فرم اطالعات خدمت  /زیر خدمت جهت ارایه به پایگاه اطالع رسانی دستگاه
 -2شناسه خدمت 10031076000 :
عنوان خدمت  :صذيس پشياوٍ صواشًیی باوًان ایشاوی با مشدان خاسجی ي اسائٍ شىاسىامٍ بٍ فشصوذان آوُا

این فیلد توسط ساسمان مدیزیت و بزنامه
ریشی کشور ارایه شده است .

نوع خدمت :
خدمت به شهزوندان ) )G2C



خدمت به کسب و کار( )G2B

 خذمت بٍ دیگش دستگاٌ َای ديلتی ( )g2g

خدمت

شزح

این خدمت با دریافت در خواست مزبوطه اس آغار گزدیده و مدارک مزبوطه مورد بزرسی قزار میگزد در صورت رعایت ضوابط و مقزرات
و وجود شزلیط السم مکاتبات مورد نیاس با ثبت احوال جهت پزوانه صو ت می پذیزد

مدارک مورد نیاس

تصًیش شىاسىامٍ  .واست ملی صيجٍ – تصًیش مذسن الامتی ( گزسوامٍ صيج ) سضایت پذس صيجٍ ( دس صًست ديشیضٌ بًدن ) – سىذ مسلمان شذن مشد خاسجی ( دس
صًست غیش مسلمان بًدن ) طبك مادٌ  2آئیه وامٍ اجشای مصًب  45/7/6گًاَی بالماوع بًدن اصدياج با صن ایشاوی ي بٍ سسمیت شىاخته اصدياج دس وشًس متبًع
خًد ( دس صًستیىٍ تُیٍ گًاَی وامٍ مزوًس بشای متماضیان امىان پزیش وباشذ يصاست وشًس میتًاوذ بذين دسیافت مذسن فًق دس صًست سضایت صن پشياوٍ
صواشًیی سا صادس ومایذ ) َ -مچىیه طبك مادٌ  3آئیه وامٍ اجشای مصًب  45/7/6يصاست وشًس دس صًست تمای صن عاليٌ بش مذاسن مزوًس می تًاوذ مذاسن
ریل سا اص مشد بیگاوٍ مطالبٍ وىذ  :گًاَی تجشد مشد وٍ بٍ تائیذ ديلت متبًع يی سسیذٌ باشذ – گًاَی وذاشته پیشیىٍ بذ ي محىًمیت ویفشی مشد  -گًاَی
يجًد استطاعت ي مىىت صيج
متوسط مدت سمان اریه
خدمت

جشئیات خدمت

ساعات اسایٍ خذمت
آدسس محل خذمت
تعداد بار مزاجعه حضوری

هشینه ارایه خدمات ( ریال ) به
خدمت گیزندگان )

ساعت مشاجعٍ متماضی ي دس طًل سال
اداسٌ ول اتباع ي مُاجشیه خاسجی استان سمىان
با تًجٍ بٍ ایىىٍ می بایست افشاد اص سفاست متبًعٍ خًد مذاسن ي مستىذات لاوًوی سا اسایٍ ومایىذ ي مىًط بٍ پیگیشی
صيج ي صيجٍ ي ویض فشصوذان ي تائیذ دستگاٌ َای مشبًطٍ صمان بش بًدٌ دس ماٌ  2باس
مبلغ ( مبالغ )

شماسٌ حساب َای باوىی

0000

0000

ایىتشوتی پیًوذ صفحٍ اسایٍ خذمت بٍ صًست الىتشيویىی با ولیه سيی وماد واسبش سا
نحوه دستزسی به خدمت

پست الىتشيویه( :آدسس پست الىتشيویه خذمت جُت پاسخگًیی

تلفه گًیا یا مشوض تماس:

َذایت وىذ ( :آدسس ایىتشوتی)

یا استباط با متماضی)

دس صًست يجًد اسایٍ شماسٌ مشوض تماس یا تلفه گًیا با ولیه سيی وماد ومایش دادٌ شًد

تلفه َمشاٌ (پیًوذ دسیافت بشوامٍ واسبشدی اسائٍ خذمت سيی تلفه َمشاٌ

پیام وًتاٌ ( شماسٌ ساماوٍ پیامىی اسائٍ خذمت دس صًست يجًد با ولیه سيی وماد ومایش دادٌ شًد 
سایش  -دفاتش اسایٍ خذمت یا دفاتش پیشخًان خذمات  :لیست باص شًوذٌ یا پیًوذ آدسس دفاتش اسایٍ خذمت یا

نمودار دریبفت خذمت  /زیر خذمت
 -1ارائه تقبضبی ثبت ازدواج
 -2دریبفت نبمه پروانه زنبشویی صبدر شذه توسط استبنذاری و یب سفبرتخبنه
 -3بررسی مذارک و تطببق بب آئین نبمه هب و بخشنبمه هب
 -4صذور پروانه زنبشویی در صورت تبیئذ
 -5ارسبل یک نسخه از پروانه زنبشویی به وزارت کشور و سبیر دستگبه هبی مربوطه

دفاتش پیشخًان )

