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 دسـتورالعمل نـام خـانـوادگـی

************************** 

 

 

 .هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد 1111قانون مدنی مصوب سال  999براساس ماده  -1

نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود حتی اگر محل صدور سند سجلی  -2

 .ت احوال دیگری باشددر قلمرو اداره ثب

 .هر اداره دارای دفاتر نام خانوادگی مختص به خود می باشد -1

دفتر نام خانوادگی از اسناد رسمی است و واحدهای ثبت احوال مکلفند نسبت به تنظیم    -1-1

ایی  دفیاتر بیه ترتمی      . دفاتر مذکور از لحاظ استخراج واژه های نیام خیانوادگی اقیدام نماینید    

 .دو حرف نوشته می شود حروف الفبا تا

مجموع مناطق یا نواحی متشکله در مراکز شهرهای بزرگ مانند مناطق تهران یی  اداره   -2-1

 .محسوب شده دارای ی  دفتر نام خانوادگی خواهند بود

دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی اسیت کیه بیرای اولیم  بیار در قلمیرو هیر اداره ثبیت          -4

میک  تشیخمصت تیارید صیدور سیند      . ه نام او ثبت شیده اسیت  احوال نام خانوادگی خاصی ب

 .سجلی خواهد بود
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مشخصات دارنیده حیق تقیدم نیام خیانوادگی در دفیاتر نیام خیانوادگی ثبیت و  ن واژه           -1-4

 .مختص او شناخته می شود

پدر حتی اگر بکمعارض باشد ایجیاد حیق   نام خانوادگی فرزند در غمر محل صدور سند  -2-4

 .  در مواردی که نام خانوادگی مادر به فرزند داده شده باشدنممکندت همچنم

هر گاه ی  نام خانوادگی در محدوده اداره ثبت احوال به بمش از ی  نفر اختصیا  و   -1-4

 نهیا  . به همچ وجه ثابت نشود که سند سیجلی کیدامم  از  نهیا زودتیر تنظیم  گردییده اسیت       

 .هند بودمشترکاً دارنده حق تقدم  ن نام خانوادگی خوا

حق تقدم نام خانوادگی کسانمکه اسناد سجلی  نان از اداره ای منتزع و بیه اداره دیگیری    -4-4

ملحق می شود ماداممکه نام خانوادگی های مزبیور از اسیناد سیجلی شهرسیتان اولمیه اسیتخراج       

 .بکمعارض نخواهد بود مذکورنشده در اداره 

جلی  نیان از ادارهیه ای منتیزع و بیه اداره     حق تقدم نیام خیانوادگی هیاکی کیه اسیناد سی       -5-4

دیگری ملحق شده است باید از روی اسناد انتزاعی استخراج و با دارندگان حق تقیدم در دفتیر   

موجود در  ن اداره مقایسه و سپس در صورتمکه بیه شیخص ییا اشیخا  دیگیر تعلیق نداشیته        

 .باشدت به نام صاح  سند انتزاعی در دفتر نام خانوادگی ثبت شود

حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان  ن به وراث قانونی  نها که دارای همان نام  -5

 .خانوادگی هستند منتقل ممشود مک  تشخمص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود
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در صورتمکه دارنده حق تقدمت نام خانوادگی خود را تغممر دهد نیام خیانوادگی قبلیی او     -1-5

 .ه بکمعارض خواهد بوددر قلمرو  ن ادار

بیا رعاییت مفیاد ایی      ( سیال تمیام   11)هر کس میی توانید پیس از رسیمدن بیه سی  قیانونی         -6

دستورالعمل نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بکمعارض یا با اجیازه از دارنیده حیق    

 .تقدم برای یکبار تغممر دهد

رکمس سازمان ثبت احوال می تواند با رعاییت   در موارد استثناکی و با اراکه دالیل موجهت: تبصره

 .مقرراتت با تقاضای تغممر نام خانوادگی برای بار دوم موافقت نماید

تغممر نام خانوادگی و ایجاد حق نسبت به  ن از تارید اجرای  ن در سند سیجلی محقیق    -1-6

 .ممشود

خیانوادگی   میاه پیس از تصیوی  نیام     6چنانچه متقاضیی ییا وراث قیانونی  یرف میدت       -2-6

به اداره ثبت احوال تسیلم  ننماینید واژه تصیوی  شیده بکمعیارض      پمشنهادیت درخواست اجرا 

 .تلقی می گردد

برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی ممک  است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و  -1-6

 .تحویل متقاضی نشده باشد

ان تغممر یافته است می توانند پس از رسیمدن  سالگی نام خانوادگی  ن 11افرادیکه قبل از  -4-6

