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 بسمه تعالی

 «با صلوات بر محمد و آل محمد»

  

 وزارت امور خارجه -وزارت کشور -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت راه و شهرسازی

 وزارت اطالعات -وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 سازمان اداری و استخدامی کشور -سازمان برنامه و بودجه کشور

 کمیته امداد امام خمینی )ره( -سازمان ثبت احوال کشور

  

وزارت تعندون  اندر و  1400/01/22منرر   8549به پیشنهادد منردر   1400/12/15هیئت وزیران در جلسه 

( الحندیی بنه 8( تبصنر  )2ی ) بد هرکدری وزارتخدنه هدی اشرر و امرر خدرجه( و به اسنتهدد بهن) )رفد  اجتردع

آینی  ندمنه نحنر  تعینی  و مهدسندیی خدنرارهندی  -1399مصنر   -( مکرر یدنرن مدلیدت هندی مسنتمی 169مدد  )

 ایرانی و اتبدع خدرجی مرضرع به) یددم)  را به مرح زیر تصریب ارد:

(مکررقانونمالیات169(الحاقیبهماده)8(تبصره)2ایینحوهتعیینوشناساییخانوارهایایرانیواتباعخارجیموضوعبند)نامهاجرآیین

 هایمستقیم

  

 :رون)  ندمه اصطالحدت زیر در معدنی مشروح مربرط به ادر می  در ای  آیی  ـ1ماده

 .ادر و رفد  اجتردعی تعدون  وزارت : وزارتـ1

https://www.mcls.gov.ir/
https://www.mcls.gov.ir/


 .احرال اشرر سدزمدن ثبت : سازمانـ2

ندم خدنرار ایرانی و ید اصالح سدختدر و تغییرات آتی آن در سدزمدن ایجدد م)    مهظرر ثبت پدیگدهی اه به  : خانوارپایگاهـ3

 .است

( یدنرن 862افرادی اه بر اسدس رابطه خریشدون)ی سببی ید نسبی درجه یک از طبمه اول مرضرع مدد  ) : معمولیخانوار ـ4

 .اهه) مدمل پ)ر  مددر و اوالد و وجرد وابستگی ایتصددی و معیشتی بد یک)یگر زن)گی می م)نی

مرجب یرانی  و  بخشی  سدلره)ان نیدزمه) و سدیر افرادی اه به  معلرلی  غیر یدبل ترانمحجرری   : ای موسسهخانوارـ5

ممررات مربرط از نظر ایتصددی و معیشتی تحت نگا)اری یکی از ناددهدی حردیتی یرار دامته تد زمدن استررار مرایط 

 .م) ای مهظرر خراهه) عهران خدنرار مرسسه  مذارر  در ذیل نادد حردیتی مربرط و به

 .بدم) دار م)یریت خدنرار می زوج ید زوجه و ید فرد دیگری اه بر اسدس ضرابط یدنرنی  عا)  : خانوارسرپرستـ6

( یدنرن برندمه پهج 29( یدنرن م)یریت خ)مدت اشرری و مدد  )5هدی اجرایی مرضرع مدد  ) دستگد : اجراییهایدستگاهـ7

 .سدله مش  ترسعه ایتصددی  اجتردعی و فرههگی جرارری اسالمی ایران

 .سدزمدن بازیستی اشرر و اریته ام)اد امدم خریهی )ر ( حسب مررد: حمایتینهادـ 8

مرایط  مرن). عهران عضر محسر  می عهران سرپرست و سدیر امخدص خدنرار به  در هر خدنرار معررلی  زوج به  ـ2ماده

 :تغییر سرپرست و اعضدی خدنرار به مرح زیر است

م)  در دفدتر اسهدد رسری نردی)  از عضریت  در صررتی اه هریک از اعضدی خدنرار ازدواج دائ  ید مهمطع ثبت: ازدواجـ1

 .دهه) مرد. زوج و زوجه  خدنرار ج)ی) بد سرپرستی زوج و عضریت زوجه را تشکیل می خدنرار پیشی  اسر می

در صررتی اه مرد یبل از ازدواج  سرپرست خدنرار و فدی) هرسر بدم)  زوجه به عهران عضر به خدنرار وی  ـ1بصرهت

مرد و چهدنچه دارای هرسر بدم)  زوجه ج)ی) و زوج  خدنرار ج)ی)ی به سرپرستی زوج و عضریت زوجه  افزود  می

 .دهه) تشکیل می

پرست خدنرار بدم)  آن خدنرار مهحل م)  و خدن  و اعضدی خدنرار مهحل در صررتی اه زن یبل از ازدواج  سر ـ2تبصره

