
:خدمتزیر/ خدمت2شناسه
10031088101

اخذ درخواست صدور گواهی تجرد :1خدمتزیر/خدمتعنوان 

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلیلکترونیکی ا ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

سی دقیقه):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 
اصل شناسنامه متقاضی

تکمیل فرم درخواست

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7موضوع پرداختو ) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
به نام خزانه بانک ملی14016حساب شماره وپزکبانارائه خدمت  گواهی تجردصدورریال500000

:9هااستعالم
33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

sabteahval.ir:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس منا

امدساز طریق شبکه :شکایاتيي ارائهرویه
13مرتبط با خدمتهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ

)29/1/83- ش ع/27براساس بخشنامه (
:14االت متداولسؤبه پاسخ

وزارت امورخارجه نهایی نمایندگیصدور گواهی تجرد از طریق چه مرجعی امکان پذیر می باشد؟ اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ویا ادارات ثبت احوال مرکز استا- 1
.وجود دارد

اصل شناسنامه-مدارك الزم جهت صدور گواهی تجرد چیست؟ درخواست متقاضی- 2
وکیل یا نماینده قانونی با تعیین عنوان دقیق خدمت- رخواست صدور گواهی تجرد نمایند؟صاحب سندچه کسانی می توانند د- 3

انجام،باشندمیامورخارجهوزارتنمایندگیدارايکهاستانهامراکزاحوالثبتاداراتیاوکشورازخارجایرانیانهویتیامورکلادارهدر:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه
پذیردمی

رضا رستمیان                 : ي فرمنام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

)معاون/ مدیر: (ي فرمنام و نام خانوادگی تأیید کننده
33322256مسعود احسانی: شماره تماس

اداره ثبت احوال

مرکز استان 
دادن مدارک 

الزم
تطابق با پایگاه بررسی مدارک

اطالعات ثبت 
احوال

صدور گواھی 
تجرد



00010013001:زیرخدمت/ خدمت2شناسه ثبت تغییر نشانی:1زیرخدمت/عنوان خدمت
:3نوع خدمت

 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(هاي دولتیخدمت به دیگر دستگاه)G2G(
:4ي دسترسی به خدمتنحوه
حضوري در میزخدمتحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکیترکیبی از حضوري و الکترونیکی(یمه الکترونیکی ن(

دقیقه5):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6مدارك مورد نیاز جهت انجام خدمت
داشتن سري سریال کارت شناسایی ملی یا کارت هوشمند ملی- 1
درج تلفن همراه و تلفن ثابت- 2

8بانکیابشماره حس/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
.عالم تغییر نشانی از طریق سایت رایگان می باشداارائه خدمت 

:9هااستعالم
:شماره تماس مستقیم :10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

http://1091190009019/neshani:11آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه

: 12مرتبط باخدمت)هاي(رس سامانهنامو آد
:ي شکایاتي ارائهرویه

مطابق قانون چنانچه نشانی محل سکونت هر یک از هموطنان تغییر نماید می بایست آن را در اسرع وقت به اداره ثبت :13هاي مرتبط با خدمتنامهقوانین و مقرّرات و آیین
.احوال اطالع دهد

:14پاسخ به سؤاالت متداول
.باشندمیملیهوشمندکارتیاملیشناساییکارتدارايکهاستسالی15بااليافرادویژهسامانهاین

.شدنخواهدجدیدکارتصدوربهمنجرسایتاینطریقازنشانیتغییراعالم

.فرمائیدحاصلتماس60902462و60902461تلفنهايشمارهبااداريساعاتمشکل،درهرگونهبروزصورتدرلطفا

.باشدمیمیسرجدیددرخواستثبتطریقازفقطاطالعاتاصالحامکان
:15)فلوچارت(ي خدمت فرایند ارائه

رضا رستمیان:ي فرمنام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256

مسعود احسانی)معاون/ مدیر: (ي فرمنام و نام خانوادگی تأیید کننده
33322256:ماره تماسش



10031093000:زیرخدمت/ خدمت2شناسه کارت هوشمند ملیثبت نام:1زیرخدمت/عنوان خدمت

:3نوع خدمت
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(هاي دولتیخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4ي دسترسی به خدمتنحوه
حضوري در میزخدمتحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلیونیکی الکتر ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

