دستورالعمل« نحوه استفاده از سامانه صدور گواهي تجرد »

به منظور تسريع در رسيدگي به درخواست هاي صدور گوواهي ترورد توسود ادارل ثوت وت
احوال امورخارجه ،اين دستورالعمت جهت استفادل از درگال خدمات الكترونيكي صدور گواهي ترورد
با رعايت دستورالعمت شمارل /72ش ع 38/1/72-مصوب شورايعالي ت احوال تصويب مي گردد:
 -1اشخاص مندرج در بند  8دسوتورالعمت موورد اشوارل مويتواننود از رريود درگوال خودمات
الكترونيكي سازمان ت احوال ثشور به نشاني  www.Sabte ahval.irتقاضاي گوواهي
تررد نمايند.
 -7مسئول اخذ درخواست گواهي تررد در ادارل ثت ت احوال امورخارجوه روزانوه بوه درگوال
مربوط در سايت سازمان مراجعه و درصورت مشواهدل تقاضواي گوواهي ترورد در ن ،نسوخه
چاپي تهيه و به رويت رئيس ادارل ميرساند.
 -8رئيس ادارل ،پس از رويت درخواست و دستور ت در دبيرخانه ،مراتوب را بوا ديود يوريوت
جهت اددام به مسئول مربوط ارجاع مينمايد.
 -4مسئول مربوط ابتدا مشخصات اعالمي متقاضي را از رريد سوامانه اسوتعالم الكترونيكوي
بررسي مي نمايد.
 -5در صورتيكه مشخصات اعالمي ،مغايرتي با ارالعات موجود در پايگال داشته باشد ،مراتوب
را ري پيغامي به متقاضي ابالغ و ارسال مدارك الزم از رريد مقتضي (پسوت يوا نموابر و يوا
تحويت حضوري) براي رسيدگي برابر دستورالعمتهاي ابالغي را درخواست مينمايد.
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 -6چنانچه ارالعات اعالم شدل از ناحيه متقاضي با ارالعات موجود در پايگال تط يد داشوت،
براي دريايت تحوالت ازدواج و روال برابور نمونوه شومارل يو

از محوت صودور شناسونامه

متقاضي استعالم الزم صورت مي گيرد.
 -2در صورتيكه ارالعات موجود در سند سرلي با ارالعات اعالمي (توسد متقاضوي منودرج
در برگ درخواست) مغايرت داشته باشد مسئول مربوط مكلف است صدور گواهي را متودوف و
مراتب را ري پيغامي به متقاضي ابالغ و ارسال مدارك مورد نظر را درخواست نمايد.
 -3درصورت مطابقت مندرجات سند سرلي با اظهارات متقاضوي ،نسو ت بوه صودور گوواهي
تررد اددام و گواهي در محت مناس ي نگهداري مي شود.
 -2مسئول مربوط مكلف است به محض صدور ،مراتب را ري پيغامي م ني بر اينكه« :گواهي
تررد شما صادر شدل است لطفاً براي تحويت گريتن ن با در دست داشتن اصوت شناسونامه ،
شمارل رهگيري و رسيد هزينه پرداختي به ادارل ثت وت احووال امورخارجوه وادوع در ا اموام
خميني (رل) ابتداي ا شيخ هادي ساختمان شمارل  6ر قوه اول مراجعوه يرمائيود» بوه اروالع
متقاضي برساند.
 -11مسئول ذيربد در ادارل ثت ت احوال امور خارجه موظف است پس از تط يود و ثنتورل
اصت مدارك متقاضي (شناسنامه ،ثارت شناسايي ملي و رسيد بوانكي) بوا مودارك دريوايتي و
مالحظه عدم مغايرت بين نها و پس از اخذ امضا در بورگ درخواسوت صودور گوواهي ترورد
نس ت به تحويت گواهي صادرل اددام نمايد.
 -11مسئول ذيربد در ادارل ثت ت احوال امورخارجه ،به محض تحويت گواهي تررد مراتب
را در درگال الكترونيكي اجرا و سوابد را بايگاني مي نمايد.
 -17ادارل ثت ت احوال امورخارجه مكلوف اسوت رونوشوت گوواهي هواي صوادرل را جهوت
استفادل در دايرل تأييد اسناد به ادارل سرالت و احوال شخصيه وزارت امورخارجه ارسال نمايد.
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ت صرل  :ادارل سرالت و احوال شخصيه وزارت امورخارجوه مكلوف اسوت ترجموه ن دسوته از
گواهي تررد هائي را تأييد نمايد ثه رونوشت ن را د الً از ادارل ثوت وت احووال امورخارجوه
دريايت نمودل است.
 -18مار گواهي هاي صادر شدل صرياً از رريد ادارل ثت ت احوال امورخارجه تهيه و اعالم
خواهد شد .يعاليت ادارات شهرستانها در اين رابطه در مار اسوتعالمهاي صوورت گريتوه از ن
ادارل محاس ه خواهد شد.الف/
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