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 دستورالعمل

 یکسان سازی درج توضیحات در اسناد سجلی و شناسنامه
 

 :مقدمه

درج توضیحات و تغییرات ناشی از اجررا  ارانو آ آراد دادهاا،راآ تمرتیتات ایات،را   ر        از آنجا که    

ت خاصری برخروردار   اختالف و دیگر مراجع اانونی در اسناد سجلی و شناسنامه اا  مربوط به آن،ا از ااتیر 

 .استآ ضرورت دارد رویه ا  یکسا  در این خموص در کلیه ادارات ثبت ا وال اعتال هردد

بدین منظور دستورالعت  یکسا  ساز  درج توضیحات در اسناد سجلی و شناسنامه به شرح زیر و بر اسرا   

ن،ا و مجوزاا  سازما  مواد اانونیآ آراد دادهاا،اآ تمتیتات ایات اا     اختالفآ تمتیتات کتیسیو

 :ت،یه و تدوین شده است

 بر اساس مواد قانونی -الف

بنرا بره مرورد ارر یر  از      . در موارد  که سند سجلی بره اسرتناد یکری از مرواد ارانونی تنظریو مری شرود             

 :توضیحات زیر در سند و شناسنامه درج خوااد شد
 

 :قانون مدنی 679ماده  4ه جهت مشمولین بند متنظیم سند و صدور شناسنا -1

اانو  مدنی و نامه شتاره                 مورخ             نیررو    679ماده  4به موجب بند ( در سند سجلی) -1-1

 .وزارت امور خارجهآ سند تنظیو هردیده است/ انتظامی                   

 .شده استاانو  مدنی شناسنامه صادر  679ماده  4به موجب بند ( در شناسنامه) -2-1

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :قانون مدنی 679ماده  5ه جهت مشمولین بند متنظیم سند و صدور شناسنا -2
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اانو  مدنی و نامه شتاره                 مورخ             نیررو    679ماده  5به موجب بند ( در سند سجلی) -1-2

صرا ب سرند اربالز از سرند ثبرت کر        . د تنظیو هردیده استوزارت امور خارجهآ سن/ انتظامی                   

 .دفتر ثبت ک  موالید اتباع خارجه به شتاره                   استفاده می نتوده است/ واایع اتباع بیگانه 

صا ب شناسنامه ابلالز . اانو  مدنی شناسنامه صادر شده است 679ماده  5به موجب بند ( در شناسنامه) -2-2

 .والدت اتباع خارجه به شتاره                        استفاده می نتوده استاز هواای 

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :قانون مدنی 679ماده  9ه جهت مشمولین بند متنظیم سند و صدور شناسنا -3

نیررو            اانو  مدنی و نامه شتاره                 مورخ     679ماده  9به موجب بند ( در سند سجلی) -1-3

ضرتناز صرا ب سرند اربالز از همرنامره      . وزارت امور خارجه سند تنظیو هردیده اسرت / انتظامی                   

 .دفترچه پنااندهی به شتاره                      استفاده می نتوده است/ کشور                         

 . انو  مدنی شناسنامه صادر شده استا 679ماده  9به موجب بند ( در شناسنامه) -2-3

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را تحصیل نموده انده جهت متنظیم سند و صدور شناسنا -4

ر وزارت امرو به موجب سند ورود به تابعیت شرتاره                      مرورخ                  ( در سند سجلی) -1-4

دفترچه پناانردهیآ  / همرنامه کشور                          صا ب سند ابالز از . سند تنظیو هردیده است خارجه

 .شتاره                   استفاده می نتوده استبه 

 سرند ورود بره تابعیرت شرتاره                   مرورخ                  وزارت امرور      به موجرب  ( در شناسنامه) -2-4

دفترچرره /                       شناسررنامه صررادر شررده اسررتآ صررا ب شناسررنامه ارربالز از همرنامرره کشررور خارجرره

 .استفاده می نتوده است پنااندهی به شتاره                            

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :قانون مدنی 686ه جهت مشمولین ماده متنظیم سند و صدور شناسنا -5
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به موجب نامه شتاره                    مرورخ                       وزارت امرور خارجره و در    ( در سند سجلی) -1-5

