
1402عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال رديفنام گروه

نرخ تعرفه 

مندرج در 

(ريال)قانون 

شناسه واريز

600,000315011100140149001055000015724(اولين بار)ثبت نام کارت هوشمند ملي 1

720,000366011100140149001055000025724(نوبت اول)صدور کارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان 2

1,200,000387011100140149001055000035724(نوبت دوم)صدور کارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان 3

1,800,000398011100140149001055000045724(نوبت سوم و پس از آن)صدور کارت هوشمند ملي مجدد ناشي از فقدان 4

500,000371011100140149001055000055724باستثناء اشتباه مأمور (...ناشي از تغيير مشخصات سجلي يا خرابي و ) تعويض کارت هوشمند ملي5

400,000320011100140149001055000065724فعال سازی امضاء الکترونيک6

1402عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال رديفنام گروه

400,000330011100140116001055000112167ثبت والدت در مهلت قانوني بهمراه صدور شناسنامه1

450,000304011100140116001055000212167بهمراه صدور شناسنامه ( ماه3تا )ثبت والدت بعد از مهلت قانوني 2

550,000386011100140116001055000312167بهمراه صدور شناسنامه ( ماه و بعد آن3از )ثبت والدت بعد از مهلت قانوني 3

2,700,000348011100140116001055000412167 تنظيم سند هويتي به موجب  اجرای احکام مراجع قضائي4

5
م . ق979 و 976 ماده 6 و5 و4تنظيم سند هويتي و صدور شناسنامه برای مشمولين بند های 

وهمچنين فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و بازگشت به تابعيت
1,800,000361011100140116001055000512167

500,000323011100140116001055000612167صدور شناسنامه مجدد6

1,500,000372011100140116001055000712167 قانون ثبت احوال33 و32صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد7

8

 قانون 1 ماده 2باستثناء مشمولين تبصره  (نوبت اول )صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان 

 مجمع تشخيص 70/5/10جرايم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب  تخلفات ،

مصلحت نظام

1,000,000357011100140116001055000812167

1,500,000319011100140116001055000912167(نوبت دوم )صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان 9

3,500,000303011100140116001055001012167(نوبت سوم و بعد از آن )صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان 10

3,500,000367011100140116001055001112167با تجويز سازمان (نوبت اول  )تغيير نام و نام خانوادگي 11

4,000,000396011100140116001055001212167با حکم محاکم قضايي (نوبت اول)تغيير نام 12

4,000,000314011100140116001055001312167تغيير نام و نام خانوادگي برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي اوليه13

250,000351011100140116001055001412167( سال18فرزندان زير  )قانون ثبت احوال41تغييرنام خانوادگي تبصره ذيل ماده14

350,000338011100140116001055001512167تأييد اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگي15

16
صدورگواهي از قبيل گواهي مشخصات ، وفات ، تأييديه شماره ملي و همچنين پاسخ کتبي به 

استعالم مشخصات هويتي باستثناء بهزيستي و کميته امداد امام خميني
150,000375011100140116001055001612167

200,000329011100140116001055001712167تأييد گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملي17

18
پاسخ به استعالمات دستي مبتني بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعريف شده به ازای 

هر رکورد
10,000340011100140116001055001812167

19

برای شرکت ها ، بانک ها، بيمه پاسخ به استعالمات الکترونيکي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي 

ها ، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر الکترونيک خدمات قضايي، دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر 

 و موسسات و صندوق های مالي و اعتباری و کارگزاری 10+الکترونيک خدمات شهر ، دفاتر پليس 

...های بورس و 

4,500382011100140116001055001912167

20

نمايش عکس اشخاص در سامانه استعالم الکترونيکي به إزای هر مورد ، برای شرکت ها ، بانک ها، 

بيمه ها ، شهرداری ها، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر الکترونيک خدمات قضايي، دفاتر پيشخوان دولت، 

 و موسسات و صندوق های مالي و اعتباری و 10+دفاتر الکترونيک خدمات شهر ، دفاتر پليس 

...کارگزاری های بورس و 

15,000340011100140116001055002012167

120,000355011100140116001055002112167تأييد عکس متقاضيان در دفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال21

1402 تعرفه های خدمات سازمان ثبت احوال کشور در سال 

درآمد حاصل 

از ارائه 

خدمات 

الکترونيکي 

140116رديف 

درآمد حاصل 

از ثبت نام و 

صدور کارت 

ملي هوشمند 

رديف موضوع 

140149رديف

خدمات کارت 

ملي هوشمند

خدمات ثبت 

والدت و صدور 

شناسنامه

خدمات صدور 

شناسنامه 

مجدد

خدمات نام و 

نام خانوادگي

خدمات 

استعالم ، 

صدور گواهي 

و تأييديه



850,000389011100140116001055002212167صدورگواهي تجرد22

850,000301011100140116001055002312167صدور گواهي ازدواج و طالق23

600,000393011100140116001055002412167ثبت واقعه ازدواج به موجب اقرار نامه زوجيت24

120,000326011100140116001055002512167(الکترونيکي و غير آن)انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي 25

