عنوان خدمت :صدور شناسنامه ایرانیان
نوع خدمت:

شناسه خدمت100310911104 :

خدمت به شهروندان ()G2C

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت:
ثبت والدت ،تنظیم سند و صدور شناسنامه برای کلیه ایرانیان (شامل ایرانیان داخل کشور و خارج کشور )
مدارک مورد نیاز:
 -1ثبت والدت  ،تنظیم سند و صدور شناسنامه برای ایرانیان داخل کشور
 -2اصل شناسنامه پدر و مادر .
 -3اصل گواهی والدت صادره توسط پزشک یا ماما در صورت عدم گواهی والدت شهادت  2نفر شاهد
 -4فیش بانکی طبق تعرفه جاری.
تذکر :حضور یکی از والدین یا جد پدری .چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.
 -2ثبت والدت  ،تنظیم سند و صدور شناسنامه برای ایرانیان خارج ازکشور
 -5اصل شناسنامه پدر و مادر .
 -6اصل گواهی والدت خارجی صادره توسط مقامات کشور محل والدت طفل
 -7فیش بانکی طبق تعرفه جاری.

جزئیات خدمت

تذکر :درصورت عدم امکان مرجعه حضوری والدین مراجعه وکیل منسوب هر یک از آنان با اصل وکالتنامه و شناسنامه و کارت ملی وکیل
متوسط مدت زمان ارائه خدمت

یک روز کاری

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارائه خدمت (ریال) به
خدمت گیرندگان

ثبت والدت در مهلت قانونی به همراه شناسنامه

 100/000ریال

ثبت والدت بعد از مهلت قانونی (تا  3ماه) به
همراه صدور شناسنامه

 300/000ریال

ثبت والدت بعد از مهلت قانونی (از  3ماه و بعد
آن) به همراه صدور شناسنامه

 500/000ریال

4001011101012167
به نام "درآمد صدور کارت شناسایی و ارائه خدمات
الکترونیکی سازمان ثبت احوال" نزد خزانهداری کل
کشور

https://www.sabteahval.ir/tab-60.aspx

اینترنتی

نحوه دسترسی به خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

اداره ثبت
احوال

ارائه مدارک
مورد نیاز

بررسی صحت و اصالت
مدارک

تطابق با پایگاه اطالعات
ثبت احوال

تنظیم سند
والدت

صدور
شناسنامه

