دستورالعمل نحوه صدور شناسنامه مجدد ایرانیان خارج از کشور

 -هدف:

ایجاد رویه ای واحد و تسریع در رسیدگی به درخواست هاای دادور اساساسامه مجادد
ایرانیان خارج از کشور.
 -مستندات قانونی:

بسد «ج» ماده  1و بسد اول تبصره  3ماده  33و مواد  33 ،33و  33قانون ثبت احوال
 -دامنه کاربرد:

اداره کل امور هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشاور ،ادارا کال ثبات احاوال اساتان هاا و
کلیه ادارا ثبت احوال سراسر کشور.
 -مسئولیت اجرا:

مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده رؤسای ادارا ثبت احوال ،مدیران کال اساتانها
و اداره کل امور هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور می بااد.
 -نظارت:

نظار بر حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل اساتان هاا ،مادیر کال اماور هاویتی
ایرانیان مقیم خارج از کشور و معاونت امور اسساد هویتی سازمان خواهد بود.
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 -شرح اقدامات:

الف -درخواست های رسیده از نمایسدگی های ج.ا.ا .که از طریا اداره کال اماور هاویتی
ایرانیان خارج از کشور به استان ها ارسال می اود بشرح آتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 -1برابر تواف بعمل آمده با وزار امور خارجه مدارک ذیل از متقاضیان ددور اساسسامه
مجدد اخذ می اود:
 -1فرم تکمیل اده درخواست
 -2ادل اساسسامه یا گزارش مفقودی آن
 -3دو قطعه عکس که ظهر آن توسط نمایسدگی ج.ا.ا .مهر اده بااد.
 -3تائیدیه هویت و تابعیت متقاضی توسط نمایسدگی (حسب مورد)( ،مخصوص اساساد
راکد).
 -3فرم تکمیل اده مربوط به اسساد راکد.
 -3تصااویر اساسااسامه متقاضاای (در دااور فقاادان اساسااسامه) همساار و فرزناادان (در
دور در دسترس بودن).
تبصره :هزیسه خدمت مورد تقاضا رأساً توسط نمایسدگی ج.ا.ا .اخذ و به حساا مرباوط
واریز می اود و مراتب به دور مهر در یکی از مدارک ارسالی درج گردد.
 -2رئیس اداره مکلف است پس از ودول مدارک و بررسی آنها دساتور اقادام مزم را باه
مسئول ذیربط دادر نماید.
 -3مسئول ذیربط برابر دستورالعمل های نحوه ددور اساساسامه مجادد و ارائاه خادما از
طری آرایو الکترونیکی اسساد هویتی (مصو اورای عالی ثبت احوال) اقاداما مزم را
معمول می دارد.
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 -3در دورتی که درخواست متقاضی مشمول یکای از مصاادی مرباوط باه اساساد راکاد،
فو ضربتی ،تابعیت مضاعف ،ترک یا بازگشت به تابعیت و وجاود مااایر باااد بشارح
ذیل اقدام می اود:
 -1-4اقدامات مربوط به اسناد راکد:

 -1-1-3مسئول مربوط مکلف است ابتادا اطمیساان حادال نمایاد کاه تااکسون بارای
متقاضی اساسسامه ج.ا.ا .دادر نشده بااد .در غیر ایسصور چسانچه در مواردی مانساد
عدم درج سری سریال ،سسد مودوف در زمره اسساد راکد قرار گرفتاه باااد بایاد باه
فوریت نسبت به رفع مانع اقدام نماید.
 -2-1-3در دورتی که مشخص گردد تاکسون برای متقاضی اساساسامه داادر نشاده
است مسئول ذیربط باید به فوریت برابر دستورالعمل مربوط به اساساد راکاد مراتاب را
به اداره کل ثبت احوال استان مسعکس نماید.
 -3-1-3اداره کل ثبت احوال استان مکلف است به دور فاو العااده موضاوا را
رسیدگی و دستور اقدام مزم را دادر نماید.
 -2-4اقدامات مربوط به اسنادی کهه در ارهرای حهرا های سها ما  ،واقعهه وهوت
(ضربتی) در آنها ثبت شده باشد.

