
دستور العول چگونگي تنظين سنذ و صذور شناسناهه جهت بانواى خارجي كه با هرداى ايراني 

 ( قانوى هذني976 هاده 6هوضوع بنذ )ازدواج هي نواينذ 

 شوراي عالي ثبت احوال 20/12/85هصوب 

 لبًَى هسًي 976 هبزُ 6ثٌس : هستٌس لبًًَي 

اظ آًجب وِ هظَة لبًَى هسًي ّط ظى تجؼِ ثيگبًِ وِ ثب هطز ايطاًي اظزٍاج ًوبيس ايطاًي هحسَة شسُ ٍ ثطاي 

ٍي سٌس سجلي تٌظين ٍ شٌبسٌبهِ طبزض هي شَز ، زض طَضت هطاجؼِ ايي لجيل هتمبضيبى ، ثِ ازاضات ثجت 

. احَال ٍفك هَاز آتي السام ذَاّس شس

هذارك الزم -1

هؼطفي ًبهِ اظ ازاضُ ول اهَض اتجبع ذبضجِ ًبجب ، اهَض اتجبع ٍ هْبجطيي ذبضجي ٍظاضت وشَض يب ٍاحسّبي 

. شيطثظ تبثؼِ آًْب زض شْطستبًْب ثبًضوبم زٍ لغؼِ ػىس تبييس شسُ تَسظ هطجغ هؼطفي وٌٌسُ

والسِ آثبض اًگشتبى -

ثِ هطاوع تشريض َّيت ًبجب هؼطفي  (1)ثِ هٌظَض اذص والسِ آثبض اًگشتبى ، ثبًَاى هصوَض ثطاثط ًوًَِ شوبضُ 

. هي شًَس

 (.وِ ٍالؼِ اظزٍاج زض طفحِ هرظَص اظزٍاج تَسظ زفتطذبًِ زض آى ثجت شسُ ثبشس)اطل شٌبسٌبهِ ظٍج -

اطل سٌس اظزٍاج ظٍجيي -

ضسيس ثبًىي زايط ثط ٍاضيع ٍجِ ثبثت طسٍض شٌبسٌبهِ -

 

تنظين سنذ سجلي -2

ضا وبهالً ثطضسي ٍ زض طَضت طحت ، اطبلت ٍ وفبيت  (1)ضئيس ازاضُ هىلف است اثتسا هساضن هصوَض زض ثٌس 

. آًْب زستَض تٌظين سٌس ٍ طسٍض شٌبسٌبهِ ضا ثِ هسئَل شيطثظ طبزض ًوبيس

هسئَل تٌظيوي سٌس سجلي هىلف است ثب ضػبيت همطضات هطثَط ثِ ًحَُ تٌظين سٌس سجلي ضسوي ثجت 

: ول ٍلبيغ ضا جْت هتمبضي ثِ شطح ظيط تٌظين ًوبيس

تخصيص شواره هلي -

. شوبضُ هلي ثطاثط زستَضالؼول ّبي هظَة تؼييي ٍ اذتظبص ذَاّس يبفت

نام و نام خانوادگي -

. ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي طبحت سٌس هغبثك هؼطفي ًبهِ تؼييي ذَاّس شس

پس اظ تٌظين سٌس سجلي ٍ لجل اظ طسٍض شٌبسٌبهِ زض طَضتي وِ ًبم هتمبضي اظ اسبهي لبثل تغييط ثبشس ٍ 

. ٍي زضذَاست تغييط آى ضا ثٌوبيس ثب عطح ذَاستِ زض ّيبت حل اذتالف السام همتضي هؼوَل ذَاّس شس

چٌبًچِ هتمبضي فبلس ًبم ذبًَازگي يب ًبم ذبًَازگي ٍي اظ ٍاغُ ّبي لبثل تغييط ثبشس پس اظ تٌظين سٌس ٍ 

لجل اظ طسٍض شٌبسٌبهِ هي تَاى حست هَضز ًسجت ثِ اذتظبص ٍاغُ ثالهؼبضع ، ثب استفبزُ اظ ًبم ذبًَازگي 

 لبًَى ثجت احَال السام ٍ سپس 42زيگطي ثب ضػبيت حك تمسم ٍ يب استفبزُ اظ ًبم ذبًَازگي ّوسط ثطاثط هبزُ 

