل وتعداد فرزندان و ...
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ثبت فوت
ثبت فوت در برزیل باید ظرف  24ساعت صورت پذیرد و این
امر توسط یکی از اعضای خانواده و یا آشنایانی از متوفی به
اداره ثبت در شهر یا شهرستان منطقه ای که فوت در آن
صورت گرفته است صورت می گیرد و هیچگونه هزینه ای نیز
ندارد  .اگر مرگ در تعطیالت آخر هفته صورت پذیرد و دفتر
ریجستری باز نباشد در سایتی که به همین منظور وجود دارد
ثبت نام میشود تا در صبح روز دوشنبه فوت ثبت شود
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ازدواج
فرآینددد ازدواج در برزیددل بسددته بدده ملیددت زن و شددوهر ممکددن سدداده و یددا
پیچیددده باشددد  .در کشددور برزیددل مراسددم عروسددی بصددورت مدددنی و یددا
مذهبی برگدزار مدی شدود  .عروسدی هدای مددنی در دفداتر ریجسدتری بده
ثبت میرسدند و در مراسدم دیندی کده بده انتخداب زن و یدا شدوهر صدورت
میگیرد به خودی خود از نظر قدانونی الدزام آور مدی باشدد  .بدا ایدن حدال
ازدواج مدددنی بددرای اطمینددان از ازدواج دینددی و مددذهبی اسددت از نظددر
قددانونی در چنددد مرحلدده از مراسددم مددذهبی ثبددت نددام در انجمددن مدددنی در
حضددور سددر دفتددر دار اسددناد رسددمی و حددداقل دو شدداهد و ثبددت نددام بددا
مقامات ارشد آن منطقه به پایان می رسد .
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ازدواج در برزیل به عنوان سند معتبر در بسیاری از کشورهای
دیگر شناخته شده اسدت .ازدواج در برزیدل ممکدن اسدت بدین دو
نفر از جنس مخالف که حداقل  18سال سن دارند ( افدراد بداالی
 16سدددال بدددا رضدددایت پددددر و مدددادر و یدددا نماینددددگان قدددانونی )
صورت گیدرد و یدا بدین دو نفدر همجدنس کده بصدورت قدانونی و
موافقت نامه های زندگی مشترک کده بصدورت قدانونی بده ثبدت
رسیده باشد به رسمیت شناخته می شود .
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مواردی که در آن مردم از ازدواج ,منع شده اند




ازدواج با شخصی که در قید زوجیت باشد و یا ازدواج آنها
به پایان نرسیده باشد .
ازدواج بین خواهر و برادر یا دیگر روابط نزدیک
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مراحل ثبت ازدواج به صورت ذیل می باشد





ثبت نام و قصد ازدواج و ارائه اسناد و مدارک
انتشار اعالن ازدواج در کلیسا
صدور سند ازدواج
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طالق

در برزیددل درخواسددت طددالق تددوافقو از اانویدده سددال ,2007
تحت سه شرط در محضر امکان پدذیر شدد :اول وجدود توافد
طددرفین ,دوم جدددایو زوج بددی از یددک سددال ,و سددوم نداشددتن
فرزند صغیر یا داراي نیازهاي خاص .در صورت وجود این
شددرایط ,طددرفین کددافو اسددت کدده فقددط کددارت شناسددایو و سددند
ازدواج خددود را ارائدده دهنددد و بددا پرداخددت هزیندده یددو کددم در
مدت یکو دو هفته طالق خود را تمام کنند.
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مهاجرت
برزیدددل کشدددوری چنددددملتی اسدددت و جمعیدددت آن متشدددکل از
نژادهددای اروپددایی ,سددرپپوسددتان آمریکددا ,آفریقائیددان و نیددز
آسیائیان است .مذهب اصلی این کشور کاتولیک کلیسدای رم
است.

