
  16/4/1355قانون ثبت احوال   
  

   کلیات-فصل اول  
  : وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است- 1ماده  
  . ثبت والدت و صدور برگ والدت و شناسنامه-الف  

  . ثبت واقعه فوت و صدور گواهی مرگ-ب 
  .هاي موجود در دست مردم  تعویض شناسنامه-ج 

  .والت ثبت ازدواج و طالق و نقل تح-د  
  . صدور گواهی والدت براي اتباع خارجه-ه 

  . تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی-و  
  .آوري و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن  جمع-ز  

  . وظایف مقرر دیگري که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است-ح 
هـاي    و اظهار نظر دربـاره اصـالح یـا تغییـر فرمهـا و نمونـه        هاي فنی    براي مطالعه و پیشنهاد روش     - 2ماده    

هـا و روشـهاي فنـی و سـجلی و طـرز       و تهیه دستورالعمل آوري و انتشار آنها سجلی و آماري و نحوه جمع 
ثبـت   آوري اوراق باطله و تنظیم و نگهداري و حفاظت اسـناد و مـدارك سـجلی در مرکـز سـازمان               جمع

اعضاي شوراي عالی ثبـت احـوال   . شود اي عالی ثبت احوال تشکیل می     احوال کشور شورایی به نام شور     
احوال کشور یا قـائم مقـام او و یـک نفـر از اسـتادان دانـشکده           عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت      

دادگـستري و   حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قـضات دادگـستري بـه انتخـاب وزیـر               
طلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمـار ایـران،         یک نفر از کارمندان م    

باشـد و رأي   و رییس سازمان ثبت احوال کـشور و قـائم مقـام او مـی     ریاست شورا با معاون وزارت کشور 
  .االجراء خواهد بود اکثریت الزم

مربوط به پیشنهاد سازمان ثبـت احـوال   هاي  آوري و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه           نحوه جمع  -تبصره    
  .تصویب شوراي عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و

 در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختالف مرکب از رییس اداره ثبـت احـوال           - 3ماده    
یکی از کارمندان مطلع اداره مزبـور بـه انتخـاب ریـیس     آنان و  و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان  

  :شود وظائف هیأت حل اختالف به قرار زیر است اداره ثبت احوال استان تشکیل می
 تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسناد والدت و مرگ بعد از امضاء سـند و قبـل از تـسلیم            - 1

 بـوده اسـت منـدرج در    "نـامعلوم  " مشخـصاتی کـه   از نظـر  برگ یا گواهی والدت یا مرگ و تکمیل سند   
  . این قانون29ماده 



هـا و مـدارك بـه      رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقـل منـدرجات اسـناد و اعالمیـه                  - 2
  .دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر

  .شود  اعالم می44طبق ماده اند و  هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده  ابطال اسناد و شناسنامه- 3
  .هاي ممنوع  ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه- 4
  . حذف کلمات زائد، غیر ضروري و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص- 5

نامـه اجرایـی ایـن     در آیینها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات     ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت        
  .قانون تعیین خواهد شد

 تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات اسـناد والدت و مـرگ اگـر قبـل از امـضاء باشـد بـا                -تبصره    
  .کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود امضاء آید و توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می

اص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختالف و همچنـین رسـیدگی بـه            رسیدگی به شکایات اشخ    - 4ماده    
دادگاه شهرستان یا دادگاه بخـش مـستقل محـل اقامـت خواهـان       سایر دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با  

  .پذیر است آید و رأي دادگاه فقط پژوهش به عمل می
  .مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ است 
هـا بـا     هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کـشور باشـد رسـیدگی   -بصره  ت  

و اقامـت خواهـان هـر دو در خـارج از کـشور باشـد بـا              دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظـیم سـند          
  .دادگاه شهرستان تهران خواهد بود

توانـد از وجـود کدخـداها،     ه بر عهـده دارد مـی   سازمان ثبت احوال کشور در اجراي وظایفی ک     - 5ماده    
  .هاي تعاونی استفاده نماید هاي انصاف و شرکت خانه سپاهیان انقالب، اعضاي انجمنهاي ده و

ها مکلفند با سـازمان ثبـت احـوال کـشور در      ها و گورستان  مأموران دولت و کارکنان بیمارستان -تبصره    
  .اجراي وظایف قانونی همکاري نمایند

 نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طـرف سـازمان ثبـت احـوال کـشور و یـا ادارات            - 6ه  ماد  
  .منصوب شده باشد تابعه براي ثبت وقایع یا دریافت اعالمات

تواند به شخص دیگـري رسـماً    باشد و می کننده کسی است که مکلف به اعالم واقعه می   اعالم - 1تبصره    
  .نماید اقعه را اعالموکالت دهد تا از طرف او و

  .کند کننده را گواهی می  گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعالم- 2تبصره  
  . سال تمام باشد18کننده نباید کمتر از   سن گواه و اعالم- 7ماده  
 فرزنـد  تواننـد والدت یـا مـرگ    اند مـی   سال تمام ازدواج کرده18پدر و مادري که قبل از رسیدن به سن          

  .خود را اعالم نمایند



هـا و   هـا و اطالعیـه    اسناد والدت و مرگ و شناسنامه و برگ والدت و گواهی والدت و اعالمیـه     - 8ماده    
رسمی است و تا زمانی که بـه موجـب تـصمیم هیـأت حـل         دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد        

  .باشد نشده به قوت خود باقی میاختالف یا رأي دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل 
 رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا برگ والدت یا گواهی والدت مراجعین به ادارات و مؤسـسات         - 9ماده    

براي انجام مراجعـات آنـان ضـرورت دارد مـستقیماً توسـط آن           دولتی و شهرداري و بخش خصوصی که      
  .مراجع تهیه خواهد شد

