


وزارت دادگستریوزارت دادگستری: : ارگان مسئول ثبت وقایعارگان مسئول ثبت وقایع
ثبت وقایع حیاتیثبت وقایع حیاتی::وظیفهوظیفه

ازدواج١١.. ازدواجوالدت، والدت، والدت، ازدواجوالدت، ازدواج١١..

طالقطالق٢٢..

وفاتوفات٣٣..

اسناد مزبور دارای اهمیت دولتی بوده و در دو نسخه  اسناد مزبور دارای اهمیت دولتی بوده و در دو نسخه  
ظالال7575اا ظا اا اگ گ نگهداری می شوندنگهداری می شوند))از روز تنظیماز روز تنظیم((سال سال 7575تا بمدت   تا بمدت   



اسناد در مندرج اسنادموارد در مندرج موارد مندرج در اسنادموارد مندرج در اسنادموارد
فرزندخواندگیفرزندخواندگی

یت ه از یتاح ه از احراز هویتاحراز هویتاح
تغییر نام خانوادگیتغییر نام خانوادگی

پد خانوادگ نام و پدنام خانوادگ نام و نام

ثبت هزينه

نام و نام خانوادگی پدرنام و نام خانوادگی پدر
تغییر جنسیتتغییر جنسیت

هزينه ثبت
)رایگان(والدت و فوت ١.
بر (سایر وقایع و صدور گواهی تکراری٢.

)اساس تعرفه معین اخذ می گردد



کاربرد گواهی والدت و ازدواجکاربرد گواهی والدت و ازدواج
تنها مدرکی است که تولد نوزاد، پدر و مادر بودن تنها مدرکی است که تولد نوزاد، پدر و مادر بودن ::والدتوالدت١١..

را تعیین می کندرا تعیین می کند) ) احراز هویتاحراز هویت((والدین والدین 
تنها مدرکی است که روابط زناشویی اشخاص عقد شدهتنها مدرکی است که روابط زناشویی اشخاص عقد شده::ازدواجازدواج٢٢..

را تعیین می نماید و حقوق و وظایف زوجین را مشخص میرا تعیین می نماید و حقوق و وظایف زوجین را مشخص می
..کندکند

بهثبت به موقع وقایع والدت و فوت مربوط به شعب بهداشتثبت به موقع وقایع والدت و فوت مربوط به شعب بهداشت ب ب ربو و و و یع و ع و ب بهب ب ب ربو و و و یع و ع و ب ب
..منطقه ای و شهری می باشدمنطقه ای و شهری می باشد

ثبت ثبتمحل احوال::محل ثبت سازمان شهری و ای منطقه احوالشعب ثبت سازمان شهری و ای منطقه شعب شعب منطقه ای و شهری سازمان ثبت احوالشعب منطقه ای و شهری سازمان ثبت احوال::محل ثبتمحل ثبت            



والدتوالدت
شعب سازمان در محل تولد یا محل اقامت دایمیشعب سازمان در محل تولد یا محل اقامت دایمی::محل ثبتمحل ثبت

والدین و یا یکی از آنهاوالدین و یا یکی از آنها
یک ماه پس از تولدیک ماه پس از تولد::مهلت ثبتمهلت ثبت ب به وه ز پس وی ز پس ی
در موارد خاص خویشاوندان،  در موارد خاص خویشاوندان،  ) ) یکی از والدینیکی از والدین( ( والدینوالدین: : اعالم کنندهاعالم کننده

انتظامی، نیروی مراجع بهداشتی، مؤسسات مسئولین انتظامی،همسایگان، نیروی مراجع بهداشتی، مؤسسات مسئولین همسایگان، مسئولین مؤسسات بهداشتی،  مراجع نیروی انتظامی،همسایگان، مسئولین مؤسسات بهداشتی،  مراجع نیروی انتظامی،همسایگان،
مراجع قیومیت و سرپرستیمراجع قیومیت و سرپرستی

