
 "صدور گواهی تجرد"بیانیه توافق سطح خدمت 

گواهی تجرد، گویای این نکته است که صاحب سند پیشینه عقد ازدواج ندارد و یا چنانچه ازدواجی انجام شده، منجر به 

جدایی )بر اساس طالق، فسخ نکاح، و یا بذل یا انقضاء مدت در عقد مدت دار و فوت همسر( گردیده است. این 

 اطالعات بر اساس مندرجات متن و ظهر سند سجلی گواهی می گردد.

مجلس شورای  1363اصالحی دی ماه  1355قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه  34و  35گواهی تجرد به استناد ماده 

 اسالمی صادر می گردد.

 هدف :

ره قصد عزیمت به سایر کشورهای می دانیم که بسیاری از هموطنان به دالیلی از قبیل مهاجرت، اقامت، تحصیل و غی

جهان را دارند و یا مقیم در این گونه کشورها هستند و چون در برخی از این کشورها برای اموری مانند تحصیل، 

ازدواج و اقامت و غیره، از ایشان درخواست ارائه گواهی رسمی از سازمان ثبت احوال کشور )مبنی بر عدم تأهل آنان( 

ای ایجاد وحدت رویه و رفع مشکالت این قبیل متقاضیان در داخل و خارج از کشور گواهی می نمایند، سازمان بر

 تجرد را صادر می کند.(

 مسئولیت :

را برابر مقررات بر عهده دارند.  "صدور گواهی تجرد"هر یک از ادارات ثبت احوال استان وظیفه انجام خدمت 

 ایند :اشخاصی که می توانند جهت اخذ گواهی تجرد اقدام نم

 . صاحب سند1

 . وکیل، ولی و یا نماینده قانونی صاحب سند2

 مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت :

 . اصل و تصویر همه صفحات شناسنامه ی صاحب سند1

. اصل وکالت نامه رسمی و یا مدارک مثبت سمت قانونی و تصویر مدرک مربوط، چنانچه درخواست کننده شخصی 2

 د.غیر از صاحب سند باش

 . اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی درخواست کننده دارای سمت3

 . رسید وجه بانکی خواسته شده4

 (1. نمونه تکمیل شده درخواست گواهی تجرد درخواست کننده )نمونه شماره 5



 مدت زمان انجام خدمت :

 ساعت 48حداکثر 

 تعداد مرتبه مراجعه حضوری :

 یک بار

 نحوه دسترسی به خدمت :

 یحضور

 استعالم :

 نیاز به استعالم خاصی ندارد.

 شیوه دریافت و صدور گواهی تجرد :

درخواست گواهی تجرد را می توان به هر یک از ادارات ثبت احوال و یا نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در 

 خارج از کشور ارائه نمود.

کارمند مربوط، پس از بررسی اصالت شناسنامه و تصاویر ارائه شده، آن را برابر اصل نموده، پس از ثبت درخواست 

جهت ارسال به اداره  3جهت بررسی و صدور فرم شماره  "2فرم شماره "مدارک، مدارک و درخواست را به همراه 

 کل به واحد مربوطه ارائه می گردد.

اویر مصدق ارائه شده و عدم ثبت در سند سجلی اداره مربوط، نخست تحوالت آن را به در صورت وجود سابقه در تص

 سند سجلی منتقل و سپس برابر آن پاسخ اعالم می گردد.

اداره کل ثبت احوال استان پس از وصول نامه اداره محل اقامت، نسبت به صدور گواهی تجرد بر مبنای اطالعات واصله 

 از مهر و امضاء تحویل صاحب سند یا وکیل و یا ولی قانونی می شود. اقدام می نماید و آن را پس

 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
 کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقیمدیر 


