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  در ایران یثبت والدت فرزندان اتباع خارج نحوه دستورالعمل
 

 

  :هدف -1

در ایران با پیش بینی بهره گیرری از   یبهینه سازی ثبت واقعه والدت فرزندان اتباع خارج    

 .اجرای طرح مکانیزه نمودن اسناد

 
 :مستندات قانونی -2

مجلر    21/21/2111و اصرححی   21/4/2111صرو   قانون ثبت احروا  م  21و  21مواد  -

 .شورای اسحمی

 .قانون مدنی 671ماده  1بند  -

 
 :دامنه کاربرد -3

 .نفر 111/111مراکز استان ها و شهرهای پر جمعیت باالی ادارات ثبت احوا  

 
 :مسئولیت اجرا -4

ر حسرن  و نظرارت بر   مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای ادارات ثبت احروا  

  .اجرای آن به عهده مدیران کل استان ها است
 

 

 :شرح اقدامات -5

 :مدارک الزم -1

گواهی والدت صادره از مراجع پزشکی ذیصحح یا ماما راجرع بره والدت طفرل در     -2-2

 ایران
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ا بر در صورت عدم امکان ارائه گواهی پزشک یا ماما راجع بره والدت  واقعره    -2-2-2

در اینصورت ضمن اخذ استشهادیه مصرد   . خواهد شد تصدیق دو نفر گواه مطلع ثبت

مبنی بر تولد طفل در ایران مراتب بایرد مرورد تاییرد پلری  اطحعرات و امنیرت نیرروی        

 .انتظامی قرار گیرد

مدارک شناسائی معتبر والدین از قبیل گذرنامره یرا پروانره اقامرت یرا دفتر ره        -2-2-1

 .ت و تنظیم سند هویتیاقامت معتبر در زمان والد حاکی ازپناهندگی 

 

در صورت عدم اعتبار مدارک اقامتی پدر و مادر خارجی  ثبت والدت با تایید امور  -2-1

 .اتباع خارجه نیروی انتظامی بحمانع می باشد
 

 

 .پرداخت هزینه متعلقه -2-1

 .در مهلت قانونی فقط هزینه ثبت اخذ می شود -1-2-2

طبرق   و جریمه تاخیر در ثبت واقعره والدت  خارج از مهلت قانونی هزینه ثبت -1-2-1

 .اخذ می شود مقررات

 
 :ینحوه تنظیم سند والدت اتباع خارج -2

بره تنظریم سرند    الزم را از متقاضی اخذ و نسربت  مامور مربوط به منظور ثبت واقعه مدارک 

 .برابر نمونه پیوست اقدام می نماید

 

مامور موظف است پ  از بررسی و احراز اصالت و اعتبار مردارک ابررازی والردین     -1-2

 .نسبت به تنظیم سند اقدام نماید

 

پ  از تنظیم سند نسبت به اختصرا  شرماره شناسرائی و درج آن در کرادر مربروط       -1-1

 .شروع و ادامه خواهد یافت 211112این شماره در هر اداره از . اقدام می گردد
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صررفا  در ادارات ثبرت احروا  مراکرز اسرتان هرا و        یتنظیم سند والدت اتبراع خرارج   -1-1

 .نفر مجاز خواهد بود 111/111شهرهای پر جمعیت باالی 

 

پ  از تنظیم سند و امضاء آن توسط اعحم کننده واقعه  مامور نسبت به مهر و امضاء  -1-4

 .سند تنظیمی اقدام می نماید

 

صرادر و  ( طبق نمونه پیوسرت ) یگ گواهی والدت اتباع خارجمأمور مربوط یک بر -1-1

 .آن را در جلد مخصو  قرار داده و به اعحم کننده واقعه تسلیم می نماید

 

احرراز   پر  از  یالصا  عک  در محل کادر مربوط به گواهی والدت اتبراع خرارج   -1-1

 .نع استبحما تمام شمسی سا  21هویت و رعایت مقررات جاری برای افراد باالی 

 

اسناد والدت تنظیم شرده و مسرتندات آنهرا بطرور جداگانره پر  از بررسری الزم در         -1-7

برگی تجلید و برابر مقررات مربوط به اسرناد ثبرت کرل وقرایع در ادامره اسرناد        11مجلدات 

 .والدت اتباع خارجی قبلی  نگهداری می گردد

 
ماه ترتیبیی اتایان نما ید تیا      4مدت  معاونت فناوری اطالعات و آمار جمعیتی موظف است ظرف -3

بصورت مکانیزه در مرکز داده ثبت و سند مربوط چاپ و گواهی والدت اتبیاع   یوالدت اتباع خارج

 /الف.صادر گردد اطالعات پا گاهخارجی بر مبنای 


