دستورالعمل تغییر نام

هدف

تسریع درفرایند رسیدگی به امور مربوط به درخواست تغییر نام و ایجاد رویه واحد به منظور یکساا ساا
ارائه خدمات در واحدها اجرائی ثبت احوال.
دامنه کاربرد

تغییر نام آ دسته ا افراد که مطابق این دستورالعمل متقاضی تغییر نام می باشند.
مسئولیت اجرا

مسئولیت حسن اجرا این دستورالعمل برعهده مدیر کل اسناد هاویتی و مادیرا کال اساتانها و مسائولیت
نظارت بر حسن اجرا آ بر عهده معاونت امور اسناد هویتی سا ما خواهد بود.
قوانین و مقررات ذیربط

 -1قانو ثبت احوال مصوب تیر ماه  1311و اصالحیه مورخه  1333/11/11مجلس شورا اسالمی.
 -2نظریه شماره  14443/88113مورخه  1381/1/23معاونت حقوقی رئیس جمهور .
تعاریف

در این دستورالعمل تعاریف و اصطالحات به جا عبارت ها مشروح یر به کار می روند:
سا ما  :سا ما ثبت احوال کشور
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کمیسیو نام :کمیسیونی است که به ریاست معاو امور اسناد هویتی و عضویت مدیرا کل اسناد هویتی و
امور حقوقی برا انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل تشکیل می شود.
اداره کل استا  :اداره کل ثبت احوال استا .

شرح اقدامات

 -1برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی و تکمیل و به رییس اداره ارائه و با رعایت
مقررات ثبت خواهد شد.
تبصره  :چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال دیگر باشد سوابق به آ اداره ارسال خواهد شد.
 -1-1پاس ا بررسای هااا

م چنانچاه درخواسات متقاضاای در صاالحیت هیاات حاال اخاتالش باشااد

درخواست مطروحه جهت رسیدگی باه هیاات حال اخاتالش ارجاا و درغیار ایان صاورت درخواسات و
مدارک به اداره کل ثبت احوال استا مربوط ارسال خواهد شد.
 -2درخواست رسیده توسط اداره کل استا مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی
در صالحیت هیات حل اختالش نباشد ظرش مدت  3رو به اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد.
 -3اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفااد ایان دساتورالعمل بررسای و مراتا

موافقات یاا

مخالفت با آ را ظرش مدت  4رو به اداره کل استا اعالم خواهد نمود.
 -4اداره کل استا پاسخ رسیده ا اداره کل اسناد هاویتی را جهات اقادام باه اداره محال درخواسات و در
صورت متفاوت بود محل درخواست با محل صدور به اداره محل صدور نیز منعکس می نماید.
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 -4-1در صورتی که با تغییر نام موافقت به عمل آمده باشد ضمن ابالغ به متقاضی درخواست اجرا ا و
اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صادور جهات اجارا و
صدور شناسنامه جدید ارسال می شود.
 -4-2چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد مرات

عدم موافقت توسط اداره محل درخواسات

به متقاضی ابالغ خواهد شد.
 -1اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مرات

تغییر نام را با قید شماره مجو حسا دساتورالعمل هاا

ابالغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صادور شناسانامه
جدید اقدام خواهد نمود.
 -3توضیحات مندرج در سند سجلی پایگاه کشور و شناسنامه به شرح ذیل خواهد بود.
در سند سجلی و پایگاه :برابر مجو شماره  .....................ماور  ...................ساا ما ناام صااح

ساند ا

 .................به  ...................تغییر یافته است.
در شناسنامه :برابر مجو سا ما نام صاح شناسنامه ا  .................به  ...............تغییر یافته است.
 -4تغییر نام هر متقاضی صرفاً یک بار و برا افراد  11سال به با امکا پذیر خواهد بود.
تبصره :در مورد افراد بین  11تا  11سال پس ا درخواست صاح شناسنامه اخذ موافقت ولی یا سرپرست
قانونی ضرور است.
 -1برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه باا واهه تصاویبی صاادر و تحویال متقاضای نشاده
باشد.
تبصره :موارد استثناء در کمیسیو نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
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 -8چنانچه متقاضی ظرش مدت  3ماه پس ا تصوی نام پیشنهاد
تسلیم ننماید واهه تصوی