  وال اسناد و دفاتر ثبت اح-فصل دوم  
  .رسد  وقایع والدت، مرگ، ازدواج و طالق و رجوع در اسناد دفاتر به شرح زیر به ثبت می- 10ماده  
  . سند ثبت والدت-الف  

  . سند ثبت مرگ-ب 
 دفتر کل وقایع که در آن والدت، ازدواج، طـالق، و رجـوع و بـذل مـدت و مـرگ زوج و زوجـه،                 -ج  

هـا و   منـدرجات اسـناد والدت و مـرگ و اعالمیـه     ويوالدت، مرگ فرزندان، و مرگ صاحب سـند از ر       
  .گردد مدارك ثبت می

کـشی    صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شماره گذاري شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخ      - 1تبصره    
  .شهرستان یا نماینده او برسد و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان

 انقـضاء مـدت صـد و بیـست سـال از جریـان خـارج و بـه          دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از        - 2تبصره    
  .شود بایگانی راکد منتقل می

 هرگاه اسناد یا دفاتر از بین برود در صورت وجود سابقه از روي سـوابق و در صـورت نبـودن          - 3تبصره    
طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسیدگی دفـاتر        سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسیله آگهی       

  .گردد سناد معدوم تجدید مییا ا
کننده و گواهان و مأمور یـا نماینـده ثبـت      سند والدت یا مرگ پس از ثبت باید به امضاء اعالم      - 11ماده    

پـس از  . گواهی ماما یا پزشک نیازي به گواهان نخواهد بـود     احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود        
قـانون خواهـد    جات آن منحصراً به موجب مقررات اینتکمیل و امضاء اسناد مزبور تصحیح یا تغییر مندر        

  .بود
   ثبت والدت-فصل سوم  
 والدت هر طفل در ایران اعم از این که پـدر و مـادر طفـل ایرانـی یـا خـارجی باشـند بایـد بـه                - 12ماده    

ی اطفال ایرانیان مقیم خارج از کـشور بـه مـأمور کنـسول      نماینده یا مأمور ثبت احوال اعالم شود و والدت        
ایـران در محــل اقامــت و اگــر نباشــد بــه نزدیکتــرین مــأمور کنــسولی و یــا ســازمان ثبــت احــوال کــشور   

  .شود اعالم



 والدت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و والدت واقع در خـارج از کـشور        - 13ماده    
و در سـند والدت بایـد   رسـد    مخـصوص والدت بـه ثبـت مـی          به وسیله مـأموران کنـسولی ایـران در سـند          

  :اطالعات زیر قید شود
  . ساعت، روز، ماه، سال و محل والدت و تاریخ ثبت آن- 1
  . نام و نام خانوادگی طفل و جنس و در صورت امکان گروههاي اصلی خون او- 2
 نام و نام خانوادگی و شغل و شماره شناسـایی یـا شـماره پروانـه اقامـت و محـل صـدور شناسـنامه یـا                - 3

  .انه اقامت و محل اقامت پدر و مادرپرو
کننـده در    نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت و شماره شناسایی و محل صدور شناسـنامه اعـالم      - 4

  .صورتی که غیر از پدر و مادر طفل باشد
  . نام و نام خانوادگی شغل و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان- 5
  .نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال نام و - 6
  . شماره و سري برگ مخصوص ثبت والدت- 7
  . محل توضیحات- 8

گردد و اعالمیـه بـراي     پس از ثبت والدت اگر طفل ایرانی باشد برگ والدت صادر و تسلیم می  -تبصره    
اداره ثبـت احـوال محـل صـدور     مخـصوص پـدر و مـادر بـه      ثبت واقعه در دفتر ثبـت کـل وقـایع صـفحه          

ــی  ــتاده م ــان فرس ــنامه آن ــل خــارجی باشــد گــواهی والدت صــادر و     شناس شــود و در صــورتی کــه طف
  .گردد می تسلیم

گردد و شماره شناسـایی    براي هر فرد شماره شناسایی که مخصوص به او خواهد بود تعیین می          - 14ماده    
  . قید گردداحوال او باید هر شخص در کلیه مدارك مربوط به ثبت

اي کـه طفـل در آنجـا      ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یـا مامـاي رسـمی یـا مؤسـسه         - 15ماده    
  .شود واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت

ز آخـرین روز   مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت طفل است و تعطیل رسمی بعـد ا -تبصره    
اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلـت      آید و در صورتی که والدت در        مهلت به حساب نمی   

  .شود اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می
  : اعالم و امضاء سند ثبت والدت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود- 16ماده  

  . پدر- 1
  . پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد مادر در صورت غیبت- 2
  . مادر یا جد پدري که از طرف دادگاه به سمت والیت انتخاب شده باشد- 3
  . وصی یا قیم یا امین- 4



  .باشند دار نگهداري طفل می  اشخاصی که قانوناً عهده- 5
  .تاي که طفل به آنجا سپرده شده اس  متصدي یا نماینده مؤسسه- 6
  . سال تمام به باال باشد18 صاحب واقعه که سن او از - 7

 در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امـضاء اسـناد متفقـاً    -تبصره    
پدر و مادر در اعالم والدت میسر نباشد سند طفل بـا اعـالم    به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق  

  .کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد بوین که مراجعه مییکی از ا
  .شود کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می اگر مادر اعالم 
 هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند یا نـام خـانوادگی آزاد و نامهـاي فرضـی در محـل اساسـی         - 17ماده    

تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع مـاده     ضی یا تصحیح اسامی فر  . گردد  ابوین تنظیم می  
طبـق    قانون مدنی با حکم دادگاه یا مدارك حصر وراثت بـه عمـل خواهـد آمـد و نـام خـانوادگی                  1273

