
 "تعویض شناسنامه مستعمل جمهوری اسالمی"بیانیه توافق سطح خدمت 

 مقدمه

ویا مشخصات هویتی به دالیلی تغییر  ناخوانا شده اندمستعمل وشناسنامه های مستعمل جمهوری اسالمی که به عللی 

 باید تعویض شوند. یافته است

 هدف :

 جهت احراز هویتبا مشخصات هویتی  داشتن شناسنامه بدون خدشه و خوانا 

 مسئولیت :

شناسنامه های صادره ای که به علت نگهداری نامناسب و یا تغییرات حاصله در هویت از قبیل نام و نام ادارات موظفند 

 ام نمایند.نسبت به تعویض شناسنامه اقد و...........غیر قابل استفاده می باشد.. خانوادگی

 مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت :

 درخواست شناسنامه مجددتکمیل فرم  -

 شناسنامه مستعمل عین  -

 سال 15قطعه عکس جدید )پشت سفید( افراد باالی  2 -

 مستندات تغییر مشخصات سجلی در صورت نیاز

 تعداد مرتبه مراجعه حضوری :

 پست به منازل( تحویل شناسنامه جدید از طریق اداره    بار ) 1

 نحوه دسترسی به خدمت :

 مراجعه حضوری

 استعالم :

 اگر مورد خاصی باشد.

 اجرا در اسناد سجلی و شناسنامه :چگونگی 



وشمارهسری وسریال  پس از بررسی و مطابقت شناسنامه مستعمل با سند سجلی، شناسنامه جدید صادر می گردد.

 شناسنامه در سامانه ثبت می شود

 هزینه ها و پرداخت ها :

 97 برابر تعرفه های قانونی مصوب بودجه سال

 دوره عملکرد :

 تا زمان تغییر و اصالح قانون مربوطه

 خاتمه خدمت :

 جدید پس از صدور شناسنامه

 احد جودی

 مدیر کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی

 

 

 

 

 "صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان شناسنامه"بیانیه توافق سطح خدمت 

 مقدمه

 با توجه به نیاز مبرم به شناسنامه، در صورت فقدان شناسنامه المثنی صادر خواهد شد.

 هدف :

 شناسنامه المثنی در صورت فقدان آن صدور

 مسئولیت :

پس از یک ماه شناسنامه چنانچه ادارات موظفند در صورت مراجعه افرادیکه شناسنامه خود را به دلیلی مفقود نموده اند، 

 پیدا نشود نسبت به صدور شناسنامه المثنی اقدام نمایند.

 مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت :

 تکمیل فرم فقدان شناسنامه -



 سال 15فید برای افرادی باالی س زمینهارائه دو قطعه عکس جدید  -

اخذ مدارک شناسایی به منظور احراز هویت )در صورت نداشتن مدارک شناسایی جهت احراز هویت به نیروی  -

 انتظامی معرفی خواهد شد.(

 نحوه دسترسی به خدمت :

 مراجعه حضوری

 تعداد مرتبه مراجعه حضوری :

 درب منازل می باشدیک بار در ضمن  تحویل شناسنامه از طریق پست 

 استعالم :

 موردی ندارد.

 اجرا در اسناد سجلی و شناسنامه :چگونگی 

 شناسنامه جدید طبق مندرجات اسناد هویتی صادر و شماره سریال شناسنامه در سند سجلی درج می گردد.

 هزینه ها و پرداخت ها :

 97 برابر تعرفه های قانونی مصوب بودجه سال

 دوره عملکرد :

 تایید مقررات

 خاتمه خدمت :

 پس از صدور شناسنامه

 احد جودی

 مدیر کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی


