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  رایانه ای سال 51صدور شناسنامه مکانیزه باالی دستورالعمل 

 

 

و ارتقتا    نیک هویت ملی و استقرار نظام نوین ثبتت اوتواک ورتور   ودر راستای ارائه خدمات الکتر       

ه در دولت الکترونیک این دستورالعمل جهتت مکتانی ن نمتودد رتدور نااستاام     ویفیت مدارک هویتی 

در ادارات ثبت اوواک مراوت  استتانها و    ساک و با بهرن گیری از پایگان اطالعات جمعیت ورور51باالی 

 .به نرح زیر مورد تصویب نورای عالی ثبت اوواک قرار گرفت ی ب رگنهرها

 

 :سال رایانه ای در موارد زیر صادر می شود51شناسنامه باالی  –الف 

می رساد و نااساامه آنها می باید به ماظور الصاق  نمسی امساک تم 51جهت افرادی وه به سن  -1

 .عکس تعویض گردد

 :نظیر در مواردی وه نااساامه جهت تعویض ارائه می گردد -2

 مستعمل بودد -5-2

 اجرای تصمیمات هیأت های ول اختالف -2-2

 اجرای اوکام دادگاهها  -3-2

 اجرای آرا  ومیسیود های ترخیص سن -4-2

 نام خانوادگی  ییرات نام ومصوبات مربوط به تغاجرای  -1-2

 آدو یا درج آخرین تحوالت در  در نااساامه وذف ازدواج و طالق غیرمدخوله -6-2
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 :نظیر ،تاظیم می نود برای آناد ساک وه ساد مکانی ن ثبت ول وقایع51برای ولیه افراد باالی  -3

 (.*قانود مدنی 676مادن  7و  6و  1بادهای  موضوع). واردین به تابعیت جمهوری اسالمی ایراد -5-3

 .ساک 51باالی فاقدین نااساامه  -2-3

 .است از بین رفتهسجلی آناد اسااد  افرادی وه -3-3

و ردور ساد  قبلینانی از اوکام دادگان مبای بر ابطاک ساد  برای آنها ردور نااساامه جدیدافرادی وه  -4-3

  .است (ابطاک و ردور)مجدد 

 .ساک 51باالی ردور نااساامه المثای  موارد -4

 .فقداد -5-4

 .جعل -2-4

 .تعویض نااساامه المثای -3

 شناسنامه  تحویل و نحوه ارائه تقاضا –ب 

 .ق ذیل انجام پذیر خواهد بودض یا ردور نااساامه به یکی از طرتقاضای تعوی

 .می ایراد در خارج از ورورثبت اوواک یا نمایادگی های جمهوری اسال اتمراجعه مستقیم به ادار -5

 .دولت مراجعه به دفاتر پیش خواد -2

نی   خواد دولت تحویل نااساامه های رادرن این قبیل متقاضیاد از طریق نروت پست یا دفاتر پیش -5-2

  .میسر خواهد بود

ویت دار رورت نااساامه توسط مامور رال الکترونیکی وه در این خدمات ارائه درخواست از طریق سامانه -3

 .تحویل خواهد ند

زیر ساخت های نرم و سخت اف اری و اجرائی مورد نیاز را  ،معاونت های آمار و انفورماتیک و وقوقی و سجلی

 .تامین و تدوین خواهاد نمود

 :قانود مدنی انخاص ذیل تبعه ایراد محسوب می نوند  676مادن * 
5- ........... 
. - ......... 
ساک تمام الاقل یک ستاک دیگتر در   51اد از پدری وه تبعه خارجه است بوجود آمدن و بالفارله پس از رسیدد به سن وسانیکه در ایر  -1

رر ایراد اقامت وردن باناد و اال قبوک ندد آنها به تابعیت ایراد بر طبق مقرراتی خواهد بود وه مطابق قانود برای تحصیل تابعیت ایراد مق
 .است

 .نوهر ایرانی اختیار واد هر زد تبعه خارجی وه -6
 .هر تبعه خارجی وه تابعیت ایراد را تحصیل وردن باند -7
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 :  مدارک الزم – ج

 مدارک الزم جهت صدور شناسنامه ناشی از تعویض   –5

 نمونه تکمیل ندن برگ درخواست ضمیمه این دستورالعمل 5-5

 ارل نااساامه مستعمل راوب نااساامه 2-5

 (رنگی با زمیاه رونن)تمام رخ  3×4دو قطعه عکس جدید  3-5

 .تعرفه قانونیپرداخت  رسید بانکی دائر بر 4-5

 . بانددرخواست واادن غیراز راوب نااساامه  وه تصویر مدرک مثبت سمت متقاضی در رورتی 1-5

