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فرم شناسنامه خدمات استانداري                                   
صدور مجوز ثبت ازدواج :عنوان خدمت-1

زنان خارجیثبت ازدواج مردان ایرانی با : روش اجرایی ساماندهی اتباع خارجی مجاز:عنوان فرایند- 2

3-
ت

خدم
ت

صا
مشخ

: شرح خدمت
قانون مدنی 976ماده 6زنان خارجی داراي کارت هویت معتبر مزدوج با مردان ایرانی جهت بهره مندي از شناسنامه و تابعیت ایرانی به استناد بند 

اي الزم جهت ادامه مراحل و تسهیالت مورد نیاز جهت نیازمند به ثبت قانونی ازدواج می باشد لذا طی مراجعه به اداره کل امور اتباع ، راهنماییه
.ثبت ازدواج صورت می پذیرد

) G2C(خدمت به شهروندان :نوع خدمت
)G2B(خدمت به کسب و کار

)G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی

ت
خدم

ن
گیرندگا

کلیه بانوان خارجی داراي کارت هویت مزدوج با 
مردان ایرانی

تصدي گريحاکمیتی:ماهیت خدمت
روستاییشهرياستانیمنطقه ايملی:سطح خدمت

ثبت مالکیتتامین اجتماعیکسب و کارمالیاتسالمتآموزشتولد :رویداد مرتبط با
وفاتهامدارك و گواهینامهبازنشستگیازدواجبیمهتاسیسات شهري 

)ذکر گردد(. . .سایر 

:نحوه آغاز خدمت
رخداد رویدادي مشخصفرا رسیدن زمانی مشخصتقاضاي گیرنده خدمت

)ذکر گردد(. . . سایر  تشخیص دستگاه

انجام مدارك الزم براي 
:خدمت

تشکیل پرونده و اخذ جواب مثبت استعالمات 
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)به طور میانگین( روز          ماه          سال  :        نفر  خدمت گیرندگان در40:                 آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه 

:خدمت
یک ماه

ماه        فصل          سال:       بار در. . .  براي همیشه                   یکبار :تواتر
:تعداد بار مراجعه حضوري

به ) ریال(هزینه ارایه خدمت
:خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیکبانکی) هاي(شماره حساب )مبالغ(مبلغ
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ت

خدم
یبه

دسترس
نحوه

)اینترنتیآدرس(: اینترنتی

)                         آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(: پست الکترونیک

)           ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا(: تلفن گویا یا مرکز تماس

)پیوند دریافت برنامه کاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه(تلفن همراه 

)     شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت(: پیام کوتاه

مراجعه به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و دفاتر کفالت ، اشتغال و اقامت اتباع خارجی : دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 
)ذکر گردد(: سایر


