
  شناسنامه خدمت                                                                  
  اداره کل ثبت احوال استان سمنان نام دستگاه اجرایی : 

 2 : خدمت شماره شناسه                             الدتثبت و عنوان خدمت / وظیفه : 
  تصدي گري Qحاکمیتی                         □                       حمایتی Q                ماهیت خدمت/ وظیفه 

والدت   نماینده یا مأمور ثبت احوال اعالم شود وه  طفل ایرانی یا خارجی باشند باید ب پدر و مادر   والدت هر طفل در ایران اعم از اینکه وظیفه : شرح خدمت /
  .سازمان ثبت احوال کشور اعالم می شودمامور کنسولی و یا  اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین  مأمور کنسولی ایران در محل ه اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور ب

 . هر یک از اشخاص زیر می توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعالم والدت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمایند  • 
 .پدر یا جد پدري با ارائه شناسنامه

 .به ثبت رسیده باشد "مادر در صورتی که ازدواج او قانونا -  3
 .یا قیم یا امین با ارائه مدارك ذیربطصی  و  - 4
 .متصدي یا نماینده موسسه اي که طفل به آنجا سپرده شده است  - 5
  .سال تمام به باال باشد 18صاحب واقعه که سن او  - 6

  مدارك مورد نیاز  •
 .اصل شناسنامه پدر و مادر 

 .گواهی والدت صادره توسط پزشک یا ماما  - 1
 .کشور احوال ثبت سازمان بنام ایران ملی بانک نزد ریال 57‚000فیش بانکی به مبلغ   - 2
 .و مادر خواهد بودحضور یکی از والدین یا جد پدري و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعالم والدت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر  -3

  نحوه مراجعه و دریافت شناسنامه   •  
کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداري پاسخگوي مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن جهت اخذ شناسنامه نوزاد 

 .صادر و تحویل می گردد سجلی تنظیم و شناسنامه نوزاد  سند مدارك الزم
  اشخاص حقوقی – پدریا مادریا جدپدري معرفی خدمت گیرنده (گان) :

  ت :زیرگروههاي خدمانواع 
                                                         کانال کنونی ارائه خدمت :

Q  وابسته (تعداد :              ) ومراکزحضور در دفاتر دستگاه                         
Q حضور درپیشخوان ودفاتر روستايICT              (           : تعداد)  
                   کانالهاي دیگر: □        مرکز تماس   □              SMS □              اینترانت □         اینترنت □

  خدمت بصورت غیر الکتریکیارائه ي  □         روش ارائه خدمت الکترونیکی :
  Q ارائه خدمت و امکان دریافت کاربرگ ازطریق وب اطالع رسانی الکتریکی از چگونگی  
  تعاملی □  

  حراز هویت اعالم کننده واقعه والدتا ذکر ضرورت هاي مراجعه حضوري :
  ساالنهمورد ، 10131 آمار تعداد خدمت گیرندگان :

  روستایی □شهري       □استانی      □     منطقه اي □ملی          Q  الکتریکی :            سطح ارائه خدمت 
 G2G             G2CQ              □ G2B                  □ B2B □نوع خدمت :      

  متعارف درحد تعداد دوره ها / تعداد دفعات ارائه خدمت به خدمت گیرنده دریک بازه یک ساله :
  همانروز مدت زمان ارائه خدمت :

  ریال57000 هزینه مستقیم (تعرفه) ارائه خدمت :
  بهاي تمام شده ارائه خدمت ( درصورت وجود ) :

قابل  "آیا ارائه خدمت نیازمند همکاري بین سازمانی (گرفتن اطالعات ، اخذ استعالم و... ازدیگر سازمانها) است ویاتوسط خوددستگاه رأسا
  بلی درصورت ضرورت  انجام است ؟

   بهزیستی -  بیمارستانها – مراجع قانونی  نام سازمانهاي همکار :



  شناسنامه خدمت                                                                  
  احراز اهلیت قانونی نیازمندیهاي احراز هویت حقیقی وحقوقی :
  ندارد  نیاز به دیگر پایگاههاي اطالعاتی کشور :

  ، بروزرسانی بموقع آمار والدت تسریع درارائه خدمات یا ومنافع الکترونیکی شدن خدمت :مزا
  روز)15عدم آگاهی ازثبت والدت رمهلت قانونی( موانع ومشکالت ارائه خدمت :

 