  .احکام مربوط به نام خانوادگی اصالح خواهد شد
  .موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد 
نماینده یا مأمور ثبت احوال والدت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتـب را بـراي اقـدام قـانونی بـه             - 18ماده    

  .دادستان اطالع خواهد داد
 در صــورتی کــه طفــل در مکــانی متولــد شــود کــه خــروج از آن ممنــوع یــا محتــاج بــه اجــازه  -تبــصره  

ن سـازمانها مکلـف بـه اطـالع     غیره، متـصدیان ایـ   مخصوص باشد نظیر ندامتگاه، کانون اصالح و تربیت و 
  .باشند واقعه و ایجاد تسهیالت الزم براي انجام وظایف صاحب واقعه می

 ماما یا پزشـکی کـه در حـین والدت حـضور و در زایمـان دخالـت داشـته مکلـف بـه صـدور                     - 19ماده    
  .باشد محل در مهلت اعالم می گواهی والدت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال

محمـد رضـا و سـید     (کننده است، براي نامگذاري یک نام ساده یـا مرکبـی    نتخاب نام با اعالم   ا - 20ماده    
  .انتخاب خواهد شد شود، محسوب می که عرفاً یک نام) محمد علی و مانند آن

  .عناوین و القاب و نامهاي زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس ممنوع است 
 طفل متولـد شـود بـراي هـر یـک سـند والدت جداگانـه بـه          هرگاه از وضع حمل بیش از یک   - 21ماده    

  .شد ترتیب تولد و با ذکر ساعت والدت تنظیم خواهد
   ثبت مرگ-فصل چهارم  
 مرگ هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنـین والدت طفلـی کـه مـرده بـه دنیـا آمـده یـا                 - 22ماده    

  .بت احوال اعالم شودنماینده ث بالفاصله پس از والدت بمیرد باید به مأمور یا
مرگ ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنـسولی ایـران                 

  .شود یا به سازمان ثبت احوال کشور اعالم می



مرگ ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را مأموران و نمایندگان ثبت احوال و مرگ ایرانیان در خـارج از       
کننـد،   مأموران یا نماینـدگان ثبـت احـوال ثبـت مـی      سب محل اعالم، مأموران کنسولی ایران،کشور بر ح  

مرگ باید در سند ثبت مرگ و همچنین در دفتر ثبـت کـل وقـایع در صـفحات مربـوط بـه در گذشـته و         
  .مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر گردد پدر و

شود و یک نسخه گواهی به سـازمان ثبـت احـوال     اعالم میمرگ خارجیان پس از ثبت به شهربانی محل        
  .خارجه ارسال گردد کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور

  .گردد  گواهی مرگ به هر شخصی که درخواست کند تسلیم می-تبصره  
  . در سند ثبت مرگ باید اطالعات زیر قید گردد- 23ماده  

  .بت محل، روز، ماه و سال مرگ و تاریخ ث- 1
 نام و نام خانوادگی و جنس و تاریخ تولد و شغل و شماره شناسایی و برگ والدت یـا پروانـه اقامـت          - 2

  .اقامت در گذشته و تاریخ و محل صدور شناسنامه یا پروانه
  . علت مرگ در صورتی که مشخص باشد- 3
  .ر گذشته نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه پدر و مادر د- 4
  .کننده  نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعالم- 5
  . نام و نام خانوادگی و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان- 6
  . نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور ثبت احوال و اثر مهر- 7
  . شماره و سري برگ مخصوص ثبت مرگ- 8
  . محل توضیحات- 9

 واقعه مرگ باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گـواه ثبـت             - 24ماده    
  .گردد

در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از تولد بمیـرد در صـورت وجـود پزشـک در محـل           
  .پزشک گواهی دو نفر کافی است صورت نبودنتصدیق پزشک ضروري است و در 

شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تـصدیق یـا       پزشکی که وقوع مرگ به او اطالع داده می          
علت مرگ باید تصدیق شود و به هر حال یک نـسخه از   باشد و در صورتی امکان تشخیص       اظهار نظر می  

  .ال محل و در مهلت مقرر ارسال نمایدتصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احو
  . مهلت اعالم مرگ ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است- 25ماده  
آید و در صورتی که مـرگ در اثنـاء    روز مرگ و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی     

  .مقصد احتساب خواهد شد سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به



نامـه    ترتیب ثبت وقایع والدت و مرگـی کـه پـس از انقـضاء مهلـت مقـرر اعـالم شـود در آیـین              -صره  تب  
  .اجرایی این قانون تعیین خواهد شد

  : اعالم مرگ و امضاء سند ثبت مرگ به عهده یکی از اشخاص زیر است- 26ماده  
  . نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع مرگ حاضر بوده است- 1
  . یا صاحب مکانی که مرگ در آن رخ داده است یا نماینده او متصدي- 2
  . هر شخصی که در موقع مرگ حاضر بوده است- 3
  . مأموران انتظامی یا کدخدا- 4

  . متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطالع مرگ به ثبت احوال هستند-تبصره  
وران انتظامی یا قضائی و یـا سـایر    در صورتی که مرگ یا والدت طی نامه رسمی از طرف مأم        - 27ماده    

  .در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود مقامات اعالم شود شماره و تاریخ اعالمنامه
  : در موارد زیر اعالم مرگ بعهده مقامات زیر است- 28ماده  

قامـات  سوزي واقع شـود م   ـ در صورتی که مرگ در اثر بروز سوانح از قبیل زلزله سیل، طوفان و آتش 1
مکلفند واقعه مرگ را ضمن ارسال صورت حاوي نام و نـام        انتظامی یا گروههاي امدادي حاضر در محل      

  .نمایند المقدور شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه و سن متوفی اعالم خانوادگی و حتی
جنـگ واقـع    مرگ نظامیانی که در زمان صلح در سربازخانه و یا ضمن مانورهاي نظامی یـا در زمـان     - 2
نـام خـانوادگی و شـماره شناسـایی و محـل صـدور شناسـنامه         شود وسیله فرمانده قسمت با تعیین نـام و     می

