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 «صدور شناسنامه مجدددستورالعمل »
 
 

 

 :هدف

به روز رسانی و اعمال تغییرات الزم در دستورالعمل های جاری بمنظور همگام سازی با 

 .سایر مقررات و فرآیند های ناشی از استقرار نظام نوین ثبت احوال

 

 :مستندات قانونی 

 .قانون ثبت احوال 1ماده «ج »بند  -

قانون تخلفات، جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و  1ماده  1و تبصره  4اده م -

 .شناسنامه

 
 :دامنه کاربرد  

معاونت امور اسناد هویتی، ادارات کل ثبت احوال استان ها و کلیه ادارات ثبت احوال 

 .سراسر کشور

 
 :مسئولیت اجرا

رات ثبت احوال و مدیران کل استان سای اداؤمسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده ر

ها می باشد و نظارت بر حسن اجرای آن حسب مورد با مدیران کل استان ها و معاونت 

 .امور اسناد هویتی سازمان خواهد بود
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 :شرح اقدامات
 

  :صدور شناسنامه مجدد بجای شناسنامه مفقود شده( الف
 

ع المثنی شناسنامه و با اخذ مدارک شناسنامه مجدد به جای شناسنامه مفقود شده از نو -1

 .الزم و رعایت مدت یک ماه بررسی از تاریخ درخواست به ترتیب زیر صادر خواهد شد

 .دومین المثنی شناسنامه پس از انقضاء زمان بررسی با دستور رئیس اداره و اولین -1-1

مدیر کل ر چهارمین المثنی شناسنامه پس از انقضای زمان بررسی با دستوسومین و  -1-2

 .استان

معاون پنجمین المثنی شناسنامه و بعد از آن پس از انقضای زمان بررسی با دستور  -1-3

 .امور اسناد هویتی

 

 :ناشی از فقدان عبارت است از( المثنی)مدارک الزم جهت صدور شناسنامه مجدد  -2

 (.ضمیمه این دستورالعمل)تکمیل نمونه گزارش مفقودی شناسنامه  -2-1

برای ( رنگی یا سیاه و سفید با زمینه روشن)و تمام رخ  3×  4دو قطعه عکس جدید  -2-2

 .سال 11افراد باالی 

ارائه تصویر شناسنامه های صاحب سند، همسر، فرزندان و صفحات دوم و سوم سند  -2-3

که توسط مامور ثبت احوال محل اخذ درخواست برابر اصل )ازدواج برای افراد متاهل 

 (.شده باشد

نظیر کارت شناسائی ملی، گذرنامه، گواهینامه )تصویر مدرک عکسدار معتبر  -2-4

که توسط مامور ثبت احوال محل ...( و یرانندگی، کارت پایان خدمت، گواهی تحصیل

 .اخذ درخواست برابر اصل شده باشد

در صورت عدم امکان ارائه مدرک عکسدار معتبر، تائید عکس از طریق نیروی  -2-1

 .و یا یک نفر کارمند رسمی دولت طبق رویه جاری انجام خواهد شدی انتظام
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و  باید شماره مسلسل( المثنی شناسنامه)مسئولین صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان  -3

قید دفعات فقدان در سامانه ارائه خدمات هویتی و آرشیو مجدد را با  سری شناسنامه

 .درج نمایند الکترونیکی اسناد

 

 خارج از مهلت زمان بندی مقرر در بند ( المثنی شناسنامه)شناسنامه مجدد  صدور -4

برای کسانی که فوریت صدور شناسنامه آنان پس از بررسی ضروری تشخیص  1-الف

 :، به شرح ذیل می باشدداده می شود

با صالحدید رئیس اداره ثبت احوال محل  دوم و در مورد شناسنامه های المثنی اول -4-1

 خواستاخذ در

محل  در مورد شناسنامه های المثنی سوم با صالحدید و موافقت مدیر کل استان -4-2

 اخذ درخواست

با  مدیر کل استان، گزارش ارسالدر مورد شناسنامه های المثنی چهارم پس از  -4-3

 صالحدید و موافقت معاون امور اسناد هویتی سازمان

بعد پس از اعالم گزارش با صالحدید و در مورد شناسنامه های المثنی پنجم به  -4-4

 .موافقت ریاست سازمان

 

