عنوان خدمت  :صدور شناسنامه (تعويض و المثني)
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت 01110110011 :

خدمت به کسب و کار ()G2B

خدمت به ديگردستگاه های دولتي()G2G

شرح خدمت  :صدور شناسنامه ناشي از فقدان،مستعمل بودن و اجرای احكام قضائي و آراء حل اختالف

جزييات خدمت

مدارك مورد نياز مدارك تعويض شناسنامه
.0اصل شناسنامه .2.سه قطعه عكس  1×4تمام رخ جديد ( برای اشخاص  01سال به باال ) .1پرداخت هزينه متعلقه طبق تعرفه جاری.
 .4چنانچه شناسنامه ای که جهت تعويض ارائه مي شود فاقد عكس باشد ارائه اصل و تصوير مدارك معتبر عكسدار هريك از مدارك بر
حسب مورد از قبيل ( گذرنامه  ،کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت  ،گواهينامه رانندگي  ،کارنامه عكسدار دوره های تحصيلي
راهنمايي به باال  ،معرفي نامه عكسدار محصلين از سوی مدرسه ای که مشغول تحصيل ميباشند يا کارت شناسايي عكسدار کارکنان دواير
دولتي) الزامي است .
 چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر يك از مدارك مذکور در بند 4باشد از طريق معرفي وی به نيروی انتظامي ،درخواست تأييد عكسخواهد شد .
 کارمندان دولت و يا کسبه(با جواز کسب) مي توانند نسبت به تآييد هويت خود يا ديگری در ظهر عكسهای دارنده شناسنامه اقدامنمايند.
مدارك شناسنامه المثني
-0دريافت فرم اظهارنامه از پورتال و يا دفاتر پيشخوان -2.تكميل فرم اظهارنامه  -1.دو قطعه عكس  1×4تمام رخ جديد با درج مشخصات سجلي (نام
 ،نام خانوادگي) ،شماره شناسنامه  ،تاريخ تولد  ،محل صدور) در ظهر آن برای اشخاص  01سال به باال  -4اصل و تصوير مدارك عكسدار هريك از
مدارك بر حسب مورد از قبيل ( گذرنامه  ،کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت  ،گواهينامه رانندگي  ،کارنامه عكسدار دوره های تحصيلي
راهنمايي به باال  ،معرفي نامه عكسدار محصلين از سوی مدرسه ای که مشغول تحصيل مي باشند يا کارت شناسايي عكسدار کارکنان دوائر دولتي)
الزامي است .
 چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر يك از مدارك مذکور در بند  4باشد از طريق معرفي وی به نيروهای انتظامي  ،درخواست تأييد عكس خواهد شد . -1اصل وتصويرسند ازدواج و طالق وشناسنامه فرزندان درصورت تآهل
متوسط مدت زمان ارايه خدمت  :حداقل  01روز
ساعات ارائه خدمت :
تعداد بار مراجعه حضوری
هزينه ارايه خدمت(ريال) به
خدمت گيرندگان

وقت اداری

حداکثر  2بار
مبلغ(مبالغ)

شماره حساب(های)باتكي

به سايت ادارات کل مراجعه شود.

تعويض  011/111ريال
المثني از 111/111ريال تا
0/111/111ريال
اينترنتي https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=21

نحوه دسترسي به خدمت

پست الكترونيك
تلفن گويا يا مرکز تماس
تلفن همراه
پيام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات

https://www.sabteahval.ir/pishkhan/tabid=4114

نمودار مراحل دريافت خدمت/زير خدمت (از ديد متقاضي خدمت)
اداره ثبت احوال

دادن مدارك مورد نياز

بررسي صحت و اصالت

تطابق با پايگاه

مدارك

اطالعات ثبت احوال

ثبت در دفتر و گرفتن
شناسنامه

چاپ شناسنامه

کنترل شناسنامه صادره