 .آیه) م)  به عضریت خدنرار ج)ی) بد سرپرستی زوج در می

در صررت ویرع طالق در ازدواج دائ  ید انمضد ید بذل م)ت در : منقطعازدواجدرمدتبذلیاانقضادائم،ازدواجدرطالقـ2

( سدل 18م)  و در صررتی اه س  وی بدالی )م)  در دفدتر اسهدد رسری  زوجه از خدنرار یبلی مهفک  ثبتازدواج مهمطع 



( سدل بدم)  زوجه به 18مرد. در صررتی اه س  زوجه ارتر از ) تردم بدم)  خدنرار ج)ی)ی به سرپرستی وی تشکیل می

 .مرد عهران عضر به خدنرار یبل از ازدواج مهجر به طالق اضدفه می

در صررتی اه سرپرست ید هریک از اعضدی خدنرار صدحب فرزن) مرد  فرزن) ج)ی) به عهران عضر به خدنرار : والدتـ3

 .مرد  مشروط به آنکه حضدنت فرزن) بد مخص دیگری نبدم) اضدفه می

د مخص دیگری در صررتی اه بر اسدس یرانی  و ممررات ید احکدم صددر  از مراجع یضدیی یکی از وال)ی  ی: حضانتـ4

 .مرد دار حضدنت فرزن) مرد  محضرن به عهران عضر به خدنرار حدض  اضدفه می عا) 

در صررتی اه بر اسدس رأی صددر  از مراجع یضدیی برای فردی یی  مشخص مرد  مشروط بر آنکه تحت : قیمومیتـ5

 .ردم علیه به عهران عضر به خدنرار یی  افزود  می حضدنت مخص ثدلثی نبدم)  مرلی

 .گردد در صررت فرت هر یک از اعضدی خدنرار  مخص مترفی از خدنرار اسر می: فوتـ6

هدی زیر  در صررت فرت سرپرست خدنرار  مخص مترفی از خدنرار اسر و یک نفر از اعضدی خدنرار بر اسدس اولریت

 :مرد به عهران سرپرست محسر  می

 .الف ـ زوج مترفی

 .  ـ زوجه مترفی

 .( سدل بدم)18تری  فرزن) پسر مترفی مشروط بر آنکه س  وی بدالی ) پ ـ بزرگ

 .( سدل بدم)18تری  فرزن) دختر مترفی مشروط بر آنکه س  وی بدالی ) ت ـ بزرگ

 .( سدل خدنرار18ث ـ بزرگتری  عضر بدالی )

 .ج ـ حک  مرجع یضدیی

 :مرد در مرارد زیر سرپرست خدنرار تغییریدفته و یکی دیگر از اعضدی خدنرار به عهران سرپرست محسر  می 7-

طرر رسری یکی دیگر از اعضدی خدنرار را بد ترافق یک)یگر به عهران  الف ـ در صررتی اه سرپرست خدنرار به 

 .سرپرست مشخص نردی)

 .ت خدنرار بد حک  مراجع یضدیی  ـ در صررت حجر و غدئب و مفمرداالثرم)ن سرپرس

 .پ ـ وجرد حک  مرجع یضدیی مبهی بر ب)سرپرستی و تعیی  سرپرست ج)ی)

 :در مرارد زیر اعضدی خدنرار امکدن تشکیل خدنرار ج)ی) را ب)ون ویرع وایعه ازدواج خراهه) دامت ـ 8

 .اجع یضدیی( سدل خدنرار بد سرپرست بد حک  مر18الف ـ ندسدزگدری هریک از اعضدی بدالی )



 .( سدل18  ـ وسع ایتصددی اعضدی بدالی )

 .پ ـ در صررت خروج از تحت ییررمت بد حک  مراجع یضدیی

هدی  ان)  یک نفر از امخدص ایرانی بر اسدس اولریت در خدنرارهدیی اه از امخدص ایرانی و غیرایرانی تشکیل م)  ـ1تبصره

 .( ای  مدد  وظیفه سرپرستی را بر عا)  خراه) دامت6به) )

( سدل و غیرمحجرر بدم). در صررت ع)م وجرد 18در مرارد تغییر سرپرست خدنرار  سرپرست ج)ی) بدی) بدالی ) ـ2تبصره

( سدل و غیرمحجرر در خدنرار و تد زمدن تعیی  سرپرست از طرف مراجع صدحب صالحیت  خدنرار 18عضر بدالی )

 .مرد )ون سرپرست تلمی میمذارر ب

ندم متمدضیدن ج)ی)  مسته)ات و ایالم اطالعدتی  سدیر مصددیق به هررا  سدزوادر اجرایی ای  مدد  از جرله نحر  ثبت ـ3تبصره

