
  درخواست تغييرنام خانوادگي

  

  9ميزخدمت شماره  2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس  –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  تكميل فرم درخواست تغييرات نام خانوادگي توسط متقاضي - 1: گردش كار

  بررسي فرم درخواست- 2                  

  اخذ مدارك الزم- 3                  

  ارجاع به رئيس اداره جهت امضاء - 4                  

                    1 -4  :  

  اخذ فرم درخواست اجرا از متقاضي -                            

  اجراي درخواست در سند متقاضي-                              

                   2 -4 :  

  ارسال به ادار كل-                        

  اخذ مجوز -

  اخذ فرم درخواست اجرا-

  اجراي درخواست در سند متقاضي-

  سند ازدواج +اجازه دهنده و داراي حق تقدم +پدر+اصل و تصاوير شناسنامه متقاضي : مدارك و مستندات مورد نياز 

فرم هاي -فرم نام خ به تبعيت پدر–فرم اجرا و تعهد  –فرم نام خانوادگي به تبعيت همسر + فرم اجازه نامه + اداره كل  2فرم شماره +فرم پيشنهادي شماره يك نام خانوادگي : ورد نياز م فرم

  و نامه ها و مكاتبات ارسال به شهرستان  18سال و زير  18حذف پسوند باالي 

  يك هفته: مدت زمان انجام كار

  بررسي دفاتر نام خانوادگي + بررسي سامانه استعالم پايگاه مركزي + بررسي آرشيو اسناد سجلي : فهرست استعالم مورد نياز

  رسال مي باشد 000/100سال  18ريال و زير  000/000/1سال و حذف پسوند  18تغيير نام خانوادگي باالي : هزينه دريافت خدمات 

  1011101012167: شماره حساب 

  خانم ميترا روايي : شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  پاسخ به استعالمات مراجع و دستگاهها

  

  6ميزخدمت شماره  2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  ارسال پاسخ يا تحويل به متقاضي - 4قانون ثبت احوال  34تهيه پاسخ برابرمقررات ماده -3ارجاع به رئيس اداره -2ثبت نامه در دبيرخانه   - 1: گردش كار

  

  

  اصل نامه واصله از ادارات و مراجع قانوني :مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  -:فرم مورد نياز 

  

  همان روز :مدت زمان انجام كار

  

  - :عالم مورد نيازفهرست است

  

  .ريال در صورتي كه شخص يا شاكي خواهان پاسخ باشد 000/100هر پاسخ :هزينه دريافت خدمات 

  

  21711119002005:شماره حساب 

  

  عبداله مهرابي اصل :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  ثبت تحوالت ازدواج و طالق 

  

  سالن شماره  ميزخدمت شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  تكميل فرم ثبت اقرار نامه و گرفتن اثر انگشت از زوج و زوجه و بررسي مدارك با آرشيو اسناد سجلي و ثبت مشخصات در شناسنامه ها  -ثبت اقرارنامه زوجيت: گردش كار

  

  تصوير سند ازدواج  -شناسنامه ها و كپي شناسنامه ها  –اقرار نامه :و مستندات مورد نياز  مدارك

  

  -:فرم مورد نياز 

  

  ساعت 2:مدت زمان انجام كار

  

  - :فهرست استعالم مورد نياز

  

  ريال  000/300: هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  پيماابوطالب زمين :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  درخواست رسيدگي از هيات حل اختالف

  

    8ميزخدمت شماره 2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  اجراي راي  –امضاء اعضاء هيات –نگارش رأي  - اخذ درخواست رأي- مكاتبات و اخذ مجوز –بررسي اسناد سجلي  -اخذ مدارك –مراجعه ارباب رجوع : گردش كار

  

  مدارك مكتسبه -مادر - پدر –اصل مدارك شخص :مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  فرم درخواست اجراي راي :فرم مورد نياز 

  

  روز 3:مدت زمان انجام كار

  

  امانه استعالم پايگاه مركزي س - آرشيو اسناد هويتي:فهرست استعالم مورد نياز

  

  -:هزينه دريافت خدمات 

  

  - :شماره حساب 

  

  الهام يارالهي نودژ:شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  درخواست تغييرنام 

  

  7ميزخدمت شماره  2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  ارجاع به اداره كل جهت اخذ مجوز -6ارجاع به رئيس اداره  -5بررسي مدارك و درخواست  - 4اخذ درخواست تغيير نام از متقاضي -3اخذ مدارك الزم  - 2مراجعه متقاضي  - 1: گردش كار

  سند متقاضي اجراي درخواست در - 9اجراي تغيير نام از متقاضي درخواست -8دريافت مجوز اداره كل - 7

  

  اصل شناسنامه صاحب سند و كپي آن و اصل كارت ملي و كپي آن :مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  فرم درخواست تغيير نام:فرم مورد نياز 

  

  يك هفته: مدت زمان انجام كار

  

