
 

 01100181010 :شناسه خدمت گواهی فوت ایرانیانصدور  :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )     نوع خدمت:

 تنظیم سند و صدور گواهی فوت: شرح خدمت

 ایرانیان داخل کشور: وفاتصدور گواهی  م

 شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی )در صورت صدور کارت( -

گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان و در صورت عدم وجود گواهی پزشک، حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره  -
 احوال محل وقوع یا محل سکونت ثبت

 ایرانیان خارج از کشور: وفاتصدور گواهی 

 شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی )در صورت صدور کارت( -

 که به تأیید نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت متوفی رسیده باشد. وفاتاصل مدرک خارجی مربوط به  -

 وری اسالمی ایران در محل اقامت متوفیگواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمه -

باشد تا از طریق اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در این خصوص اقدام ، اداره ثبت احوال موظف میوفاتتذکر: در صورت ارائه ننمودن گواهی عدم ثبت 
 نماید.
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 هارائ زمان متوسط مدت

 خدمت
 دقیقه 21تا  01

 و خارج از ساعات اداری وقت اداری ارائه خدمتساعات 

 یک بارحداکثر  تعداد بار مراجعه حضوری

)ریال( به  ه خدمتهزینه ارائ

 خدمت گیرندگان

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ(

 ریال 111/011
 بانک مرکزی 7110100010102004شماره حساب

خدمات الکترونیکی درآمد صدور کارت شناسایی و ارائه "به نام 

 داری کل کشورنزد خزانه "سازمان ثبت احوال

ت
ی به خدم

نحوه دسترس
 

 اینترنتی    

                                                 https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=63331     )اطالع رسانی( 

    /https://death.sabteahval.ir                         گواهی فوت()سامانه درخواست            

                                                                                                             پست الکترونیک    

                                                                                                 تلفن گویا یا مرکز تماس    

                                                                                                          تلفن همراه           

                                                                                                                  پیام کوتاه     

 )فقط صدور گواهی فوت اتباع ایرانی مقیم کشور( ائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدماتدفاتر ار    

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

 
 

 
 

 
 

 

 

    

ارائه مدارک مورد 

نیاز توسط مشتری 

در ادارات ثبت 

نمایندگی  احوال/

 جمهموری اسالمی

بررسی صحت و  تنظیم سند فوت

 اصالت مدارک

 صدورگواهی فوت ابطال شناسنامه

https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=13326
https://death.sabteahval.ir/

