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 انوادگيـام خـن تورالعملـدس
 شورايعالي ثبت احوال 1380مصوب مهر ماه 

 با اعمال آخرين تغييرات
 

 

هر كسـي بايـد داراي نـام خـانوادگي      1313قانون مدني مصوب سال  997براساس ماده  -1

 .باشد
 

حـل صـدور سـند    نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتـي اگـر م   -2

 .سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد
 

 .داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود مي باشدهر اداره  -3

دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت بـه   -1-3

اين دفـاتر بـه   . دتنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نماين

 .ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي شود

مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تهران يك  -2-3

 .اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود

حت كليه ادارات ثبـت احـوال مكلفنـد سـريعاً پـس از بررسـي و اطمينـان از صـ         -3-3* 

 .اطالعات دفاتر نام خانوادگي نسـبت بـه تغذيـه آنهـا بـه سيسـتم رايانـه اي اقـدام نماينـد         

)34811/1-30/4/98( 

معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعيتي در اسرع وقت نسبت به تهيه نرم افـزار  : تبصره*

 )30/4/98-34811/1. (الزم جهت تغذيه اطالعات اقدام خواهد نمود
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 ٢

نام خانوادگي كسي است كه براي اولين بـار در قلمـرو هـر اداره ثبـت      دارنده حق تقدم -4

مالك تشخيص، تـاريخ صـدور سـند    . احوال نام خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد

 .سجلي خواهد بود

مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبـت و آن واژه   -1-4

 .مختص او شناخته مي شود

فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بالمعارض باشد ايجاد  نام خانوادگي -2-4

 .حق نمي كند، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد

هر گاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفـر تعلـق    -3-4

كـه سـند سـجلي كـداميك از آنهـا زودتـر تنظـيم        داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشـود  

 .گرديده است، آنها مشتركاً دارنده حق تقدم آن نام خانوادگي خواهند بود

حق تقدم نام خانوادگي كسانيكه اسناد سجلي آنان در گذشته از اداره اي منتزع و  -4-4

سـجلي  به اداره ديگري ملحق شده است، ماداميكه نـام خـانوادگي هـاي مزبـور از اسـناد      

 .شهرستان قبلي استخراج نشده، در اداره مذكور بالمعارض نخواهد بود

حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سـجلي آنـان از اداره اي منتـزع و بـه اداره      -5-4

ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در 

سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگـر تعلـق    دفتر موجود در آن اداره مقايسه و

 .نداشته باشد، به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود
 

حق تقدم نام خانوادگي پـس از فـوت دارنـدگان آن بـه وراث قـانوني آنهـا كـه داراي         -5

همان نام خانوادگي هستند منتقل مي شـود مـالك تشـخيص وراث دادنامـه حصـر وراثـت       

 .خواهد بود

در صورتيكه دارنده حق تقدم، نام خانوادگي خـود را تغييـر دهـد نـام خـانوادگي       -1-5

 .خواهد بودقبلي او در قلمرو آن اداره بالمعارض 
 

بـا رعايـت مفـاد ايـن     ) سـال تمـام   18(هر كس مي تواند پس از رسيدن به سـن قـانوني    -6

ژه بالمعارض يـا بـا اجـازه از دارنـده     خود را از طريق انتخاب وا نام خانوادگي دستورالعمل

 .حق تقدم براي يك بار تغيير دهد



 ٣

در موارد استثنائي و با ارائه داليل موجه، رئـيس سـازمان ثبـت احـوال مـي توانـد بـا         :تبصره

 .رعايت مقررات، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد

به آن از تاريخ اجـراي آن در سـند سـجلي     تغيير نام خانوادگي و ايجاد حق نسبت -1-6

 .محقق مي شود

ــانوني او ظــرف مــدت   -2-6 ــا وراث ق ــام   6چنانچــه متقاضــي ي ــاه پــس از تصــويب ن م

خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احـوال تسـليم ننماينـد واژه تصـويب     

 .شده بالمعارض تلقي مي گردد

قتي ممكن است كه شناسـنامه بـا واژه تصـويبي    برگشت به نام خانوادگي قبلي تا و -3-6

 .صادر و تحويل متقاضي نشده باشد

سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مـي تواننـد پـس از     18افراديكه قبل از  -4-6

 .خود برگردندقبلي رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي 
 

 18ام خـانوادگي فرزنـدان كمتـر از    نام خانوادگي پدر تغيير يابد، تغيير ندر صورتيكه  -7* 

فرزندان كبير مي توانند با درخواست كتبي خـود از نـام   . سال به درخواست پدر خواهد بود

 ).1/5/90-54322/12/2نامه شماره . (استفاده كنند جديد ويخانوادگي 

هر گاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجـرا شـده باشـد در     -1-7