مکلفند در صورت پیدا شدن ( المثنی شناسنامه)دریافت کنندگان شناسنامه مجدد  -1

نسبت به ارائه آن به اداره ثبت احوال اقدام  (شناسنامه اصلی سری الف یا د) شناسنامه قبلی

پس از بررسی های الزم و رجوع به آرشیو وفق دستور رئیس اداره در اینصورت  .نمایند

الکترونیکی اسناد، پایگاه و المثنی شناسنامه، آخرین تحوالت در شناسنامه ارائه شده ثبت 

 .و سپس شناسنامه المثنی باطل و شناسنامه قبلی به متقاضی مسترد می گردد

 



 4 

 

 :تعویض شناسنامه( ب
 

مستعمل بودن، اجرای احکام )مواردی که شناسنامه جهت تعویض تحت هر عنوان  در

دادگاهها، هیات های حل اختالف، موارد تغییر نام و نام خانوادگی، آراء کمیسیون های 

شناسنامه جدید از همان نوع شناسنامه قبلی صادر و . ارائه می گردد...( تشخیص سن و

 .یز اخذ می شودهزینه مربوط به تعویض شناسنامه ن

بجای شناسنامه های مجعول، پس از طی مراحل قانونی و احراز جعلی بودن در  :تبصره

 .دادگاه صالحه از نوع المثنی شناسنامه صادر خواهد شد

 

 :صدور گواهی( ج
 

از زمان )چنانچه در خالل بررسی های الزم جهت صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان 

متقاضی نیاز به گواهی مشخصات برای ارائه به ( المثنی شناسنامهدرخواست تا زمان تحویل 

رئیس اداره ثبت احوال می تواند فقط برای یک بار دستور . مراجع رسمی داشته باشد

صدور گواهی مشخصات با درخواست متقاضی و ارسال آن به مبدا درخواست را صرفاً از 

 .طریق پیک یا پست صادر نماید

ال باید در پایان هر ماه آمار مجوزهای صدور شناسنامه مجدد ناشی ثبت احو کل ادارات -

از طریق سامانه خدمات الکترونیکی  از فقدان و گواهی های صادره مذکور در بند فوق را

 .عملکرد حقوقی و اسناد هویتی اعالم نمایند

 

د شورای عالی ثبت احوال به اتفاق آراء مور 22/2/22این دستورالعمل در جلسه مورخ 

تصویب واقع و با ابالغ آن کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطالعیه های صادره قبلی که 

 /الف.مغایر با این دستورالعمل باشد ملغی و بالاثر اعالم می گردد
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 هـشناسنام مفـقـودی  زارشـگ

 

 

 اداره ثبـت احـوال

 سالم علیکم 
 

شماره ملی .................................. نام خانوادگی ........................... ....................احتراماً شناسنامه به نام 

.................................... 

 .مفقود شده است ......................................... در محل ..................................... در تاریخ 

درخواست می نمایم شناسنامه مجدد به شماره فوق را صادر به  شناسنامه صاحب :    به عنوان  

 اینجانب 

                    

 وکیل                                                       

                                   

 قیم                                   

 

 ولی قانونی                              

 

شماره ملی ........................................................ نام خانوادگی ............................................ نام 

...................................................... 

 .تسلیم نمایند 

 .نامه قبلی نسبت به تحویل آن اقدام گردد ضمناً تعهد می شود در صورت پیدا شدن شناس

: نشانی

............................................................................................................................................................................

.................... 

: تلفن........................................................................... : .......کد پستی

............................................................................................. 

 

 

           دریافت کننده  امضاء مامور:                                            امضاء گزارش کننده     

 مهر اداره              زارش                                                          گ           
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