روز30تا 15):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6مدارك مورد نیاز جهت انجام خدمت
عکسداراصل شناسنامه- 1
کد ملی و کد پستی و نشانی محل سکونت- 2

8بانکیشماره حساب/ي پرداختنحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
ارائه خدمت 

4001011101012167
سازمان ثبت تمرکز وجوه حاصل از صدور کارت هوشمند ملی“به نام 

داري کل کشورنزد خزانه ”احوال

هزینه صدور کارت000/250

ثبت احوالاطالعات هویتی توسط سیستم استعالم هویتی سازمانراستی آزمایی:9هااستعالم
02333322256:شماره تماس مستقیم لیال خالصی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

https://www.ncr.ir:11آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه

سامانه استعالم هویت انفرادي: 12مرتبط باخدمت)هاي(و آدرس سامانهنام

:ي شکایاتي ارائهرویه
:13هاي مرتبط با خدمتنامهنقوانین و مقرّرات و آیی

صدور کارت شناسائی–فصل هفتم 

سال به باال است باید داراي کارت شناسائی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند کارت 15در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعالم کند کسانی که سن آنها از -38ماده 
ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسائی و . انی محل سکونت و گروههاي اصلی خون خواهد بودشناسائی حاوي مشخصات و اثر انگشت و عکس و نش

آیین نامه اجرائی تعیین چگونگی تحصیل اطالعات مربوط به سکونت و سایر اطالعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که براي صغار و مجانین کارت شناسائی اخذ نمایند در
.خواهد شد

).شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران ) 13/11/58الیحه قانونی ( حذف شد -39اده م

:14پاسخ به سؤاالت متداول
من در حال حاضر کارت ملی خود را دریافت نکرده یا کارت ملی موقت دارم، آیا می توانم براي دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنم؟

.و تکمیل اطالعات اقدام به ثبت نام کارت هوشمند ملی نماییدwww.ncr.irبا مراجعه به آدرس بلی در صورتیکه واجد شرایط باشید

آیا با دریافت کارت هوشمند ملی، شماره ملی جدید براي من در نظر گرفته خواهد شد؟6.
.شماره ملی هر فرد عددي منحصر به فرد و ثابت بوده که با تعویض کارت، تغییر نخواهد کرد. خیر

چگونه می توانم فرآیند ثبت نام خود را پیگیري نمایم؟. شماره رهگیري خود را فراموش کرده ام7.
.تماس حاصل فرمایید021-66710270وwww.ncr.irدر پورتال"بازیابی کد رهگیري"در صورت فراموشی کد رهگیري، با مراجعه به بخش 

آیا امکان تصحیح اطالعات وجود دارد؟. وارد کرده امدر هنگام ثبت نام، بخشی از اطالعات را به اشتباه8.
و وارد کردن "ویرایش ثبت نام قبلی">""=span""=<از قبیل شماره ملی ، تاریخ تولد و سریال شناسنامه، در هنگام ثبت نام، با مراجعه در صورت درج اشتباه اطالعات



و در مورد اصالح سایر اقالم اطالعاتی درخواست بایستی در دفتر مربوطه ابطال شود تا . اضی وجود خواهد داشتشماره ملی و تاریخ تولد ، امکان ویرایش اطالعات براي متق
.امکان ویرایش مجدد فراهم گردد

در هنگام مراجعه به دفتر پیشخوان براي تکمیل ثبت نام و یا تحویل کارت چه مدارکی را باید همراه داشته باشم؟9.
.ارائه اصل شناسنامه و رسید درخواست کارت هوشمند ملی ضروري می باشد

پس از انجام پیش ثبت نام، براي رهگیري به وب سایت مراجعه . وارد کرده ام-شناسنامه و کارت ملی-در هنگام ثبت نام، تمامی اطالعات را مطابق با مدارك هویتی خود10.
براي رفع این مشکل چه کاري باید انجام دهم؟.د شده با اطالعات موجود در بانک اطالعات هویتی ثبت احوال دریافت کرده امو پیامی مبنی بر عدم مطابقت اطالعات وار

ن بت نام به نزدیکتریپس از اطمینان از صحت اطالعات وارد شده مطابق مدارك هویتی جهت بررسی و رفع مشکل با در دست داشتن مدارك هویتی و شماره پیگیري پیش ث
.اداره ثبت احوال مراجعه نمایید

حال براي تکمیل ثبت نام چه کاري باید انجام . براي تکمیل ثبت نام در دفتر پیشخوان نوبت گیري کرده ام، اما به دالیلی موفق به حضور در دفتر در تاریخ مقرر نشدم11.
دهم؟

پس از گذشت این مدت، شما دوباره مجاز به نوبت گیري در دفتر پیشخوان . وبت گیري دوباره نخواهید بودروز مجاز به ن3در صورت عدم مراجعه به دفتر در تاریخ مقرر، شما تا 
.خواهید بود
براي دریافت کارت المثنی چه مراحلی را باید طی کنم؟. کارت هوشمند ملی خود را گم کرده ام12.