. هجبزضت ثِ طسٍض شٌبسٌبهِ ًوَز

تاريخ تولذ -



تبضيد تَلس اظ هؼطفي ًبهِ هطثَط استرطاج ٍ پس اظ تجسيل ثِ تبضيد ّجطي شوسي ٍ لوطي زض سٌس سجلي ٍ 

. شٌبسٌبهِ زضج ذَّس شس

 هغايرت-

چٌبًچِ ّطيه اظ اعالػبت هٌسضج زض هؼطفي ًبهِ ثب هساضن ذبضجي هتمبضي هغبيطت زاشتِ ثبشس ازاضُ ثجت 

احَل شيطثظ هىلف است لجل اظ تٌظين سٌس هطاتت ضا اظ هطجغ هؼطفي وٌٌسُ استؼالم ٍ پس اظ ضفغ هغبيطت 

. السام ًوبيس

ساير هنذرجات -

چٌبًچِ اعالػبت هطثَط ثِ هشرظبت ٍالسيي ، هحل تَلس ٍ يب هشرظبت ٍالؼِ اظزٍاج زض هساضن اضسبلي اظ 

هطاجغ شيطثظ زضج شسُ ثبشس ػيٌب زض سٌس سجلي زضج ٍ زض طَضت ػسم اػالم ازاضُ تٌظين وٌٌسُ سٌس 

. سجلي ثبيس هطاتت ضا اظ هطجغ هؼطفي وٌٌسُ استؼالم ٍ هغبثك پبسد ضسيسُ هشرظبت اػالهي ثجت گطزز

. چٌبًچِ هشرظبت زضذَاست اػالم ًشَز زض هحل ّبي هطثَط ذظ تيطُ گصاشتِ ذَاّس شس

اعالم كننذه -

. زضج هي شَز« طبحت سٌس»زض ستَى هرظَص اػالم وٌٌسُ ٍاغُ 

سبل توبم ثبشس ، شوبضُ ٍ تبضيد ًبهِ هطجغ هؼطفي وٌٌسُ زض سٌس 18 چٌبًچِ سي هتمبضي ووتط اظ – تبصره

. زضج ٍ ثِ هٌعلِ اهضبء سٌس ذَاّس ثَز

كالسه آثار انگشتاى -

. شوبضُ والسِ آثبض اًگشتبى ثطاثط پبسد ضسيسُ اظ تشريض َّيت زض سٌس سجلي ٍ شٌبسٌبهِ زضج ذَاّس شس

الصاق عكس -

يه لغؼِ ػىس تبييس شسُ هتمبضي زض هحل هرظَص ثِ سٌس سجلي هلظك ذَاّس شس ٍ هبهَض هطثَط 

. هىلف است ًسجت ثِ زضج تبضيد ٍ اهضبء ذَز السام ٍ آى ضا ثِ هْط هرظَص هْط ًوبيس

توضيحات -

هَضخ .....................  لبًًَي هسًي ٍ ًبهِ شوبض 976 هبزُ 6ثِ هَجت ثٌس )زض لسوت تَضيحبت سٌس ػجبضت 

................ طبحت سٌس لجال اظ گصضًبهِ شوبضُ .ٍظاضت وشَض سٌس تٌظين شسُ است/ًيطٍي اًتظبًي ...............

. زضج ذَاّس شس (.استفبزُ هي ًوَزُ است..................... زفتطچِ ّوبٌّگي شوبضُ ................. وشَض 

 

صذور شناسناهه -3

: شٌبسٌبهِ هغبثك ضٍيِ ّبي جبضي ٍ هغبثك هٌسضجبت سٌس سجلي ٍ ضػبيت هَاضز ظيط طبزض هي شَز

. يه لغؼِ اظ ّوبى ػىس هتمبضي وِ ثِ سٌس الظبق شسُ است ثِ شٌبسٌبهِ ًيع هلظك هي شَز-

. زض طفحِ هرظَص شٌبسٌبهِ زضج هي شَز(هغبثك ػمسًبهِ)هشرظبت ّوسط -

 لبًَى هسًي ايي شٌبسٌبهِ طبزض شسُ 976 هبزُ 6ثِ هَجت ثٌس )زض طفحِ تَضيحبت شٌبسٌبهِ ػجبضت -

. ليس ذَاّس شس(است

پس اظ تٌظين سٌس ٍ طسٍض شٌبسٌبهِ يه ثطي تظَيط شٌبسٌبهِ ثِ هطجغ هؼطفي وٌٌسُ ٍ يه ثطي ثِ 

 (3 ٍ 2ًوًَِ ّبي ).تشريض َّيت اضسبل ذَاّس شس


