
 1395نرخ مصوبات خدمات سجلی سال 

  )ریال(نرخ تعرفه   عنوان خدمت  ردیف
  000/100   صدور  شناسنامه اولیه مکانیزه   1
  000/150  )تایک ماه(ثبت والدت ووفات بعد از مهلت قانونی   2
  000/200  )یک تاسه ماه(ثبت والدت ووفات بعد از مهلت قانونی   3
  000/300  )سه تاشش ماه( ثبت والدت ووفات بعد از مهلت قانونی   4
  000/600  )شش ماه وبعد از آن(ثبت والدت ووفات بعد از مهلت قانونی  5
  000/1000   )امهنصدور  شناسسند فوت و سند هویتی بغیر از شامل (تنظیم سند هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهت ابطال سند  6
  000/250  ... )شامل شناسنامه هاي مستعمل ، تغییر مشخصات و (   تعویض شناسنامه  7
  000/150  ) ساله اي که در مهلت مقرر مراجعه نمودند 30و  15صرفا شامل افراد (  تعویض و صدور  شناسنامه  در مهلت قانونی  8
  000/500  صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانی خارج از کشور   9

  000/300  )نوبت اول(صدور شناسنامه مکانیزه مجددناشی از فقدان  10
  000/500  )نوبت دوم(شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی ازفقدانصدور   11
   000/000/1  )نوبت سوم(صدور شناسنامه مکانیزه مجددناشی از فقدان  12
  000/700  و فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  قانون مدنی 979و  976ماده  6و 5و 4هاي  صدور شناسنامه براي مشمولین بند  13
  000/300  )  6عالوه بر اخذ هزینه ردیف (   شناسنامه ناشی از احکام ابطال توسط دادگاهصدور   14
  000/200  ثبت والدت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی   15
  000/300  ثبت والدت و فوت اتباع خارجی در خارج از  مهلت قانونی  16
  000/150   تغییر نام توسط هیئت حل اختالف  17
  000/1000  و یا دادگاه سازمان تغییر نام با موافقت   18
  000/700  ....حذف پسوند ، استفاده از نام خانوادگی همسر و  -)نوبت اول ( ی تغییر نام خانوادگ  19
  000/1000  تغییر نام و نام خانوادگی براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه   20
  000/100  ) وحدت با پدر   -سال  18فرزندان زیر  ( 41تبصره ذیل ماده تغییر نام خانوادگی   21
  000/100  حل اختالف اسناد هویتی   22
  000/500  درخواست اصالح  سن از کمیسیون تشخیص سن   23
  000/200  ثبت اقرار نامه زوجیت   24
  000/100  ) ...، گواهی تجرد  شماره ملی تاییدیه ،  وفات،گواهی مشخصات ( صدورگواهی  25
  000/100  صدور کارت شناسایی ملی اولیه   26
  000/300  )نوبت اول ( صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان   27
  000/500  )نوبت دوم ( صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان   28
  000/800  )نوبت سوم ( صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشی از فقدان   29
  000/100  ...)مستعمل ، تغییر نشانی ، اجراي راي دادگاه یا هیئت حل اختالف ،( تعویض کارت شناسایی ملی  30
  000/50  دفاتر رسمی ازدواجاعالمیه ازدواج واصله از   31
  000/150  واصله از دفاتر رسمی طالق اعالمیه طالق   32
  000/1  مشخصات هویتی به صورت مکانیزهالکترونیکی  اعالم  33
  000/100  پاسخ کتبی به استعالمات مشخصات هویتی با مراجعه حضوري متقاضی  34
  000/200   )اولین بار (  ملی هوشمندکارت  ثبت نام  35
  000/400  )نوبت اول( هوشمند ملی  ناشی از فقدان   کارت ثبت نام  36
  000/600  )نوبت دوم( هوشمند ملی  ناشی از فقدان   کارت ثبت نام  37
  000/700  )نوبت سوم و پس از آن( هوشمند ملی  ناشی از فقدان   کارت ثبت نام  38
  000/200  ... )ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ( تعویض کارت هوشمند ملی   39


