
 
 

 
 »شناسنامه خدمت«

 
 اداره کل ثبت احوال استان سمنان:نام دستگاه اجرایی
  درخواست انتخاب نام براي نوزاد:   وظیفه / عنوان خدمت

 :شماره شناسه خدمت
 :حمایتی£تصدي گري                          0:                  حاکمیتیQ:                     وظیفه/ ماهیت خدمت
 :وظیفه/ دمتشرح خ

چنانچه فرد نامی را انتخاب  نماید که در فرهنگ نام استخراجی سازمان موجود نمی باشد حتی تـاکنون نیـز بعنـوان نـام     
انتخاب نشده است در اینگونه موارد متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر اعالم واژه انتخابی براي فرزند خود به همـراه  

بـراي  ...)  اعم از دهخدا، معین، برهـان، قـاطع و   (اي معتبر موجود در بازار می باشد مستند مستدل که همان لغت نامه ه
تعیین ریشه نام درخواستی و معناي آن به اداره ثبت احوال محل سکونت خود ارائه می کند پس از بررسی واژه درخواستی 

ه بررسی اند تا واژه انتخابی موشکافو بررسی مستندات عین درخواست و مدارك مربوطه به اداره کل محل ارسال می گرد
گردد و از اساتید دانشگاهی نیز نظر خواهی می شود که پس از تائید در کمیته اداره کل در صورت مناسب تشخیص داده 
شدن واژه درخواستی بعنوان نام، مراتب تائید نام به سازمان اعالم می گردد تا این واژه بعنوان نام با جنسیت تائیـد  شـده   

بدین ترتیب فرد می تواند با مراجعه به هر یک از ادارات ثبت احوال . اري گردد ذفرزند همین والدین در سامانه بارگ براي
 .درخواست صدور شناسنامه براي فرزند خود بنماید

ـ      ه چنانچه متقاضی درخواست تائید واژه خاص بعنوان نام فرزند ،مقیم خارج از کشور باشد مـی توانـد ایـن درخواسـت را ب
 31/3/91 -34127/12/2نمایندگی جمهوري اسالمی در کشور محل سکونت خود ارائـه  نمایـد کـه برابـر نامـه شـماره       

 .باتفویض اختیار واصله سفارتخانه مربوطه می تواند نسبت به تائید و یاعدم تائید نام درخواستی اظهار نظر نماید

 والدین نوزاد): انگ(معرفی خدمت گیرنده 
  :وه هاي خدمتانواع زیرگر

 )تعداد       (حضور در دفاتر دستگاه و مراکز وابسته Q:                                   کانال کنونی ارائه خدمت 
 اینترنت £                                 )   تعداد( ICTحضور در پیشخوان و دفاتر روستاي  £
 کانال هاي دیگر £مرکز تماس                               £  £SMS                   اینترانت                          £

   الکترونیکی ارائه خدمت به صورت غیر £:      الکترونیکی روش ارائه خدمت 
Q  ی تراکنش £تعاملی    £از چگونگی ارایه خدمت و امکان دریافت کاربرگ از طریق وب         الکترونیکی اطالع رسانی 

در صورتیکه منجر به دریافت  مدارك هویتی اصالت جهت احراز هویت اشخاص واحراز :ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري



 
 

 .شناسنامه نوزاد شود در غیراینصورت ضرورتی ندارد
 93مورد در سال 10 :آمار تعداد خدمت گیرندگان

 منطقه اي               £                  ملی         Q:                    سطح ارائه خدمت الکترونیکی 
 روستایی  £شهري                      £                     استانی   £                                                         

 G٢G£                 Q  G٢C               £ G٢B                  B٢B£                £ B٢C: نوع خدمت 

 محدودیت ندارد :تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده در یک بازه یک ساله/ تعداد دوره ها 
 روز3 :مدت زمان ارائه خدمت

 .هزینه ندارد: ارائه خدمت) تعرفه(هزینه مستقیم 
 ):در صورت وجود(بهاي تمام شده ارائه خدمت 

است و یا توسط خود ) از دیگر سازمانها... گرفتن اطالعات، اخذ استعالم و (ازمانی آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین س
 بلی  دستگاه رأساً قابل انجام است؟

 دانشگاه سمنان، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی :نام سازمانهاي همکار 
 )اعالم کننده( احراز اهلیت قانونی والدین :نیازمندي هاي احراز هویت حقیقی و حقوقی

 ...بانک اطالعاتی فرهنگ لغات دهخدا، معین و  :نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور
 تسریع در ارائه خدمات و ثبت واقعه والدت در مهلت قانونی :مزایا و منافع الکترونیکی شدن خدمت

 یعدم ریشه یابی لغت و اصرار والدین بر انتخاب نامهاي بی معن :موانع و مشکالت ارائه خدمت
 
 


