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 نحوه رسیدگی به مغایرت های نام خانوادگی در شناسنامه و سند سجلیدستورالعمل 

 

 

رفع مغایرت نام خانوادگی بین شناسنامه و سند سجلی، کمیسیون موضوع مصووبه  بمنظور  -1  

 .شورای عالی و با عضویت اعضاء زیر تشکیل می شود 11/7/48مورخ 

 مدیر کل امور حقوقی -

 مدیر کل امور سجلی و پژوهش -

 مدیر کل خدمات ماشینی -

 نماینده دفتر مرکزی حراست -

 دبیر شورای عالی ثبت احوال -

 .مسئولیت کمیسیون با مدیر کل امور حقوقی خواهد بود -2

 .دبیرخانه کمیسیون در اداره کل امور حقوقی مستقر می باشد -3

 .مکان پذیر خواهد بودتشکیل کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء ا -8

 .قابل اجراست حاضر رای اکثریت اعضاء -5

پرونده های مطروحه می باید حاوی اظهار نظر اداره ثبت احووال ملول وودور شناسونامه و      -6

 .نظریه معاون حقوقی و سجلی اداره کل ذیربط باشد

 :موارد زیر می تواند مستند تصمیم کمیسیون قرار گیرد -7

 امه با نام خانوادگی مورد ادعااول یا تصویر شناسن -1-7
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 :مدارک مکتسبه از قبیل -2-7

 شناسنامه فرزندان -

 کارت پایان خدمت وظیفه عمومی -

 گذرنامه -

 اسناد ازدواج، طالق، مالکیت -

 (نمونه سابق)رونوشت شناسنامه  -

 سایر مدارک معتبر و رسمی -

 .م خانوادگی ناشی از اشتباه مامور ودور شناسنامه باشداختالف موجود از حیث نا -3-7

وجود شباهت بین نام خانوادگی مندرج در شناسنامه بوا نوام خوانوادگی منودرج در سوند       -8-7

 .سجلی که امکان اشتباه مامور را موجب شده باشد

 .بستگان درجه یک واحب سند دارای نام خانوادگی مندرج در شناسنامه او باشند -5-7

از طریوق اداره کول اموور حقووقی بانضومام عوین       ( نمونوه ضومیمه  )برگ تصمیم کمیسویون   -4

 .پرونده امر به اداره کل مربوط ارسال می گردد

در وورتی که کمیسیون مجوز اووال  سوند سوجلی را مطوابق نوام خوانوادگی منودرج در         -9

شناسونامه بوا   شناسنامه وادر نموده باشد، هیات حل اخوتالف اداره ثبوت احووال ملول وودور      

للاظ داشتن تصمیم درخصوص اوال  سند سجلی مطابق نام خانوادگی منودرج در شناسونامه   

 .تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود

 /الف.یک نسخه از تصمیم کمیسیون در دبیرخانه ضبط خواهد شد -11
 