 . اانو  مدنی تابعیت                  صا ب سند کا  لو یکن تلقی هردیده است 686اجرا  ماده 

 اررانو  مرردنی   686برره موجررب اعررالم وزارت امررور خارجرره و در اجرررا  مرراده       ( در شناسررنامه) -2-5

 .تابعیت                       صا ب شناسنامه کا  لو یکن تلقی شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

در جا  خالی مقاب  کلته تابعیت نام کشور  که صرا ب سرند بررخالف مقرررات تابعیرت آ  را      : توضیح

 .کسب نتوده است درج می شود

 :یت دولت جمهوری اسالمی ایران را ترک نموده اندتوضیح در سند سجلی افرادیکه تابع -9

به موجب نامه شتاره                   مورخ               وزارت امور خارجه صا ب سرند  ( در سند سجلی) -1-9

سرجلی او  اانو  ثبت ا وال سرند    37از تابعیت دولت جت،ور  اسالمی ایرا  خارج شده و در اجرا  ماده 

 .شناسنامه و  معدوم هردیده استاز اعتبار سااط و 

 .با توجه به معدوم شد  شناسنامه توضیح در شناسنامه منتفی است (در شناسنامه) -2-9

 :قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 14تنظیم سند جهت مشمولین ماده  -7

دادنامره  اانو   تایت از کودکرا  بردو  سرپرسرت و مسرتند بره       14به موجب ماده ( در سند سجلی) -1-7

 .سند تنظیو هردیده است                دادهاه                    شعبه               مورخ                 شتاره   

 .این شناسنامه به موجب  کو دادهاه صادر شده است( در شناسنامه) -2-7

 م،ر و امضاد               نام مأمور                               

 :قانون ثبت احوال 19ماده  5و  4نظیم سند سجلی و صدور شناسنامه جهت مشمولین بندهای ت -8

            مررورخ              اررانو  ثبررت ا رروال و نامرره شررتاره    19مرراده  4/5برره موجررب بنررد( در سررند سررجلی) -1-8

 .سند تنظیو شده است                        اداره

 .ضرورت نداردتوضیح ( در شناسنامه) -2-8
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 :قانون ثبت احوال 18تنظیم سند و صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده  -6

سرند             اداره                 ارانو  ثبرت ا روال و نامره شرتاره         18به موجرب مراده   ( در سند سجلی) -1-6

 .هردیده استتنظیو 

 .توضیح در شناسنامه ضرورت ندارد( در شناسنامه) -2-6

 :قانون ثبت احوال 11ماده  3ظیم سند و درج توضیح در سند سجلی و شناسنامه مشمولین تبصره تن -11

شورا              مورخ                ا و تمیو شتاره .ث.ق 10ماده  3به موجب تبمره ( در سند سجلی) -1-10

 برره شررتاره / از سررند سررجلی شررتاره اسررناد سررجلیآ سررند تنظرریو هردیررده اسررت صررا ب سررند ارربالز تجدیررد

 .استفاده می نتوده است               صادره                                    ملی 

اانو  ثبت ا روال شناسرنامه صرادر شرده اسرتآ صرا ب        10ماده  3به موجب تبمره ( در شناسنامه) -2-10

 .استفاده می نتوده است               صادره از                  به شتاره ملی   /شناسنامه ابال از شناسنامه شتاره

 م،ر و امضاد       نام مأمور                               

 :قانون ثبت احوال 41توضیح در سند سجلی و شناسنامه مشمولین ماده  -11

    سرازما         مرورخ          ارانو  ثبرت ا روال و مجروز شرتاره           40به موجب ماده ( در سند سجلی) -1-11

 .تغییر یافته است                به                   نام خانوادهی صا ب سند از     

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

اانو  ثبت ا وال نام خانوادهی صا ب شناسرنامه از                بره         40به موجب ماده ( در شناسنامه) -2-11

 .فته استتغییر یا

 نام مأمور                   م،ر و امضاد                   

 :قانون ثبت احوال 41ماده  تبصره توضیح در سند سجلی و شناسنامه مشمولین -12

اررانو  ثبررت ا رروال و مجرروز شررتاره         مررورخ           41برره موجررب تبمررره مرراده  ( در سررند سررجلی) -1-12

