
  اتباع خارجه فاتدستورالعمل نحوه ثبت و

  :هدف-1

  .بهینه سازي ثبت واقعه وفات اتباع خارجه در ایران با بهره گیري از  ظرفیت هاي فن آوري اطالعات 

  

  :مستندات قانونی  -2

مجلس شوراي  18/10/1363و اصالحی  16/4/1355قانون ثبت احوال مصوب  29و 27و  22مواد  - 

  اسالمی 

هیات محترم  13/12/1385مصوب  قانون ثبت احوال 5ماده  2اجرائی تبصره  آئین نامه 12 ماده - 

  . وزیران 

  

  :دامنه کاربرد - 3

  .ادارات ثبت احوال سراسر کشور

  

  :مسئولیت اجراء -4

مسئولیت اجراي این دستورالعمل به عهده روساي ادارات ثبت احوال و نظارت بر حسن اجراي آن به 

  .استانها است  عهده مدیران کل

  

  :شرح اقدامات -5

  :مدارك الزم  -5-1

حسب مورد از طرف نیروي انتظامی ، فرمانداري که ) نمونه پیوست(ت اتباع خارجه وفاگزارش - 1- 1- 5

  . ها و بخشداري ها به اداره ثبت احوال محل اعالم می شود



  .از سوي مراجع پزشکی صالحیتدارصادره وفات  گواهی - 2- 1- 5

  .بانکی دائر بر پرداخت هزینه متعلقه  رسید- 3- 1- 5

  :نحوه تنظیم سند وفات اتباع خارجه -5-2

مدارك الزم را از اعالم کننده اخذ و پس از بررسی و  وفاتمامور مربوط به منظور ثبت واقعه  - 1- 2- 5

برابر نمونه پیوست اقدام می  وفات اتباع خارجی احراز اصالت واعتبار مدارك ابرازي نسبت به تنظیم سند

  .نماید

و ادامه خواهد  شروع  1در هر اداره از عدد  براي هر سند شماره اي اختصاص می یابد که - 2- 2- 5

  .یافت 

و مامور  سند به امضاء وي  خواهد رسید، باشد  حقیقیاعالم کننده واقعه شخص چنانچه  - 3- 2- 5

را نیز در محل ) نام مرجع و شماره و تاریخ نامه یا حکم( مشخصات اعالم کننده حقوقی  مکلف است

  . سند را امضاء و مهر نماید  و مخصوص درج

  وفات فاقد اعالم کننده حقیقی باشد و واقعه توسط یکی از مراجع در صورتی که واقعه  - 4- 2- 5

عالم نامه در سند درج و به منزله امضاء سند اعالم شده باشد، شماره و تاریخ ا  1- 1- 5 بندمندرج در 

  .خواهد بود 

اعالمیه وفات مخصوص اتباع خارجه   صدورنسبت به  وفاتاداره ثبت احوال پس از ثبت  - 5- 2- 5

از   را نسخه اقدام و یک نسخه از آن را به مرجع اعالم کننده و نسخه دیگر 2در ) مطابق نمونه ضمیمه(

  .می نمایداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال به ادطریق اداره کل استان 

  .تحویل خواهد شدو  پس از دریافت هزینه متعلقه صادر گواهی وفات   - 6- 2- 5

برگی  20ت جلداور جداگانه پس از بررسی الزم در ماسناد وفات تنظیم شده و مستندات آنها بط -5-3

  . تجلید و برابر مقررات مربوط به اسناد وفات نگهداري می گردد 

در  وفاتتا ثبت واقعه معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید  - 4- 5

  . شودبه صورت مکانیزه انجام  ي اطالعات پایگاهابر مبن آنگواهی وفات و سند ،   چاپ مرکز داده 

  



   

  :شماره خارجه                           گزارش وفات اتباع                                   

  :تاریخ                                                                          اداره ثبــت احــوال 

  :..............خانم/ آقای  :................سال  :...................ماه   :..........روز: در تاریخ
  

  
  ........متولد:.............تبعھ کشور

  
  :...................فرزند آقای 

  
  :......................و خانم

      گذرنامھ  

صادره   :.....................شماره  پروانھ اقامت  دارنده= الف 

  :.................از

      دفترچھ پناھندگی  

  کارت شناسائی   

  اتباع خارجھ

    

  .سالھ بنظر میرسد................... فاقد مدارک فوق است و = ب

                                  

  ......................روستا / بخش/شھر.................ساکن  شھرستان......... کھ شغل وی

  .بوده است .................. پالک........... کوچھ ........... خیابان 

  فوت نموده است...................................روستا/ بخش / شھر: .............در شھرستان  

  .لذا مراتب بھ ھمراه گواھی وفات و مدارک شناسائی جھت ثبت فوت اعالم می گردد 

  

  نــیروی انتظـــامیھی فرماند                    

  فرمـــاندار       مھر و امضاء                                                                       

                                              بخشـدار                                                                                              

   

  



  

  

  :                     شماره                                                    

  :تاریخ               اعالمیه وفات اتباع خارجه                 

  

                                         فرماندهی نیروي انتظامی

                                                                                      ي فرماندار

  بخشداري

  

  ........................خانم / واقعھ فوت آقای............. مورخ .................. بازگشت بھ نامھ شماره  

  فوت نموده در سند /     /      کھ حسب اعالم آن مرجع در تاریخ     .... ....................تبعھ کشور

  .ثبت شده است ....................... بھ شماره ................ سال .................... وفات  اتباع خارجی 

  

  

   .......اداره ثبت احوال          

   
   

  

  

  

  

  

  


