
١٣

فرم شناسنامه خدمات استانداري

)قانون مدنی985- 984-983-982-980-979در اجراي مواد (رسیدگی به تقاضاي تابعیت :عنوان خدمت-1

اخذ تابعیت: روش اجرایی ساماندهی اتباع خارجی مجاز:عنوان فرایند- 2
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خدم
ت

صا
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: شرح خدمت
ایران باشند می توانند در صورت .ا . صورتی که متقاضی تحصیل تابعیت دولت ج برابر مقررات موجود اتباع خارجی داراي مدارك اقامتی معتبر در

قانون مدنی درخواست تابعیت خود را به اداره تابعیت وزارت امورخارجه در مرکز و یا دفاتر امور اتباع و مهاجرین 979داشتن شرایط مندرج در ماده 
.خارجی استانداریهاي سراسر کشور تسلیم نمایند

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

)G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی

ت
خدم

ن
گیرندگا

اتباع خارجی دارنده مدارك اقامتی قانونی و واجد 
قانون مدنی979شرایط ماده 

تصدي گريحاکمیتی:ماهیت خدمت
روستاییشهرياستانیمنطقه ايیمل:سطح خدمت

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

تابعیت)ذکر گردد(. . .سایر 

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

)ذکر گردد(. . . سایر  تشخیص دستگاه

مدارك الزم براي انجام 
:خدمت

تصویر کامل مدارك هویتی ایرانی در -تصویر مدارك هویتی–3×4تکمیل پرسشنامه همراه الصاق یک قطعه عکس 
در صورت اشتغال به تحصیل -تصویر کامل مدارك مربوط به همسر  و فرزندان -صورت ایرانی بودن همسر و فرزندان

درصورت دارا بودن -در صورت اشتغال به کار تصویر پروانه کار- تصویر آخرین مدرك تحصیلی با ارائه گواهی مربوطه
سوابق ایثارگري ارائه اصل گواهی از سازمان مربوطه
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روز          ماه          سال:                  خانوار  خدمت گیرندگان در5:                 آمار تعداد خدمت گیرندگان
ماه4تا 2:متوسط مدت زمان ارایه خدمت

ماه        فصل          سال:       یک بار دره                   یکبار براي همیش:تواتر
بار3حداقل :تعداد بار مراجعه حضوري

به ) ریال(هزینه ارایه خدمت
:خدمت گیرندگان

پرداخت بصورت الکترونیکبانکی) هاي(شماره حساب )مبالغ(مبلغ
--
--
--
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)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(اه تلفن همر

)     شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت(: پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 
)وزارت امورخارجه(تاداره تابعی–مراجعه به اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداري )ذکر گردد(: سایر


