
 "تغییر نام" سطح خدمت بیانیه توافق

 مقدمه

 قانون ثبت احوال کشور : 20برابر ماده 

انتخاب نام با اعالم کننده است برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب )حسین، محمد، مهدی و مانند آن( که عرفاً  -

 یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد.

حیثیت مقدسات اسالمی می گردد و همچنین عناوین و القاب و نام های زننده و انتخاب نام هایی که موجب هتک  -

 مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است.

تشخیص نام های ممنوع با شـورای عالـی ثبت احوال می باشد و این شـورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعالم  -

 می کند.

 نی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.ت های دییانتخاب نام در مورد اقل -

سازمان طبق شرایط  1390مصوب  153226/1سال شمسی برابر بخشنامه  15تغییر نام افراد باالی  -

 مندرج در آن و با رعایت سایر مقررات مربوطه امکانپذیر می باشد. 

 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. تغییر نام

 مسئولیت :

 را برابر مقررات بر عهده دارند. تغییر نامهر یک از ادارات تابعه ثبت احوال استان وظیفه انجام خدمت 

 مراجعه و اقدام نمایند.صی که می توانند جهت تغییر نام اشخا

 سال به باال 18اشخاص . 1

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

 سال 18. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 3



 مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد. . سرپرست قانونی )قیم،امین،وصی( برای افراد صغیر و محجور با ارائه4

 مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت :

 ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر آن. 1

 (5تکمیل فرم درخواست تغییر نام )فرم شماره . 2

 پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری. 3

 مدت زمان انجام خدمت :

 روز کاری 7

 تعداد مرتبه مراجعه حضوری :

 بار 2

 نحوه دسترسی به خدمت :

 حضوری

 استعالم :

 نیاز به استعالم خاصی ندارد.

 تغییر نام در سند و شناسنامه متقاضی :چگونگی 

 برای تغییر نام کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند.

نام در غیر از محل صدور شناسنامه بالمانع است. پس تسلیم درخواست به اداره ضمناً تنظیم و تسلیم درخواست تغییر 

محل اقامت در صورت عدم صالحیت هیأت حل اختالف به اداره کل جهت طرح در کمیته مشورتی نام ارسال می 

تغییر در سند  گردد و پس از اخذ نظریه استان و در صورتی که بر له خواهان باشد، ضمن ابالغ متقاضی نسبت به اجرای

مورد اسامی نامناسب نیز که در تغییر آنها در صالحیت در  جدید با نام جدید انجام می گردد . سجلی و صدور شناسنامه



روز از  10باشد، خواهان می تواند در مهلت  رای تغییر نام بر علیه خواهان هیئت حل اختالف ثبت احوال می باشد، اگر

 تاریخ ابالغ نسبت به تصمیم متخذه به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض نماید.

 هزینه پرداخت :

 97قانونی مصوب بودجه سال برابر تعرفه 

 دوره عملکرد :

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

 خاتمه خدمت :

 موردی ندارد.

 

 د جودیاح

 مدیر کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی


