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پروسه ترنزیشن پزشکی خواهند قدم در  بسیاری از افراد ترنس ساکن کشور ایران که می
کنند. مجوز تصدیق  مجوز تصدیق جنسیت اقدام میبگذارند، برای اخذ  و قانونی

جنسیت در کشور ایران برای افراد ترنس متقاضی، پس از بررسی این افراد توسط 
رواندرمانگر و تایید شدن آنها در کمیسیون پزشکی قانونی، توسط قاضی دادگاه خانواده 

هرها به همین شود. اما الزم به ذکر است که این روند در بیشتر مراکز و ش صادر می
های خاص خود را دارد. در این مقاله به چهار نکته  گیرد و پیچیدگی سادگی انجام نمی

خواهد برای اخذ مجوز تصدیق  کنیم که هر فرد ترنسی که در ایران می مهمی اشاره می
 .جنسیت اقدام کند، الزم است از آنها آگاهی داشته باشد

 یید بر ترنس بودن افراد نیستاخذ مجوز تصدیق جنسیت به منزله مهر تا  .1

پروسه اخذ  زایابی کرده و  تازگی خود را به عنوان ترنس هویت بعضی از افرادی که به
کنند که حتمًا الزم  اند، با خود فکر می مجوز تصدیق جنسیت در ایران آگاهی پیدا کرده

جوز یابی به عنوان فردی ترنس، بالفاصله قدم در مسیر اخذ م است پس از هویت
درمانی انجام دهند و مدارک  جنسیت گذاشته و سپس جراحی/هورمونتصدیق 

 .شناسایی خود را تغییر دهند

نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشته باشید این است که مجوز تصدیق جنسیت 
خواهند هورمون درمانی یا  ای قانونی برای افراد ترنسی است که می در ایران صرفًا اجازه

ای و باینری جنسیت/جنس مخالف خود زندگی کنند، و  راحی کرده و در نقش کلیشهج
اینگونه نیست که همه افراد ترنس چنین تصمیم و ترجیحی داشته باشند. ترنس بودن 

 .مساوی با مجوز گرفتن و عمل کردن نیست
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ودن مجوز تصدیق جنسیت به منزله مهر تایید بر ترنس بودن افراد نیست، چون ترنس ب
هر کسی که خودش را به  .نیازی به تایید و تصویب دیگران اعم از پزشک یا قاضی ندارد

کند، ترنس است، و هویت افراد ترنسی که به هر دلیلی  یابی می عنوان ترنس هویت
موفق به اخذ مجوز تصدیق جنسیت نشده یا مایل به اخذ مجوز تصدیق جنسیت 

د ترنسی که موفق به اخذ مجوز تصدیق جنسیت اند، درست به اندازه هویت افرا نبوده
 .اند معتبر است شده

بنابراین اگر فرد ترنسی هستید که به هر دلیلی مایل به اخذ مجوز تصدیق جنسیت 
اید، الزم است بدانید که اعتبار  نیستید یا موفق به اخذ مجوز تصدیق جنسیت نشده

به اخذ مجوز تصدیق جنسیت  هویت شما به هیچ عنوان کمتر از افرادی نیست که موفق
اید نیز،  اند. اگر فرد ترنسی هستید که موفق به اخذ مجوز تصدیق جنسیت شده شده

الزم است بدانید که مجوزتان به منزله مهر تاییدی بر ترنس بودن شما نیست، چون 
 .ترنس بودن اساسا نیاز به تأیید و تصویب دیگران ندارد

ران، قانون واحد و چهارچوب از پیش روند اخذ مجوز تصدیق جنسیت در ای .2
 ای ندارد شده تعیین

که برای اخذ مجوز تصدیق جنسیت در ایران اقدام کنید، الزم است بدانید که  پیش از این
روند اخذ مجوز تصدیق جنسیت در ایران، قانون واحد و چهارچوب از پیش 

ختلف ایران، در مراکز هایی که در شهرهای م ای ندارد؛ به این معنا که پروسه شده تعیین
پذیرد با هم متفاوت  درمانگرهای مختلف انجام می ها یا روان مختلف، توسط قاضی

گیرد، و گاهی حتی با سلیقه  بوده، غالبًا براساس علم و دانش روز دنیا صورت نمی
 .شود شخصی مراکز مختلف نیز همراه می
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است روند خود را از  در بعضی از شهرها، متقاضیان جراحی تصدیق جنسیت بهتر
ای که از  درمانگر مورد تایید پزشکی قانونی شروع کنند، سپس با نامه مراجعه به روان

کنند به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده،  درمانگر دریافت می روان
دادخواست اخذ مجوز را خطاب به دادگاه خانواده ارسال نموده، و بعد از تشکیل جلسه 

توسط قاضی به پزشکی قانونی ارجاع شوند؛ سپس از پزشکی قانونی به دادگاه 
درمانگر مورد تایید پزشکی قانونی ارجاع شوند و پس از گذراندن چندین جلسه  روان
درمانگر، مجددًا به پزشکی قانونی ارجاع شوند و در  درمانی و اخذ نامه تاییدیه روان روان

نتظر بمانند؛ پس از تأیید یا رد شدن توسط نوبت یک یا دو کمیسیون پزشکی قانونی م
پزشکی قانونی نیز، مجددًا به دادگاه مراجعه کنند تا مجوز قانونی تصدیق جنسیت 

 .برایشان صادر بشود یا نشود

در بعضی از شهرها، متقاضیان جراحی تصدیق جنسیت بهتر است روند اخذ مجوز خود 
ریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، از را مستقیمًا با تقدیم دادخواست اخذ مجوز از ط

قاضی و دادگاه شروع کنند و سپس به پزشکی قانونی ارجاع گردیده و از آنجا به 
درمانگر مورد تایید پزشکی قانونی معرفی شوند و ادامه روند را مانند توضیحات  روان

 .فوق طی کنند

روند اخذ مجوز خود در بعضی از شهرها، متقاضیان جراحی تصدیق جنسیت بهتر است 
کننده  را از دادگاه شروع نکنند، چون این امکان وجود دارد که تا زمانی که مراجعه

ای که در دادگاه تشکیل داده  درمانی است، پرونده مشغول سپری کردن جلسات روان
ترتیب فرد متقاضی متضرر گردد. در بعضی از شهرها نیز، پزشکی  شده بسته شود و بدین

درمانگر مورد تایید ارجاع دهد، وی را ملزم به  که فرد متقاضی را به روان این قانونی برای
 .کند ارائه نامه از دادگاه می
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در بعضی از شهرها بهتر است فرد متقاضی اخذ مجوز از همان ابتدا دادخواست تصدیق 
کردن جنسیت و تغییر نام را با هم در یک دادخواست ارائه کند تا بتواند بعد از سپری 

که نیاز به تقدیم دادخواست جدیدی درخصوص تغییر نام  پروسه ترنزیشن بدون این
باشد، اجازه تغییر مدارک شناسایی خود را نیز با مراجعه به همان قاضی که حکم مجوز را 
برایش صادر کرده کسب کند. در بعضی از شهرها نیز بهتر است این کار صورت نگیرد، و 

ی کردن پروسه ترنزیشن دادخواست مجددی خطاب به دادگاه فرد متقاضی بعد از سپر 
 .ای خود تقدیم نماید حقوقی برای تغییر نام و مشخصات شناسنامه

در بعضی از شهرها، حکم مجوز صادر شده توسط قاضی تا همیشه معتبر است، اما در 
بعضی از شهرها مجوز صادر شده اعتبار محدودی دارد. در بعضی از شهرها، پزشکی 

خواهند مواردی مانند معاینه پرده  کنندگان می درمانگر از مراجعه انونی، قاضی یا روانق
 انجام نیز را …بکارت و سینه برای مردان ترنس، سونوگرافی، آزمایش کاریوتایپ و 