 .به                 تغییر یافته است                   سازما آ نام خانوادهی صا ب سند به تبعیت پدر از      
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 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

ارانو  ثبرت ا روال نرام خرانوادهی صرا ب شناسرنامه از                        41مراده   تبمرره  به موجرب ( در شناسنامه) -2-12

 .به      تغییر یافته است

 مأمور                   م،ر و امضادنام                    

 :قانون ثبت احوال 42ماده  توضیح در سند سجلی و شناسنامه مشمولین -13

 اانو  ثبت ا وال و موافقت اتسر نام خرانوادهی صرا ب سرند     42به موجب ماده ( در سند سجلی) -1-13

 .از                     به                 تغییر یافته است

 نام مأمور              م،ر و امضاد                     

اانو  ثبت ا وال نام خانوادهی صا ب شناسرنامه از                بره         42به موجب ماده ( در شناسنامه) -2-13

 .تغییر یافته است

 نام مأمور                   م،ر و امضاد                   

 :گاههابر اساس آراء داد -ب

در موارد  که به استناد آراد صادره از دادهاا،ا سند سجلی تنظیو و یا مندرجات آ  تغییر می یابد و یرا       

 .اصالح می شود  سب مورد توضیحات ذی  در سند و شناسنامه داده خوااد شد
 

 :درج توضیح در سند سجلی و شناسنامه مشمولین ابطال و صدور -14

/ ه موجب دادنامه شتاره             مرورخ             شرعبه                دادهراه عترومی    ب( در سند سجلی) -1-14

بره شرتاره ملری            / صرا ب سرند اربالز از سرند سرجلی شرتاره      . تجدید نظر               سند تنظیو هردیده است

 .یا تاریخ تولد                      استفاده می نتوده است

به شتاره ملی                                 صرادره  / صا ب شناسنامه ابالز از شناسنامه شتاره( نامهدر شناس) -2-14

 .از                با تاریخ تولد          استفاده می نتوده است
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 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که تغییر نام داده اند -15

به موجب دادنامه شرتاره               مرورخ                 شرعبه                دادهراه  نرام      ( سند سجلی در) -1-15

 .صا ب سند از                          به                 تغییر یافته است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 کو دادهاه نام صا ب شناسنامه از                     به                 تغییر یافتره   به موجب( در شناسنامه) -2-15

 .است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که تغییر جنسیت داده اند -19

شررعبه                دادهرراه  برره موجررب دادنامرره شررتاره               مررورخ                 ( در سررند سررجلی) -1-19

 .آاا                 تغییر یافته است/ آاا                    به خانو/ جنسیت صا ب سند از خانو

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 .این شناسنامه به موجب  کو دادهاه صادر شده است( در شناسنامه) -2-19

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که محل تولد آنها تغییر یافته است -17

به موجب دادنامه شتاره               مورخ                 شعبه                دادهراه  محر    ( در سند سجلی) -1-17

 .است صا ب سند از                    به                 تغییر یافته

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

د صا ب شناسنامه از                   به               تغییرر  لبه موجب  کو دادهاه مح  تو( در شناسنامه) -2-17

 .یافته است

 م،ر و امضاد   نام مامور  
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 :قانون ثبت احوال 21ده ما 5توضیح در سند سجلی و شناسنامه مشمولین تبصره  -18

برره موجررب دادنامرره شررتاره               مررورخ                 شررعبه                دادهرراه  ( در سررند سررجلی) -1-18

سادات به آخر نرام صرا ب سرند اضرافه هردیرده                         / سیده به اول/تجدید نظر                    کلته سید/عتومی

 .است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

سادات به آخر نام صا ب شناسرنامه  / سیده به اول/ به موجب  کو دادهاه کلته سید( در شناسنامه) -2-18

 .صادر شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

آنها تغییر می یابد و یا  توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که تمام یا بخشی از مشخصات سجلی والدین -16

 :اصالح می شود

برره موجررب دادنامرره شررتاره               مررورخ                 شررعبه                دادهرراه   ( در سررند سررجلی) -1-16

اصرالح شرده   / مادر صا ب سند از  یر                   از             بره                 تغییرر یافتره    / مشخمات پدر

 .است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

مادر صا ب شناسنامه از            به        تغییر / به موجب  کو دادهاه                 پدر( در شناسنامه) -2-16

