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 «ثبت تغییر نشانی و مهاجرت ایرانیاندستورالعمل »

 

از آنجائیکه اطالع از کمیت و کیفیت تغییر نشانی اشخاا  و االخالد یقیخم آ خاا و اطالالخا       

بهنگاد جمعیت به ساز ان ها و نهایهای ذیربط بمنظوا برآوایهخای ززد یا برنا خه ایخکی کشخوا     

به  وقع تغییرا  نشانی و  هخاجر  اشخاا  ایخس یسخلواالعم  بخه       ضروای است، لذا جهت ثبت

 :تصویب  ی اسد

 

 :مستندات قانونی( الف

قانون الکاد اخلصا  شمااه  لی و کدپسلی برای کلیه اتبخاع ایرانخی  صخو      3تبصره  ایه  -1

 : جلس شواای اسال ی  بنی بر 1331سال 

ی، باید  راتب اا یا اولیس فرصخت  مکخس   یاانده کاا  یا صوا  تغییر  ح  سکونت یا کاا خو»

 .«به ساز ان ثبت احوال کشوا اطالع یهد

 1331آئیس نا ه اجرائی قانون الکاد اخلصا  شمااه  لخی و کدپسخلی  صخو  سخال      3 ایه  -2

 :هیا  وزیران  بنی بر

 کلف است با تغییر  ح  سکونت یا تغییر هخر یخا از اقخالد اطالالخاتی کخاا       کاا   صاحب»

 .«ی یا پایان  د  االلباا کاا ، نسبت به تعویض کاا  شناسایی  لی خوی اقداد نمایدشناسائ

 :قانون  دیریت خد ا  کشوای  بنی بر 44 ایه  4تبصره  -3

هر گونه ااائه خد ا  و برقراای ااتباط با  راجعانی که نیخاز بخه شناسخایی افخرای و آیال  حخ       

فایه از شمااه  لی و کدپسلی توسخط یسخلگاههای   بدون اسل 1311اسلقراا آنها  ی باشد از سال 

 .اجرائی  منوع  ی باشد

 



 2 

 :نحوه اعالم تغییر نشانی (ب

 :به یکی از طرق ذی  به ساز ان ثبت احوال کشوا االالد  ی گریی توسط افرای تغییر نشانی

  راجعه به یکی از ایااا  ثبت احوال -1

  راجعه به یفاتر پیشاوان یولت -2

  اگاه خد ا  الکلرونیا ساز ان ثبت احوال کشوا راجعه به ی -3

خخد ا  سخجلی بخه     یا از انواعایااا  ثبت احوال سراسر کشوا  وظفند هنگاد ااائه هر  :تبصره

کدپسلی و نشانی ابرازی اا با کدپسلی  نداج یا کاا  شناسایی  لخی تببیخم یایه و    ، لقاضیان

لواالعم  نسبت بخه اخخذ یاخواسخت تعخویض     یا صوا  تغییر نشانی  لقاضی، برابر  فای ایس یس

 .کاا  شناسایی  لی وی اقداد نمایند

 

 :مدارک الزم (ج

 (نمونه پیوست)تقاضا  شده تکمی نمونه  -1

 اص  شناسنا ه -2

 با ز ینه اوشس 3×  4یا قبعه الکس  -3

 اسید بانکی بابت هکینه صدوا کاا   جدی -4

 تصویر کاا  شناسایی  لی فعلی که توسط  ا وا برابر اص   ی شوی -5

 

 «گان»اعالم کننده( د

 صاحب کاا  -1

سرپرست خانواا با ااائه  دااک  ثبله  ی تواند الالوه بر االالد تغییر نشانی خوی  دااک تغییر  -2

 .نشانی همسر، پدا،  ایا و فرزندان تحت تکف  خوی اا نیک ااائه نمایند

 

 :گردشکار (هـ
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 عاونت آ اا و انفوا اتیا  وظف است نرد افکاا  وای نیاز االخالد اطالالخا  تغییخر نشخانی اا      -1

برای صدوا کاا  جدید تهیه و یا اخلیاا ایااا  و یفاتر پیشاوان یولت قراا یایه و یخا یا یاگخاه   

 .خد ا  الکلرونیا ساز ان نصب نماید

ت و ایااه ک  ثبت احوال ا وا خااجه  وظفند براسال ایااا  ثبت احوال، یفاتر پیشاوان یول -2

یسلواالعم  کاابران که توسط  عاونت آ اا و انفوا اتیا تهیه و ابالغ خواهد شد نسبت به ثبخت  

اطالالا  تغییر نشانی و انلقال آن حسب  وای به  رکک صدوا کاا  شناسایی  لی یا ایااه  عخیس  

وا یخا تعخویض کخاا  شناسخایی  لخی یا  حخ  ایااه       اقداد و سوابم  ربوط اا  بابم سوابم صد

 .نگهداای نمایند

 عاونت آ اا و انفوا اتیا پخس از یایافخت اطالالخا  و ثبخت نشخانی یا  رکخک یایه، کخاا          -3

شناسایی  لی اا با کدپسلی جدید صایا و حسب  وای از طریم پست برای  لقاضی و یا بخه ایااه  

 .ت احوال ا وا خااجه ااسال  ی یاایثبت احوال  ح  تقاضا یا ایااه ک  ثب

ایااا  ثبت احوال، یفاتر پیشاوان یولت و شرکت پست  وظفند کاا  شناسایی  لخی قبلخی    -4

 .اا یایافت و کاا  جدید اا یا قبال اخذ اسید به صاحب آن یا تقاضا کننده تحوی  نمایند

سخلواالعم   ربخوط   کااتهای حاوی کدپسلی قدیم که از صاحبان آن یایافخت شخده طبخم ی    -5

 .اببال و برابر  قراا  ا حاء  ی گریی

 :اطالع رسانی (و

اوابط المو ی، ساز ان و ایااا  ک  و یوائر تابعه  وظفند اطالع اسانی ززد اا برای اجرای ایخس  

 .یسلواالعم  ببرق  قلضی بعم  آواند

جخرای آن نظخاا     عاونت حقوقی و سجلی اجرای  فای ایس یسلواالعم  اا پیگیری و بر حسخس ا 

( اسخلانی، شهرسخلانی، اوسخلائی   ) عاونت آ اا و انفوا اتیا آ اا و فراوانی  نبقخه ای  .  ی نماید

 /الف.تغییر نشانی اا هر سه  اه یکباا تهیه و ااائه نماید