نسیت صحیح کننده بخواهند که تا مدتی در نقش ج است از مراجعه ممکن یا دهند،
یکی از والدین را حتی برای حداقل است حضور  که ممکن خود زندگی کند، یا این

سال الزامی بدانند تا از رضایت خانواده فرد ترنس اطمینان حاصل  18متقاضیان باالی 
 .کنند

در چنین شرایطی، بهترین کار این است که حتما با افراد ترنسی که اخیرًا در شهر محل 
تصدیق جنسیت در شهر اند در ارتباط باشید و روند اخذ مجوز  تان مجوز گرفته سکونت

در شرایطی که هیچ قانون واحد و از پیش  .تان را از آنها جویا شوید محل سکونت
ای برای صدور مجوز تصدیق جنسیت در ایران وجود ندارد، تنها تجربیات  شده تعیین

اند برایتان راهگشا بوده و مسیری که  تان که این مسیر را پیموده سایر دوستان ترنس
 .سازد تر می را برایتان روشن پیش رو دارید
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درمانگرتان بخواهید تا افراد ترنسی که  توانید از پزشکی قانونی، بهزیستی، یا روان می
اند را با اجازه خودشان به شما معرفی کنند تا بتوانید با آنها در  تازگی مجوز گرفته به

جوی افراد های اجتماعی آنالین در جست توانید در شبکه تماس باشید. همچنین می
تان موفق به اخذ مجوز تصدیق جنسیت  ترنسی باشید که به تازگی از شهر محل سکونت

 .اند شده

های آموزشی ویژه مردان و زنان ترنسی دارد که  نیز در تلگرام گروه سنتر ترنس شبکه هلپ
ند قدم در مسیر اخذ مجوز تصدیق جنسیت بگذارند. در صورت تمایل به عضویت ا مایل

تان با سایر افراد ترنسی  وزشی و تبادل تجربیات اخذ مجوز تصدیق جنسیتدر گروه آم
 توانید به آیدی آقای محمد ند، میا که مانند خودتان در مسیر اخذ مجوز قدم گذاشته

های آموزشی  در گروهبهامین آسمانی در تلگرام مراجعه نموده، درخواست عضویت خود 
 .تان پاسخ داده شود درخواست مطرح نمایید و مدتی صبوری کنید تا بهرا 

 آيدى تلگرام آقاى محمد بهامين آسمانى 
 /mohammadbahaminhttps://t.me

روند مجوز تصدیق جنسیت »سنتر به دسته  ترنس توانید در وبسایت هلپ همچنین می
عه نمایید، تجربیات بسیاری از افرادی که در ایران موفق به اخذ مجوز مراج «در ایران

اند را مطالعه نموده و با پروسه اخذ مجوز در شهرهای مختلف  تصدیق جنسیت شده
 .آشنا شوید
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 های پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت را مدنظر قرار دهید هزینه .3

ترنسی که از حمایت خانواده خصوص برای افراد  پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت، به
که قدم  بر باشد. پیش از این تواند بسیار هزینه برخوردار نیستند یا درآمد اندکی دارند، می

های این  در پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت بگذارید، ابتدا از حد و حدود هزینه
ه پروسه آگاه شوید. در حالت کلی، الزم است هزینه دادخواست اخذ مجوز، مراجعه ب

درمانی، و  دادگاه و پزشکی قانونی، کمسیون)ها(ی پزشکی قانونی، چندین جلسه روان
موارد دیگری که ممکن است از شما بخواهند از جمله معاینه پرده بکارت و سینه برای 

 .دهید قرار مدنظر را …مردان ترنس، آزمایش هورمونی و کاریوتایپ و 

تازگی در شهر محل  از افرادی که به ها بهتر است در خصوص حد و حدود این هزینه
با شرکت اند سوال کنید، و  تان موفق به اخذ مجوز تصدیق جنسیت شده سکونت

