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 «دستورالعمل نام»
 (اماليي هاي غلطتغيير نام، حذف كلمات زائد از اسامي و اصالح انتخاب، )

 
 

اصدح    و حذف كلمات زائدد  ،تغيير ،ای واحد در مورد انتخاببه منظور ساماندهی و اتخاذ رویه
 02و  3مدواد   ل می بایدد وقد   مسئولين ذیربط در ادارات ثبت احوا ، مربوط به نام امحیی های غلط

  .اقدام نمایندمفاد دستورالعمل ذیل  قانون ثبت احوال و
 

 :انتخاب نام -الف

و یدا   ( آخدرین ویدرای   )كه نام انتخابی اعحم كننده در قرهنگ ندام و ندام ینیندی     در صورتی د1
  .هد بودانتخاب آن بحمانع خوا ،های مناسب سازمان درج شده باشدنام های تكميلی مجموعه

 مشورتی نباشد نام جدید در كميته «1»بند منابع د چنانچه نام انتخابی از زمره نامهای مندرج در 0
 .مطر  و بررسی خواهد شد نام استان و سازمان

نسدبت بده    ایدن دسدتورالعمل   (موضوع بندد ب ) ةنام استان با توجه به شيوه نام مشورتی ةميتكد 3
را  نظر كميته اداره كل استان مكلف است. نماید میعحم نظر ا اقدام و بررسی نام انتخاب شده

 .دنمای اعحم كل امور سجلی و پژوه  سازمانبه اداره 
ندام   مشدورتی كميتده   به را ها از اداره كل استان رسيدههای  اداره كل امور سجلی و پژوه  نام -4

 .نماید  میسازمان ارسال 
پس از اخدذ نظدر معداون     مشورتی سازماندر كميته  دههای بررسی ش نتيجه نهایی راجع به نام -5

حقوقی و سجلی توسط اداره كل امور سجلی و پژوه  به ادارات كدل ثبدت احدوال ذیدربط ابدح       
 .شدخواهد 
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 :بررسي نام مشورتيهاي  كميته ةشيوه نامتشكيل و نحوه  – ب

 مشدورتی  ةكميتد » تحت عندوان  ای دستورالعمل كميتهبخ  الف این  «0»در اجرای بند  -1
 كميتدة »كميته ای تحدت عندوان   و پژوه  سازمان و  امور سجلی كدل  در اداره «سازمان نام

  .تشكيل خواهد شد استانثبت احوال  كل ادارات هر یك از در« استان نام مشورتی
با مسئوليت معاون حقوقی و سدجلی سدازمان و در غيداب او     نام سازمان مشورتی كميتة -0

، اداره كل امور سجلی و پژوه  معاون پژوهشی و پژوه  و عضویتی مدیر كل امور سجل
یدك كارشدناا امدور حقدوقی، یدك      در امدور ندام،    كل خبره آن اداره انكارشناس از دو نفر

اعضای هيئت علمی دانشگاه ها در رشته های  سه نفر از كارشناا ثبت احوال امور خارجه و
 ...(زبدان هدای باسدتانی و    یدا  عرب، زبانشناسی زبان و ادبيات قارسی، زبان و ادبيات)مرتبط 
 . دشو میتشكيل 

عضویت مدیر كل، معاون حقوقی و سجلی، یدك   ریاست و هب استان نام مشورتی كميتة -3
و سده نفدر از اعضدای هيئدت علمدی       ، یك نفر كارشناا حقوقینفر كارشناا امور سجلی

 .شدتشكيل خواهد  «0»های منبور در بند  ها در رشته دانشگاه
د از سایر كارشناسان خبدره در امدور   نتوان می ناممشورتی های  كميته ،در صورت ضرورت -4

 .دننام بدون ح  رای استفاده نمای
یك نفر كارشناا را بده عندوان دبيدر     دبای نام می مشورتی های از كميتهریاست هر یك  -5

 .دانتخاب نمای كميته
با توجه به مندابع    های پيشنهادی، صول نامنام موظف است پس از و مشورتی دبير كميتة -6

كده از پایگداه   ) با قيد قراوانی پسر و دختدر بدرای هدر واژه   ها را بررسی و  و مآخذ معتبر، واژه
قبدل از   به همدراه نتدایب بررسدی    را آنها قهرست (شود اطحعات جمعيت كشور استخراج می