 -1-2-3چسانچه واقعه فو ثبت اده در ساسد هاویتی نااای از اجارای دساتورالعمل
های ثبت فو ضربتی بااد ،در اسرا وقت مستسد به ماده  2آئین نامه هیا های حل
اختالف با درخواست معاون یا مسائول بایااانی اداره محال تسظایم ساسد موضاوا در
هیا حل اختالف مطرح و درخصوص حاذف واقعاه فاو تصامیم مقتضای اتخااذ
خواهد اد( .به نحوی که نیازی به مکاتبا یا اخذ درخواست مجدد از داحب ساسد
نبااد).
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 -3-4اقدامات در مواردی که تابعیت مضاعف ،با گشت به تابعیت و یا ا دواج با

یا

مرد خارری در سند به ثبت رسیده باشد.

 -1-3-3مسئولین ذیربط ادارا توجه خواهسد داات کاه درج توضایحاتی مبسای بار
تابعیت مضااعف (مهار مااده . 989م) ،بازگشات باه تابعیات ،ازدواج باا زن یاا مارد
خارجی به مسزله ترک تابعیت نمی بااد و می باید با رعایت مقررا نسبت به دادور
اساسسامه اقدام و توضیحا مزم نیز برابر دستورالعمل های مربوط در اساساسامه درج
گردد.
 -4-4اقدامات در مواردی که ترک تابعیت یا رروع به تابعیت اصلی در سند به ثبهت
رسیده باشد.

 -1-3-3چسانچه از سوی مراجاع ذیاربط مراتاب تارک تابعیات ایرانای یاا رجاوا باه
تابعیت ادلی فرد خارجی که تابعیت دولت ایران را تحصیل نموده اعالم اود ددور
اساسسامه متوقف و مراتب به همراه ارسال مستسدا به اداره کل امور هاویتی ایرانیاان
مقیم خارج از کشور اعالم خواهد اد.
 -5-4اقدامات در مواردی که بین شناسنامه و آرشیو الکترونیکی اسناد ویتی مغایرت
ورود داشته باشد.

 -1-3-3چسانچه به هساام رسیدگی به درخواست دادور اساساسامه مجادد ،مااایرتی
بین آرایو اسساد باا اساساسامه و درخواسات تعاویا یاا گازارش مفقاودی اساساسامه
مشاهده گردد ،رئیس اداره مکلف است با نظار مسااعد موضاوا را بررسای و دساتور
اقدام را دادر نماید .و چسانچه طرح موضوا در هیا حل اختالف ضروری باااد باا
درخواست معاون یا مسئول بایااانی اداره موضاوا در هیاا مطارح و رفاع اخاتالف
دور گیرد.
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 -2-3-3در دورتی که امکان رفع اختالف باه طریا فاو میسار نباااد و یاا طارح
موضوا در کمیسیون رفع ماایر الزامی بااد ،پرونده به اداره کل ثبت احوال اساتان
ارسال خواهد اد.
 -3-3-3مدیر کل ثبت احوال استان مکلف است دستور مزم مبسی بر طارح موضاوا
بصور فو العاده و با نظر مساعد را در کمیسیون رفع ماایر استان دادر نماید.

ب -سایر موارد:
 -1از آنجا که مادارک ارساالی متقاضای از جملاه مادارک هویات و تابعیات وی توساط
نمایسدگی تائید می اود ،به جز در مواردی که دمئال و مادارک مساتسد مبسای بار غصاب،
جعل و یا تردید در تابعیت داحب اساساسامه باااد ،ضارورتی باه اساتعالم از ساایر مراجاع
وجود ندارد.
 -2نظر به بُعد مسافت و عدم دسترسی سریع به نمایسدگی های جمهوری اساالمی ایاران در
خارج از کشور ،اقداما ادارا باید به نحوی ساماندهی گردد که نیازی باه مکاتباه ،اخاذ
درخواست و مدارک غیر ضروری از متقاضی نبااد.
ج -ددور اساسسامه مجدد ایرانیان خارج از کشور توسط اداره کل ایرانیان مقیم خاارج از
کشور:
جهت تسریع در رسیدگی و جلب رضایت هموطسان مقایم خاارج ،اداره کال اماور هاویتی
ایرانیان خارج از کشور مجاز است در دور وجود امکانا مزم رأساً نسابت باه دادور
اساسسامه مجدد و انجام سایر درخواست های امور هویتی متقاضیان که اساساد آناان مرباوط
به سایر ادارا است اقدام و حسب مورد نسبت به طرح و رسیدگی در هیا حل اخاتالف
یا کمیسیون های ذیربط آن اداره کل اقدام نماید.الف/
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