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 10031092104 :شناسه خدمت رسیدگی به درخواست از هیأت حل اختالف :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )     نوع خدمت:

توانند طبق موارد مندرج های آن در خارج از کشور میتغییر نام، تغییر نام خانوادگی، اصالح سن و هر گونه تغییراتی که ادارات ثبت احوال و نمایندگی: شرح خدمت

 مایند.های حل اختالف مطرح نقانون ثبت احوال، آن را در هیأت 3در ماده 

  مدارک مورد نیاز:
کننده با صاحب مدارك مربوط به سمت با توجه به نسبت درخواستبرگ درخواست رسیدگی از هیأت حل اختالف،  کارت ملی،اصل  ،و تصویر آن صل شناسنامها

 :شناسنامه

 (.شوداین حكم توسط دادگاه صادر میسال ) 18گواهی حكم رشد برای متقاضی زیر  :ا  اصالت -

 مدارك پدری یا جد پدری :والیتا  -

 کالتنامهشناسنامه وکیل و اصل و :ا وکالت -

 (.گرددکه توسط دادگاه صادر می) شناسنامه قیم و گواهی قیم نامه :قیوما  -

 در صورت موجود بودن( به شرط زوجیت) مادر در غیاب پدر امین موصی، سسات،ؤهمچنین مدارك وضعیت افراد تحت سرپرستی م -

ت 
جزئیا

ت
خدم

 

 ارائه زمان متوسط مدت

 خدمت
 حداکثر یک هفته

 وقت اداری ساعات ارائه خدمت

 بار 2حداکثر  تعداد بار مراجعه حضوری

هزینه ارائه خدمت )ریال( به 

 خدمت گیرندگان

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ( 

 000/500/2 تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی

4001011101012167 

درآمد صدور کارت شناسایی و "به نام 

ارائه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت 

 داری کل کشورنزد خزانه "احوال

)فرزندان  41تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 

 سال( 18زیر 
000/100 

 000/000/1 تغییر نام خانوادگی )نوبت اول(

و بازگشت به  نوبت دوم تغییر نام و نام خانوادگی

 نام و نام خانوادگی اولیه
000/500/2 

 000/300 درخواست حل اختالف اسناد هویتی

 000/500 درخواست اصالح سن از کمیسیون تشخیص سن

تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضایی 

 و کمیسیون تشخیص سن
000/000/2 

ت
ی به خدم

نحوه دسترس
 

    aspx60-https://www.sabteahval.ir/tab.                                                               اینترنتی    

                                                               پست الکترونیک                                                            

                                                             تلفن گویا یا مرکز تماس                                                  

                                                            تلفن همراه                                                                   

                                                            پیام کوتاه )فقط حهت اطالع به متقاضی(                               

      دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات    

 
 متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت )از دید      
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