الز ک الزدا ک ک::دا دا ا ن الد های ه نا شنا زاد ن الدت اه کگ دا ا ن الد های ه نا شنا زاد ن الدت اه گ گواهی والدت نوزاد، شناسنامه های والدین یا مدارکگواهی والدت نوزاد، شناسنامه های والدین یا مدارک::مدارک الزممدارک الزم
جایگزین، گواهی آرم دار ازدواج والدین، درخواست قیومیت و یا  جایگزین، گواهی آرم دار ازدواج والدین، درخواست قیومیت و یا  

ت ا ده نک اج ازد که ی اد ت ا خ تد ا ده نک اج ازد که ی اد ت ا خ درخواست مادری که ازدواج نکرده است درخواست مادری که ازدواج نکرده است د



اطالعات مندرج در گواهی والدتاطالعات مندرج در گواهی والدت
ooنام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی
ooنام پدرو مادرنام پدرو مادر
ooمحل اقامتمحل اقامت
ooلتاریخ و ساعت تولد طفلتاریخ و ساعت تولد طفل و و خ لر و و خ ر
ooجنسیتجنسیت
ooووزن و قدوزن و قد ووزن وزن
oo زمان تحویل زمان تحویل
ooمسئول بیمارستان و مؤسسه مربوطهمسئول بیمارستان و مؤسسه مربوطه))امضاامضا((تائیدتائید ربو))((یی ؤ و ن ر بی ربوول ؤ و ن ر بی ول

د تائ ا زشک حض ن د شگاه زا قل از ن د زاد ن الدت ت دث تائ ا زشک حض ن د شگاه زا قل از ن د زاد ن الدت ت ثبت والدت نوزاد در بیرون از قلمرو زایشگاه و بدون حضور پزشک، با تائید وثبت والدت نوزاد در بیرون از قلمرو زایشگاه و بدون حضور پزشک، با تائید وث
گواهی امضا شده شاهدین والدت طفل از مادر مربوطه و تائیدیه پزشک یا بهیار  گواهی امضا شده شاهدین والدت طفل از مادر مربوطه و تائیدیه پزشک یا بهیار  

..انجام می گیردانجام می گیرد یر ی م یرج ی م ج



جثبت ازدواجثبت ازدواج و ز جب و ز ب
سازمان ثبت احوال در محل اقامت آتی یکی از زوجینسازمان ثبت احوال در محل اقامت آتی یکی از زوجین: : محل ثبتمحل ثبت

التلت ازد ت ا خ د ائۀ ا از ا اک ازد ت ا خ د ائۀ ا از ا داشت((ک ت داشتد ت د در صورت داشتندر صورت داشتن((یک ماه پس از ارائۀ در خواست ازدواجیک ماه پس از ارائۀ در خواست ازدواج::مهلتمهلت
عذر موجه، مدیر سازمان ثبت احوال می تواند بنا به در خواست عذر موجه، مدیر سازمان ثبت احوال می تواند بنا به در خواست 

دت د د ت د د ش کا ا ا ک د دت ا از دتک د د ت د د ش کا ا ا ک د دت ا از یکی از مراجعین مدت موید یک ماه را کاهش دهد و تمدید مدتیکی از مراجعین مدت موید یک ماه را کاهش دهد و تمدید مدتک
))آن بنا به درخواست مشترک زوجین حداکثر تا سه ماه میسر استآن بنا به درخواست مشترک زوجین حداکثر تا سه ماه میسر است

مدارک الزم برای ثبتمدارک الزم برای ثبت
ه•• نا هشنا نا شنا شناسنامهشناسنامه••
گواهی پایان خدمت زیر پرچمگواهی پایان خدمت زیر پرچم    ••
ا•• ان ت ا اف اه اگ ان ت ا اف اه گ گواهی افسری یا ستوان یاریگواهی افسری یا ستوان یاری••
معاینه پزشکیمعاینه پزشکی  ••



ازدواج ت ث ایط ازدواجش ت ث ایط شرایط ثبت ازدواجشرایط ثبت ازدواجش
تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج بر اساس شرایط عقد نکاح، حقوق و تکمیل فرم درخواست ثبت ازدواج بر اساس شرایط عقد نکاح، حقوق و ١١..