تان  های پزشکی درمانی یا آزمایش های روان تان تماس بگیرید و ببینید آیا هزینه بیمه
ت که تح تان بخواهید مراکزی از بیمه که خیر؛ گیرد یا این تحت پوشش بیمه قرار می

های  پوشش بیمه قرار دارند را به شما معرفی کنند تا بتوانید با هزینه کمتری آزمایش
 .درخواست شده را انجام دهید
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ها و باورهای نادرست مقابله  سطح دانش و اطالعات خود را باال ببرید و با کلیشه .4
 کنید

اگر ابتدا و پیش از هر توضیح دیگری الزم است به این نکته توجه داشته باشید که 
خواهید قدم در پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت بگذارید، فقط و فقط به  می

افراد  .درمانگرهای مورد تایید پزشکی قانونی شهر محل سکونت خود مراجعه کنید روان
درمانگری گذرانده و تاییدیه  نظر روان نی تحتدرما اند که چندین جلسه روان ترنسی بوده

گرفته بودند، اما پس از مراجعه به پزشکی قانونی متوجه شده بودند که تاییدیه 
اند مورد تایید پزشکی قانونی نبوده، و متاسفانه  کرده درمانگری که به او مراجعه می روان

مورد  هایدرمانگر می روانوقت شده بودند. بنابراین حتمًا اسا متحمل ضرر مالی و اتالف
تان را مستقیمًا از خود پزشکی قانونی جویا  تأیید پزشکی قانونی شهر محل سکونت

 .شوید و برای اخذ مجوز تصدیق جنسیت فقط به آنها مراجعه نمایید

تر نیز ذکر گردید، پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت در ایران غالبًا  همانطور که پیش
پذیرد؛ این پروسه همچنان براساس ضوابط منسوخی  ام نمیبراساس علم روز دنیا انج

گیرد که سالیان سال است در جوامع علمی جایگاهی ندارند. بنابراین اگر  صورت می
خواهید به عنوان فردی ترنس، قدم در پروسه اخذ مجوز بگذارید، الزم است پیش از  می

عه منابع معتبر افزایش شروع این روند، ابتدا سطح دانش و اطالعات خود را با مطال
 .دهید
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الزم است پیش از شروع روند اخذ مجوز تصدیق جنسیت، از این نکته آگاه باشید که 
کننده است، نه ترنس بودن  مراجعه« مالل جنسیتی»درمانگر صرفًا سنجیدن  وظیفه روان
، و هویت فرد نیست بودن ترنس ۀمالل جنسیتی الزمالزم است بدانید که  .یا نبودن او

خواهد فقط پوشش خود را تغییر دهد درست به اندازه هویت فرد ترنس  ترنسی که می
خواهد عمل ناحیه تناسلی را نیز انجام دهد معتبر است، و عمل کردن یا  دیگری که می

 .کند از بقیه نمی« تر ترنس»ا هورمون درمانی کردن، هیچ فرد ترنسی ر

وجود ندارد، و هر « ترنس واقعی»و  «نما ترنس» الزم است بدانید که چیزی به عنوان
کند، ترنس است. الزم است بدانید  یابی می فردی که خودش را به عنوان ترنس هویت

ترنس بودن ارتباطی به نوع پوشش، آرایش و ظاهر افراد ندارد، و از روی ظاهر افراد که 
انزجار از اندام »توان به ترنس بودن یا نبودن آنها پی برد. الزم است بدانید که  نمی

های مالل جنسیتی است، نه ترنس بودن، و اینگونه نیست که  یکی از نشانه« جنسی
کنند؛ و هویت « انزجار»م جنسی یا بدن خود احساس همه افراد ترنس نسبت به اندا

