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به منظور اجرای رویه ای واحد در نحوه تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت  بتانوات ته ته بیهانته اته بتا            

به اتفاق آرا به تصویب شتورای   02/20/58مردات ایرانی ازدواج نموده اند دستورال مل ذیل در جلسه مورخ 

 .عالی ثه  احوال رسید

 

 :مستند قانونی

 قانوت مدنی 676ماده  6بند 

از آنجا اه مطابق قانوت مدنی هر زت ته ه بیهانه اه با مرد ایرانتی ازدواج نمایتد ایرانتی محستوه شتده و         

برای وی سند سجلی تنظیم و شناسنامه صادر می شود، در صورت مراج ه ایت  قهیتل متضااتیات، بته ادارات     

 .ثه  احوال وفق مواد آتی اقدام خواهد شد

 :ک الزممدار  -1

م رفی نامه از اداره ال امور اتهتا  خارجته ناجتا، امتور اتهتا  و مهتاجری  ختارجی وزارت ا تور یتا           -     

 .واحدهای ذیربط تاب ه آنها در شهرستات بانضمام دو قط ه عکس تایید شده توسط مرجع م رفی اننده
 

 کالسه آثار انگشتان -

بته مرااتت ت ت یو هویت  ناجتا      ( 2)ور برابر نمونته شتماره   به منظور اخذ االسه آثار انه تات، بانوات مذا

 .م رفی می شوند

 (.اه واق ه ازدواج در صفحه م صوص ازدواج توسط دفترخانه در آت ثه  شده باشد) اصل شناسنامه زوج -

  .ینزوج سنداصل  -
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  .رسید بانکی دائر بر واریز وجه بابت صدور شناسنامه -

 :تنظیم سند سجلی  -2

را اتامال  بررستی و در صتورت صتح ،     ( 2)یس اداره مکلف اس  ابتتدا متدارم متذاور در بنتد     رئ -     

 .اصال  و افای  آنها، دستور تنظیم سند و صدور شناسنامه را به مسئول ذیربط صادر نماید

مسئول تنظیم سند سجلی مکلف اس  با رعای  مضررات مربوط به نحوه تنظیم سند ستجلی ستند ثهت      -    

 :ع را جه  متضاای به شرح زیر تنظیم نمایدال وقای
 

 تخصیص شماره ملی -

 .شماره ملی برابر دستورال مل های مصوه ت یی  و اختصاص خواهد یاف 

 نام و نام خانوادگی -

 .نام و نام خانوادگی صاحب سند مطابق م رفی نامه ت یی  خواهد شد

اه نام متضاای از اسامی قابل تغییر باشد و  پس از تنظیم سند سجلی و قهل از صدور شناسنامه در صورتی

 .آت را بنماید با طرح خواسته در هیات حل اختالف اقدام مضتضی م مول خواهد شد تغییر وی درخواس 

چنانچه متضاای فاقد نام خانوادگی یا نام خانوادگی  وی از واژه های قابل تغییر باشد پس از تنظیم سند و 

ات حسب مورد نسه  به اختصاص واژه بالم ارض، یا استفاده از نام خانوادگی قهل از صدور شناسنامه می تو

اقدام و سپس مهادرت . ا.ث.ق 20دیهری با رعای  حق تضدم یا استفاده از نام خانوادگی همسر برابر ماده 

 .به صدور شناسنامه نمود
 

 تاریخ تولد -

نامه مربوط است راج و پتس از تهتدیل هجتری بته شمستی و قمتری بته ستند ستجلی و           تاریخ تولد از م رفی

 .شناسنامه درج خواهد شد
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  مغایرت -

چنانچه هر یک از اطالعات مندرج در م رفی نامه با مدارم خارجی متضاای مغایرت داشته باشد اداره 

است الم و پس از رفع مغایرت  ثه  احوال مکلف اس  قهل از تنظیم سند مراتب را از مرجع م رفی اننده

 .اقدام نماید

 :سایر مندرجات -

چنانچه اطالعات مربوط به م  صات والدی ، محل تولد و یا م  صات واق ه ازدواج در مدارم ارستالی  

از مراجع ذیربط درج شده باشد عینا  در سند سجلی درج و در صورت عدم اعالم اداره تنظیم اننده ستجلی  

 .ا از مرجع م رفی اننده است الم و مطابق پاسخ رسیده م  صات اعالمی ثه  گردد سجلی باید مراتب ر

 .چنانچه م  صات درخواستی اعالم ن ود در محل های مربوط خط تیره گذاشته خواهد شد

 

 اعالم کننده  -
 

 .درج می شود« صاحب سند»در ستوت م صوص اعالم اننده واژه 

سال باشد، شماره و تاریخ نامه مرجع م رفی اننده در ستند درج و   25س  متضاای امتر از چنانچه : تبصره

 .به منتله امضاء سند خواهد بود

 کالسه آثار انگشتان -

شماره االسه آثار انه تات برابر پاسخ رسیده از ت  یو هویت  در ستند ستجلی و شناستنامه درج خواهتد      

 .شد

 الصاق عکس -

به سند سجلی ملصق خواهد شد و مامور مربوط  یک قط ه عکس تایید شده متضاای در محل م صوص

 .مکلف اس  نسه  به درج تاریخ و امضاء خود اقدام و آت را به مهر م صوص مهر نماید
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 توضیحات -

متورخ  .................. قانوت مدنی و نامته شتماره    676ماده  6به موجب بند »در قسم  توایحات سند عهارت 

.......... وزارت ا ور سند تنظیم شده اس  صاحب سند قهال  از گذرنامه شتماره  / مینیروی انتظا................. 

 .درج خواهد شد« .استفاده می نموده اس .............. دفترچه پناهندگی شماره ................. ا ور 

 :صدور شناسنامه  -3

 :ارد زیر صادر می شودشناسنامه مطابق رویه های جاری و مطابق مندرجات سند سجلی و رعای  مو

 .یک قط ه از همات عکس متضاای اه به سند الصاق شده اس  به شناسنامه نیت ملصق می شود -     

 .در صفحه م صوص شناسنامه درج می شود( مطابق عضد نامه)م  صات همسر  -    

صتادر شتده    قانوت مدنی ای  شناسنامه 676ماده  6بموجب بند »در صفحه توایحات شناسنامه عهارت  -

 .قید خواهد شد« اس 

م رفتی اننتده و یتک بترگ بته       ه یک برگ تصویر شناسنامه بته مرجتع  پس از تنظیم سند و صدور شناسنام

 /الف.ت  یو هوی  ذیربط ارسال خواهد شد

 

 


