
 

 1395سال  ثبت احوال تعرفه هاي خدمات
 

 توضیحات )ریال( 95تعرفه عنوان  ردیف موضوع تعرفه

آمد حاصل  در
از ارائه 
خدمات 

الکترونیکی 
موضوع ردیف 

140116 
 
 
 

 000/100 صدور شناسنامه اولیه  1
ثبت والدت در مهلت قانونی رایگان می (صدور شناسنامه

 )باشد

 000/150 )تا یکماه(انونی ثبت والدت بعد از مهلت ق 2
تعرفه (ماه 1 ثبت والدت پس از پایان مهلت قانونی تا

 )صدور شناسنامه جداگانه اخذ گردد

 000/200 )یک تا سه ماه(ثبت والدت بعد از مهلت قانونی   3
ماه 3ماه تا 1ثبت والدت پس از پایان مهلت قانونی از 

 )تعرفه صدور شناسنامه جداگانه اخذ گردد(

 000/300 )سه تا شش ماه(ثبت والدت بعد از مهلت قانونی  4
ماه 6ماه تا 3ثبت والدت پس از پایان مهلت قانونی از 

 )تعرفه صدور شناسنامه جداگانه اخذ گردد(

 000/600 )شش ماه و بعد آن(ثبت والدت بعد از مهلت قانونی  5
ماه به بعد 6ثبت والدت پس از پایان مهلت قانونی از

 )دور شناسنامه جداگانه اخذ گرددتعرفه ص(

 000/000/1 تنظیم سند هویتی ناشی از احگام دادگاه به جهت ابطال سند 6
شامل تنظیم سند فوت و سند هویتی بغیر از صدور 

 شناسنامه
 ...شامل شناسنامه هاي مستعمل، تغییر مشخصات و 000/250 تعویض شناسنامه  7

 000/150 )ا.ث.ق 36ماده  2و1تبصره (ت مقرر قانونیتعویض و صدور شناسنامه در مهل 8
ساله اي که در مهلت مقرر 30و  15صرفا شامل افراد 

 مراجعه کرده  باشند
 )اخذ گردد 7تعرفه خارج از مهلت برابر ردیف (

 رانیان خارج از کشورصرفا مختص اداره کل امور هویتی ای 000/500 صدور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانی خارج از کشور 9
 شناسنامه المثنی اول 000/300 )نوبت اول(صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان  10
 شناسنامه المثنی دوم 000/500 )نوبت دوم(صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان  11
 لمثنی سوم و بعد از آنشناسنامه ا 000/000/1 ))و بعد از آن نوبت سوم(صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان  12

13 
قانونی  979و  976 هاي  ماده 6و  5و  4صدور شناسنامه براي مشمولین بندهاي 

و همچنین صدور شناسنامه براي فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مدنی 
 مردان خارجی

000/700  



 

 6بر اخذ هزینه ردیف عالوه  000/300  صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال توسط دادگاه 14

 000/200 در مهلت قانونی  ثبت والدت و فوت اتباع خارجی 15
جهت تنظیم اسناد والدت و وفات عالوه بر اخذ هزینه 

 25مربوط به ردیف 

 000/300 مهلت قانونیخارج از در   ثبت والدت و فوت اتباع خارجی 16
جهت تنظیم اسناد والدت و وفات خارج از مهلت به 

درصورت صدور گواهی هزینه مربوط به ردیف (ت هرمد
 )اخذ گردد25

 000/150 توسط هیات حل اختالفتغییرنام  17
ریاست  25/1/1388مورخ  578/1موضوع دستورالعمل

صدور شناسنامه در این بند حسب مورد (محترم سازمان 
 )نیز می گردد 8یا  7مشمول دریافت هزینه بند 

 000/000/1 مان و یا دادگاهبا موافقت سازتغییرنام  18

مــــــورخ   53226/1موضــــــوع دســــــتورالعمل 
صـدور شناسـنامه   (ریاست محترم سازمان 20/12/1390

 8یـا   7در این بند حسب مورد مشمول دریافت هزینه بنـد  
 )نیز می گردد

 000/700 )نوبت اول(تغییرنام خانوادگی  19

 تغییر، حـذف (شامل هرگونه تغییر در نام خانوادگی اعم از 
ــانوادگی همســرو  ــام خ صــدور ...)پســوند، اســتفاده از ن

شناسنامه در این بند حسب مورد مشمول دریافـت هزینـه   
 .نیز می گردد 8یا  7بند 

 000/000/1 براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه تغییرنام خانوادگی 20
ــوع تبصــره بنــد   ع مــورخ /ش/54دســتوالعمل 6موض

نامه در این بند حسب مورد موکول صدور شناس5/8/1380
 .می گردد 8یا 7به دریافت هزینه بند 