  سامانه استعالم پايگاه مركزي  –آرشيو اسناد هويتي :فهرست استعالم مورد نياز

  

  ريال  000/500/2: هزينه دريافت خدمات

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  فاطمه حمزه اي :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  راي حل اختالف 

  

  7ميزخدمت شماره  2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  نگارش راي امضاء  اعضاء هيات حل اختالف و شماره گذاري آن  -راي هيات –بررسي اسناد سجلي  -اخذ مدارك –مراجعه ارباب رجوع : گردش كار

  

  پدر  و مادر و اسناد مكتسبه - اصل مدارك صاحب سند:مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  فرم درخواست اجراي راي :فرم مورد نياز 

  

  دقيقه 30:كارمدت زمان انجام 

  

  سامانه استعالم پايگاه مركزي   –آرشيو اسناد هويتي :فهرست استعالم مورد نياز

  

  ريال   000/300مغايرتهاي ناشي از اشتباه مامور فاقد هزينه در غير اينصورت :هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  فاطمه حمزه اي :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :نيكي  دستگاه درگاه الكترو

  



  

  صدور گواهي تجرد

  

  سالن شماره ميزخدمت شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  ارسال مدارك به اداره كل جهت صدور گواهي تجرد و تحويل به ارباب رجوع -4بررسي با سيستم  - 3تكميل فرم درخواست گواهي تجرد توسط متقاضي  - 2اخذ مدارك الزم  - 1: گردش كار

  

  اصل شناسنامه :مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  فرم درخواست گواهي تجرد:فرم مورد نياز 

  

  وز همان ر:مدت زمان انجام كار

  

   - :فهرست استعالم مورد نياز

  

  ريال   000/500:هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  ابوطالب زمين پيما : شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  درخواست كميسيون تشخيص سن

  

  9ميزخدمت شماره 2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

مكاتبه با  –فرم پيشنهاد و درخواست شماره يك توسط متقاضي تكميل گردد  -بررسي مدارك مشمول كميسيون تشخيص سن گردد –مراجمع متقاضي  –كميسيون تشخيص سن : گردش كار

  تشكيل جلسه ابالغ به متقاضي  –ضاء با تعيين وقت جلسه مكاتبه و دعوت از اع –تشكيل پرونده  –پزشكي قانوني 

  

  بررسي مدارك از حيث تاريخ تولد  –تصاوير و اصل شناسنامه پدر و مادر و خواهران و برادران متقاضي و شخص متقاضي :مدارك و مستندات مورد نياز 

  

مكاتبه جهت دعوت از اعضاء و تشكيل جلسه و تكميل فرم صورتجلسه تصميم كميسيون تشخيص سن و ابالع به  -فرم درخواست شماره يك توسط متقاضي تكميل گردد:فرم مورد نياز 

  در آخر در صورت موافقت تعويض شناسنامه و درخواست اجرا –متقاضي 

  

  ونتشكيل اولين جلسه كميسي:مدت زمان انجام كار

  

بررسي آرشيو اسناد هويتي و  –تشخيص سن واقعي اشخاص و اختالف سن آنها با توجه به تاريخ تولد مندرج در شناسنامه و اسناد  –مكاتبه با پزشكي قانوني :فهرست استعالم مورد نياز

  بررسي مستند تنظيم سند كه با گواهي والدت يا گواهي گواه و شاهد 

  

  ريال  000/500:هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  ميترا روائي :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  درخواست رسيدگي از هيات حل اختالف 

  

  8ميزخدمت شماره 2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  اجراي رأي - ثبت درخواست –امضاء اعضاء هيأت  - نگارش رأي –اخذ درخواست رأي هيأت  –بررسي اسناد سجلي  -اخذ مدارك –مراجعه ارباب رجوع : گردش كار

  

  ..... شناسنامه فرزندان و  -گواهينامه –كارت پايان خدمت  -دفتر چه بيمه(  - )مدارك مكتسبه(مادر و  -پدر - اصل مدارك صاحب سند:مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  فرم درخواست اجراي رأي:فرم مورد نياز 

  

  نيم ساعت:مدت زمان انجام كار

  

  سامانه استعالم پايگاه مركزي  - آرشيو اسناد هويتي:فهرست استعالم مورد نياز

  

  هزار ريال 300000مغايرتهاي ناشي از اشتباه مأمور فاقد هزينه در غير انيصورت :هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  الهام يار الهي نودژ :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  

  



  

  صدور گواهي مشخصات 

  

  ....شمارهميزخدمت .... سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

و و نوشتن فرم مربوطه اخذ درخواست المثني شناسنامه توسط دفاتر پيشخوان دولت و همچنين درخواست كتبي گواهي مشخصات و پس از بررسي مدارك مورد موجود با آرشي: گردش كار

  جهت تايپ به دبيرخانه تحويل داده مي شود

  

  عكس -ت كتبي گواهي مشخصات درخواست المثني ودرخواس:مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  -:فرم مورد نياز 

  