 .كميته ارسال نماید یبرای هر یك از اعضا تشكيل جلسه
قوانين و مقررات و سایر امدور   های پيشنهادی را از حيث نام دنام، بای مشورتی های كميته -7

قرهندگ قدومی و     موسيقی واژه،  ، معناشناسی، آوا شناسی،(اتيمولوژی)ریشه شناسی از قبيل 
 ایددنرعایدت مفدداد بندد     ) دیندی، قراوانددی، مناسدب بددودن   اعتقدداداتعدرف و    ای، منطقده 

 0و  1شدماره   هدای  هنمون، طی ت مورد بررسی قرار داده و راجع به هر نامو جنسي (دستورالعمل
 .اظهار نظر نمایند

نام با تركيب حداقل دو نفر از اعضای هيئت علمی دانشدگاه   مشورتی های كميتهجلسات  -8
 .محك خواهد بودسایر اعضا تشكيل خواهد شد و رای اكثریت  و نصف به عحوه یكِ
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های بررسی شدده   نام استان مكلفند در پایان هر ماه ینارش ماهانه نام مشورتی های كميته -9
كل امور سجلی و پژوه  ارسدال  به اداره  تهيه و از طری  مدیر كل استان 3شماره  نمونهبرابر را 

 .نمایند
 ،هدا  نام اسدتان  مشورتی های تواند بر حسب شرایط عملكرد كميته سازمان ثبت احوال می -12

هدای واجدد شدرایط تفدوی       های نام اسدتان  را به كميته سازمان نام مشورتیاختيارات كميته 
 .نماید

 

 :تغيير نام - پ

 .می باشد زیرشر  موارد تغيير نام به    
  اهدریمن،   نمدرود، : مانند .ارزش ها و اعتقادات اسحمی یا ملی استكه در تعارض با یی ها نام -1

 ... .و ضحاك
مشدهور   شهره: مانند .یك نام محسوب نمی شوند  هجور كه عرقاًم یاهای مركب نامناسب  نام -0
 .ثریا به
كه عبارتست از واژه یا واژه هایی كه مقام یا منصدب یدا ميدنان تحصديحت     ( عناوین)عنوان  -3

 ... .شهردار، قرماندار، دكتر، وكيل و: مانند. كسی را نشان می دهد
كه عبارتست از اسم یا صفت كه معموالً برای بنریداشت به ندام كسدی اضداقه    ( القاب)لقب  -4

و  حاجيده سدلطان  ملدك الدولده،   امدين الدولده،     :مانندد . می كنند یا به جای نام او بكار می برندد 
 .آقا حاجی

 :های نامناسب نام -5
 .آقت، عذاب  :مانند .كه قاقد ویژیی نام و معنای مناسب باشند هایی نام -1-5
هدای انسدانی و مننلدت اجتمداعی      هایی كه معرف صفات مذموم و مغایر بدا ارزش  نام -0-5

 .اقسردهچاكر، : مانند .است
هدای تغييدر    عبارتند از اسامی مندرج در دو جلد مجموعه نام قابل تغييرهای  نمونه نام -3-5

 1ضميمه های شدماره  )اشد دستورالعمل می بكه ضميمه این ( به تفكيك دختر و پسر)یاقته 
 .و ارسال خواهد شدهای قابل تغيير توسط معاونت حقوقی و سجلی تهيه  سایر نمونه نام (.0و 

 ... .آرش برای دختر و نسرین برای پسر و: مانند .مغایر با جنس یها نام -6
ن با تائيد مراجدع ذیصدح  بده دیدن مبدي     . ا.ث.ق 02 ماده 6كه به موجب تبصره  نام كسانی -7

 .اسحم مشرف شده باشند
 .نمایند می كسب ایران را دولت جمهوری اسحمی كسانی كه به موجب قانون تابعيت -8
 :نام اقراد همنام در خانواده -9
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 .برادر با برادر، پدر با پسر، خواهر با خواهر، مادر با دختر: مانند
با رعایت اصدول   ی اسحمیهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهور تغيير نام اقليت -12

 .كلی این دستورالعمل تابع زبان و قرهنگ دینی آنان است
 

     

 :حذف كلمات زائد از اسامي -ت 

 هيئدت از طرید    كلمات زائد از نام اشخاص مشروط به مناسب بودن بخ  باقيماندده حذف  -1
 . باشند می بحمانع حل اختحف

سدب ضدميمه ایدن دسدتورالعمل     از اسدامی منا قهرست نمونه های كلمات زائد قابدل حدذف    -0
های كلمات زائد قابدل حدذف از اسدامی توسدط معاوندت       سایر نمونه. (3ضميمة شماره )باشد  می

 .حقوقی و سجلی تهيه و ابح  خواهد شد
كماكان در نامگذاری اشخاص همراه بدا اسدامی و صدفات ذات باریتعدالی مدورد      « عبد» ةواژ -3

عبددالرحمان، عبددالرحيم،     :حذف آن از اسدامی و صدفات مدذكور نظيدر    استفاده قرار می یيرد و 
 .باشد مجاز نمی... عبدالخال ، عبدالصمد و

 . از نام معصومين عليهم السحم بحاشكال خواهد بود «غحم»و  «عبد»حذف واژة  -4
 . داز نام اقراد مشروط به مناسب بودن بخ  باقيمانده بحمانع می باش های قمری حذف ماه -5
چنانچه بعد از حذف كلمه زائد از نام متقاضی، نام باقيمانده همنام با سایر اقراد خانواده یدردد   -6

 .مناسب دیگری اقدام نماید نسبت به انتخاب نامِ دمتقاضی می بای
 

 :اماليي هاي غلط اصالح  - ث

دسدتور خدط    ی بدا توجده بده   امحید  های غلطنگارشی و  های اقراد از حيث اشتباه تصحيح نام -1
 .قارسی بحمانع است

تفكيدك دختدر و    های منبور به امحیی همراه با صورت صحيح واژه های غلطقهرست نمونه   -0
هدای   معاونت حقوقی و سدجلی سدایر نمونده    (.5و  4ضميمه های شماره )پسر ضميمه می باشد 

 .ها ارسال خواهد نمود های امحیی را تهيه و به ادارات كل استان غلط

 :گردش كار -ج

های تغيير نام، حذف كلمات زائد از  درخواست 4شماره  نمونه برابرادارات ثبت احوال موظفند  -1
 .متقاضيان را اخذ نمایندامحیی  های غلطو اصح   نام
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جهت رسيدیی بده   دیگری باشد عين درخواست ادارهچنانچه محل صدور شناسنامه متقاضی  -0
 .ارسال خواهد شد نامهاداره ثبت احوال محل صدور شناس

كه درخواست تغيير، حدذف كلمده زائدد و یدا اصدح  آن از حيدث غلدط         چنانچه نام متقاضی -3
 ،امحیدی  های غلط، قهرست كلمات زائد و قهرست های تغيير یاقته از زمره نام ،امحیی شده است

ر  و بدا اشداره   مط اداره ذیربط حل اختحف هيئتدر  رأساً موضوع ،ضمائم این دستورالعمل باشد
پدس از  صدورت   غيدر ایدن   و در م خواهد شداتخاذ تصمي مربوط به آن،قهرست  به شماره ردیف

جهدت   5متبوع برابر نمونه شماره اداره كل استان  از طری  دستورالعمل مفادبا  درخواست تطبي 
 .شد خواهد به اداره كل امور سجلی و پژوه  ارسالاخذ نظریه 

های تغيير یاقتده را بده اداره كدل     لفند در پایان هر ماه قهرست كليه نامادارات ثبت احوال مك -4
بده اداره كدل امدور     در دو نسدخه  6 شدماره طی نمونه  پس از بررسی تاارسال  ثبت احوال استان

 .شودسجلی و پژوه  ارسال 
 ،ها كليه بخشنامه و مصوب شورای عالی 16/10/1364مورخ  7443/030دستورالعمل شماره  -5

ملغددی و بحاثددر  ،ا ایددن دسددتورالعملهددای صددادره قبلددی مغددایر بدد  هددا و اطحعيدده ورالعملدسددت
 13/6/الف/.باشند می

 