هدیی  ترسط  الزم و مرارد جزیی مربرط به یراع) و ضرابط تعیی  ید تغییر اعضد و سرپرست خدنرار طی دستررالعرل

هدی را  و مارسدزی  امرر ایتصددی و  مسئرلیت وزارت و عضریت نردیه)گدنی از سدزمدن و وزارتخدنهادرگروهی اه بد 

و بردجه اشرر و سدزمدن اداری و  دارایی  ارتبدطدت و فهدوری اطالعدت  اطالعدت  امرر خدرجه  سدزمدن برندمه 

گردد. مصربدت ادرگرو  بد ابالغ وزیر بالغ میمرد  تایه و ااستخ)امی اشرر و اریته ام)اد امدم خریهی )ر ( تشکیل می

 .تعدون  ادر و رفد  اجتردعی در تعیی  خدنرار و سرپرست آن مالک عرل خراه) برد

مرجب یرانی  و ممررات مربرط از  ای  نادد حردیتی به عهران سرپرست و امخدصی اه به  در هر خدنرار مرسسه ـ3ماده

 .مرن) ادد مذارر هسته) به عهران عضر محسر  مینظر ایتصددی و معیشتی تحت نگا)اری ن

  اتبدع ایرانی ممی  خدرج از اشرر  مکلف مستمی  هدی مدلیدت یدنرن ( مکرر169( مدد  )8( تبصر  )2در اجرای به) ) ـ4ماده

سدنی ر بدمه). وزارت امرر خدرجه مکلف است اطالعبه ثبت درخراست و ایالم اطالعدتی خدنرار خرد در پدیگد  خدنرار می

 .آورد  و هرکدری و هردههگی الزم را بد سدزمدن معررل نردی) الزم را در ای  زمیهه به عرل 

بدم). سدزمدن  ندمه بر عا)  وزارت می ( ای  آیی 2( مدد  )8احراز وسع ایتصددی امخدص مرضرع جز ) ( به) ) ـ5ماده

گیری وسع به وزارت مهعکس نررد  و بد  مکلف است درخراست ثبت خدنرار ج)ی) ای  امخدص را جات بررسی و ان)از 

ترجه به نتیجه ارزیدبی وزارت ای)ام نردی). دستررالعرل وسع ایتصددی ترسط وزارت بد هرکدری وزارت امرر ایتصددی و 

 .ایی  اریته ام)اد امدم خریهی )ر ( و معدونت ترسعه روستدیی و مهدطق محروم اشرر تایه و ابالغ خراه) م)دار

وزارت مکلف است در بررسی و احراز مرضرع  بد ترجه به اطالعدت مرجرد در پدیگد  ملی اطالعدت رفد  ایرانیدن  ـتبصره

 .هدی بدزنشستگی و ید اطالعدت مدلی و ایتصددی آندن  ای)ام نردی) پردازی متمدضی به یکی از صه)وقو مراردی نظیر بیره 

( 1سدزمدن مرظف است بر اسدس اطالعدت مرجرد در پدیگد  اطالعدت ایتصددی خدنرار مرضرع به) )پ( مدد  ) ـ6ماده

 1389/02/11  مرر 28610/44520ندمه مردر  مرضرع تصریب  ( یدنرن ه)فره)اردن یدرانه هد7) ندمه اجرایی مدد  آیی 
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ندمه به نحری ای)ام نردی)  ندمه ظرف مش مد  از تدریخ ابالغ ای  آیی  نسبت به ایجدد پدیگد  خدنرار بر اسدس ضرابط ای  آیی 

 .صررت خردادر و هرمره) صررت پذیرد اه اعردل تغییرات در ترایب سدختدر خدنرار به 

صررت   مرن) را به از انحد مرجب تغییر در ترایب خدنرار میسدزمدن مرظف است الیه اطالعدتی اه به نحری  ـ1تبصره

الکترونیکی از مراجع ثبت اطالعدت دریدفت نردی). الیه مراجع دارن)  اطالعدت مذارر مرظف به ارایه اطالعدت 

 .بدمه) صررت الکترونیک و رایگدن به سدزمدن می به 

ترانه)  ارتبدط الکترونیک جات تبددل اطالعدت بریرار نش)  است  امخدص خراهدن اعردل تغییرات میاه  مددامی ـ2تبصره

عالو  بر درگد  پدیگد  خدنرار بد مراجعه به دفدتر پیشخران دولت  دفدتر پستی  دفدتر فهدوری اطالعدت و ارتبدطدت روستدیی 