 .ساک 56ارل وارت نااسایی ملی درخصوص افراد باالی  6-5

، گواهی تحصیلی و برابر با ارتل وتردد آد توستط    تصویر مدرک عکسدار معتبر از قبیل گذرنامه 7-5

 51ساک به نااساامه بتاالی   51ثبت اوواک برای انخاری وه اقدام به تعویض نااساامه زیر  ادمأمور

در رورت عدم امکاد ارائته متدرک عکستدار معتبتر، تائیتد عکتس از طریتق نیتروی         . ساک می نمایاد

 .یه جاری انجام خواهد ندانتظامی، دهیاری یا وارماد رسمی دولت طبق رو

 مدارک الزم جهت صدور شناسنامه ناشی از فقدان  -2

 .بانداسترهادیه محلی فقداد نااساامه تکمیل ندن وه به تأیید مرجع ذیصالح رسیدن  5-2

 نمونه تکمیل ندن برگ درخواست ضمیه این دستورالعمل  2-2

 (رنگی زمیاه رونن)دو قطعه عکس جدید تمام رخ  3-2

، همسر و فرزنداد و رفحه دوم و سوم ساد ازدواج بترای  نااساامهصاویر نااساامه های راوب ت 4-2

 (.درخواست برابر ارل ندن باندتوسط مأمور ثبت اوواک محل اخذ وه دررورت وجود )افراد متأهل 

وتارت نااستایی ملتی، گذرنامته، گتواهی نامته       : از قبیتل )رک عکسدار معتبتر  امد ی ازیکتصویر  1-2

گواهی تحصیلی وه توسط مأمور ثبت اوواک محل اختذ درخواستت برابتر     ،دگی، وارت پایاد خدمترانا

دررورت عدم امکاد ارائه مدرک عکستدار معتبتر ، تأییتد عکتس از طریتق نیتروی        .(ارل ندن است

 .یا وارمادرسمی دولت طبق رویه جاری انجام خواهد ند دهیاریانتظامی ، 

 تعرفه قانونی ه یاه طبق ترسید بانکی دائر بر پرداخ 6-2
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ی شناسنامه ناشی از فقدان همزمان باا دروواسات تیییار    ادرمواردی که تعویض شناسنامه یا صدور المثن – 3

 :ورد مدارک ذیل نیز باید اوذ گردد مندرجات سجلی باشد حسب م

 تصمیم هیأت ول اختالف و درخواست اجرای آد تصویر 5-3

 جع قضائی و درخواست اجرای آدوکم قطعی رادرن از مرتصویر  2-3

 رأی قطعی رادرن ازومیسیود ترخیص سن و درخواست اجرای آد تصویر  3-3

 مربوط به آدو تعهد نامه  وذف پسوندتصویب ندن، ، نام خانوادگیتغییر درخواست اجرای  4-3

 .(  ا . ث . ق  42موضوع مادن )زوج  نام خانوادگی اجازن نامه تغییر نام خانوادگی زوجه مطابق 1-3

جهت اجرای تغییر نام ختانوادگی   پدرنااساامه  توضیحاتاوک و  تصویر رفحات و ردوردرخواست  6-3

 (ا. ث . ق  45موضوع تبصرن مادن ) ویفرزند به تبعیت از 

متدارک برابتر    همران با ارائه وذف وقایع ازدواج و طالق غیر مدخوله از نااساامه زوجین درخواست 7-3

 .نورایعالی ثبت اوواک اخذ خواهد ند 2/2/17ش ع مورخه /2 ارندستورالعمل نم
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 ردش کاراگ

 
 دریافت مدارک، رسیدگی و تأیید آنها -الف

، بطور وامل توسط متقاضی تکمیتل و امضتا  و   (نمونه پیوست) ابتدا برگ درخواست ردور نااساامه -5

 .می گردد ائهبه همران تصویر مدارک الزم ار

کلف است ولیه مرخصتات ستجلی درخواستت وااتدن، رتاوب نااستاامه، همستر و        مامور مربوط م -2

را وه در برگ درخواست قید گردیدن با مستادات ارائه ندن و اطالعات پایگتان  ( در رورت وجود)فرزنداد 

 .و در رورت تائید نسبت به امضا  قسمت مربوط اقدام نماید تطبیق دادنجمعیت ورور 

ز اقالم اطالعاتی قید ندن در برگ درخواست، مراتب با ذور مورد به رئیس در رورت عدم تائید هر یک ا

 .ادارن ذیربط گ ارش می گردد

اقدام خواهد  مغایرت اعالم ندن را رسیدگی و ،و با رعایت مقررات رئیس ادارن برابر اختیارات تفویضی -3

 .نمود

یافت مدارک به متقاضتی تحویتل   و رسید در ندن ثبت ،امضا  و مهر ز تکمیل،نمونه درخواست پس ا -4

