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فرم شناسنامه خدمات استانداري                                   
ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با تشکیل پرونده متقاضیان تحصیل تابعیت موضوع مشمولین:عنوان خدمت-1

مجلس شوراي اسالمی2/7/85مردان خارجی مصوب 
تحصیل تابعیت مشمولین (انجام امور مربوط به تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی:  روش اجراییساماندهی اتباع خارجی مجاز:عنوان فرایند- 2

979ماده واحده 
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ت

خدم
ت

صا
مشخ

: شرح خدمت
داره حاضر شده برابر دستورالعمل اجرایی قانون ماده واحده افراد واجد شرایط شامل فرزندان داراي مادر ایرانی و پدر خارجی با ارائه مدارك الزم در ا

ا می نمایند که پس از بررسی توسط اداره کل اتباع وزارت کشور پرونده جهت و فرم تقاضاي تحصیل تابعیت ویژه مشمولین را تکمیل و امض
.رسیدگی نهایی به اداره تابعیت ارجاع خواهد شد

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

)G2G(خدمت به دیگردستگاه هاي دولتی

ت
خدم

ن
گیرندگا

رجی داراي مادر ایرانیفرزندان اتباع خا

تصدي گريحاکمیتی:ماهیت خدمت
روستاییشهرياستانیمنطقه ايملی:سطح خدمت

ثبت مالکیتتامین اجتماعیکسب و کارمالیاتسالمتآموزشتولد :رویداد مرتبط با
وفاتهامدارك و گواهینامهبازنشستگیازدواجبیمهیسات شهري تاس

)ذکر گردد(. . .سایر 

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

)ددذکر گر(. . . سایر  تشخیص دستگاه

مدارك الزم براي انجام 
:خدمت

گواهی والدت از بیمارستان یا مطب ماما یا ثبت احوال یا استشهاد محلی با -کپی مدارك شناسایی و اقامت
3*4قطعه عکس 18- مدارك شناسایی والدین-مدارك ثبت ازدواج والدین-تاییدیه ناجا
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100الی 50روز          ماه          سال                  تغییر :        نفر  خدمت گیرندگان در60:       آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه 

:خدمت
)جهت دریافت جواب اولیه از وزارت کشور(دو ماه 

ماه        فصل          سال:       بار در. . .  یکبار براي همیشه                   :تواتر
بار3: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

)مت روي تلفن همراهپیوند دریافت برنامه کاربردي ارائه خد(تلفن همراه 

)     شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت(: پیام کوتاه

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 
مراجعه حضوري به ادارات اتباع)ذکر گردد(: سایر


