فرم اطالعات خدمت  /زیر خدمت جهت ارایه به پایگاه اطالع رسانی دستگاه
عنوان خدمت  :اعطای تابعیت ؛ موضوع ماده  979ق .م و ماده واحذه تعییی تىیییف ززسایذاا حاای اس
اسدواج مزداا خارجی با سااا ایزاای

 -2شناسه خدمت :
این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریسی کشور ارایه شده است .

10031073101

نوع خدمت :
خدمت به شهروندان ) )G2C



خدمت به کسب و کار( )G2B

 خذمت به دیگز دستگاه های دولتی ( )g2g

خدمت

شرح

تمذیم در خواست اس سوی متماضی – استعالم اس دستىاههای مزبوطه – پس اس تائیذ دستگاه تشىی پزواذه – ارسال پزوایذه بیه وسارک وشیور –
ارسال پزواذه اس وسارک وشور به وسارک امور خارجه – در اورک تائیذ وسارک وشور امور خارجه اذور شناسنامه – اعمال در سیستم و تغییز تابعیت .

مدارک مورد نیاز

تىمی پزسشنامه همزاه با الصاق یه لطعه عىس (پشت اویسی شذه) -تصویز مذارن هویتی خارجی (گذراامه – دزتزچه پناهنذگی – وارک هویت – بزي تزدد خزوجیی
-1
مذک دار) -تصویز مذارن هویتی ایزاای بستگاا درجه یه(در اورک ایزاای بودا) -تصاویز وام مذارن مزبوط به همسز و ززساذاا -در اورک اشیتغال بیه تیصیی ص تصیویز
آخزی مذرن تیصییی یا ارائه گواهی مزبوطه -در اورک اشتغال به وار ص تصویز پزوااه وار -یا ارائه گواهی مزبوطه -در اورک دارابودا سوابك ایثارگزی ص ارائه اا گیواهی اس
ساسماا مزبوطه -گواهی احزاس هویت اس سفارک وشور متبوع جهت داراذگاا وارک و دزتزچه پناهنذگی
متوسط مدت زمان اریه
خدمت

جسئیات خدمت

ساعاک ارایه خذمت
ادرس می خذمت
تعداد بار مراجعه حضوری

هسینه ارایه خدمات ( ریال ) به
خدمت گیرندگان )

ساعت مزاجعه متماضی
اداره و اتباع و مهاجزی خارجی استاا سمناا
 2بار در هز زصیی
مبیغ ( مبالغ )

شماره حساب های بااىی

0000

0000

اینتزاتی پیواذ افیه ارایه خذمت به اورک الىتزوایىی با وییه روی اماد واربز را
نحوه دسترسی به خدمت

پست الىتزوایه( :آدرس پست الىتزوایه خذمت جهت پاسخگویی

تیف گویا یا مزوش تماس:
تیف

هذایت ونذ ( :آدرس اینتزاتی)

یا ارتباط با متماضی)

در اورک وجود ارایه شماره مزوش تماس یا تیف گویا با وییه روی اماد امایش داده شود

همزاه (پیواذ دریازت بزاامه واربزدی ارائه خذمت روی تیف همزاه

پیام ووتاه ( شماره سامااه پیامىی ارائه خذمت در اورک وجود با وییه روی اماد امایش داده شود 
سایز  -دزاتز ارایه خذمت یا دزاتز پیشخواا خذماک  :لیست باس شواذه یا پیواذ آدرس دزاتز ارایه خذمت یا

دزاتز پیشخواا )

نمودار دریافت خدمت  /زیر خدمت

-1تمذیم در خواست اس سوی متماضی  –2استعالم اس دستىاههای مزبوطه پس اس تائیذ دستگاه تشىی پزواذه  –3ارسال پزواذه به وسارک وشور  –4ارسال
پزواذه اس وسارک وشور به وسارک امور خارجه  –5در اورک تائیذ وسارک وشور امور خارجه اذور شناسنامه  –6اعمال در سیستم و تغییز تابعیت