.به نزدیکترین اداره ثبت احوال مراجعه نمایید
ت هوشمند ملی چقدر است؟هزینه صدور کار13.

تومان بوده و در هنگام ثبت نام به صورت الکترونیکی دریافت و به حساب خزانه واریز می شود ، الزم به ذکر است این 20000مطابق تعرفه، 95هزینه هر قطعه کارت در سال 
تومان و چنانچه 9000ثبت نام در دفاتر پیشخوان خدمات دولت وپست حداکثر هزینه تکمیل . هزینه بدون احتساب تعرفه هاي دفاتر پیشخوان خدمات دولت و پست می باشد

.تومان جداگانه دریافت می نمایند2000تحویل کارت هم انجام دهند 
آیا براي ادامه ثبت نام باید دوباره نوبت گیري کنم؟. به دالیلی موفق به تکمیل فرآیند ثبت نام نشده و ثبت نام من ناتمام مانده است14.

در این شرایط، هنگام . اقدام به اخذ نوبت نماییدwww.ncr.irچنانچه تکمیل ثبت نام شما ناتمام مانده و بیش از یک ماه از تاریخ مراجعه شما به دفتر گذشته باشد، باید 
.نوبت گیري دوباره، شما تنها مجاز به انتخاب همان دفتر پیشخوان خواهید بود

ملی، کارت ملی کاغذي من باطل خواهد شد؟آیا با دریافت کارت هوشمند15.
.کارت هوشمند ملی جایگزین کارت ملی کاغذي بوده و در زمان تحویل کارت هوشمند ملی، کارت . بلی
جهت پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی چه باید کرد؟16.

گی موجود در فرم را ثبت و در صورت وجود نقص مجدداً در بخش ویرایش مراجعه و اطالعات فردي و خانوادwww.ncr.irجهت پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی به آدرس 
پس از ثبت نهایی مراحل ثبت نام ، فیش مربوطه را بصورت الکترونیکی پرداخت و سپس اقدام به نوبت گیري جهت انجام . ثبت نام ، اقدام به ویرایش اطالعات خود نمایید 

جهت راهنمایی تماس حاصل فرمایید66710270روز خطا یا مشکل با شماره در صورت تکمیل مراحل و ب.مراحل بعدي نمایید

:15)فلوچارت(ي خدمت فرایند ارائه

رضا رستمیان:   ي فرمنام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی)معاون/ مدیر: (ي فرمنام و نام خانوادگی تأیید کننده
33322256:ماسشماره ت



:خدمتزیر/ خدمت2شناسه اخذ گواهی صدور مشخصات:1خدمتزیر/خدمتعنوان 
:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکیترکیبی از حضوري و الکترونیکی(کترونیکی نیمه ال(

همانروز):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 
معرفی نامه از مراجع ذیصالح- 1
تکمیل فرم مفقودي شناسنامه- 2

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7رداختو موضوع پ) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
ارائه خدمت 

بانک ملی به حساب خزانه14016پز وبانک به حساب شماره  الری100000اجراي آراء

:9هااستعالم
33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

sabteahval.ir:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهس و آدرنام
امدسمراجعه به :شکایاتيي ارائهرویه

:13مرتبط با خدمتهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ
:14االت متداولسؤبه پاسخ

ري،قضائی یا انتظامی اعم گواهی مشخصات به چه افرادي داده می شود؟ به افرادي که به جهت مفقود شدن شناسنامه نیاز به ارائه مشخصات سجلی تأییدشده به مراجع ادا- 1
.دارند... از دادگاه ها، اداره گذرنامه و

نامه مراجع ذیصالح-درخواست متقاضی-ه مدارك الزم جهت صدور گواهی مشخصات چیست؟ تکمیل فرم مفقودي شناسنام- 2
:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه

