
 "نام خانوادگی"بیانیه توافق سطح خدمت 

 مقدمه

تغییر نام خانوادگی اشخاص در سند  5/8/80ش/ع مورخ /54و دستورالعمل شماره قانون ثبت احوال  40برابر ماده 

 سجلی و شناسنامه اعمال و انجام خواهد شد :

 باشد.. درخواست کتبی از طرف صاحب سند سجلی و یا کسی که دارای سمت قانونی 1

 . وجود شرایط قانونی و مطابقت خواسته متقاضی با مقررات و دستورالعمل مربوطه2

 هدف :

هدف از توافق نامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه باکیفیت خدمت 

 توسط ادارات ثبت احوال انجام گیرد. تغییرات در نام خانوادگی

 مسئولیت :

تغییر نام خانوادگی )اعم از تغییر کلی و یا حذف قسمتی هر یک از ادارات تابعه ثبت احوال استان وظیفه انجام خدمت 

 را برابر مقررات بر عهده دارند. از نام خانوادگی(

 مراجعه و اقدام نمایند. اشخاصی که می توانند جهت اعمال تغییرات در نام خانوادگی

دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت هر یک از اشخاص زیر که 

 نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند :

 سال به باال 18. اشخاص 1

 سال که دارای حکم رشد باشند. 18. اشخاص کمتر از 2

سال در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر کرده  18ان کمتر از . پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزند3

 باشد.

 . قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.4

 مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت :

 تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی -



 برگ تصویر از کلیه صفحاتارائه اصل شناسنامه و دو  -

ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست )در صورت  -

 استفاده از نام خانوادگی دیگران(

 تبصره : تنظیم اجازه نامه های مذکور در ادارات ثبت احوال نیز میسر است.

 خانوادگی همسر خود استفاده نمایند مدارک ذیل را می بایست ارائه نمایند . بانوانی که می خواهند از نام -

 تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی -

 اصل و تصویر شناسنامه متقاضی -

 اجازه نامه شوهر -

 سند ازدواج کلیه صفحات شناسنامه شوهر واصل و تصویر  -

 پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری -

 انجام خدمت :مدت زمان 

 روز کاری 7

 تعداد مرتبه مراجعه حضوری :

 بار 2

 نحوه دسترسی به خدمت :

. برای تغییر نام خانوادگی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و 1

ور شناسنامه بالمانع است که در این ایام اداری دارند. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی در غیر از محل صد

گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط )محل صدور شناسنامه( اقدام الزم معمول و نتیجه 

 جهت اطالع متقاضی به اداره ارسال کننده اعالم خواهد شد.

برسد، لذا تغییر نام خانوادگی  کل استان اداره. نظر به اینکه درخواست تغییر نام خانوادگی می بایست به تصویب 2

 خواهد بود. آنموکول به تصویب 

 . پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی به شرح ذیل اقدام خواهد شد.3



. ابالغ موافقت با تغییر نام خانوادگی به متقاضی توسط اداره ثبت احوال محل مراجع، از طریق نامه یا مراجعه حضوری 4

 متقاضی

 است کتبی اجرای تغییر نام خانوادگی در اسناد سجلی توسط متقاضی و اقدام به تعویض شناسنامه. درخو5

 . پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری6

 استعالم :

 در صورتی که درخواست ها از اداره غیر محل صدور انجام گیرد، از محل صدور استعالم خواهد شد.

 هزینه ها و پرداخت ها :

 97 تعرفه های قانونی مصوب بودجه سالبرابر 

 دوره عملکرد :

 این توافق نامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده، معتبر می باشد.

 خاتمه خدمت :

 موردی ندارد.

 احد جودی

 مدیر کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی

 