 .نیستند به اندازه سایر افراد ترنس معتبر است «متنفر» افراد ترنسی که از بدن خود

ها و عباراتی نظیر  نیست، و واژه اختالل و بیماریالزم است بدانید که ترنس بودن 
ترنسکشوال »و « ترنسکشوال اولیه»، «اختالل هویت جنسیتی»و « ترنسکشوالیسم»

درمانگر  اند. الزم است بدانید که وظیفه روان هاست که منسوخ شده سال« ثانویه
ه و تحت فشار گذاشتن او برای پذیرش جنس/جنسیتی کنند بازجویی کردن از مراجعه

درمانگر ایجاد  نیست که در بدو تولد به او نسبت داده شده است، بلکه وظیفه روان
کننده است تا وی بتواند در کمال آرامش به  فضایی دوستانه و صمیمانه برای مراجعه

 .گیری کند اش بهتر تصمیم خودشناسی کافی برسد و برای زندگی
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است بدانید که هویت جنسیتی ارتباطی با گرایش جنسی یا نوع روابط جنسی  الزم
توانند هر نوع گرایش جنسی  می (سیسجندر )غیرترنسندارد. افراد ترنس مانند افراد 

د رابطه جنسی برقرار کنند، و نوع دهن داشته باشند یا به هر صورتی که ترجیح می
گرایش جنسی یا روابط جنسی آنها ارتباطی به ترنس بودنشان ندارد. الزم است بدانید 

هستند، درست همانطور که بعضی از افراد  کارگر جنسیبعضی از افراد ترنس، 
شود که کسی از ترنس  کارگر جنسی هستند؛ کارگر جنسی بودن باعث نمی سیسجندر،

 .بودن ساقط شود

خواهید تغییرات مثبتی در شرایط موجود ایجاد  و در پایان الزم است بدانید که اگر می
کنید، وظیفه شما به عنوان فرد ترنسی که طی پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت به 

کنید این است که ابتدا سطح آگاهی و اطالعات  میافراد و مراکز مختلف مراجعه 
ها و باورهای  خویش را باال ببرید، از حق و حقوقتان آگاه باشید، و سپس با کلیشه

نادرست مقابله کنید و در جهت افزایش سطح آگاهی مراجعی که با آنها سروکار دارید 
 بیشتر آگاهی کسب جهت. بکوشید …درمانگر و  اعم از قاضی، پزشکی قانونی، روان

توانید سری مقاالت  نادرست رایج در جامعه ترنس ایران می باورهای درمورد
، و اینجا، اینجا، اینجاچهارقسمتی که در این زمینه نوشته شده است را به ترتیب، از 

 .مطالعه نمایید اینجا
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که در پروسه اخذ مجوز تصدیق جنسیت قدم بگذارید،  پیش از این نکته پایانی؛ به عنوان
تان موفق به  تالش کنید تا جای ممکن با افراد ترنسی که اخیرًا در شهر محل سکونت

 .اند ارتباط برقرار نموده و از نقشه راه پیش رویتان آگاهی پیدا کنید اخذ مجوز شده
تالش کنید به  کنید، می مراجعه …قانونی، قاضی و  موقعی که به رواندرمانگر، پزشکی

ای یا غیرعلمی، با شایعات و باورهای نادرست مقابله  جای طرح کردن مسائل کلیشه
تان را تحت هیچ شرایطی قضاوت نکنید و ترنس بودن آنها را زیر  کنید، دوستان ترنس

نیز بشناسانید. و سوال نبرید، تنوع جامعه ترنس را به رسمیت شناخته و به دیگران 
همیشه یادتان باشد، شما برای ترنس بودنتان نیازی به تایید و تصویب هیچ پزشک یا 

شود که جنسیتش با جنسیتی که در بدو تولد به  مرکزی ندارید. ترنس به فردی گفته می
او نسبت داده شده متفاوت است؛ هر فرد ترنسی که خودش را به عنوان ترنس 

نداشته   که مالل جنسیتی داشته یا نظر از این نس است، صرفکند تر یابی می هویت
 .باشد
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