والدین و ن زوج والدینتعهدات و ن زوج تعهدات زوجین و والدینتعهدات زوجین و والدینتعهدات
در صورت بیماری یکی از طرفین، ثبت در  در صورت بیماری یکی از طرفین، ثبت در  ( ( حضور طرفین ازدواجحضور طرفین ازدواج٢٢..

پذیرد می صورت زوجین حضور با و فرد استقرار محل یا و پذیردبیمارستان می صورت زوجین حضور با و فرد استقرار محل یا و ))بیمارستان و یا محل استقرار فرد و با حضور زوجین صورت می پذیردبیمارستان و یا محل استقرار فرد و با حضور زوجین صورت می پذیرد))بیمارستان
ارائه بهینه پزشکی و اطمینان از آگاهی طرفین نسبت به نتایج آنارائه بهینه پزشکی و اطمینان از آگاهی طرفین نسبت به نتایج آن٣٣..
موید۴۴ مهلت مقررات مویدرعایت مهلت مقررات رعایت رعایت مقررات مهلت مویدرعایت مقررات مهلت موید۴۴..
پرداخت عوارض دولتی به ترتیب مقررپرداخت عوارض دولتی به ترتیب مقرر۵۵..
ها۶۶ خواست د د ق ویژه دفت د خواست د ت هاث خواست د د ق ویژه دفت د خواست د ت ث ثبت در خواست در دفتر ویژه قید درخواست هاثبت در خواست در دفتر ویژه قید درخواست ها۶۶..
درج مهر در شناسنامه و یا سایر اسناد هویتی زوجین همچنین زمان و  درج مهر در شناسنامه و یا سایر اسناد هویتی زوجین همچنین زمان و  ٧٧..

خانوادگی،نام نام و نام قید، دفتر در مربوطه شماره ازدواج، ثبت خانوادگی،ناممحل، نام و نام قید، دفتر در مربوطه شماره ازدواج، ثبت محل، ثبت ازدواج، شماره مربوطه در دفتر قید، نام و نام خانوادگی،ناممحل، ثبت ازدواج، شماره مربوطه در دفتر قید، نام و نام خانوادگی،ناممحل،
))یا شوهریا شوهر((پدر زن پدر زن 

جصدور گواهی ازدواجصدور گواهی ازدواج٨٨.. و ز ی و جور و ز ی و ور



طالق ت ث ط ا شرایط ثبت طالقش
حضور زوجین و ارائه درخواست دو طرفه و یا حضور یکی از ایشان و ارائه در ١.

ضا ا ت د تائ ط ش شا ا افق ت ت ک شت ت ا خواست مشترک مبتنی بر توافق ایشان به شرط تائید صحت امضاء زوجخ
غایب از سوی دفاتر تائید اسناد و یا مدیر شعبه سازمان ثبت احوال واقع در 

زوج اقامت محل اقامت زوجمحل
ضروری است در خواست مزبور مبتنی بر عدم وجود فرزندان نابالغ باشد

ث٢ ا ال ن قان ط ا ش ا ا ف ط ک ا خ ائ ا ارائه درخواست یک طرفه در صورت احراز شرایط قانونی الزم برای ثبت٢.
واقعه، علیرغم وجود فرزندان مشترک نابالغ

ط٣ ط ا ض ا ق ا ا گا ا ک ا ا ارائه حکم دادگاه بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه٣.