1 -
2 -

رضا رستمیان:فرمينام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

33322256:اره تماسشم(مسعود احسانی:فرمينام و نام خانوادگی تأیید کننده

درخواست ثبت 
المثنی

ارائھ معرفی نامھ از 
اداره کل گذر نامھ وسایر 
مراجع

بررسی سوابق 
ھویتی متقاضی 

در پایگاه

صدور گواھی مشخصات 
عکسداربررسی سوابق 
ھویتی متقاضی در 

پایگاه



10031092104:خدمتزیر/ خدمت2شناسه هیات حل اختالف واحکام دادگاهها در ارتباط با دعاوي ءاجراي آرا:1خدمتزیر/خدمتعنوان 
)سامانه(مربوط به ثبت احوال در اسناد 

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتسترسی بهي دنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

یک ):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه
:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 

دادنامه برابر اصل شده- 1
شناسنامهاصل - 2

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
ارائه خدمت 

بانک ملی حساب خزانه14016وبانک پز هویتیاسناددرقضاییریال اجرائ احکام700000

هبانک ملی حساب خزان14016پزوبانک  ریال300000
اختالفحلهیأتهايازرسیدگیدرخواست

:9هااستعالم
33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس نام
سامانه سامد:شکایاتيي ارائهرویه

:13مرتبط با خدمتهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ
:14االت متداولسؤبه پاسخ

وکیل یا نماینده قانونی -سال باشد18ولی قانونی در صورتی که صاحب سند زیر-سال18چه افرادي می توانند متقاضی اجرا آرا در سند سجلی باشند؟ صاحب سند باالي - 1
.صاحب سند

تصویرمدارك مثبت سمت متقاضی در صورتیکه درخواست کننده غیر از -خواست متقاضیحضور ودر-مدارك الزم براي اجرا آرا قطعی در اسناد سجلی چیست؟اصل شناسنامه- 2
حکم قطعی دادگاه ویا تصویر مصدق آن ویا راي صادره از هیأت حل اختالف اداره ثبت احوال- صاحبسند باشد

:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه

رسیدگی از ه 
5 -
5
-5

ارائھ اقرار -
نامھ نسب 

واصل 
شناسنامھ

اخذ درخواست
رسیدگی از ھیات 

حل اختالف
جمع بندی وصدور رای 

ذ تصمیممقتضی واتخا
خذ ا

درخواست 
اجرا

اعمال فرم 
تغییرات 

وتوضیحات در 
پایگاه



رضا رستمیان:فرميگی تکمیل کنندهنام و نام خانواد
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی:فرمينام و نام خانوادگی تأیید کننده
33322256:اره تماسشم



:خدمتزیر/ خدمت2شناسه
10031094000

ملیشمارهتأییدیه،وفات،مشخصاتگواهیقبیلازصدورگواهی:1خدمتزیر/خدمتعنوان 
امامامدادکمیتهوبهزیستیباستثناءهویتیمشخصاتاستعالمبهکتبیپاسخهمچنینو

خمینی

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

همانروز):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتد نیاز مدارك مور
اصل شناسنامه- 1

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
ارائه خدمت 

4001011101005724وبانک به نام خزانهپز الری100000گواهیصدورانواع

:9هااستعالم

33322256:مستقیمشماره تماس انیمسعود احس:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه
نی

:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس نام
سامانه سامد:شکایاتيي ارائهرویه

:13مرتبط با خدمتهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ

:14االت متداولسؤبه پاسخ
سال15شود؟به افراد باالي تأییدیه شماره ملی به چه افرادي داده می - 1
حضور صاحب شناسنامه یا نماینده قانونی او- اصل شناسنامه-براي صدور تأییدیه شماره ملی چه مدارکی نیاز است؟ درخواست کتبی - 2

:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه
1 -
2 -
بررسی- 3

رضا رستمیان:فرمينام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

33322256:اره تماسشم(مسعود احسانی:فرمينام و نام خانوادگی تأیید کننده

ثبت درخواست 
المثنی

ارائھ معرفی نامھ از 
اداره کل گذر نامھ 
وسایر مراجع

صدور گواھی
مشخصات 
عکسدار

بررسی سوابق 
ھویتی متقاضی در 
پایگاه



:خدمتزیر/ خدمت2شناسه
10031088000:ثبت ازدواج

ثبت تحوالت راجع به ازدواج وطالق در شناسنامه وپایگاه :1خدمتزیر/خدمتعنوان 
الکترونیکی اسناد 

