
 "ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه"بیانیه توافق سطح خدمت 

 مقدمه

رایط شقانون ثبت احوال ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد، در صورت وجود  32برابر ماده 

 زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.

 ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج -

ور شناسنامه های زوجین مبنی بر اینکه در تاریخ اعالم واقعه طرفین در قید گواهی ادارات ثبت احوال محل صد -

 ازدواج دیگری نمی باشد.

 هدف :

هدف از توافق نامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه باکیفیت خدمت 

 جام گیرد.توسط ادارات ثبت احوال ان "ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه"

 مسئولیت :

را برابر مقررات بر  "ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه"هر یک از ادارات تابعه ثبت احوال استان وظیفه انجام خدمت 

 عهده دارند.

 اشخاصی که می توانند جهت ثبت ازدواج مراجعه و اقدام نمایند.

به یکی از دفاتر اسناد رسمی محل اقامت نسبت به  زوجینی که با یکدیگر ازدواج شرعی نموده اند می توانند با مراجعه

تنظیم اقرارنامه رسمی زوجیت که در آن مشخصات زوجین بطور کامل قید و تاریخ دقیق ازدواج درج شده باشد اقدام 

 نموده و با ارائه اقرارنامه رسمی و اصل شناسنامه خود درخواست ثبت آن را در سند سجلی و شناسنامه خود از اداره ثبت

 احوال محل اقامت و یا محل صدور شناسنامه خود بنمایند.

 مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت :

 ارائه اصل اقرارنامه رسمی زوجیت -

 اصل شناسنامه زوجین -

 پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری -



 مدت زمان انجام خدمت :

 یک روز کاری

 تعداد مرتبه مراجعه حضوری :

 یک بار

 دسترسی به خدمت :نحوه 

 حضوری

 استعالم :

 نیاز به استعالم خاصی ندارد.

 چگونگی ثبت ازدواج در اسناد سجلی و شناسنامه های زوجین :

زوجین یا یکی از آنها با ارائه مدارک فوق الذکر می تواند به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت مراجعه و 

 شناسنامه ها بنماید.درخواست ثبت واقعه را در 

 هزینه ها و پرداخت ها :

 برابر تعرفه های قانونی مصوب بودجه سال

 دوره عملکرد :

 این توافق نامه سطح خدمت تا زمانی که اصالحیه آن صادر نگردیده، معتبر می باشد.

 خاتمه خدمت :

 موردی ندارد.

 احد جودی

 مدیر کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی

 