با ضمائم آد به ادارن ثبت اوواک محل ردور نااساامه ارستاک خواهتد نتد و     درخواست سپسمی گردد 

چاانچه محل ردور نااساامه هماد محل درخواست باند به بایگانی اسااد سجلی تحویتل و از مستلوک   

 .بایگانی یا جانرین او رسید اخذ می نود

 ل صدوراداره محاقدامات  -ب

آد را ثبتت و تحویتل    ،ادارن ثبت اوواک محل ردور نااساامه پتس از ورتوک درخواستت و ضتمائم     -5

 .بایگانی اسااد سجلی ادارن می نماید

پس از وروک درخواست و ضمائم مادرجات بترگ درخواستت را از    ادارن مربوط بایگانی اسااد سجلی -2

و چاانچته مرخصتات    خواهتد داد  تطبیتق  بوطلحاظ مرخصات راوب نااساامه با متن ساد سجلی مر

نقتل  به نسبت  باند، نتهدر ساد سجلی ناقص یا نانو ندن لیکنهمسر و فرزنداد در برگ درخواست قید 

 .و یا تکمیل آنها در ساد سجلی اقدام خواهد نمود
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اجرای اوکام دادگاهها، آرا  هیات وتل   همران با درخواستچاانچه درخواست تعویض یا ردور المثای  -3

مامور مربوط باید نسبت به درج توضیحات الزم برابر دستورالعمل نحون درج توضیحات . باند... اختالف و

 .را تاظیم نماید «سایر موارد»و نااساامه اقدام و سپس نمونه تغییرات در اسااد سجلی 

اساامه باند مامور مکلف است ابتدا به ساد سجلی نا المثاای ردور بماظور رسیدنچاانچه درخواست  -4

دوم به بعد باند، نسبت به بررسی مبلت    یا مربوط مراجعه و وسب آنکه درخواست برای المثای نوبت اوک

متقاضی یتا  رسید بانکی و مهلت زماد بادی الزم اقدام و در رورت وسری مبل  واری  ندن، مراتب را به 

 .نمایدو زمانبادی مورد نیاز را نی  اعماک وتباً اعالم  ،ادارن ثبت اوواک محل درخواست

مل م به اعالم مراتب به متقاضی جهت واری  مبلت  وستری ه یاته     ،ادارن ثبت اوواک محل درخواست -1

 .متعلقه و ارساک رسید بانکی به محل ردور نااساامه قبل از انقضای مهلت زماد بادی می باند

 مهعملیات اجرائی صدور شناسنا -ج

و ورود اطالعات الزم برابر ساد سجلی و طبتق  ( اسکن)عکس  تصویر بردارینسبت به  مامور مربوط -5

 .نموددستورالعمل واربراد وه توسط معاونت آمار و انفورماتیک تهیه و ارساک گردیدن اقدام خواهد 

ن اقدام و مامور موظف است پس از ورود اطالعات، نسبت به واترک مجدد مرخصات سجلی درج ند -2

 .سپس نسبت به تائید نهایی آد مبادرت واد

ابتدا رفحات، جلتد، دوختت و    (المثای یا غیرالمثای)پس از انتخاب نوع نااساامه  مامور موظف است -3

رووش امایتی نااساامه را مورد بررسی قرار دادن و در رورت رحت، نااساامه را وامالً باز نمودن و پس 

ات نااستاامه اقتدام و در   نستبت بته چتاف رتفح     ،و انتخاب نام مامور تائید واادناز قرار دادد در چاپگر 

 .آد را امضا  نماید رورت رحت،

مامور مربوط مکلف است نسبت به درج نمارن مسلسل و سری نااساامه رادرن با قید تاریخ و علتت   -4

 .ت درج نماید 2نمونه  اقدام و سپس مراتب را در...(  اوک و تعویض یا فقداد نوبت)ردور نااساامه 

ک و امضا  دوم، مهر و رووش ورارتتی  واترانجام نااساامه رادرن به مامور تائید واادن وه موظف به  -1

 . می باند تحویل می گردد( لمیایت)
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ارائته گتردد، نااستاامه    ....( مستعمل بتودد و )درمواردی وه نااساامه جهت تعویض تحت هر عاواد  -6

 .رادر خواهد ند ،مکانی ن از هماد نوع

ارستاک   برای واود تحویل دهادن نااساامهنااساامه رادرن وفق مقررات جهت تحویل به راوب آد  -7

 .و رسید دریافت می نود

نمونه درخواست و ضمائم پس از ردور نااساامه بطور مرتب بر وستب تتاریخ تاظتیم، همته ماهته       -1