از نـام خـانوادگي   ) بدون كسب اجـازه (ت پدر، هر يك از فرزندان مي توانند صورت فو

 .جديد پدر استفاده نمايند

هر گاه نام خانوادگي پدر و جد پـدري متفـاوت باشـد فرزنـدان كبيـر مـي تواننـد         -2-7

بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پـدري از  

 .وي استفاده نمايند نام خانوادگي

در صورت فوت جد پدري، استفاده از نام خـانوادگي وي نيـازي بـه ارائـه اجـازه       :تبصره* 

 ).12/3/93-18173/12/2نامه شماره . (نامه از دارنده حق تقدم آن نام خانوادگي ندارد
 

ام قيم يا وصي مي تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغييـر نـ   -8 *

 .خانوادگي آنان را درخواست نمايد



 ٤

امين و امين موقت نيز، عالوه بر قيم و وصـي مـي تواننـد درخواسـت تغييـر نـام خـانوادگي        

 ).                                                  نامه شماره. (اطفال تحت سرپرستي خود را بنمايد
 

استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير  دارنده حق تقدم نام خانوادگي مي تواند اجازه -9

اين حق پس از فوت دارنـده حـق تقـدم در همـان محـل بـه وراث او تعلـق        . بدهداشخاص 

 .خواهد داشت
 

دارنده يا دارندگان حق تقدم مي توانند به طور فـردي يـا جمعـي عليـه كسـي كـه نـام         -10

قامه دعوي نمـوده و در حـدود   خانوادگي آنان را بدون اجازه اتخاذ كرده است در دادگاه ا

 .قوانين مربوط، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند
 

براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجـازه نامـه از زوج   استفاده از نام خانوادگي زوج  -11

بدون رعايت حق تقدم بالمانع است در صـورت انصـراف زوجـه و درخواسـت وي بـه نـام       

 .مي شودخانوادگي قبلي برگشت داده 

پس از وقوع طالق يا فسخ نكاح، در صـورت درخواسـت يكـي از زوجـين، نـام       -1-11

 .خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي شود

پس از فوت زوج، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي كرده اسـت   -2-11

مي تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش اسـتفاده نمايـد يـا بـه نـام خـانوادگي       

 .خود برگردد
 

براي فاقدين اسـناد سـجلي كـه نتواننـد اثبـات نسـب نماينـد، بـا مراجعـه بـه دفـاتر نـام              -12

عايت مفاد اين دستورالعمل، واژه بالمعارض يا واژه ديگري با اجـازه دارنـده   خانوادگي و ر

 .تعيين و اختصاص داده خواهد شد انحق تقدم به انتخاب آن

به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كـه فاقـد    -1-12

اژه بالمعارض به انتخاب اعـالم  نام خانوادگي مي باشند، سند با نام خانوادگي مادر و يا و

 .كننده تنظيم خواهد شد



 ٥

هر گاه بموجب راي دادگاه و بر طبق قـانون حمايـت از اطفـال بـدون سرپرسـت       -2-12

سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشـد، بـراي طفـل شناسـنامه     ) 1353مصوب (

 .جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد
 

 :اشخاص مي توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند -13

، 1پـاالن، بيچـاره، گـدا، آشـوغ    : خانوادگي از واژه هاي نامناسب باشـد ماننـد  نام  -1-13

 .، و غير آن2درويزه

خنجري بـرار عزيـزي، فـالح نـاگزير     : نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند -2-13

 .دي، قره خاني علي آباد، اميري پور مقدم و غير آنلنگرو

بصورت مفرد يا جمع ختم مي شوند يك كلمه محسـوب  ) ياء نسبت(كلماتي كه به  :تبصره

 .حسيني، حسينيان و غيره: مي گردند مانند

 : يـا بـا آن تركيـب شـده باشـد ماننـد      نام خـانوادگي از واژه هـاي خـارجي بـوده      -3-13

 .نسون و غيرهعلي اُف، چارلتون، جا

: يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسالمي باشد ماننـد  موممذنام خانوادگي از كلمات  -4-13

 .پرست، شاه پرست و غيرهبي دين، شيطان 

: نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصـب يـا القـاب و عنـاوين باشـد ماننـد       -5-13

 .سرهنگ، خان، مهندس و غيره

ي از واژه هاي منسوب بـه اسـامي مكـان، مشـاغل، ايـالت،      چنانچه نام خانوادگ -6-13*

 .عشـاير و طوايــف باشـد، منحصــراً در صـورت نامناســب بـودن قابــل تغييـر خواهــد بــود     

)34811/1-30/4/98( 

انتخاب اسامي مكان به تنهايي و يا به همراه يك پسوند يا پيشوند مجاز بعنوان نـام   :تبصره *

نجفـي، حسـيني   : فـاتر مربـوط بالمـانع اسـت، ماننـد     خانوادگي بشرط بالمعارض بودن در د