))حکم دادگاهحکم دادگاه  --یک طرفه یک طرفه   --دو طرفه دو طرفه ((مراجعه و ارائه درخواست مراجعه و ارائه درخواست ١١..
ط٢٢ ک ا اق ث ط ا طش ک ا اق ث ط ا ش بررسی و تعیین شرایط ثبت واقعه مدارک مربوطبررسی و تعیین شرایط ثبت واقعه مدارک مربوط٢٢..
ثبت فسخ ازدواج در گواهی ازدواج و درج مهر ابطال در سایر ثبت فسخ ازدواج در گواهی ازدواج و درج مهر ابطال در سایر ٣٣..

مدارک مربوطهمدارک مربوطه
ارائه گواهی فسخ ازدواجارائه گواهی فسخ ازدواج۴۴..
اخذ عوارض دولتی برابر مقررات موجوداخذ عوارض دولتی برابر مقررات موجود۵۵..

هزینههزینه
پرداخت عوارض دولتی مقرر بر اساس توافق دو طرفه توسط یکپرداخت عوارض دولتی مقرر بر اساس توافق دو طرفه توسط یک. . 11

نفر و یا هر دوی آنها بر اساس موافقت ایشان انجام می گیردنفر و یا هر دوی آنها بر اساس موافقت ایشان انجام می گیرد
پرداخت عوارض دولتی در صورت در خواست یکی از زوجین،پرداخت عوارض دولتی در صورت در خواست یکی از زوجین،. . 22

بطور کامل از وی اخذ می گرددبطور کامل از وی اخذ می گردد
سه ماه پس از ارائه در خواستسه ماه پس از ارائه در خواست::مهلت ثبت طالقمهلت ثبت طالق        



ooسازمان ثبت احوال محل اقامت و یا محل فوت متوفیسازمان ثبت احوال محل اقامت و یا محل فوت متوفی::محلمحل
ooشبانه روز پس از صدور گواهی پزشکیشبانه روز پس از صدور گواهی پزشکی33: : مهلتمهلت
ooقوم و خویشان و نزدیکان متوفی و مسئولین موسسهقوم و خویشان و نزدیکان متوفی و مسئولین موسسه::اعالم کنندهاعالم کننده ooد الم دا الم وا ین و و ی و ن ی ز و ن وی و ووم ین و و ی و ن ی ز و ن وی و وم

پزشکی کحل صدور گواهی فوت با ارائه ی مدارک هویتی متوفیپزشکی کحل صدور گواهی فوت با ارائه ی مدارک هویتی متوفی

گواهی پزشکی ارائه شده در قسمت چپ نسخه دوم گواهی  گواهی پزشکی ارائه شده در قسمت چپ نسخه دوم گواهی  
ت تف فات((ف ق فاتگ ق ش))گ ت شض ت ض ضمیمه پیوست می شودضمیمه پیوست می شود))برگ قید وفاتبرگ قید وفات((فوتفوت



سایر مدارک هویتی از جمله گذرنامه، گواهی پایان خدمتنظام  سایر مدارک هویتی از جمله گذرنامه، گواهی پایان خدمتنظام  ١١..
ف ک ف فظ ک ف ال1616ظ ا گ اش الال ا گ اش ال سال باشد گواهی والدتسال باشد گواهی والدت1616وظیفه و در صورتی که متوفی زیروظیفه و در صورتی که متوفی زیر

..تقدیم می گرددتقدیم می گردد
ارائه گواهی پزشکیارائه گواهی پزشکی٢٢..

پس از ثبت، گواهی آرم دار درباره فوت صادر می شود  پس از ثبت، گواهی آرم دار درباره فوت صادر می شود  ::صدور گواهیصدور گواهی        
و به درخواست کننده تقدیم می گردد و اطالعیه های نمونه دارو به درخواست کننده تقدیم می گردد و اطالعیه های نمونه دار

..برای بیمه و قبرستان نیز صادر می شودبرای بیمه و قبرستان نیز صادر می شود