  .گردد اعالم می
 در مواردي که مشخصات متوفی معلوم نشود یا بـه بعـضی از اطالعـاتی کـه بایـد در سـند قیـد         - 29ماده    

شـود تکمیـل    نوشـته مـی  ) نـامعلوم  (مشخـصات عبـارت    شود دسترسی نباشد در سند ثبت مـرگ بـه جـاي    
  .مشخصات نامعلوم با هیأت حل اختالف خواهد بود

 مــدرك ثبــت فــوت فرضــی غائــب مفقــوداالثر حکــم قطعــی دادگــاه اســت مــدیران دفــاتر   - 30مــاده  
از آن دادگاه صادر شده مکلفنـد یـک نـسخه          دادگاههایی که حکم قطعی فوت فرضی غائب مفقوداالثر       

  .نامه رسمی به ثبت احوال محل ارسال دارنداز رأي صادره را طی 
   ازدواج و طالق-فصل پنجم  
 دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طالق مکلفند وقایع ازدواج و طالق و رجوع را که در دفـاتر          - 31ماده    

و امضاء و مهر نمایند و حداکثر هر پانزده روز یک بـار      کنند در شناسنامه زوجین نیز درج       مربوط ثبت می  
ثبـت   هـاي مربـوط تهیـه و بـه     رسد روي نمونـه  قایع ازدواج و طالق و رجوعی را که در دفاتر به ثبت می      و

  .احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند



هـاي مربـوط در دفـاتري     ازدواج و طالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید به وسـیله کنـسولگري               
یـک مـاه یـک بـار وقـایع ازدواج و طـالق و        داکثر هـر شـود ثبـت و حـ    که از طرف ثبت احوال تهیه مـی      

هاي مخصوص تهیه و از طریـق وزارت امـور خارجـه     رسد روي نمونه رجوعی را که در دفاتر به ثبت می     
  .ثبت احوال کشور فرستاده شود به سازمان

نامـه   طالق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طـالق بـه ثبـت نرسـیده باشـد بـا ارائـه اقرار            - 32ماده    
  .شد رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد

ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبـت نرسـیده باشـد در صـورت وجـود شـرائط زیـر در اسـناد           
  .سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد

  . ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج- 1
  ع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد در موق- 2
هـاي زوجـین بـه ایـن کـه در تـاریخ اعـالم واقعـه              گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسـنامه        - 3

  .باشند طرفین در قید ازدواج دیگري نمی
رونوشت اقرارنامه را به دادسراي محـل ارسـال    نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقعه          -تبصره    

  .نمایند
 کلیه وقایع ازدواج و طالق یا مرگ زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکـاح بایـد در              - 33ماده    

  .شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در
 طالق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجـات آن تعـداد     در المثناي شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و          

  .شد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد
  .ازدواج و طالق غیر مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد 
 افشاي اطالعات مذکور در دفاتر ثبـت کـل وقـایع و اسـناد سـجلی جـز بـراي صـاحب سـند و          - 34ماده   

  .لتی ذیصالح ممنوع استمقامات قضایی و دو
   صدور شناسنامه-فصل ششم  
 سال تمام شناسنامه صادر خواهـد شـد   18 براي افراد ایرانی ظرف سه ماه پس از رسیدن به سن       - 35ماده    

 سالگی از ثبت احوال محل اقامـت  18برگ والدت و عکس  افراد مذکور مکلفند با تسلیم عین یا المثناي  
  . نمایندخود درخواست صدور شناسنامه

 شناسـنامه از روي دفـاتر ثبـت کـل وقـایع صـادر و بایـد داراي اطالعـات زیـر و عکـس و اثـر            - 36ماده    
  :انگشت صاحب آن باشد

  . شماره شناسایی و محل و تاریخ ثبت و صدور شناسنامه- 1
  . نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن- 2



  .رشیدي محل و تاریخ تولد با قید روز و ماه و سال خو- 3
  . نام و شماره شناسایی و محل صدور شناسنامه پدر و مادر- 4
  . وقت تجدید شناسنامه و در صورت امکان گروههاي اصلی خون- 5
  . نام و نام خانوادگی و امضاء مأمور صدور و مهر اداره و شماره سري شناسنامه- 6
ه و والدت و مــرگ  محـل اقامــت و محــل مخــصوص ثبــت ازدواج و طــالق یــا مــرگ زوج و زوجــ - 7

  .فرزندان و مرگ صاحب شناسنامه
  . محل توضیحات- 8
  . قید شماره و محل صدور شناسنامه سابق- 9

در .  شناسنامه اولیه باید در چهل سالگی تمام بـا عکـس همـان سـال صـاحب آن تجدیـد شـود       - 1تبصره   
  .باید فراهم کند نقاطی که وسائل عکاسی نیست ثبت احوال

پس از رسیدن به سن چهل سـال تمـام مکلـف اسـت ظـرف سـه مـاه بـراي تجدیـد آن             صاحب شناسنامه     
  .مراجعه نماید

 المثنــاي بــرگ والدت و شناســنامه یــا گــواهی والدت و تجدیــد شناســنامه مطــابق مقــررات  - 2تبــصره  
  .نامه این قانون درخواست و صادر خواهد شد آیین

رد وصـول اعـالم تـرك تابعیـت و یـا اخـراج از          سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مج        - 37ماده    
تـرك تابعیـت و یـا اخـراج تابعیـت را در دفـاتر و اسـناد         تابعیت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه     

  .مربوط منعکس و برگ والدت یا شناسنامه را معدوم نماید
   صدور کارت شناسایی-فصل هفتم  
 سـال بـه بـاال اسـت     15 کند کسانی که سـن آنـان از    در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم   - 38ماده    

