فرم شماره534 :

بسمه تعالی
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران – واشنگتن دی سی
EMBASSY OF PAKISTAN
INTERESTS SECTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
1250 23rd St. N.W. Suite # 200 WASHINGTON, DC 20037 TEL: (202) 965-4990-4, FAX: (202) 965-1073
WWW.DAFTAR.ORG, E-MAIL ADDRESS: INFO@DAFTAR.ORG

تعویض نام
مدارک مورد نیاز :
 )1اصل شناسنامه جمهوری اسالمی
 )2اصل گذرنامه ایرانی
 )3تکمیل فرم شماره یک
 )4تکمیل پرسشنامه تعویض نام
 )5تکمیل و امضاء برگ درخواست رسیدگی از هیأت حل اختالف
 )6ارسال مبلغ  09دالر در داخل آمریکا و  199دالر در خارج از آمریکا به صورت Money Order
(هزینه تغییر نام و پست برگشت) در وجه Embassy of Pakistan

 توضیح

:

 بعد از موافقت و تصویب هیأت حل اختالف  ،نتیجه از طریق این نمایندگی به اطالع متقاضی
خواهد رسید.
 سن متقاضیان تغییر نام بایستی حداقل  15سال باشد در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی
داخل کشور اقدام نمائید.
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پرسشنامه تعويض نام
تذكر:

اين پرسشنامه فقط براي تعويض نام ميباشد ،جهت تعويض نام خانوادگي فرم شماره  634بايد تكميل شود.

مشخصات متقاضي:

اينجانب نام :
و خانم:

نام خانوادگي:
متولد :روز

/ماه

/

فرزند آقاي:

.

 33دارنده شناسنامه شماره:
و گذرنامه شماره:

صادره از حوزه شماره:

شهر:

شغل:

تقاضا مينمايم كه نام خودم  /فرزندم را با مشخصات ذيل:

آقاي /خانم نام :
و خانم:

نام خانوادگي:
متولد :روز

صادره از حوزه شماره:

/ماه

/

شهر:

.

.

صادره از :

.
..

فرزند آقاي:

 33دارنده شناسنامه شماره:
و گذرنامه شماره:

.
.

صادره از:

.

كه به دليل:
تغيير يابد.

واژه اي ناپسند بوده و مورد قبول نميباشد به واژه (نام) :

امضاء پدر  ……………………….…:تاريخ………………:
(امضاء متقاضي بايد با امضاء مندرج در گذرنامه او در صفحه  8مطابقت داشته باشد).

آدرس دقيق و شماره تلفن خود در آمريكا را بنويسيد( :لطفاً به انگليسي و كامل نوشته شود).
Zip Code:

State:
E-Mail:

City:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Work Phone:

Street:
_ _ _ _ ) _ _ _ -

( Home Phone:

آدرس دقيق و شماره تلفن خود يا والدين و يا يكي از آشنايان خود را در ايران بنويسيد:
شهر ---------------- :خيابان--:

----------------------

شماره تلفن) _ _ _ _ _ _ _ :

(-

)(Rev.09-09-2015

--

-----پالك - ------- :كد پستي:

بسمه تعالي

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور
سازمان ثبت احوال كشور
برگ درخواست رسيدگي از هيأت حل اختالف
مشخصات

نام

طرفين

نام خانوادگي

نام پدر

شماره

محل

شناسنامه

صدور

شغل

آدرس

درخواست
كنندة
وكيل يا
نمايندة
قانوني

******

***********

طرف
اختالف

*****

******

***

****

سازمان ثبت احوال کشور

*************

*************

خواسته:
دالئل و مدارك:
شرح خواسته:
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
امضاء يا اثر انگشت درخواست کننده :

شماره و تاريخ ثبت درخواست:

)(Rev.01-30-2014

اداره ثبت احوال شهرستان:

بسمه تعالي

فرم شماره :ث 534 -

مستخرج از مواد آئین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختالف
موضوع تصویبنامه شماره  45345مورخ  6345/08/65هیأت وزیران

ماده  -6حل اختالف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده  3قانون ثبت احوال بعهده هیأت حل اختالف محل
صدور شناسنامه میباشد.
تبصره  :رسیدگی به درخواست مربوطه به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیأت حل
اختتالف ثبت احوال امور خارجه (تهران) خواهد بود.
ماده  -2شروع به رسیدگی در هیأت های حل اختالف محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان
اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نمایندۀ آنان میباشد.
ماده  – 3متقاضی باید درخواست خود را در برگ های مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی یا
رونوشت اسناد و مدارک به دفتر هیأت حل اختالف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت
دارد.
ماده  – 5درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد.
ماده  -4درخواست و کلیۀ برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهدۀ آنها بعالوۀ یک
نسخه باشد.
ماده  – 5چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالتنامه رسمی وکیل و در صورتیکه درخواست را قیم داده
باشد  ،فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و بطور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است  ،باید پیوست
دادخواست باشد.
توجه :
درخواست کننده باید برگ درخواست را بدین ترتیب تکمیل نماید ،در قسمت اول نام و نام خانوادگی  ،نام پدر ،
شماره شناسنامه – محل صدور و شغل و نشانی محل اقامت و چنانچه درخواست از طرف وکیل یا نماینده قانونی ذینفع
باشد در قسمت دوم باید نام – نام خانوادگی – نام پدر و شماره شناسنامه و محل صدور و شغل و نشانی محل اقامت
نامبرده ذکر شود و در قسمت سوم طرف اختالف در قسمت چهارم موضوع خواسته در قسمت پنجم ذکر رونوشت یا
فتوکپی اسناد و مدارکی که ارائه آن الزم است در قسمت ششم مختصر در مورد خواسته مورد نظر ذیل برگ نیز باید به
وسیله درخواست کننده امضاء شود .در صورتیکه طرف اختالف متعدد باشد و ردیف مربوط (ردیف سوم) گنجایش
مشخصات و محل اقامت کلیه آنان را نداشته باشد  ،در خواست کننده میتواند در برگ جداگانه اسامی و مشخصات
ذکر شده را بنویسد.
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