
 
 1393تعرفه هاي خدمات سال 

 
 توضیحات )ریال(نرخ تعرفه   عنوان جزء ردیف موضوع تعرفه

آمد حاصل  در
از ارائه 
خدمات 

الکترونیکی 
موضوع ردیف 

140116 

  000/50 صدور شناسنامه اولیه رایانه اي  1
روز، تاخیر  10-15وفات به ترتیب  -لت قانونی ثبت والدتپس از اتمام مه 000/100 )تا یکماه(هزینه ثبت والدت و وفات بعد از مهلت قانونی  2

می گردد  روز قطعی شدن حکم دادگاه . محاسبه و تعرفه متناسب با آن اخذ 
می گردد )ابطال سند قبلی(به منزله روز تولد یا وفات  ضمناً . محسوب 

سال و فرزندان آنان ، همچنین مشمولین بندهاي  18فاقدین سند باالي 
این جدول نیز ، در صورت تاخیر مشمول محاسبه و  14و  13 -12-11شماره 

 تعرفه هاي مذکور می شوند  اخذ

 000/150 )یک تا سه ماه(هزینه ثبت والدت و وفات بعد از مهلت قانونی   3
 000/250 )سه تا شش ماه(هزینه ثبت والدت و وفات بعد از مهلت قانونی  4
 000/500 )شش ماه و بعد آن(ز مهلت قانونی هزینه ثبت والدت و وفات بعد ا 5
 ناشی از مستعمل شدن و یا تغییر در مندرجات هویتی 000/150 تعویض شناسنامه  6

 000/100 الصاق و صدور شناسنامه رایانه اي در مهلت مقرر قانونی  7
 30و  15افرادي که به سن (قانون ثبت احوال 36ماده  2و  1موضوع تبصره 

می رسند ، یکسال مهلت دارند تا شناسنامه خود را عکسدار و یا سالگی تما م 
 )تجدید نمایند

  000/200 )نوبت اول(صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان  8
  000/400 )نوبت دوم(صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان  9

  000/000/1 )سومنوبت (صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان  10
  000/500 قانونی مدنی  979و  976ماده  6و  5و  4صدور شناسنامه براي مشمولین بندهاي  11
  000/200 صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه 12
  000/200 صدور شناسنامه براي فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی  13
  000/100 ثبت والدت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی 14
  000/100 ...تغییرنام تحت هر عنوان اعم از هیات ، دادگاه ها و  15
 1390-153226/1تغییرنامهاي با فراوانی کم موضوع دستورالعمل  000/000/1 تغییرنام توسط سازمان 16

پسوند ، پیشوند ، ایالت و عشایر، حرف، مشاغل، حروف زائد  از جمله حذف 000/500 تغییرنام خانوادگی  17
 ي مرتبه دوموادگی اولیه و تغییرنام خانوادگی برابازگشت به نام خان... و

  000/50 41اول تبصره ذیل ماده  تغییرنام خانوادگی به استناد جزء 18



 
 

 توضیحات )ریال(نرخ تعرفه   عنوان جزء ردیف موضوع تعرفه

آمد حاصل  در
از ارائه 
خدمات 

الکترونیکی 
موضوع ردیف 

140116 

  000/500 )42ماده (استفاده از نام خانوادگی همسر  19

به غیر از مغایرتهاي شناسنامه با اسناد سجلی که صرفا در اثر اشتباه مامور  000/50 حل اختالف اسنادهویتی 20
 اشد ثبت احوال و نیز اغالط امالیی در شناسنامه می ب

  000/100 )کمیسیون تشخیص سن و اجراي احکام ابطال و صدور(تغییرسن 21
 بغیر از مواردي که بهنگام تعویض شناسنامه والدین صورت می پذیرد 000/20 ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه والدین 22

  000/200 ثبت اقرار نامه زوجیت 23

، گواهی فوت ، گواهی  000/50 یصدور گواهی نسبی و سبب -صدور گواهی 24 شامل گواهی مشخصات، گواهی تجرد، شماره ملی 
 والدت و وفات اتباع خارجی

  000/20 صدور کارت شناسائی ملی اولیه 25
  000/150 )نوبت اول(صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان 26
  000/400 )نوبت دوم(ملی مجدد ناشی از فقدان صدور کارت شناسائی 27
  000/600 )نوبت سوم(صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان 28
  000/20 تعویض کارت شناسائی ملی  29
  000/20 تعویض کارت شناسائی ملی به دلیل تغییر نشانی  30
  000/20 ت حل اختالفأي دادگاه یا هیأتعویض کارت شناسائی ملی به دلیل اجراي ر 31
  000/20 میه ازدواج واصله از محاضراعال 32
  000/100 اعالمیه طالق واصله از محاضر 33

34 

به استثناي بنیاد شهید و امور ایثارگران، ( اعالم مشخصات هویتی به صورت مکانیزه
نیروي انتظامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی نیروهاي مسلح، 

اطالعات بیمه هاي «اي و حمایتی مرتبط با بانک صندوقها و سازمانهاي بیمه
 )»اجتماعی و درمانی

000/1  

  000/5 تائید هر قطعه عکس 35
 



 
 

 توضیحات )ریال(نرخ تعرفه   عنوان جزء ردیف موضوع تعرفه

آمد حاصل  در

از ثبت نام 

وصدور کارت 

هوشمند ملی 

موضوع ردیف 

140149  

  000/150 ا ارائه کارت شناسائی ملی ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی ب 1

  000/200 ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی بدون ارائه کارت شناسائی ملی  2

  000/300 )بار اول –المثنی (صدور کارت هوشمند ملی  3

  000/500 )بار دوم –المثنی (صدور کارت هوشمند ملی  4

  000/150 تعویض کارت هوشمند ملی  5

 