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

یک روز):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 
اصل سند ازدواج- 1
اصل شناسنامه- 2
خت هزینه طبق تعرفهپردا- 3

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
ارائه خدمت 

خزانه بانک ملی14016وبانک به حساب شماره از طریق پز  ریال 50000ثبت تحوالت راجع به ازدواج 

خزانه بانک ملی14016از طریق پز وبانک به حساب شماره  ریال20000ناسنامهوطالق در ش

:9هااستعالم
33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس نام
امدسسامانه :شکایاتيي ارائهرویه

ماههرپایاندرموظفندطالقدفاتر. باشدمیاستانهاکلاداراتدسترسدرolapسامانهطریقازطالقاعالمیهزارش:13با خدمتمرتبطهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ
)کشور1397سالبودجهقانونبرابر( نمایندواریزرامربوطهتعرفهطالقواقعههرازاءبه

:14االت متداولسؤبه پاسخ
اصل شناسنامه هایی که درخواست درج واقعه در آن درخواست شده -)ازدواج یا طالق(مدارك الزم جهت ثبت ازدواج وطالق در اسناد سجلی چیست؟ اصل سند مربوطه- 1

درخواست صاحب شناسنامه یا نماینده قانونی با ارائه مدارك مثبت سمت-است
ضی وجود داشته باشد نحوه انتقال به شناسنامه چگونه است؟ در شناسنامه جدید تنها آخرین واقعه اگر ازدواجی منجر به چنانچه دوواقعه ازدواج در ظهر اسناد سجلی متقا- 2

. طالق شده باشد در صورتی که بعد از آن ثبت ازدواج دیگري نباشد به شناسنامه منتقل می شود
:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه- 1

ث- 2

رضارستمیان: فرميوادگی تکمیل کنندهنام و نام خان
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی:فرمينام و نام خانوادگی تأیید کننده
33322257:شماره تماس

ی خدمت فرایند ارائھ
ارائھ اصل مدرک : ١٥)فلوچارت(

بھ کارشناسان ذیر بط
بررسی مدارک از 

ثبت در سنامھثبت شناحیث اصالت آن
پایگاه





10031089000ثبت فوت :خدمتزیر/ خدمت2شناسه
10031089101صدور گواهی فوت 

ق 22ماده(واقعه وفات وصدور خالصه رونوشت وفات اتباع ایرانی ثبت :1خدمتزیر/خدمتعنوان 
)ث احوال.

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

همان روز)عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضیدر صورت(5ي خدمتمدت زمان ارائه

شناسنامه متوفی وکارت شناسایی ملی- 1
نفر گواه 2شک یا بیمارستان یا نسئولین گورستان ودر صورت عدم گواهی فوت بیمارستان حضور گواهی پز- 2

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
رایگانارائه خدمت  واقعه وفاتثبت 

به نام خزانه14016پز وشماره حساب  ریال100000فوتگواهی 
:9هااستعالم

33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه
:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس نام
سامانه سامد:شکایاتيي ارائهرویه

:14االت متداولسؤبه پاسخ
مأموران انتظامی یا - هرفردي که در زمان فوت حاضر بوده-متصدي مکانی که فرد آنجا فوت نموده است-چه کسانی می توانند واقعه فوت را اعالم نمایند؟ خویشاوندان متوفی- 1

کدخدا
چنانچه اعالم فوت در خصوص فردمفقوداالثر باشد،مدرك ثبت فوت چیست؟ حکم قطعی دادگاه- 2
فات افراد چه مدت می باشد؟ ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر واقعه فوتمهلت اعالم و- 3
مستند واقعه وفات چیست؟ گواهی مرجع پزشکی ودر صورت نبودن پزشک با حضور دونفر گواه- 4

:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه

ستمیانرضا ر:  فرمينام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی)معاون/ مدیر(:فرمينام و نام خانوادگی تأیید کننده
33322256:شماره تماس

مراجعھ اعالم 
هکنند

کنترل مدارک ابزاری واحراز ھویت 
داده آمایی اطالعات متوفی 
صدور گواھی جاپ و امضاء سنددر پایگاه اطالعات جمعیتی

فوت



.



