دستورالعمل انتخاب نام در نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور

 -1هدف:

تسریع در اعالم نظر درخصوص انتخاب نام برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
 -2دامنه کاربرد:

نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور
 -3مسئولیت اجرا:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده باالترین مقام نمایندگی های جمهووری اسوالمی
ایران در خارج از کشور بوده و نظوار بور حسون اجورا بوه عهوده اداره سو ال و احووا
شخصیه وزار امور خارجه و اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور می باشد.
 -4قوانین و مقررات ذیربط:

 -قانون ثبت احوا مصوب تیور مواه  5511و اصوالحیه موور  35/51/51م لو

شوورای

اسالمی.
 دستورالعمل شماره  11/5/51-5/171مصوب شورای عالی ثبت احوا -5شرح اقدامات

انتخاب نام
 -1-5در صورتی که نام انتخابی در هر یک از منابع زیر موجوود باشود مواققوت بوا ن و
متعاقباً تنظیم سند و صدور شناسنامه بالمانع خواهد بود.
 -1-5-5قرهنگ نام و نام گزینی ( خرین ویرایش)
 -1-5-2سامانه سازمان ثبت احوا کشور
 -1-5-5قهرست اسامی که از طرف سازمان ثبت احووا انتخواب نهوا م واز اعوالم
شده است.
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 -1-2در صووورتی کووه نووام انتخووابی در هینیووک از منووابع مووبکور قیوود نشووده باشوود ،نووام
پیشنهادی متقاضی در «شورای بررسی نام نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در خارج از
کشور» مطرح و شورا در چهوارچوب قووانین و مقوررا مربووت اتخوام تصومیم خواهود
نمود.
 -1-2-5اعضاء شورای بررسی نام نمایندگی های ج.ا.ا .عبارتند از:
 -باالترین مقام نمایندگی (رئی

شورا)

 مسئو بخش کنسولی (عضو شورا) -یک نفر مسلط به زبان و قرهنگ ایرانی به انتخاب رئی

شورا (عضو)

 -1-5مسئولیت دبیرخانه شورا به عهده مسئو بخش کنسولی خواهد بود.
 -1-4دبیر شورا موظف است پو

از وصوو درخواسوت متقاضوی نوام پیشونهادی را بوا

توجه به منابع و مآخب معتبر بررسی نماید و نتی ه را در اختیار اعضای شورا قرار دهد.
 -1-1اعضای شورا درخصوص نام درخواستی کتباً اعالم نظر می نمایند و رای اکثریوت
اعضا مالک عمل خواهد بود.
 -3نمایندگیها مکلفند در پایان هر ماه گزارش اقداما را از طریق اداره س ال و احووا
شخصیه وزار امور خارجه به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسا نمایند.
 -7گیرندگان نسخه ها:

 ریاست سازمان -معاون کنسولی ،م ل

و امور ایرانیان وزار امور خارجه

 معاون امور اسناد هویتی -دبیرخانه شورای عالی
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