  ساعت 2:مدت زمان انجام كار

  

  - :فهرست استعالم مورد نياز

  

  100000:هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  ابوطالب زمين پيما:شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  ابالغ شماره ملي

  

  6ميزخدمت شماره 2سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

خواست تائيديه در شناسنامه متقاضي واينكه قبال كارت داشته يا نه و تحويل فرم مربوطه وتهيه فيش بانكي رويت پس از حضور متقاضي و انجام خواسته مبني بر –ابالغ شماره ملي : گردش كار

  شماره ملي و بعد از چاپ تائيديه به دبيرخانه براي ممهور فرستاده مي شود 

  

  حضور شخصي متقاضي يا وكيل قانوني  –اصل شناسنامه :مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  فرم درخواست:فرم مورد نياز 

  

  يك ساعت:مدت زمان انجام كار

  

  - :فهرست استعالم مورد نياز

   100000:هزينه دريافت خدمات 

  

  21711119002005:شماره حساب 

  

  عبداله مهرابي اصل :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  ثبت والدت و صدور شناسنامه نوزاد

  

  ....ميزخدمت شماره 2...شماره سالن –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

تنظيم سند و صدور شناسنامه  –اخذ مدارك و امضاء والدين در گواهي و سند وارجاع به اداره  –مراجعه مامور ثبت احوال هر روز در ساعت تعيين شده به بيمارستان خليج فارس : گردش كار

  توسط مامور ثبت احوال و تحويل آن در اداره به متقاضي 

ارجاع به بازبين  –جهت ثبت در دفتر  4ارجاع به باجه –ارجاع به بايگاني جهت صدور  –تكميل مدارك و پرداخت فيش بانكي توسط متقاضي )صدور شناسنامه نوزاد(  4مراجعه متقاضي به باجه 

  بيمارستان جهت تحويل به متقاضي در صورت تولد در  4ارجاع به باجه  –جهت بازبيني و زدن مهر به شناسنامه 

  

 –كارت واكسن  -)تكميل فرم دهياري( استشهاديه محلي  -اصل شناسنامه پدر و مادر درصورت تولد در منزل –اصل گواهي والدت صادر شده توسط بيمارستان :مدارك و مستندات مورد نياز 

  گواهي والدت–شهادت دو نفر گواهي  –اصل شناسنامه والدين 

  

  گواهي والدت:فرم مورد نياز 

  

  ساعت 5:مدت زمان انجام كار

  

  در صورت ناقص بودن مدارك استعالم از پاسگاه –استعالم از آشيو اسناد سجلي :فهرست استعالم مورد نياز

  

  هزار تومان 10در صورت در مهلت بودن :هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  آقاي غلباش –آقاي ساالر حسيني :شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  ثبت  وفات اتباع ايراني

  

  ....ميزخدمت شماره... سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

تنظيم سند فوت - 4بررسي مدارك  -3اخذ مدارك الزم از متقاضي در صورت عدم ثبت فوت  -2بررسي سند متوفي در آرشيو الكترونيكي جهت بررسي ثبت يا عدم ثبت فوت  - 1: گردش كار

  صدور خالصه فوت با درخواست متقاضي -5

  شناسنامه مرحوم –ي از كارت ملي اعالم كننده فتوكپ -در صورت ثبت در مهلت قانوني اصل جواز دفن:مدارك و مستندات مورد نياز 

  -:فرم مورد نياز 

  

  ساعت 2:مدت زمان انجام كار

  مجوز از اداره كل -شوراي حل اختالف –استعالم از پاسگاه  –در صورت ثبت در خارج از مهلت قانوني : فهرست استعالم مورد نياز

  

  100000هزينه خالصه فوت :هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:اب شماره حس

  

  رقيه جعفري:شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

  



  

  ثبت وفات اتباع خارجه

  

  ....ميزخدمت شماره... سالن شماره –اداره ثبت احوال بندرعباس –جنب پارك شهيد دباغيان  –بلوار جمهوري اسالمي –بندرعباس : آدرس 

  

  چاپ سند و صدور خالصه فوت با درخواست متقاضي - 4تنظيم سند براساس مقررات  - 3بررسي مدارك  -2اخذ مدارك از متقاضي  -1 : گردش كار

  

  يا گرين كارت - فتوكپي از كارت تردد –فتوكپي از پاسپورت از صفحه تمديد  –اصل جواز دفن  –ا هرمزگان .نامه پليس امنيت ف ا:مدارك و مستندات مورد نياز 

  

  -:فرم مورد نياز 

  

  ساعت 2:مدت زمان انجام كار

  

  - :فهرست استعالم مورد نياز

  

  ريال هزينه خالصه فوت150000ريال هزينه ثبت 200000-ريال350000:هزينه دريافت خدمات 

  

  1011101012167:شماره حساب 

  

  رقيه جعفري:شخص و مسوول پاسخگو

  

  :درگاه الكترونيكي  دستگاه 

 