بدددرای کسدددب اقامدددت در برزیدددل از یکدددی از راههدددای زیدددر
میتوان عمل کرد :
19








ازدواج با یک تبعه برزیلی
داشتن فرزند از یک تبعه برزیلی
بازنشستگان(کسانی که حداقل  50سال سن دارند و دارای
شرایط اقتصادی خوب و یک در آمد ثابت هستند(
از طری بستگان درجه یک
دانشمندان برجسته و محققین
سرمایه گذاری  :از طری سرمایه گذاری در یک شرکت در
برزیل و یا خرید ملک به ارزش بی از  50000دالر
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کارت ملی هوشمند
ایدددن کدددارت دارای یدددک کدددد شدددناخته شدددده بددده عندددوان MRZ
(مخفددف منطقدده قابلیددت خواندددن توسددط ماشددین) ،کدده از یددک
رشددته  ,کدده سددازگار بددا نددرم افزارهددای دیگرنقدداط در سراسددر
جهان است و همچنین باعث پردازش سریعتر شناسدایی مدردم
مدی شددود عددالوه بددر ایدن ،فددن آوری پیشددرفته ای در آن بکددار
رفته تا امنیت اطالعات را باال ببرد .
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مشخصات و فن آوری بکار رفته در کارت











استفاده از پلی کربنات :استحکام پلیمر باال ،مقاوم در برابر تاب ،خم و درجه حرارت باال.
تصویر در ( UVماوراء بنفش) :باعث نشان دادن تصویر در بروز نور ماوراء بنف می شود
تصویر مخفی  :تصویر تنها تحت انکسار نور دیده می شود .
پرس برجسته  :به راحتی توسط حس المسه قابل لمس می باشد .
امکان ذخیره :چندین تصاویر ضبط شده توسط پرتو لیزر و امضای دارنده کارت
هولوگرام  :این نوع از هولوگرام به طور انحصاری برای دولت برزیل در حال توسعه است
مجموعه ای از طراحی های پیچیده است متعل به دولت است و تحت انحصار دولت .
اطالعات شخصی :همه اطالعات شخصی کارت (مانند نام ،وابستگی ،و عکس ،امضا و اثر
انگشت تصویر) است که توسط پرتوهای لیزر ضبط شده است .بنابراین ،همه کلمات و
تصاویرمندرج در کارت غیر قابل جعل می باشند .
میدان MRZ OCRبا استاندارد ICAOفعال :مجموعه ای از اعداد و حروف است که امکان
خواندن بر روی تجهیزات استفاده می شود ،برای مثال در فرودگاه .استاندارد بین المللی برای
شناسایی مدارک سفر است .
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فهرست مندرجات کارت جلو کارت
شماره ثبت:
تاریخ صدور :
نام و نام خانوادگی :
نام پدر و مادر( :پدر باال ,مادر زیر)
محل تولد (:محل سکونت ,وضعیت)
تاریخ تولد:
سند پایه  :گواهی ادواج برای
متاهلین و گواهی والدت برای
مجردین
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فهرست مندرجات کارت پشت کارت

نام کامل کشور
نام دفتر دولت که سند را صادر کرد
 3*4عکس
اثر شست
امضا و یا اثر انگشت (برای افراد بی
سواد)
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کارت هویت برای خارجی ها

از سال  , 1938خارجی ها در برزیل نیز ملزم به داشتن

کارت هویت ویژه که با شناسه های قرمز یا صورتی
توسط پلیس صادر شده است شده اند می باشند .
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کد پستی


کدهای پستی در برزیل از سال  ,1993به شکل هشت رقمی و قبل از
سال  1993پنج رقمی بوده و تغییر آدرس به عهده پست می باشد .

قالب نشانی ( کد پستی ) :


به طور کلی قالب کد پستی به شرح ذیل می باشد  .رقم اول نشان دهنده
منطقه است  ,رقم دوم فرعی منطقه  ,رقم سوم بخ
بخ

فرعی  ,رقم پنجم زیر بخ

 ,رقم چهارم

و سه رقم آخر نشان دهنده منطقه

تحویل است .
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تاریخچه خانواده( شجره نامه )

 FamilySearchدارای بزرگترین مجموعه از سواب حیاتی برزیل

در خارج از برزیل است .در حال حاضر این اسناد برای عموم مردم
بر روی میکروفیلم از طری  FamilySearchدر  4500مراکز
سابقه خانوادگی در سراسر جهان یا کتابخانه های عمومی وابسته در

دسترس هستند .
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