 000/100 )سال18فرزندان زیر(41تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده  21
صـدور  .می گـردد  19سال شامل ردیف 18فرزندان باالي 

شناسنامه در این بند حسب مورد موکول به دریافت هزینـه  
 .می گردد 8یا 7بند 

 
 
 
 



 

 توضیحات )ریال( 95تعرفه عنوان ردیف وع تعرفهموض

آمد حاصل  در
از ارائه 
خدمات 

الکترونیکی 
موضوع ردیف 

140116 

صدور شناسنامه در این شامل صدور کلیه آراءصادره از هیئت حل اختالف  000/100 حل اختالف اسنادهویتی 22
 .می گردد 8یا 7بند حسب مورد موکول به دریافت هزینه بند 

 ثبت درخواست و تشکیل پرونده 000/500 کمیسیون تشخیص سندرخواست اصالح سن از  23
 قانون ثبت احوال 32موضوع ماده  000/200 ثبت اقرار نامه زوجیت 24

 سخ استعالم الکترونیکیمنجر به صدور گواهی کتبی گردد بغیراز پا 000/100 ...)گواهی مشخصات، وفات و تاییدیه شماره ملی و گواهی تجرد(صدور گواهی 25

  000/100 صدور کارت شناسائی ملی اولیه 26
  000/300 )نوبت اول(صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان 27
  000/500 )نوبت دوم(صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان 28
  000/800 ))ز آنو بعد ا نوبت سوم(صدور کارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان 29

30 
اجراي رأي دادگاه یـا هیـأت    -تغییر نشانی -مستعمل(تعویض کارت شناسائی ملی 

 ...)، حل اختالف
000/100  

 000/50 دفاتر رسمی ازدواجاعالمیه ازدواج واصله از  31

به همراه اخذ اعالمیه از دفاتر ، فیش تعرفه 
اگر بصورت الکترونیکی . واریزي ضمیمه باشد

می بایست مستندات تعرفه واریزي به بود 
 .حساب درآمدي مربوط اخذ گردد

 000/150 دفاتر رسمی طالق اعالمیه طالق واصله از از  32

به همراه اخذ اعالمیه از دفـاتر ، فـیش تعرفـه    
اگر بصورت الکترونیکـی  . واریزي ضمیمه باشد

بود می بایست مستندات تعرفـه واریـزي بـه    
 .گردد حساب درآمدي مربوط اخذ

33 
اعالم الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکانیزه به کلیـه اشـخاص حقیقـی و    

 حقوقی غیردولتی و بانکها
000/1  

34 
براي کلیه اشخاص حقیقی و حقـوقی غیردولتـی و    هر قطعه عکستایید الکترونیکی 

 بانکها
000/5  

35 
باسـتثناء  (تقاضـی  پاسخ کتبی به استعالم مشخصات هویتی بـا مراجعـه حضـوري م   

 )بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد
000/100 

تعرفه به تعداد نفرات پاسـخ داده شـده اخـذ    
 .گردد



 

آمد حاصل  در
از ارائه 
خدمات 

الکترونیکی 
موضوع ردیف 

140116 

  000/000/1 صدور گواهی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مدیر فنی 36
  000/000/2 ائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مسئول دفترصدور پروانه ار 37

 000/50 تاییدعکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحدهاي اجرایی ثبت احوال 38

ــا درخواســت   ــراي تعــویض ی ــرادي کــه ب اف
شناسنامه المثنی، داراي مدارك معتبـر عکـس   

ــند ــی باش ــس از درج  .دار نم ــذکور پ ــغ م مبل
ــات ــی   مشخص ــس از متقاض ــده عک تاییدکنن

مطابق روال دریافت می گردد و مسـتندات آن  
 .ضمیمه مدارك می شود

 



 
 

 توضیحات )ریال( 95تعرفه عنوان ردیف موضوع تعرفه

آمد حاصل  در

از ثبت نام 

وصدور کارت 

هوشمند ملی 

موضوع ردیف 

140149  

  000/200  )اولین بار(ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی  1

  000/400 )اول نوبت( ناشی از فقدان صدور کارت هوشمند ملی 2

  000/600 )دوم نوبت( ناشی از فقدان صدور کارت هوشمند ملی 3

  000/700 )نوبت سوم و پس از آن( ناشی از فقدان صدور کارت هوشمند ملی 4

  000/200 ...)ناشی از تغییرمشخصات سجلی یاخرابی و (تعویض کارت هوشمند ملی 5

 
 

 
 شماره حساب جهت واریز وجوه خدمات ثبت احوال

 کارت هوشمند ملی         2171112956001
 سایر خدمات     2171112954005