کارت شناسـایی حـاوي مشخـصات و    . همراه داشته باشند باید داراي کارت شناسایی بوده و همیشه آن را      
  .اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههاي اصلی خون خواهد بود

 تحصیل اطالعات مربـوط بـه   ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسایی و چگونگی    
اشخاصی که براي صغار و مجانین کـارت شناسـایی اخـذ     سکونت و سایر اطالعات از قبیل گروه خون و       

  .نامه اجرایی تعیین خواهد شد نمایند در آیین
 به منظور ثبت مشخصات ساکنان شهرها و روستاها از تـاریخ اجـراي ایـن قـانون ظـرف مـدتی       - 39ماده    

سرپرست هر خانوار موظف است نـشانی محـل یـا محلهـاي           تعیین و اعالم خواهد شد    که از طرف دولت     
کنند بـه   می سکونت اعم از ملکی یا استیجاري را همراه با مشخصات خود و کلیه افرادي که با او زندگی           

. کتباً اعالم و رسـید دریافـت دارنـد   ) حسب مورد   (کالنتري یا شهربانی یا ژاندارمري محل سکونت خود         
هرگـاه  . کنند نیـز مـشمول ایـن مقـررات خواهنـد بـود       زندگی می ادي که به صورت انفرادي یا جمعی افر



زنـدگی   محل سکونت افراد تغییر یابد سرپرسـت خـانوار یـا کـسانی کـه بـه صـورت انفـرادي یـا جمعـی            
ب حـس  (کنند مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز مراتب را به کالنتري یا شهربانی یا ژانـدارمري محـل              می

  .اعالم کنند) مورد
کلیه موجرین اعم از مالک و نماینده او نیز موظفنـد پـس از عقـد اجـاره اعـم از رسـمی یـا غیـر رسـمی                     

 ساعت به کالنتري یـا شـهربانی یـا ژانـدارمري     48مشخصات مستأجر یا مستأجرین خود را حداکثر ظرف   
  .اعالم دارند)  حسب مورد (محل مورد اجاره 

وق یا کسانی که اعالم خالف واقع نمایند براي مرتبه اول بـه جـزاي نقـدي از پـنج            متخلفین از مقررات ف     
در صورت تکرار به حداکثر جزاي نقـدي مـذکور   . گردند می هزار و یک ریال تا سی هزار ریال محکوم        

شـوند مجـازات    می اي تا سه سال محکوم در صورت احراز سوء نیت به حبس جنحه      . محکوم خواهند شد  
اي تا سه سال خواهد بـود در مـورد امـاکنی کـه      ورت تکرار جرم در هر حال حبس جنحهموجرین در ص 

اند موجرین براي اطالع مراتـب بـه مراجـع مربـوط سـه مـاه         واگذار شده   قبل از اجراي این قانون به اجاره      
  .مهلت خواهند داشت

 یـا نماینـده او کـه     در صورتی که مستأجر از مقدمین علیه امنیـت کـشور شـناخته شـود مـوجر        - 1تبصره    
مطلـع نکـرده باشـد بـه عنـوان شـریک جـرم قابـل تعقیـب           مقامات انتظامی یا امنیتی را ظرف مهلت مقـرر  

  .خواهد بود
 مــسئوالن امــاکن عمــومی در مــورد واردیــن و ســاکنان محــل خــود و مــسئوالن مؤســسات و - 2تبــصره  

نـد بـه ترتیـب مقـرر در مـورد      سـکونت دارنـد مکلف   اشخاص حقوقی در مورد کسانی کـه در ایـن محلهـا     
متخلفـان از مقـررات ایـن تبـصره     . موجرین مراتب را با مشخصات افراد بـه مراجـع مربـوط اطـالع دهنـد      

  .مشمول مجازات مقرر درباره موجرین خواهند بود نیز
 طرز اعالم نشانی محل سکونت و مشخصات ساکنین و تعیـین سرپرسـت یـا مـسئول خـانوار و       - 3تبصره    

اشخاص حقوقی و چگـونگی تنظـیم دفـاتر و ثبـت و حـذف نـام و            اکن عمومی و مؤسسات و    مسئوالن ام 
هـاي مـسکونی در    سـاختمان   مشخصات اشخاص در محلهاي سکونت جدید و قدیم و شماره ترتیب ثبت           

هـاي کـشور و    نامه اجرایی این ماده که به تـصویب وزارتخانـه      دفاتر و سایر مسائل مربوط به موجب آیین       
  .شود رسید معین می اهددادگستري خو

   نام خانوادگی-فصل هشتم  
  . تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود- 40ماده  
  .باشد نامه اجرایی این قانون می  موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین-تبصره  
د مختص اشخاصی است کـه بـه نـام      حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسنا          - 41ماده    

رسـد و دیگـري حـق اختیـار آن را      ثبت احوال به ثبت مـی  آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات 



هـر  . یابد می در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق پس از فوت به ورثه قانونی انتقال              
 او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییـر نـام     توانند شخصی که نام خانوادگی      یک از وراث می   

توانند به دیگري اجازه دهند که نـام خـانوادگی    وراث باالتفاق می خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی  
  .آنان را اختیار نماید

قلمـرو   نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهـد بـود اگـر چـه شناسـنامه فرزنـد در                -تبصره    
توانند براي خود نام خـانوادگی دیگـري انتخـاب     می  فرزندان کبیر . اداره ثبت احوال دیگري صادر گردد     

  .نمایند
باشـد از نـام خـانوادگی     تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت مـی           زوجه می  - 42ماده    

مـه اسـتفاده از نـام خـانوادگی     و در صـورت طـالق ادا   همسر خود بدون رعایت حـق تقـدم اسـتفاده کنـد      
  .موکول به اجازه همسر خواهد بود

  هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع  تعویض شناسنامه-فصل نهم  
هـاي موجـود در دسـت مـردم را بـه تـدریج             سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسـنامه        - 43ماده    

ي معین که سـازمان ثبـت احـوال کـشور طـی آگهـی و       ها مهلت تعویض نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در   
اقامـت خـود    وسایل ارتباط جمعی و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل        

براي اعالم هویت و وقایع حیاتی خود و ارائه مدارك و دریافت شناسـنامه نمونـه جدیـد مراجعـه نماینـد             
  .دان نیز ضمن این مراجعه باید اعالم شودفرزن مرگهاي ثبت نشده زوج و زوجه و

هاي معین در آگهی منتشره مأموران ثبت احوال را از داشـتن شناسـنامه          اشخاصی که در مهلت    - 44ماده    
شناسنامه موهوم یا استفاده از شناسنامه ایرانی با داشـتن تابعیـت    مکرر یا استفاده از شناسنامه غیر یا دریافت   

هـاي معینـه جـرائم     مهلت عقیب و مجازات معاف خواهند بود و اال پس از انقضاءخارجی مطلع نمایند از ت   
  . این قانون خواهند بود49 و 48مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد 

هویت دارندگان شناسنامه مکرر به انتخاب صاحبان و یا نمایندگان قانونی آنها تثبیت و هویت اشخاصـی              
مـدارك ازدواج و طـالق و شناسـنامه فرزنـدان مطـابق       انـد و همچنـین   مه غیر اسـتفاده نمـوده     که از شناسنا  

  .شود خواهد بود شناسنامه قانونی که صادر می
 تعویض شناسنامه همسر و فرزنـدان، ضـمن گـروه سـنی همـسري کـه در مهلـت مقـرر مراجعـه                  -تبصره    

ل شناسـنامه پـدر و مـادر و افـراد خـانوار      ثبت والدت طفـ  کند به عمل خواهد آمد و همچنین در موقع      می
  .تعویض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معین و آگهی نشده باشد

 مأموران ثبت احوال صحت اعالمات را تسجیل و والدت را در دفتر وقایع حیاتی ثبـت و طبـق      - 45ماده    
الدت بـا قیـد شـماره    قدیم نسبت به صدور شناسـنامه یـا بـرگ و    آن با ذکر شماره و محل صدور شناسنامه  

سـابق ارسـال    شناسایی جدید مبادرت خواهند نمود و اطالعیه به اداره ثبت احوال محل صـدور شناسـنامه              



خواهند داشت تا مراتب در اسناد سابق منعکس و اسناد سابق از دسترس خارج و به بایگانی راکـد منتقـل     
  .گردد

  .ی براي احراز تابعیت تسلیم نگردد هرگاه تابعیت مورد تردید واقع گردد و مدارک-تبصره  
  .پس از احراز تابعیت توسط مأموران انتظامی ثبت احوال اقدام خواهد نمود 
 سازمان ثبت احوال کـشور پایـان مهلـت تعـویض شناسـنامه هـر گـروه سـنی را طـی آگهـی و            - 46ماده    

هاي سـابق آن    شناسنامهو پس از انتشار آگهی مذکور وسایل ارتباط جمعی به اطالع عموم خواهد رسانید    
دولتـی   اعتبار بوده و اسناد مربوط از دسترس خارج و به بایگانی راکد منتقل خواهد شـد ادارات              گروه بی 

هـا و عمـوم مؤسـسات و     و شهرداریها و کلیه مراجعه رسمی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و بانک            
هـاي جدیـد را    سـنی منحـصراً شناسـنامه   پایـان مهلـت هـر گـروه         بخشهاي خصوصی پس از انتشار آگهی     

  .مالك هویت قانونی آن گروه قرار خواهند داد
هاي مقرر گروه سـنی مراجعـه نکننـد پـس از اعـالم تخلـف بـه دادگـاه بـه             افرادي که در مهلت    -تبصره    

  .تعویض شناسنامه آنان مبادرت خواهد شد
   تهیه مقدمات اجراي قانون-فصل دهم  
 مکلف است در مدت یک سال از تاریخ تصویب ایـن قـانون مقـدمات اجـراي        وزارت کشور  - 47ماده    

  .تأمین کارکنان الزم و آموزش آنان فراهم نماید آن را از حیث تهیه وسایل کار و تجهیزات و
  .دولت اعتبار الزم براي اجراي این قانون را تأمین خواهد نمود 
   مقررات کیفري-فصل یازدهم  
 و تبـصره  26 و تبـصره مـاده   35 و 26 و 24 و 19 و 16ز وظایف مذکور در مواد  اشخاصی که ا- 48ماده    

یا با در دست داشتن شناسنامه ادغام بـه اخـذ المثنـی نماینـد       خودداري کنند  43 و   38 و مواد    36یک ماده   
پـنج هـزار    مورد تعقیب قرار گرفته و عالوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویـست و یـک تـا       

  .ریال جزاي نقدي محکوم خواهند شد
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارنـد در اجـراي آن تـأخیر یـا               

  .ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت تعلل نمایند در دادگاههاي اداري یا انتظامی طبق
  :یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شداي از شصت و   اشخاص زیر به حبس جنحه- 49ماده  
  . اشخاصی که در اعالم والدت یا مرگ یا هویت بر خالف واقع اظهاري نمایند-الف  

 سـال تمـام از شناسـنامه مکـرر اسـتفاده و یـا بـه        18 اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سـن            -ب  
شناسـنامه موهـوم مبـادرت کننـد و یـا از      یـا بـه دریافـت     دریافت شناسنامه مکرر براي خود یا مـولی علیـه        

  .شناسنامه دیگري خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند
  . ماما یا پزشکی که در مورد والدت و مرگ گواهی خالف واقع صادر کنند-ج 