 .اصالح شده است/ یافته

 م،ر و امضاد   نام مامور  

درج ... بعد از کلته دادهاهآ نوع مشخمات تغییر یافته از ابی  نام شرتاره شناسرنامه و   در جا  خالی: توضیح

 .می شود

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که مشخصات سجلی والدین آنها تکمیل شده است -21
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دادهرراه            برره موجررب دادنامرره شررتاره               مررورخ                 شررعبه      ( در سررند سررجلی) -1-20

 .مادر از  ی                     به                 تکتی  هردیده است/ مشخمات پدر

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

مادر از  ی                   بره             تکتیر    / به موجب  کو دادهاه مشخمات پدر( در شناسنامه) -2-20

 .ردیده استه

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی موهوم طبق حکم دادگاه -21

 بررررره موجرررررب دادنامررررره شرررررتاره               مرررررورخ                 شرررررعبه                ( در سرررررند سرررررجلی) -1-21

 .این سند مواوم تشخیص داده شد و ابطال هردید                   دادهاه  

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 .ا توجه به اینکه شناسنامه باید ابطال و معدوم هردد توضیح منتفی استب( در شناسنامه) -2-21

 :(سندی که باطل می شود)مکرر طبق حکم دادگاه توضیح در سند سجلی  -22

سرجلی مکررر شرتاره               نیرت اسرتفاده مری نتروده         چو  صا ب سند از سند( در سند سجلی) -1-22

 .استآ به موجب دادنامه شتاره                مورخ         شعبه           دادهاه        این سند باط  هردید

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 .ه توضیح در شناسنامه منتفی استبا توجه به ابطال شناسنام( در شناسنامه) -2-22

 :توضیح در سند سجلی مکرری که ابقاء می شود -23

برره موجررب دادنامرره شررتاره               مررورخ                 شررعبه                دادهرراه   ( در سررند سررجلی) -1-23

اسرتفاده مری نتروده کره سرند و         شتاره ملی                    صادره از              / صا ب سند مکرر به شتاره

 .شناسنامه آ  باط  هردیده است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             
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شتاره ملی                        صرادره  / صا ب شناسنامه ابالز از شناسنامه مکرر به شتاره( در شناسنامه) -2-23

 .ه طبق  کو دادهاه باط  هردیده است از                استفاده می نتوده ک

 امضاد             تاریخ  نام مامور  
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 بر اساس تصمیمات هیات های حل اختالف -ج

در موارد  که برابر تمتیو ایات    اختالف مندرجات اسناد سجلی اصرالح مری شرود  سرب مرورد           

 .توضیحات زیر در سند و شناسنامه داده خوااد شد
 

 :گرددسند سجلی و شناسنامه کسانی که نام خانوادگی آنها اصالح می توضیح در  -24

تمتیو شتاره                  مورخ                ایات    اختالف         نرام  به موجب ( در سند سجلی) -1-24

 .خانوادهی صا ب سند از                        به                  اصالح هردیده است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

تمتیو ایات    اختالف نام خانوادهی صا ب شناسنامه از                بره          به موجب ( در شناسنامه) -2-24

 .اصالح شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :و اصالح شده استتوضیح در سند سجلی کسانی که در ثبت نوع جنس آنها اشتباه حادث  -25

به موجب تمتیو شرتاره                  مرورخ                ایرات  ر  اخرتالف ثبرت       ( در سند سجلی) -1-25

 .جنسیت صا ب سند از                        به                  اصالح هردیده است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 .توضیح در شناسنامه ضرورت ندارد( ر شناسنامهد) -2-25

توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که سایر مشخصات سجلی آنها به غیر از موارد فوق اصالح شده است  -29

 :(نام های ممنوعه و اغالط امالئی)

 رر  اخررتالف         برره موجررب تمررتیو شررتاره                  مررورخ                ایررات  ( در سررند سررجلی) -1-29

 .اصالح شده است/ صا ب سند از                        به                  تغییر یافته

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             
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نوع ااالم اطالعاتی سند کره اصرالح شرده اسرتآ درج     «    اختالف»در جا  خالی مقاب  عبارت : توضیح