 .به س  مزبور به نام خانوادگی قبلی خود برگردند
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سیال بیا    11در صورتمکه نام خانوادگی پدر تغممر یابد تغممر نام خانوادگی فرزندان کمتیر از   -9

م فرزندان کبمر میی تواننید بیا اخیذ اجیازه نامیه از پیدرت از نیا        . درخواست کتبی پدر خواهد بود

 .خانوادگی جدید وی استفاده کنند

هر گاه نام خانوادگی پدری تغممر کرده و در سند سجلی وی اجرا شده باشد در صورت  -1-9

از نیام خیانوادگی جدیید پیدر     ( بیدون کسی  اجیازه   )فوت پدرت هر ی  از فرزندان می توانند 

 .استفاده نمایند

د فرزندان کبمر ممتوانند بدون در نظر هر گاه نام خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باش -2-9

گرفت  حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدری از نیام خیانوادگی وی   

 .استفاده نمایند

قم  یا وصی می تواند برای تغممیر نیام خیانوادگی اطفیال تحیت سرپرسیتی خیود تغممیر نیام           -1

 .خانوادگی  نان را درخواست نماید

ق تقدم نام خانوادگی می تواند اجازه استفاده از نیام خیانوادگی خیود را بیه سیایر      دارنده ح -9

اشخا  بدهد ای  حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل بیه وراث او تعلیق خواهید    

 .داشت
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دارنده یا دارندگان حق تقدم میی تواننید بیه طیور فیردی ییا جمعیی علمیه کسیی کیه نیام             -11

اجازه اتخاذ کرده اسیت در دادگیاه اقامیه دعیوی نمیوده و در حیدود       خانوادگی  نان را بدون 

 .نام خانوادگی غاص  را بخواهند تغممرقوانم  مربوطه 

استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمیان زوجمیت بیا اراکیه اجیازه نامیه از زوج        -11

بیه نیام   در صیورت انصیراف زوجیه و درخواسیت وی     . بدون رعایت حق تقیدم بکمیانا اسیت   

 .قبلی برگشت داده ممشود یخانوادگ

پییس از وقییوع طییکس یییا فسیید نکییارت در صییورت درخواسییت یکییی از زوجییم ت  نییام   -1-11

 .خانوادگی زوجه به نام خانوادگی قبلی خود برگشت داده ممشود

اسیت   پس از فوت زوجت چنانچیه زوجیه از نیام خیانوادگی همسیر اسیتفاده میی کیرده         -2-11

ممتواند کماکان از نام خیانوادگی همسیر متوفیایش اسیتفاده نمایید ییا بیه نیام خیانوادگی خیود           

 .برگردد

برای فاقدی  مستندات سیجلی کیه نتواننید اثبیات نسی  نماینیدت بیا مراجعیه بیه دفیاتر نیام             -12

حیق   خانوادگی و رعایت مفاد ای  دستورالعملت واژه بکمعارض با واژه دیگری با اجازه دارنده

 .تقدم به انتخاب  نان تعمم  و اختصا  داده خواهد شد
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به هنگام تنظم  اسناد ثبت کل وقایا جهت فرزندان ایرانی اتبیاع خارجیه کیه فاقید نیام       -1-12

خانوادگی می باشندت سند با نام خانوادگی مادر و یا واژه بکمعیارض بیه انتخیاب اعیکم کننیده      

 .تنظم  خواهد شد

مصیوب  )رای دادگاه و بر طبق فانون حمایت از اطفال بدون سرپرست  هر گاه بموج  -2-12

سرپرسییتی طفییل بییه خییانواده ای واگییذار شییده باشییدت بییرای طفییل شناسیینامه جدییید بییا  ( 1151

 .مشخصات زوجم  سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد

 :نماینداشخا  می توانند در موارد ذیل تغممر نام خانوادگی خود را درخواست  -11

 2دروییزه ت 1پاالنیت بمچارهت گدات  شیو  : نام خانوادگی از واژه های نامناس  باشد مانند -1-11

 .و غمر  ن

خنجییری بییرار عزیییزیت فییکر نییاگزیر : نییام خییانوادگی بییمش از دو کلمییه باشیید ماننیید -2-11

 .لنگرودیت قره خانی علی  بادت اممری پور مقدم و غمر  ن

بصورت مفرد یا جما خت  میی شیوند یی  کلمیه محسیوب      ( اء نسبتی)کلماتی که به : تبصره

 .حسمنیت حسمنمان و غمره: ممگردند مانند

علیی اففت  : نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با  ن ترکمی  شیده باشید ماننید     -1-11