:خدمتزیر/ خدمت2شناسه
اتباعصدور گواهی والدت10031090000

ث احوال.ق12طبق ماده (وصدور گواهی والدت براي اتباع خارجه ثبت :1خدمتزیر/خدمتعنوان 

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

همان روز)عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضیدر صورت(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 
)مهوري اسالمی ایرانمبنی بر والدت در خاك ج(گواهی والدت 

)گذرنامه دفترچه پناهندگی یا کارت هویت(ارائه مدارك هویتی والدین 

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
به نام خزانه14016پز وشماره حساب ارائه خدمت  ریال300000والدت اتباع ثبت 

ام خزانهبه ن14016پز وشماره حساب  ریال150000گواهی والدت اتباع
:9هااستعالم

33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه
:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس نام
سامانه سامد:شکایاتيي ارائهرویه

:14االت متداولسؤبه پاسخ
ل خارجی باشد با توجه به قوانین تابعیت صدور گواهی والدت اتباع خارجی در چه مواردي است؟ هرگاه والدین طفل متولد شده در ایران خارجی باشند ویا اینکه مادر ایرانی و پدر طف- 1

.براي این فرزندان گواهی والدت اتباع بیگانه به جاي شناسنامه صادر وي گردد
.ارائه مدارك هویتی والدین-حضور والدین طفل-ت صدور گواهی والدت اتباع خارجی چه مدارکی الزم است؟ گواهی والدت صادره از بیمارستان مبنی بر تولد در خاك ایرانجه- 2
اشته باشد از مدارك ضروري براي اخذ تابعیت گواهی والدت ضرورت اخذ گواهی والدت اتباع خارجی براي بیگانگان چیست؟چنانچه فرد درخواست ورود به تابعیت دولت ایران را د- 3

.اتباع بیگانه اداره ثبت احوال می باشد
:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه

رضا رستمیان:  فرمينام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی)معاون/ مدیر(:فرميادگی تأیید کنندهنام و نام خانو
33322256:شماره تماس

امضاء سند توسط اعالم کننده کنترل مدارک ابزاری واحراز ھویت مراجعھ والدین
ومآمور

صدور گواھی والدت



:خدمتزیر/ خدمت2شناسه )قانون ثبت احوال16طبق ماده (ثبت والدت وصدور شناسنامه :1خدمتزیر/خدمتعنوان 

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحدهاي داخلیحضوري با مراجعه به وا الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

همان روز)عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضیدر صورت(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 
اصل شناسنامه پدر ومادر- 1
گواهی والدت صادره توسط پزشک وماما- 2
یا جد پدري وچنانچه ازدواج به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت متفقا توسط پدر ومادرحضور یکی از والدین - 3

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
به نام خزانه14016پز وشماره حساب ارائه خدمت  ریال150000ثبت وصدور شناسنامه مکانیزه

:9هااستعالم
33322256:مستقیمماره تماسش مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس نام
سامانه سامد:شکایاتيي ارائهرویه

احوالثبتقانون45مادهمشمولینهمچنینوروزه15مهلتدرامهشناسنصدورووالدتثبت:13مرتبط با خدمتهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ

:14االت متداولسؤبه پاسخ
باشد،مهلت از تاریخ رسیده به مقصد ...روز از تاریخ والدت طفل و در صورتی که والدت در اثنا سفر هوایی یا دریایی و15مهلت قانونی جهت اعالم والدت طفل چه مدت می باشد؟ - 1

.محسوب می شود
دت فرزند خود متفقاً نسبت به امضا سند در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج والدین اعالم والدت به چه صورت باید باشد؟ پدر ومادر هر دوباید در محل اداره حاضر شوند وضمن اعالم وال- 2

.اقدام نمایند
دت طفل چیست؟ ارائه شناسنامه  والدین و گواهی والدت صادره از مراکز درمانیمدارك الزم جهت تنظیم سند وال- 3

:15)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه

رضا رستمیان:  فرمينام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی)معاون/ مدیر(:فرميتأیید کنندهنام و نام خانوادگی 
33322256:شماره تماس

مراجعھ اعالم 
کننده

کنترل اطالعات ورود اطالعات وداده آماییانتخاب نام نوزادکنترل مدارک ابزاری واحراز ھویت 
هوالدین توسط پایگا

