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 نحوه صدور مجدد گواهی والدت اتباع خارجه

 

 ویض گواهی والدت اتباع خارجهتع. الف

در مواردی که گواهی والدت به دالیلی از قبیل مستعمل شدن و یا تغییر مندرجات آن براساا  اکااا         

ود اداره ثبات اکاوات تنمای     صادره از مراجع قضائی و یا هیات های کل اختالف جهت تعویض ارائه می ش

 .کننده سند مربوط با رعایت موارد آتی نسبت به صدور گواهی مجدد اقدا  خواهد نمود

 

 مدارک الزم -1

 اصل گواهی والدت -

 نمونه تامیل شده درخواست تعویض گواهی والدت  -

 رسید پرداخت وجه ارائه خدمات سجلی -

 (سات تما  به باال باشد 51 در صورتی که)صاکب سند  3×  4دو قطعه عاس  -

 

 صدور گواهی مجدد -2

اداره ثبت اکوات محل صدور، پس از مراجعه به سند مربوط و بررسی و مطابقت گواهی و عاس ارائاه        

 51نسبت به صدور گواهی اقدا  و چنانچه سن صاکب ساند  ( در صورت الصاق به سند)شده با سند سجلی 

 .اق عاس به سند و گواهی مطابق دستورالعمل الصاق عاس اقدا  می نمایدسات به باال باشد نسبت به الص

در محل مخصوص و یا محل مناسب دیگری در سند سجلی باید تاریخ صدور گواهی والدت مجدد به        

 .قید گردد« گواهی والدت صادره... دومین، سومین و»همراه عبارت 
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 صدور مجدد گواهی والدت به جای گواهی مفقود شده. ب

 .چنانچه گواهی والدت اتباع خارجه مفقود شده باشد با رعایت موارد زیر اقدا  خواهد شد          

 

 مدارک الزم -1

نمونه تامیل شده استشهادیه مصدق دائر بر فقدان گواهی والدت که توسا  دفترخاناه اساناد رسامی      -

 باشد تایید امضا شده 

 نمونه تامیل شده درخواست صدور گواهی والدت مجدد  -

 رسید بانای دائر بر پرداخت هزینه ارائه خدمات سجلی -

 (سات باشد 51چنانچه سن صاکب گواهی باالی )تما  رخ زمینه روشن  3×  4دو قطعه عاس  -

 

 صدور گواهی -2

اقدا  خواهد نماود   2-صدور وفق بند الف برای صدور گواهی مسئوت مربوط در اداره ثبت اکوات محل     

را درج « گاواهی ناشای از فقادان   ... اولین، دومین و»و در کنار تاریخ صدور گواهی بر کسب مورد عبارت 

 /الف.خواهد کرد