درخواست اجارا باه اداره ثبات احاوال

شده کا لم یکن تلقی می شود و هزینه ها پرداختی توساط متقاضای مساترد

نخواهد شد.
 -11تغییر نام در موارد که ا شمول این دستورالعمل خارج بوده لیکن متقاضی دلیل موجهی بر تغییار آ
داشته باشد پس ا طرح در کمیسیو نام و تأئید ریاست سا ما امکا پذیر خواهد بود.
 -11معاونت امور اسناد هویتی مکلف است حداکثر ظرش مدت یکسال پاس ا اباالغ ایان دساتورالعمل و
پس ا آمو ش ها

م اختیارات موضو بند  3را به ادارات کل استا تفویض نماید.

 -12اداره کل امور اسناد هویتی نمونه ها مورد نیا را تهیه و به ادارات کل استا ها اعالم خواهد نمود.
 -13معاونت امور اسناد هویتی و فن آور اطالعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخااذ خواهناد نماود تاا انجاام
مکاتبات و ارسال سوابق به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
موارد و مصادیق تغییر نام:

 -1تغییر نام ها کم اقبال با فراوانی کم به نام ها مناس

و فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی  1سال قبل ا

تقاضا مانند:
ثوبا

اسکندر حارس بلقیس

 -2الحاق یا اضافه نمود یک واهه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذش ا آ مانند:
امین به محمد امین
سیمین عذار به سیمین
 -2تغییر نام هایی که د ر صورت اصلی بخشی ا یک نام مرک
یا یک نام مذهبی دیگر مانند:
صغر

به فاطمه صغر

فاطمه هرا
4

مذهبی بوده به صورت اصلی و مرک

آ

اصغر به علی اصغر محمد
 -3تغییر کنیه ها شخصیت ها مذهبی به یک نام مذهبی مانند:
ام البنین ابوتراب .
 -4تغییر نام هائی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنا نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نام ها مناس  .مانند:
عشرت کرم خرم .
 -1تغییر نام هایی که در هنگام نوشتن و یا تلفظ دارا پیچیدگی و دشوار باشند به نامها مناس

مانناد:

سیبویه ذوالیمنیین
 -3تغییر نام هائی که با شئونات (اجتماعی علمی ادار
تناس

مذهبی و )...صاح

آ برابر مستندات ارائه شده

ندارند.

 -4تغییر نام در موارد کاه ناام و ناام خاانوادگی اشاخاب در باین بساتگا سااکنا در یاک محلاه و یاا
برا متقاضی مشکالتی را ایجاد کرده باشد.

همکارا ادار آنا تکرار شده و برابر مستندات ابرا

 -1تغییر نام هایی که در عرش محلی و منطقه ا و یا سایر گویش ها ایرانی به تشاخی
احوال استا برا نامگذار نامناس

اداره کال ثبات

باشند یا معمو ً برا جنس دیگر انتخاب شوند .مانند :عزیز اکرم

اشرش
 -8تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاح شناسنامه به آ شهرت دارد.
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مدارک مورد نیاز

 -نمونه تکمیل شده برگ درخواست تغییر نام توسط صاح

شناسانامه یاا ولای قایم سرپرسات قاانونی و

وکیل و. ...
 اصل و تصویر صاح شناسنامه. اصل و تصویر شناسنامه ولی قیم سرپرست قانونی (در صورتی که برگ درخواست توساط هار یاک اآنا تکمیل شده باشد).
 اصل مدرک مثبت سمت درخواست کننده (در صورتی که درخواست کنناده غیار ا صااح شناسانامهباشد).
 اصل رسید بانکی دائر بر واریز هزینه متعلقه. -نداشتن محکومیت مؤثر کیفر برا افراد با

 11سال.

گیرندگان نسخ

ریاست سا ما معاونت ها و ادارات کل ثبت احوال استانها.
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