240,000368011100140116001055002612167(الکترونيکي و غير آن)انتقال واقعه طالق از دفاتر رسمي طالق در اسناد هويتي26

850,000317011100140116001055002712167صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ايراني خارج از کشور27

650,000332011100140116001055002812167ثبت والدت و فوت اتباع خارجي با صدور گواهي28

520,000374011100140116001055002912167(تعويض و فقدان)صدور گواهي والدت و فوت اتباع خارجي29

700,000359011100140116001055003012167اجرای احکام مراجع قضايي در اسناد هويتي30

500,000341011100140116001055003112167درخواست رسيدگي از هيأتهای حل اختالف اسناد هويتي باستثناء اشتباه مأمور31

850,000310011100140116001055003212167درخواست رسيدگي از کميسيون تشخيص سن32

600,0003950011100140116001055003312167تنظيم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال33

3,500,000307011100140116001055003412167صدورگواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر34

4,000,000307011100140116001055003412167تمديد گواهينامه مدير فني دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر35

4,500,000372011100140116001055003512167صدورپروانه دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر36

4,000,000372011100140116001055003512167تمديد پروانه دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر37

2,000,000334011100140116001055003612167و ساير دفاتر (اوليه) دفاتر پيشخوان و پست VPNفعالسازی توکن 38

2,000,000334011100140116001055003612167(تمديد، تغيير نام) دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر VPNفعالسازی توکن 39

4,000,000383011100140116001055003712167 دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاترVPNفعالسازی مجدد توکن 40

2,000,000366011100140116001055003812167و ساير دفاتر (اوليه)فعالسازی توکن مدير فني دفاترپيشخوان و پست 41

2,000,000366011100140116001055003812167(تمديد ، تغيير نام )فعالسازی توکن مدير فني دفاتر پيشخوان و پست و ساير دفاتر 42

4,000,000328011100140116001055003912167فعالسازی مجدد توکن مدير فني دفاترپيشخوان و پست و ساير دفاتر43

3,000,000374011100140116001055004012167به دليل خرابي و مفقودی ( ، مدير فنيVPN )فعالسازی مجدد هر توکن44

800,000316011100140116001055004112167الصاق عکس به گواهي والدت اتباع خارجي45

2,000,000335011100140116001055004212167(....باستثناء عدم درج سری و سريال شناسنامه در طرح تعويض و )تشکل پرونده اسناد راکد 46

200,000360011100140116001055004312167ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجي در سند هويتي و شناسنامه مادر ايراني47

100,000322011100140116001055004412167تحويل مدارک مکشوفه48

1,300,000397011100140116001055004512167( قانون ثبت احوال45ماده )تشکيل پرونده فاقدين ورقه 49

400,000309011100140116001055004612167صدور گواهي يک بار خروج از کشور50

2,000382011100140116001055001912167ارائه اطالعات آماری برای اشخاص حقيقي و حقوقي به ازای هر رکورد و پردازش51

2,700,000358011100140116001055004712167 اجرای احکام کميسيون تشخيص سن52

3,000,000381011100140116001055004812167اجرای احکام قضايي مبني بر فعال سازی موقت اسناد راکد53

5,000,000343011100140116001055004912167تشکيل پرونده متقاضيان استعالم54

55
به ازای هر  (حضوری و نيمه حضوری  )سرويس احراز هويت سه عامله بر اساس کارت هوشمند ملي

رکورد
30,000317011100140116001055005012167

56
به ازای هر  ( 2تا سطح اعتماد  )سرويس احراز هويت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا 

رکورد
10,000343011100140116001055000085724

57
به ازای هر  ( 3تا سطح اعتماد  )سرويس احراز هويت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا 

رکورد
20,000302011100140116001055000095724

20,000364011100140116001055000105724سرويس امضای الکترونيکي58

500,000373011100140116001055005112167آموزش کاربران، مديران فني و مديران دفاتر پيشخوان59

10,000352011100140116001055005212167مشارکت شرکت های خصوصي و عمومي در بهره برداری از سامانه هدا به ازای هر رکورد60

61
به ازای هر رکورد ( 4سطح اعتماد  )سرويس احراز هويت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا 

30,000302011100140116001055000095724

30,000328011100140116001055005312167پاسخ به استعالم نشاني افراد62

10,000365011100140116001055005412167ارائه خدمت از طريق سامانه پايگاه سببي نسبي به ازای هر رکورد63

درآمد حاصل 

از ارائه 

خدمات 

الکترونيکي 

140116رديف 

ساير

درآمد حاصل 

از ارائه 

خدمات 

الکترونيکي 

140116رديف 

خدمات اتباع 

خارجي

ساير خدمات 

هويتي

خدمات دفاتر 

پيشخوان

خدمات 

ازدواج و طالق

درآمد حاصل 

از ارائه 

خدمات 

الکترونيکي 

140116رديف 