ندمه  نسبت به ثبت درخراست ( ای  آیی  2( مدد  )3  )و ارایه م)ارک مثبته بر اسدس مصربدت ادرگرو  مرضرع تبصر

 .رس)  ای)ام نردیه) ای اه به تصریب اریسیرن تهظی  ممررات ارتبدطدت می اعردل تغییرات بر اسدس تعرفه

آناد در پدیگد  اطالعدت آن دسته از خدنرارهدی ایرانی و خدنرارهدی اتبدع خدرجی اه اطالعدت خدنرارهدی  ـ3تبصره

ندمه  ( ای  آیی 2( مدد  )3ایتصددی خدنرار وجرد ن)ارد  مرظفه) بد سدزوادر اعالمی از طرف ادرگرو  مرضرع تبصر  )

 .اطالعدت مربرط به خدنرارهدی خرد را ثبت نردیه)

بد پدیگد  یکپدرچه  سدزمدن مکلف است بد هرکدری وزارت اطالعدت نسبت به بریراری ارتبدط الکترونیک ـ4تبصره

 بد مبدرز  یدنرن ( الحدیی14( آیی   ندمه اجرایی مدد  )21اطالعدت هریتی امخدص حمیمی و حمریی خدرجی مرضرع مدد  )

به نحری ای)ام نردی) اه اطالعدت  1398/07/22هـ مرر  57101/ت92986ندمه مردر   مرضرع تصریب پرلشریی

 .ر دو پدیگد  یکسدن بدم)خدنرارهدی متشکل از اعضدی ایرانی و اتبدع خدرجی در ه

هدی بیره اجتردعی جات استفدد  از خ)مدت بیره پدیه سالمت  تدبع هد و صه)وقتعیی  افراد تبعی خدنرار در سدزمدن ـ7ماده

 .بدم)ربط می مصربدت دولت و مراجع یدنرنی ذی

پذیری دولت الکترونیکی مرضرع  داد  و اطالعدت مررد نیدز برای پدیگد  خدنرار براسدس مصربدت ادرگرو  تعدمل ـ8ماده

هدی مسئرل به صررت  عدلی فضدی مجدزی ترسط دستگد  مررای 1397/10/12مرر   97/104533مصربه مردر  

ندمه  هرگرنه  پس از سه مد  از تدریخ ابالغ ای  آیی  مرد. سدزوادرهدی ایجدد  بدی) به نحری بدم) اهالکترونیکی ارایه می

مرد در هردن روز ادری به صررت هدی مسئرل اه مهجر به تغییر در پدیگد  خدنرار میتغییر در اطالعدت دستگد  

ه سرویس هد ارایالکترونیکی از طریق مراز ملی تبددل اطالعدت در پدیگد  خدنرار اعردل م)  و ای  پدیگد  به سدیر دستگد 

 .نردی)

روزرسدنی نردی) و در چادرچر  یرانی  و  صررت مسترر به  سدزمدن مکلف است اطالعدت پدیگد  خدنرار را به ـ9ماده

پذیری دولت الکترونیکی امکدن دسترسی  عدلی فضدی مجدزی و ادرگرو  تعدمل ممررات مربرط از جرله مصربدت مررای
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هدی را  و مارسدزی  امرر خدرجه  اطالعدت و امرر ایتصددی و    وزارتخدنهصررت رایگدن برای وزارت الزم را به 

-هدی اجرایی ذی هد و سدیر دستگد دارایی )سدزمدن امرر مدلیدتی اشرر(  مراز آمدر ایران و سدزمدن ه)فره)سدزی یدرانه 

 .ربط فراه  آورد

هظرر ارایه خ)مدت به خدنرارهدی اشرر از مفدد ای  آیی  م هدی اجرایی مکلفه) در تشخیص سدختدر خدنرار به  دستگد  ـتبصره

 .ندمه تبعیت نردیه)

ندمه برای  پیگیری انجدم تکدلیف ذارم)  در ای  آیی   ندمه وظیفه ( ای  آیی 2( مدد  )3ادرگرو  مذارر در تبصر  ) ـ10ماده

عا)  دامته و مرظف است در ممدطع زمدنی مش مدهه گزارش عرلکرد خرد را به هیأت وزیران هدی اجرایی را به  دستگد 

 .ارایه نردی)

  

یدنرن اسدسی جرارری اسالمی ایران به انضردم تصریر ندمه امدر  م)  در مت  برای اطالع  138رونرمت بد ترجه به اصل 

 ریدست محترم مجلس مررای اسالمی ارسدل می مرد.

  

 رمحمدمخب

 جمهور معاوناولرئیس

  

 