به تنظـیم سـند    اشخاصی که در مورد والدت و مرگ شهادت دروغ بدهند که شهادت آنان منجر  -بند د     
  .والدت و یا مرگ گردد

 افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خـود موجـب تنظـیم               - 50ماده    
  .اي از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد حبس جنحه اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به

ا مادر طفل را به غیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبـت   هر کس عالماً عامداً پدر و ی       - 51ماده    
 مـاه تـا سـه سـال محکـوم      6اي از  دریافت کنـد بـه حـبس جنحـه     احوال اظهار و برگ والدت یا شناسنامه    

  .خواهد شد
 در مواردي که پـدر یـا مـادر طفـل معلـوم نباشـد و همچنـین مـوارد مـذکور در قـانون حمایـت              -تبصره    

  .باشد می دون سرپرست از شمول این ماده مستثنیکودکان ب
 این قانون به هر نحـوي از  51 و 50 و 49 مأمورانی که عالماً یا عامداً در جرائم مذکور در مواد          - 52ماده    

مالك اجراي وظـایف قـانونی خـود قـرار دهنـد بـه مجـازات              انحاء کمک نمایند یا گواهیهاي خالف را      
  .مرتکب اصلی محکوم خواهند شد

هـاي اوراق و اسـناد مربـوط وسـیله وزارت کـشور و       هاي اجرایی ایـن قـانون و نمونـه    نامه   آیین - 53ماده    
  .وزیران خواهد رسید وزارت دادگستري تهیه و به تصویب هیأت

 1307 مـرداد  20هاي معین قوانین ثبت احوال مصوب    از تاریخ اجراي این قانون و پایان مهلت        - 54ماده    
 لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض ایـن  1319اردیبهشت   و دوم1312 و اول بهمن   1310 آذر   11و  

  .قانون باشد بالاثر است
  . وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري مأمور اجراي این قانون هستند- 55ماده  
مجلـس شـوراي ملـی در    قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بیست و هشت تبصره پـس از تـصویب       

العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر ماه دو هزار و پانـصد   فوق  در جلسه2535 تیر ماه   10شنبه    جلسه روز پنج  
  .و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید

  امامی  جعفر شریف-رییس مجلس سنا  
 
 
 

  18/10/1363  1355قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب  
  

 و 3 ماده 1و قانون مذکور حذف و در بند  51و  37و  9و  8و  1 از مواد "برگ والدت " عبارت -  1ماده  
  .شود  تبدیل می"شناسنامه " به23 ماده 2 و بند 13تبصره ذیل ماده 

  .شود  تبدیل می"وفات " در کلیه مواد مندرج در قانون فوق به کلمه "فوت یا مرگ " کلمه -  2ماده  



  :شود  قانون مذکور و تبصره آن به شرح زیر اصالح می5 ماده -  3ماده  
تواند از وجود کاردانان   سازمان ثبت احوال کشور در اجراي وظایفی که بر عهده دارد می-  5ماده  

  .موجود در محل استفاده نماید سازمانهاي دولتی و ارگانها و نهادهاي انقالب اسالمی
ستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در  مأموران دولت و کارکنان بیمار- 1تبصره  

  .اجراي وظایف قانونی همکاري نمایند
نامه اجرایی این   نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین- 2تبصره  

  .قانون خواهد بود
  :قوت خود باقی استهاي آن به   به شرح زیر اصالح و تبصره10 ماده -  4ماده  
در دفاتري به شرح ) والدت، ازدواج، طالق، رجوع و بذل مدت، وفات ( وقایع حیاتی هر فرد -  10ماده  

  :رسد زیر ثبت می
 که در آن بدواً والدت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طالق، - دفتر ثبت کل وقایع -الف  

اوالد و وفات صاحب سند از روي مندرجات  رجوع و بذل مدت و وفات همسر، والدت و وفات
  .گردد ها و مدارك در آن ثبت می اعالمیه

  .رسد  که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت می- دفتر ثبت وفات - ب 
 و همچنین 21 و 16 و 11 و 8، مواد 3، تبصره ماده 3 ماده 1 در بند "اسناد والدت " عبارت -  5ماده  

  .شود می به دفتر ثبت کل وقایع تبدیل 49 ماده "د "بند
  : قانون ثبت احوال به شرح ذیل اصالح و تبصره آن به قوت خود باقی است13 ماده -  6ماده  
 والدت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مأمور ثبت احوال و والدت واقع در خارج از کشور -  13ماده  

در این دفتر اطالعات زیر قید . رسد وقایع به ثبت می کلبه وسیله مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت 
. شهر ( دهستان - بخش -  شهرستان - استان - ساعت، روز، ماه، سال و محل والدت -  1: شود می

  .و تاریخ ثبت آن) روستا
  . نام و نام خانوادگی صاحب سند و جنس-  2
یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه  نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه یا پروانه اقامت و -  3

  .اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر
کننده در   نام و نام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعالم-  4

  .باشد صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند
  .امه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان نام و نام خانوادگی و شماره شناسن-  5
  . نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده یا مأمور و مهر ثبت احوال-  6
  . شماره و سري برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع-  7



  . محل مخصوص ثبت و شماره کالسمان آثار انگشتان صاحب سند-  8
  .ج، طالق و یا وفات همسر محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به ازدوا-  9

  .هاي صادره  محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سري شناسنامه- 10
  . محل مخصوص ثبت خالصه اطالعات راجع به اوالد- 11
  . محل مخصوص ثبت وفات- 12
  . محل توضیحات- 13

  :گردد  آن حذف می3 به شرح ذیل اصالح و بند 16 ماده 1 بند -  7ماده  
  . پدر یا جدي پدر-  1

 به 28 ماده 2و 1و بندهاي  23 ماده 6 و 5 و 4 و 2 در بندهاي 14 ماده "شماره شناسایی " عبارت -  8ماده  
  .شود  تبدیل می"شماره شناسنامه "عبارت 

  :گردد  تبصره به آن الحاق می6 قانون مذکور به شرح زیر اصالح و 20 ماده -  9ماده  
حسین، محمد مهدي  ( براي نامگذاري یک نام ساده یا مرکب کننده است،  انتخاب نام با اعالم-  20ماده  

  .انتخاب خواهد شد شود که عرفا یک نام محسوب می) و مانند آن
گردد و همچنین انتخاب   انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسالمی می- 1تبصره  

  . استنامتناسب با جنس ممنوع عناوین و القاب و نامهایی زننده و مستهجن یا
هاي آن را  باشد و این شورا نمونه  تشخیص نامهاي ممنوع با شوراي عالی ثبت احوال می- 2تبصره  

  .کند تعیین و به سازمان اعالم می
 انتخاب نام در مورد اقلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی - 3تبصره  

  .آنان است
قلیتهاي دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید  در اسناد سجلی ا- 4تبصره  

  .شود می
 ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدري - 5تبصره  

گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید  مندرج باشد و یا سیادت آنان به دالئل شرعی ثابت
  .م سیادت آنان شرعاً احراز شودندانند و یا عد

 مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسالم همراه با تغییرات مربوط به نام و نام - 6تبصره  
  .شود خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت می

  :گردد  قانون قبلی می35 ماده ذیل جایگزین ماده -  10ماده  
ت سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه  صدور شناسنامه و سایر خدما-  35ماده  

  .نامه اجرایی این قانون خواهد بود آیین اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب



  :شود  قانون مذکور و تبصره و بندهاي آن به شرح زیر اصالح می36 ماده -  11ماده  
  :باشد و داراي مشخصات و اطالعات زیر می شناسنامه از روي دفاتر ثبت کل وقایع صادر -  36ماده  

  . آرم جمهوري اسالمی ایران-  1
  .نگاري و شماره کالسمان آن  محل مخصوص انگشت-  2
  . محل الصاق عکس-  3
  . شماره شناسنامه-  4
  . نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن-  5
  . تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجري شمسی و قمري-  6

  . ذکر تاریخ هجري قمري از هنگام اجراي طرح تعویض شناسنامه براي نوزادان الزامی است-  تبصره 
  ).روستا. شهر ( محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان -  7
  . نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین-  8
  . تاریخ تنظیم سند و به ترتیب روز و ماه و سال هجري شمسی-  9

  ).روستا. شهر (حل تنظیم سند به ترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان  م- 10
  کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره،  نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم- 11
  . شماره مسلسل و سري مخصوص شناسنامه- 12
  .نامه محل مخصوص ثبت ازدواج، طالق و وفات همسر، والدت فرزندان و وفات صاحب شناس- 13
  . محل توضیحات- 14
  . محل مخصوص مهر انتخابات- 15

رسند باید ملصق به عکس همان   سال تمام می15هاي نمونه جدید افرادي که به سن   شناسنامه- 1تبصره  
  .صاحب آن باشد نگاري سال و اثر انگشت و کالسمان انگشت

  .ن سال صاحب آن تجدید شودسالگی تمام با عکس هما  شناسنامه اولیه باید در سی- 2تبصره  
صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یک سال براي تجدید آن مراجعه  

  .نماید
نامه اجرایی این   صدور شناسنامه مجدد و یا گواهی والدت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین- 3تبصره  

  .قانون خواهد بود
هاي  احوال کشور، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طالق، نمایندگی به استثناي سازمان ثبت - 4تبصره  

المللی و اداره کل  اداره تشخیص هویت و پلیس بین دولت جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور،
انتخابات، هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و 



 روي شناسنامه را ندارند متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی هیچگونه مطلب و یا آثار دیگري بر درج
  .قرار خواهد گرفت

  :گردد  قانون مذکور الحاق می43 یک تبصره به شرح ذیل به ماده -  12ماده  
 چنانچه در طول اجراي طرح، اشخاصی اعالم فقدان و یا درخواست تعویض شناسنامه نمایند - تبصره  

  .طبق مقررات گواهی موقت صادر خواهد شد روه نباشد براي آنانکه مشمول دوره تجدید آن گ
شود و تبصره آن با اصالحاتی به شرح ذیل همراه با یک تبصره جایگزین   حذف می45 ماده -  13ماده  

  :گردد آن می
 افراد مورد تردید واقع گردد و مدارك الزم جهت اثبات آن ارائه "هویت و تابعیت " هر گاه -  45ماده  

 به شوراي تأمین شهرستان "تابعیت "و براي اثبات   به مراجع انتظامی"هویت "د مراتب براي اثبات نشو
  .ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد

گردد رییس اداره ثبت احوال   در جلسات شوراي تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می- تبصره  
  .داشت  خواهدمحل نیز با داشتن حق رأي شرکت

  :شود  و تبصره آن به شرح زیر اصالح می46 ماده -  14ماده  
 سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسایل ارتباط -  46ماده  

اعالم شده شناسنامه و گواهیهاي صادره قبلی از درجه  جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت
هویت و  هاي جدید جمهوري اسالمی ایران سند رسمی اقط خواهد شد و منحصراً شناسنامهاعتبار س

  .تابعیت افراد خواهد بود
هاي مقرر مراجعه نکنند پس از تشخیص تخلف مراتب به دادگاه اعالم و   افرادي که در مهلت- تبصره  

  .طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد
شنبه هیجدهم دي ماه یک هزار سیصد و شصت و  ه در جلسه روز سهقانون فوق مشتمل بر چهارده ماد 

 به تأیید شوراي محترم نگهبان رسیده 1363,10,24سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ
  .است

  اکبر هاشمی-رییس مجلس شوراي اسالمی  