 ).26/6/92-53188/12/2نامه شماره . (شيرازي، احمدي كربالئي

 )30/4/98-34811/1( .حذف شد 7-13*

                                                 
 .فناشناس، گمنام، نامعرو: آشوغ - 1

 .درويژه، دريوزه، گدائي: درويزه - 2



 ٦

هر گاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خـانوادگي پـدر، جـد پـدري،      -8-13

 .فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد

م خانوادگي به منظور حفظ وحدت با نام خانوادگي مردي كـه مـادر پـس    تغيير نا :تبصره *

سـن  از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد و همچنين فرزنداني كه پس از رسـيدن بـه   

 مـادر خـود    رخواهـان وحـدت بـا نـام خـانوادگي شـوه       )رشدو يا اخذ گواهي (سال تمام  18

 ).1/5/90-54322/12/2نامه شماره . (ع استمي باشند، با رعايت ساير مقررات مربوط بالمان

هر گاه شخصي در غير از موارد مذكور دالئل موجهي بـر تغييـر نـام خـانوادگي      -9-13

خود داشته باشد، پس از طرح خواسته در كميته اي به رياست معاون امور اسـناد هـويتي   

 سازمان و عضويت مديران كل حـوزه رياسـت، دفتـر مركـزي حراسـت، امـور حقـوقي،       

 .اسناد هويتي و دبير شوراي عالي ثبت احوال و تصويب رئيس سازمان
 

اشخاص مي توانند در موارد ذيـل حـذف پيشـوند يـا پسـوند نـام خـانوادگي خـود را          -14

 .درخواست نمايند

افتخـار  : نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل باشد مانند -1-14

 .نش و غيرهعلي آبادي، تبريزي رادم

زراسـوند  : طايفـه باشـد ماننـد    يـا نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نـام يـك ايـل     2-14

 .احمدي، محسني قشقائي و غيره

بنكدار : نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند -3-14

 .قاسمي، مجيدي سقطچي و غيره

م : م خانوادگي، حرف، عـدد يـا كلمـه زائـد باشـد ماننـد      هر گاه پيشوند يا پسوند نا -4-14

 .قاسمي، شكوهي هفت، مرحومه حسني و غيره

. سبز عليپور: نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از رنگ ها باشد مانند -5-14 *

 ).1/5/90-54322/12/2نامه شماره (

. شـير محمـدي  : اشـد ماننـد  نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك حيوان ب -6-14 *

 ).1/5/90-54322/12/2نامه شماره (



 ٧

 . آينـه  يحسـن : نام خـانوادگي تركيبـي از يـك واژه بـا نـام يـك شـيء باشـد ماننـد          -7-14

 ).1/5/90-54322/12/2نامه شماره (

: نام خانوادگي تركيبـي از يـك واژه بـا نـام گـل، ميـوه و يـا درخـت باشـد ماننـد           -8-14*

 )30/4/98-34811/1( .گالبي، فرهادي سرويحسيني بنفشه، احمدي 

هر گاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محـل، دو شـغل يـا دو     : 1تبصره 

ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد، به انتخاب متقاضي يكي از دو جزء قابل حـذف اسـت،   

 .مانند شيرازي مشهدي، قّناد زرگر، موگوئي بختياري و غيره

چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا شغل و يا ايل و طايفـه   : 2تبصره  *

بـه هنگـام   . به همراه يك كلمه و يـا پسـوند بعـد از آن باشـد    ) يا منسوب به هر يك از آنها(

نامـه شـماره   . (شغل يا ايل و طايفه، كلمـه مزبـور نيـز حـذف مـي گـردد       احذف نام محل ي

54322/12/2-1/5/90.( 
 

از شـمول بنـدهاي فـوق مسـتثني     ) 13-8بنـد  (تغيير نـام خـانوادگي از طريـق وحـدت      -15

 .خواهد بود
 

 :انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است -16

 .واژه هايي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد -1-16

 . 13-6الي  13-1موارد مذكور در بندهاي  -2-16

قانون مدني مـي تواننـد نـام خـانوادگي قبلـي       976ماده  7الي  4بندهاي  مشمولين :1تبصره*

 )30/4/98-34811/1( .خود را حفظ نمايند

اشخاص مزبور مي توانند در صورت تقاضاي تغييـر نـام خـانوادگي، درخواسـت      :2تبصره*

خود را قبل از صدور شناسـنامه و همزمـان بـا تنظـيم سـند هـويتي بـه ادارات مربـوط ارائـه          

يند، تا با رعايـت مفـاد ايـن دسـتورالعمل نـام خـانوادگي آنـان تغييـر و شناسـنامه بـا نـام            نما

 )30/4/98-34811/1( .خانوادگي جديد صادر شود
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 /الف.و بالاثر است

 


