
 نظامنامه قانون تابعیت ایران

 1313بهمن  27قانون مدنی کتاب تابعیت مصوب  991بر طبق ماده  1314هیات وزراء در جلسه سوم اردیبهشت ماه 

وزارت امور خارجه نظامنامه تکالیف مربوط باجرای قانن تابعیت و اخذ مخارج دفتری را  969/5068بنا به پیشنهاد نمره 

از ان و یا تقاضای بقاء تابعیت اصلی را دارند بشرح ذیل تصویب  در مورد کسانیکه تقاضای ورود تابعیت ایران و یا خروج

 نمودند

 متن نظامنامه قانون تابعیت ایران

 :ماده اول

درخواست بقاء به تابعیت پدرشان را مینمایند باید  1313بهمن ماه  27قانون مدنی مصوب  977کسانیکه برطبق ماده 

ابق نمونه یک( که تمبر آن پنج ریال خواهد بود، تنظیم وصحت امضاء درخواستنامه خود را در روی اوراق تمبر شده )مط

و هویت آنان در ایران از طرف تشکیالت نظمیه مملکتی و درخارجه از طرف مامورین سیاسی و کنسولی ایران درذیل 

 :ورقه مزبور تصدیق و بامنضمات ذیل به وزارت امور خارجه تسلیم شود

 دو قطعه عکس   -1

 مدارکی که دال بر تابعیت خارجی پدر خود در دست دارنداسناد و    -2

 تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه اورا به تابعیت خود خواهد شناخت   -3

باسناد درخواست كننده رسیدگي خواهد نمود در صورتیكه   وزارت امور خارجه درخواست مزبور را مورد مطالعه قرار داده

( درباره او صادر و مبلغ 2ا ذيحق تشخیص دهد سند بقاء به تابعیت پدرش را )مطابق نمونه مطابق مقررات قانوني او ر

سه هزار ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند صادره تمبر الصاق و باطل می 

 .نمایند

 :2ماده 

تهای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ( درخواس19/7/1340مورخ  21876اصالحی )بموجب تصویبنامه شماره 

قانون مدنی کتاب تابعیت بعمل می آید در روی اوراق تمبر شده )مطابق نمونه  983و ماده  979ایران که بر طبق ماده 

 .( که معادل یکهزار و پانصد ریال تمبر خواهد داشت تنظیم و با اسناد ذیل تسلیم وزارت امور خارجه خواهد شد3

 قطعه عکسهشت    -1

دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اوالد صغیر او که نمودار هویت و خصوصیات شخصی     -2

 .وی و عیال و اوالد صغیر او باشد



گواهی وزارت کار دائر بر اینکه تقاضا کننده میتواند با توجه به تجربات و معلومات خود خدمات مفیدی از لحاظ امور     -3

 .فنی و تخصصی و امثال آن که مورد احتیاج کشور باشد در ایران انجام دهد

 گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی تقاضا کننده و تائید صالحیت وی برای اعطاء تابعیت ایران    -4

 ( مشتمل بر4موافقت وزارت کشور باستناد گواهی اداره شهربانی کل کشور مطابق )نمونه    -5

 عیین مدت اقامت در خواست کننده در ایرانت -الف 

 نداشتن محکومیت جنحه و جنایت غیر سیاسی -ب 

تعیین میزان دارائی بتناسب شغل درخواست کننده كه میبایستی به میزانی باشد تا معیشت مشارالیه و خانواده  -ج 

 .او را در ایران تامین نماید

نده مراسم سوگند حاکی از اینکه نسبت به قانون اساسی ایران گواهی وزارت کشور دائر بر اینکه درخواست کن -6

 وفادار می ماند اجرا کرده است

 .گواهی وزارت کشور مبنی بر اینکه تقاضا کننده به زبان فارسی تاریخ و قانون اساسی ایران آشنایی دارد -7

وزارت کشور و وزارت  -ان وزارت دادگستری را در کمیسیونی مرکب از نمایندگ 7تقاضا کننده باید موارد مذکور در ماده  -8

 .فرهنگ امتحان بدهد

اتباع بیگانه که تا تاریخ تصویب این تصویبنامه بنا به تشخیص  13/9/42مورخ  43162تبصره: )بموجب تصویبنامه شماره 