 .خوااد شد

به موجب تمتیو ایات    اخرتالف مشخمرات صرا ب شناسرنامه از                بره              ( در شناسنامه) -2-29

 .اصالح شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که تمام یا قسمتی از مشخصات سجلی آنها تکمیل می گردد -27

ب تمررتیو شررتاره                  مررورخ                ایررات  رر  اخررتالف  برره موجرر( در سررند سررجلی) -1-27

 .مشخمات صا ب سند از  ی                         به                  تکتی  هردیده است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

ام خانوادهی صا ب شناسنامه از  ی         به         به موجب تمتیو ایات    اختالف ن( در شناسنامه) -2-27

 .تکتی  شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که تمام یا قسمتی از مشخصات سجلی والدین آنها تغییر می یابد و یا  -28

 :اصالح شده است

مررورخ                ایررات  رر  اخررتالف            برره موجررب تمررتیو شررتاره         ( در سررند سررجلی) -1-28

 .اصالح شده است/ مادر صا ب سند از  ی                         به                 تغییر یافته/ مشخمات پدر

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 مرادر صرا ب شناسرنامه از    / مرات پردر  مشخبه موجب تمتیو ایرات  ر  اخرتالف    ( در شناسنامه) -2-28

 .اصالح شده است/  ی                       از              به              تغییر یافته

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که تمام یا بخشی از مشخصات سجلی والدین آنها تکمیل می گردد -26
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برره موجررب تمررتیو شررتاره                  مررورخ                ایررات  رر  اخررتالف   ( لیدر سررند سررج) -1-26

 .مادر صا ب سند از  ی                         به                  تکتی  هردیده است/ مشخمات پدر

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

مادر صا ب شناسرنامه  / تیو ایات    اختالف                             پدربه موجب تم( در شناسنامه) -2-26

 .به                        تکتی  شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

ااالم اطالعاتی که نانوشرته بروده و تکتیر  مری شرودآ      «    اختالف»در جا  خالی بعد از عبارت : توضیح

 .درج خوااد شد

 :(در سندی که ابطال می شود)سند سجلی کسانی که از سند سجلی مکرر  استفاده نموده اند توضیح در  -31

به موجب تمتیو شتاره                  مورخ                ایات    اختالف ایرن سرند   ( در سند سجلی) -1-30

 .مکرر تشخیص داده شده و به اتراه شناسنامه آ  باط  هردیده است

 م مأمور              تاریخ         امضادنا             

 .با توجه به ابطال شناسنامه توضیح منتفی است( در شناسنامه) -2-30

 :(در سندی که ابقاء می شود)توضیح در سند سجلی کسانی که از اسناد مکرر استفاده نموده اند  -31

مررورخ                       ایررات  رر       برره موجررب تمررتیو شررتاره                       ( در سررند سررجلی) -1-31

شتاره ملی                   صادره از                   استفاده / اختالف             صا ب سند از سند مکرر به شتاره

 .می نتوده است که طبق تمتیو ممکور سند و شناسنامه آ  باط  اعالم هردیده است

 تاریخ         امضاد      نام مأمور                     

شتاره ملی                        صرادره  / صا ب شناسنامه ابالز از شناسنامه مکرر به شتاره( در شناسنامه) -2-31

 .از               استفاده می نتوده است
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 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :(قانون ثبت احوال 3ماده  4بند )موهوم توضیح در سند سجلی  -32

 سرند  ایرن به موجب تمتیو شتاره                  مورخ                ایات    اختالف ( در سند سجلی) -1-32

  .مواوم تشخیص داده شده است بنابراین باط  اعالم می هردد

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 .ه باط  می هردد لما توضیح منتفی استبا توجه به اینکه شناسنام( در شناسنامه) -2-32

 :قانون ثبت احوال 21ماده  5توضیح در سند سجلی و شناسنامه مشمولین تبصره  -33

/ به موجب تمتیو شتاره                  مرورخ                ایرات  ر  اخرتالف سرید     ( در سند سجلی) -1-33

 .ده استسادات به آخر نام صا ب سند اضافه هردی/ سیده به اول

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

سادات به آخرر نرام صرا ب    / سیده به اول/ به موجب تمتیو ایات    اختالف سید( در شناسنامه) -2-33