اختصاص شماره ملی 
وثبت در پایگاه 

بازبینی وکنترل توسط چاپ شناسنامھ نھایی پس از امضاءتایید چاپ سند والدت
رئیس 

متقاضیتحویل شناسنامھ بھ 



10031092104:خدمتزیر/ خدمت2شناسه هیآت حل اختالف,خواست تکمیل مشخصات نانویس اسناداخذ در:1خدمتزیر/خدمتعنوان 
:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4خدمتي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريجعه به واحدهاي داخلیحضوري با مرا الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

یک هفته):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 
اقرار نسب- 1
اصل شناسنامه- 2

8بانکیشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) الری(مبلغ

)هاي(هزینه
ارائه خدمت 

نام خزانهبه 14016پز وشماره حساب  بانکی دستگاه  ریال300000وهیات تکمیل مشخصات نانویس 

:9هااستعالم
33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10ي خدمتدهندهمسئول اصلی ارائه

:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهو آدرس نام
مراجعه به سامانه سامد:شکایاتيي ارائهرویه

قوانین ثبت احوال کشور در خصوص هیئت حل اختالف :13مرتبط با خدمتهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ

هیئتی به نام هیئت حل اختالف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان اداره ثبت احوالدر مقر هر-3ماده 
:وظایف هیئت حل اختالف به قرار زیر است مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود ،

ل سند از نظر مشخصاتی که هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی والدت یا وفات و تکمیتصحیح. 1
.این قانون29/نامعلوم بوده است مندرج در ماده 

.سناد و اعالمیه ها و مدارك به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتررفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات ا. 2

.اعالم می شود44/ابطال اسناد و شناسنامه هائیکه بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده . 3

.ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهاي ممنوع. 4

ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابالغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی . لمات زاید ، غیر ضروري و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاصحذف ک. 5
.این قانون تعیین خواهد شد

امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از -تبصره 
).18/10/1363اصالحی ( توضیح را امضاء خواهند نمود 

فع از تصمیمات هیات حل اختالف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش رسیدگی به شکایات اشخاص ذین- 4ماده 
.مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و راي دادگاه فقط پژوهش پذیر است



.مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختالف ده روز از تاریخ ابالغ است

-تبصره  مت خواهان هر دو در خارج هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقا
.از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود

از طریق تماس تلفنی با متقاضی اعالم می شود و در درخواست الکترونیکی از طریق پیامک و ایمیل به روز15تا 10نحوه اعالم نظر هیات به شهروند در مراجعه حضوري بین 
.شهروند اطالع داده می شود

. تحویل شناسنامه پس از تقاضا اجراي راي به صورت حضوري می باشد

:14االت متداولسؤبه پاسخ
سال 18ولی قانونی قبل از سن -ر اسناد سجلی را درخواست نمائند؟ صاحب سند والدت در صورت داشتن اهلیتچه کسانی می توانند درخواست تکمیل مشخصات نانویس د- 1

)امین یا سرپرست قانونی- ولی-قیم-وصی(وکیل یا نماینده قانونی صاحب سند- صاحب سند
بررسی مدارك ومستندات پرونده واحرازسمت - ج. تشکیل جلسه رسیدگی-ب.ارائه درخواست رسیدگی به هیأت-اخذ تصمیم در هیأت حل اختالف ادارات چه روندي دارد؟ الف- 2

.ابالغ ئاجرا راي-و. انشاء راي-ه. بررسی موضوع درخواست-د. درخواست کننده
اقرارنامه موضوع ماده - ا مادرا  تنظیم می شوند چیست؟ تصویرشناسنامه خواهان و پدر ی.ث.ق16مدارك الزم جهت تکمیل مشخصات پدر یا مادر در اسنادي که برابر ماده - 3

)اقرارنامه سه جانبه در خصوص اشخاص کبیر اقرارنامه بین پدر ومادر در خصوص شخص صغیر( قانون مدنیکه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد1273
م  و گواهی حصروراثت از .ق1273رنامه دوجانبه موضوع ماده در صورت فوت یکی از والدین تکمیل مشخصات نانویس چگونه است؟ اگر صاحب سند کبیر باشد با تنظیم اقرا- 4