ال و اوالد ایرانی و نیز کسانیکه دارای عی  وزارت کار، دارای سابقه اقامت طوالنی و اشتغال بکار در ایران می باشند

هستند و تقاضای تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را می نمایند در صورت احراز سایر شرایط در قانون و 

 معاف خواهند بو د 22/7/1340مورخ  21876تصویبنامه شماره  3از مقرارت بند   موافقت مراجع صالحیتدار

 :ماده سوم

وزارت امور خارجه اوراق فوق الذکر را مورد مطالعه قرار داده در صورتیکه درخواست کننده را واجد شرایط مقرره برای 

ورود به تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران تشخیص دهد پیشنهاد آنرا به هیات وزراء تقدیم میدارد چنانچه پیشنهاد 

مطابق نمونه پنج( درباره درخواست کننده صادر و مبلغ ده هزار ریال مزبورمورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی )

 .بابت حقوق شانسلري از درخواست کننده مزبور دریافت و معادل آن به سند مزبور تمبر الصاق و باطل خواهد شد

 :ماده چهارم



و عیال و اوالد که اسامی مامورین سجل احوال با مالحظه سند تابعیت و رعایت مقررات مربوطه برای صاحب سند مزبور 

قانون مدنی کتاب تابعیت ورقه هویت صادر و  985و  984آنان در ظهر سند تابعیت مندرج است با رعایت مدلول مواد 

 .تاریخ و نمره سند تابعیت را در اوراق سجلی مربوطه قید خواهد نمود

 :ماده پنجم

هند به تابعیت اصلی رجوع نمایند باید اظهاریه کتبی قانون مدنی کتاب تابعیت میخوا 986نسوانی که بر طبق ماده 

)مطابق نمونه شش( تنظیم و پس از تصدیق صحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف نظمیه و در خارج از طرف 

 .مامورین سیاسی و کنسولی ایران اظهاریه مزبور را به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند

 :ماده ششم

قانون مدنی کتاب تابعیت با تبعه خارجی مزاوجت و تابعیت خارجی تحصیل می نماید  987ماده زن ایران که بر طبق 

( تنظیم و به 7بعد از وفات شوهر و یا طالق در صورت تمایل رجوع به تابعیت ایران باید درخواستنامه )مطابق نمونه 

 .وزارت امور خارجه تقدیم دارد

 :ماده هفتم

ون مدنی کتاب تابعیت درخواست خروج از تابعیت ایران را می نمایند درخواست نامه قان 988کسانیکه بر طبق ماده 

خود را در روی اوراق تمبر شده )مطابق نمونه هشت( تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آنان در ایران از طرف 

بر طبق قوانین و نظامات نظمیه و درخارج بوسیله مامورین سیاسی و کنسولی ایران به وزارت خارجه ارسال دارند تا

 مربوطه اقدام الزم بعمل آید

 :ماده هشتم

درخواست کنندگان خروج از تابعیت ایران باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواستنامه خود 

تقدیم خواهد نمود چنانچه ذکر نمایند وزارت امور خارجه در صورتیکه علل مزبور را موجه بداند پیشنهاد الزم به هیات وزار 

( درباره او صادر و مبلغ سی هزار ریال بعنوان حق 9مورد قبول یابد، سند اجازه خروج از تابعیت ایران)مطابق نمونه

 .شانسلری از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور تمبرالصاق و باطل خواهد شد

 :ماده نهم

ی کتاب تابعیت درخواست برگشت به تابعیت ایران را دارند باید درخواستنامه قانون مدن 990کسانیکه بر طبق ماده 

( که تمبر آن معادل پانصد ریال خواهد بود تنظمی و پس از تصدیق 10خود را در روی اوراق تمبر شده )مطابق نمونه 

به وزارت امور خارجه  هویت و امضای آنان در ایران از طرف نظمیه درخارج بوسیله مامورین سیاسی و کنسولی ایران

 تقدیم دارد



 :ماده دهم

 به موقع اجرا گذارده می شود 1314این نظامنامه از تاریخ دهم اردبهشت 

 :ماده یازدهم

 .وزارتین امور خارجه و کشور مامور اجرای این نظامنامه می باشند

  

 