 .شناسنامه اضافه شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :(در طرح ضربتی فوت)ه است توضیح در سند فوتی که به علت اشتباه مامور تنظیم شد -34

به موجب تمتیو شتاره                  مورخ                ایات    اختالف ایرن سرند   ( در سند سجلی) -1-34

 .که به علت اشتباه مامور در مورد فوت تنظیو شده است باط  هردید

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 .توضیح در شناسنامه ضرورت ندارد( سنامهدر شنا) -2-34

توضیح در سند سجلی که در طرح ثبت فوت ضربتی اشتباهاً فوت صاحب سند به ثبت رسیده است و به موجب  -35

 :تصمیم هیات حل اختالف سند فوت آن باطل شده است
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ایات    اختالف سند فوت به موجب تمتیو شتاره                  مورخ                ( در سند سجلی) -1-35

 .بنابراین آثار ثبت فوت از سند  مف هردیده است. شتاره               مورخ              اداره            ابطال شد

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 .توضیح در شناسنامه ضرورت ندارد( در شناسنامه) -2-35

 :در آنها اشتباه ثبت شده است...( فوت، ازدواج، اوالد و)اعالمیه کسانی که سجلی  توضیح در سند -39

به موجب تمتیو شتاره                  مرورخ                ایرات  ر  اخرتالف وااعره      ( در سند سجلی) -1-39

 .از این سند  مف هردیده است/... اوالد/ فوت/ ازدواج

 تاریخ         امضاد         نام مأمور                  

 .توضیح در شناسنامه ضرورت ندارد( در شناسنامه) -2-39

در مواقعی که بر اثر اشتباه مامور مندرجات شناسنامه مغایر با سند سجلی صادر شده و متقاضی با استفاده از  -37

درج لی و شناسنامه شناسنامه مدارکی کسب کرده است جهت حفظ مدارک مکتسبه توضیحات زیر  در سند سج

 :خواهد شد

 ایررات  رر                        مررورخ                 برره موجررب تمررتیو شررتاره         ( در سررند سررجلی) -1-37

 .هردیده است اید                  اشتباااز               صا ب سند در شناسنامه سر  و سریال                  اختالف

 مأمور              تاریخ         امضاد نام             

 صررا ب شناسررنامه                                برره موجررب تمررتیو ایررات  رر  اخررتالف  ( در شناسررنامه) -2-37

 .اصالح شده است                 به                       از    

 م،ر و امضاد   نام مامور  

ااالم اطالعاتی که اشرتباه بروده و اصرالح شرده اسرتآ      «    اختالف»در جا  خالی بعد از عبارت : توضیح

 .درج خوااد شد
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 :بر اساس تصمیمات کمیسیون ها و مجوزهای سازمان -د
 

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه کسانی که تاریخ تولد آنها در کمیسیون تشخیص سن اصالح می شود -38

مورخ                کتیسیو  تشخیص سن تاریخ                 به موجب تمتیو شتاره  ( در سند سجلی) -1-38

 .صا ب سند از                        به                  اصالح هردیده است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 شناسررنامهبرره موجررب تمررتیو کتیسرریو  تشررخیص سررند ترراریخ تولررد صررا ب      ( در شناسررنامه) -2-38

 .از                به         اصالح شده است 

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه فاقدین شناسنامه -36

نفرره   3مجوز کتیسریو   / به موجب تمتیو شورا  تامین ش،رستا                       ( در سند سجلی) -1-36

اره             مورخ                   و دستور شتاره               تاریخ            اداره ثبت ثبت ا وال               به شت

 .ا وال                  آ سند تنظیو هردیده است

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

مورخ               ثبت ا روال           شناسرنامه      به موجب مجوز شتاره                     ( در شناسنامه) -2-36

 .صادر شده است

 م،ر و امضاد   نام مامور  

 :توضیح در سند سجلی و شناسنامه اشخاصی که تابعیت آنها مشکوک بوده است -41

ورخ         به موجب تمتیو شرورا  ترامین ش،رسرتا                     بره شرتاره            مر      ( در سند سجلی) -1-40

 .تابعیت ایرانی صا ب سند تایید هردید

 نام مأمور              تاریخ         امضاد             

 /الف.ضرورت ندارد( در شناسنامه) -2-40