 .قررات امحا  گردددسته بادی و در محل مااسب نگهداری ندن تا مطابق م

 ش 36مطابق دستتورالعمل نتمارن   ... ت وسایر مقررات مربوط به زماد بادی، ردور گواهی مرخصا -6

 /الف.نورایعالی می باند 23/7/15مورخ  ع 
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 جمهوری اسالمی ایران 

 وزارت کشور 

 سازمان ثبت احوال کشور 

 

 برگ درخواست صدور شناسنامه

 سال 11باالی 

               : شماره        

                 :تاریخ           

 :پیوست       

 
 

 

                                     اینجانب نام                          نام خانوادگی                           شماره ملی

 .درخواست صدور شناسامه مجدد را دارم   سایر موارد   ومتاً مقی   والیتاً    اصالتاً 

 

ت
صا

خ
ش

م
 

مه
سنا

شنا
ب 

اح
ص

 

 شناسنامه/ شماره ملی نام خانوادگی نام
روز، )تاریخ تولد 

 (ماه و سال
 نام پدر محل صدور

 محل الصاق عكس
4 ×3 

      

در
پ

 

      

در
ما

 

      

 

سر
هم

ت 
صا

خ
ش

م
 

مه
سنا

شنا
ب 

اح
ص

 

 نام خانوادگی نام
/ شماره ملی

 شناسنامه
روز، )تاریخ تولد 

 (ماه و سال
محل 

 صدور

تاریخ عقد 

روز، ماه و )

 (سال

شماره 

 ثبت

محل و 

شماره 
 دفترخانه

 وفات/وضعیت طالق

تاریخ 

 ثبت

شماره 

 ثبت

محل 

 ثبت

           

 

ن
دا

رزن
ت ف

صا
خ

ش
م

 
مه

سنا
شنا

ب 
اح

ص
 

 شماره ملی نام ردیف شماره ملی نام ردیف اره ملیشم نام ردیف

5 

2 

3 

4 

  1 

6 

7 

1 

  6 

51 

55 

52 

  

 

 

 ندارد                      توضیحات دارد   شناسنامه
 

 رن ملیخانم                    نام خانوادگی                   نما/ تقاضای ردور نااساامه آقای
 . در تاریخ                          به نمارن                               در دفتر این ادارن ثبت گردید

 .                 درخواست واادن در تاریخ                         جهت اخذ نااساامه مراجعه نماید
 ادارن ثبت اوواک                                                                                              

 مهر و امضا                                                                                               
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 :نرانی محل سکونت راوب نااساامه

 (:همران)و مارن تلفن ثابت ن:                                                 ودپستی

 
  :مراتب فوق را با علم به رحت آد تکمیل و درستی آد را تعهد نمودن و تقاضای ردور نااساامه مجدد نانی از

ق موضوع مادن وذف ازدواج و طال     درج آخرین تحوالت      تغییر مرخصات سجلی       مستعمل بودد
فقتداد نوبتت      فقداد نوبتت دوم     فقداد نوبت اوک     ساک 51تعویض نااساامه زیر       قانود 33

 .را دارم   سوم به بعد

  اثر انگرت                         واادندرخواست  و اثر انگرت نام و نام خانوادگی و امضا
مادرج در این برگ درخواست، پس از مالوظه و تطبیق قیافه ظاهری با ارل متدرک نااستایی درخواستت    اطالعات  

 .تکمیل گردید .........................................................................واادن و همچاین مطابقت مدارک الزم با ارل آنها، در وضور ایاجانب 
 مامورامضای                                                                                                                   

 
 

 :تاریخ                                                                      :نمارن

 ادارن ثبت اوواک

خواهرماد است دستتور فرمائیتد   . گردد عین درخواست و ضمائم مربوط جهت ردور نااساامه ایفاد می

 .نااساامه رادرن را ارساک نمایاد

 مسئول و مهرنام و نام وانوادگی                                                                           

 اداره ثبت احوال                                                                                                                               

 دفتر پیش ووان                                                                                                                                
 
 

 :شناسنامه صدورمدارک الزم برای 

 .(الزم است  مصدقارائه استشهادیه ، درصورت فقدان شناسنامه)  اصل شناسنامه مستعمل -1

 .رنگی با زمینه روشن تمام رخ 3×4دو قطعه عكس  -2

 .عین تعرفه قانونیرسید بانكی مبنی بر پرداخت هزینه  -3

 .ضی، در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشدتصویر مدرک مثبت سمت متقا -4

باشود  ... مجدد ناشی از تغییر مشخصات سجلی، درج آخرین تحووالت و در صورتیكه درخواست صدور شناسنامه  -1

 .اصل و تصویر مستند قانونی باید ارائه شود

 .سال 11فراد باالی تصویر مدارک عكسدار معتبر از قبیل گذرنامه، گواهی تحصیل برای ا -6