.دادگاه که صاحب سند در آن به عنوان ورثه عنوان شده باشد می توان درخواست مورد نظر را در هیأت مطرح نمود
1273اقرار به نسب باید برابر ماده  -یت می کند؟ خیرچنانچه اقرار به نسب در حضور اعضاي هیأت حل اختالف ثبت احوال انجام شود براي تکمیل مشخصات  والدین کفا- 5
.سناد رسمی انجام شودم وصرفاً در دفاتر ا.ق

-15:1)فلوچارت(ي خدمتفرایند ارائه
2

رضا رستمیان: فرمينام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی:فرميتأیید کنندهنام و نام خانوادگی 
33322256:شماره تماس

ارائھ 
اقرارنامھ 
ونسب نامھ

اخذ 
درخواست 

ی رسیدگ
از ھیات 

حل 
فاختال

ارجاع 
درخواست بھ 
مسئول 
بایگانی جھت 
بررسی 
وارائھ 
گزارش

جمع بندی 
وصدور رای 

مقتضی
اخذ 

درخواست 
اجرا

پایگاه اعمال 
فرم تغییرات 

ر وتوضیحات د
پایگاه



گواهی 10031089102واقعه وفات 10031089000:خدمتزیر/ خدمت2شناسه
رونوشت وفات

وصدور گواهی خالصه رونوشت وفات واقعه وفاتثبت:1خدمتزیر/خدمتعنوان 

:3خدمتنوع 
 خدمت به شهروندان)G2C(خدمت به کسب و کار)G2B(یهاي دولتخدمت به دیگر دستگاه)G2G(

:4متخدي دسترسی بهنحوه
در میزخدمتحضوريحضوري با مراجعه به واحدهاي داخلی الکترونیکی ترکیبی از حضوري و الکترونیکی(نیمه الکترونیکی(

همانروز):در صورت عدم ایجاد وقفه از جانب متقاضی(5ي خدمتمدت زمان ارائه

:6انجام خدمتجهتمدارك مورد نیاز 
ی شناسنامه متوفی و کارت شناسایی مل

 نفر گواه با ارائه مدرك شناسایی در اداره ثبت احوال2گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان و در صورت عدم گواهی فوت بیمارستان حضور 

واریز با کارتشماره حساب/پرداختي نحوه 7و موضوع پرداخت) ریال(مبلغ

)هاي(هزینه
خزانه14016اره حساب ووبانک به شمبا دستگاه پزارائه خدمت  ثبت فوت اتباع بیگانهریال300000

خزانه14016با دستگاه پزوبانک به شماره حساب  ریال گواهی فوت اتباع150000
:9هااستعالم

33322256:مستقیمشماره تماس مسعود احسانی:10خدمت.دهندهمسئول اصلی ارائه
:11خدمت در وبگاهآدرس دقیق و مستقیم 

: 12خدمتمرتبط با)هاي(سامانهآدرس و نام
مراجعه به سامانه سامد:شکایاتيي ارائهرویه

قانون ثبت احوال12ماده :13مرتبط با خدمتهاي نامهو آیینراتقوانین و مقرّ
:14االت متداولسؤبه پاسخ

.نفر به عنوان شاهد2ویا گواهی  ... مرجع پزشکی درمانی ویا آرامستانها وشهرداري وواقعه فوت اتباع بیگانه چگونه به ثبت می رسد؟ با اعالم فوت فرد به استناد گواهی- 1
.پس از ثبت فوت اتباع خارجی چه مدرکی در اختیار بازماندگان قرار می گیرد؟ گواهی وفات اتباع بیگانه - 2
ا.ث.ق22ثبت فوت اتباع بیگانه به استناد کدام ماده قانونی انجام می شود؟ ماده  - 3

رضا رستمیان:  فرمينام و نام خانوادگی تکمیل کننده
33322256:شماره تماس

مسعود احسانی:فرمينام و نام خانوادگی تأیید کننده
33322256:شماره تماس

بررسی و کنترل مدارک ابرازی داده آمایی اطالعات
متوفی 

 راستی آزمایی
ی با اطالعات متوف

پایگاه اطالعات جمعیتی 
کشور

 چاپ سند فوت و تائید
نھایی آن

امضاء توسط مامور و اعالم کننده
ی خدمت فرایند ارائھ

مراجعھ :١٥)فلوچارت(
شخص حقیقی یا (اعالم کننده

) حقوقی

صدور گواھی فوت
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