 .چارلتونت جانسون و غمره

                                                 

 ناشناست گمنامت نامعروف:  شو  -  

 درویژهت دریوزهت گداکی: درویزه -  
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بیی  : اسیکمی باشید ماننید    نام خانوادگی از کلمات مذموم یا مغایر با ارزشهای فرهنی   -4-11

 .دی ت شمطان پرستت شاه پرست و غمره

سیرهن ت  : نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناص  یا القاب و عناوی  باشد مانند -5-11

 .خانت مهندس و غمره

 .نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناس  باشد -6-11
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همیم    11-1موضوع بنید  )برای یکی از افراد خانواده  1هر گاه محکوممت جزاکی موثر -9-11

اراکیه  )پمش بماید و داشت   ن نام خانوادگی موجی  ننی  و سیرافکندگی باشید     ( دستورالعمل

 (.رونوشت مصدس دادنامه قطعی الزامی است

هر گاه تغممر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدرت جد پیدریت فرزنیدت    -1-11

 .واهر و عمو باشدبرادرت خ

تغممر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فیوت پیدر   : تبصره

 .طفل با وی مزاوجت می نماید با رعایت سایر مقررات مربوطه بکاشکال است

اشییخا  مییی تواننیید در مییوارد ذیییل حییذف پمشییوند یییا پسییوند نییام خییانوادگی خییود را   -14

 .درخواست نمایند

افتخیاری  : نام خانوادگی ترکمبی از ی  واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد ماننید  -1-14

 .علی  بادیت تبریزی راد منش و غمره

                                                 

 1166 1ماده واحده قانون تعریف محکوممت های موثر در قوانم  جزاکی مصوب د  - 

 :موارد محکوممت های موثر کمفری مذکور در قوانم  جزاکی مصوب مجلس شورای اسکمی عبارتست از

 .محکوممت به حد -الف

 .محکوممت به قطا یا نقص عضو -ب

 به مجازات حبس از یکسال به باال در جر عمدی االجرامحکوممت الزم  -ج

 .محکوممت به جزای نقدی به مبلغ دو مملمون ریال و باالتر -د

 .سابقه محکوممت الزم االجرا دوبار یا بمشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر ممزان مجازات -هی

 .می شوند بجرمهای مشابه محسو جزوداریت اختک ت ارتشاء و خمانت در امانت جرمهای سرقتت ککهبر
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زراسیوند  : نام خیانوادگی ترکمبیی از یی  واژه و نیام یی  اییل ییا طایفیه باشید ماننید           -2-14

 .احمدیت محسنی قشقاکی و غمره

بنکیدار  : واژه و نام یکی از حیرف و مشیاغل باشید ماننید     نام خانوادگی ترکمبی از ی  -1-14

 .قاسمیت مجمدی سقطچی و غمره

م قاسمیت : هر گاه پمشوند یا پسوند نام خانوادگیت حرفت عدد یا کلمه زاکد باشد مانند -4-14

 .شکوهی هفتت مرحومهء حسنی و غمره

محلت دو شغل یا دو اییل و   هر گاه نام خانوادگی ترکمبی از دو نام محل یا منسوب به: 1تبصره 

: طایفه یا ترکمبی از  نها باشدت به انتخاب متقاضی یکیی از دو جیزء قابیل حیذف اسیتت ماننید      

 .شمرازی مشهدیت قنّاد زرگرت موگوکی بختماری و غمره

چنانچه نام خانوادگی ترکمبی از ی  واژه و نام محل یا منسیوب بیه محیل بیه همیراه      : 2تبصره 

عد از نام محل باشد به هنگام حیذف نیام محیلت کلمیه مزبیور نمیز حیذف        ی  کلمه یا پسوند ب

 .اممری دزفولی زاده: ممگردد

از شمول بنیدهای فیوس مسیتثنی خواهید     ( 11-1بند )تغممر نام خانوادگی از طریق وحدت  -15

 .بود

 :انتخاب واژه های زیر برای نام خانوادگی ممنوع است -16

 .ند متقاضی معارض داردواژه هاکی که در محل صدور س -1-16



 

 

11 

 . 11-6الی  11-1موارد مذکور در بندهای  -2-16

قانون مدنی ممتواننید نیام خیانوادگی قبلیی خیود را       996ماده  9الی  4مشمولم  بندهای : تبصره

 .حفظ نمایند

کلمه بخشنامه ها و دستورالعملهاکی که مغایر با مفاد ای  دستورالعمل ممباشند ملغی و بکاثر  -19

 /الف.است
 


