بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراییضمیمه 1
 979ق  .م و  -2شناسه خمت

 -3ارائه دهنمه
خمت

 -1عنوان خدمت  :اعطاي تابعیت  ،موضوو موا
ما واحد تعیین تکلیف فرزنودا حالوا از از وام مور ا
خارجی با زنا ایرانی

نام دستگاه اجرایی :وزارت كشور (اداره كل اتور اتباع و تهاجرین خارجی وزارت كشور)
نام دستگاه تادر :وزارت اتور خارجه
شرح خمت

ارائه شناسناته به آنمسته از فرزنمانی كه داراي تادر ایراندی و ددمر خدارجی هددتنم و تتويدم ایدران بدوده و ازدواج
وايمینشان قانونی تيباشم.
فرزنمان خارجی كه از تادر ایرانی در ایران تتويم شدمه
خمت به شهرونمان ()G2C
انم
خمت به كدب و كار()G2B
خمت به دیگردستگاه هاي دويتی()G2G

نوع تخاطبين

نوع خمت

 -4تشخصات خمت

10031076101

تاهي خمت
سطح خمت
رویماد ترتبط با:
نحوه آغاز خمت
تمارک الزم براي انجام
خمت

قوانين و تقررات باالدستی

تصمي گري
استانی

حاكميتی
روستایی
شهري
تنطقه اي
تلی
كدب و كار
ثب تايکي
تاتين اجتماعی
تاييات
آتوزش سالت
تويم
سایر
تمارک و گواهيناتهها وفات
بازنشدتگی
ازدواج
بيمه
تاسيدات شهري
رخماد رویمادي تشخص
فرارسيمن زتانی تشخص
تقاضاي گيرنمه خمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
گواهی والدت در ایران-دروانه زناشوئی وايمین -كپی شناسناته و كارت تلی تادر – كپی تمارک شناسایی فدرد و
دمر ( -در صورت فوت وايمین و گواهی فوت در صدورت طدال ،و حکدال طدال ،و تکميدل فدرم هداي درسشدناته
تتقاضيان و اظهاریه تحصيل تابعي و تعهمناته خروج از تابعي – در صورت نبود دمر اتين ناتده وقديال ناتده و یدا
حکال طال)،
تصوبه  85/7/2تجلس شوراي اسالتی تبنی بر اعطاي تابعي به این افراد دس از  18سال تمام و بممت یکدال
تاده  979قانون تمنی تصوب 1345/7/6

 -6نحوه دسترسی به خمت

 1200خمت گيرنمگان در:
آتار تعماد خمت گيرنمگان
تتوسط تمت زتان ارایه خمت  120 :روز
تاه
 . . .بار در:
ناتشخص
یکبار براي هميشه
تواتر
ناتشخص
تعمادبار تراجعه حضوري
شماره حداب (هاي) بانکی
تبلغ(تبايغ)
هزینه ارایه خمت (ریال) به
خمت گيرنمگان
-.
آدرس دقيق و تدتقيال خمت در وبگاه در صورت ايکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن

فصل

سال
درداخ بصورت ايکترونيک

نام ساتانه تربوط به خمت در صورت ايکترونيکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خمت
نوع ارائه
تراحل خمت
تلفن همراه (برناته كاربردي)
اینترنتی (تاننم وبگاه دستگاه)
ايکترونيکی
ارسال ددتی
دد ايکترونيک
تلفن گویا یا تركز تماس ديام كوتاه
سایر(باذكرنحوه دسترسی)

در ترحله اطالع
رسانی خمت

 -5جزیيات خمت

تاه

فصل

سال

-

ايکترونيکی

تلفن همراه (برناته كاربردي)
اینترنتی (تاننم وبگاه دستگاه)
ارسال ددتی
دد ايکترونيک
تلفن گویا یا تركز تماس ديام كوتاه
دفاتر ديشخوان
شماره قرارداد واگذاري خمتات به دفاتر ديشخوان:
عناوین تشابه دفاتر ديشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
تراجعه به دستگاه:
جه احراز اصاي فرد
تلی
جه احراز اصاي تمرک
استانی
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
شهرستانی
سایر :تواردي نظيدر انجدام تراسدال
تحليف
استعالم
استعالم ايکترونيکی
فيلمهاي توردتبادل
غير
ايکترونيکی

-8ارتباط خمت
باسایر
دستگاههاي
دیگر

نام دستگاه دیگر

نام ساتانه هاي دستگاه
دیگر

فيلمهاي
توردتبادل

استعالم ايکترونيکی اگراستعالم غيرايکترونيکی
تبلغ
اس و استعالم توسط:
(درصورت
درداخ
هزینه)

برخط
online
دستهاي
()Batch

 -7ارتباطخمت باسایرساتانه ها
(بانکهاي اطالعاتی) دردستگاه

ذكر ضرورت
تراجعه حضوري

در ترحله درخواس خمت
ترحله توييم خمت
(فراینم داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها )
درترحله ارائه خمت

غيرايکترونيکی

ذكر ضرورت تراجعه
حضوري

غيرايکترونيکی

ذكر ضرورت
تراجعه
حضوري

ايکترونيکی

برخط
online

نام ساتانه هاي دیگر

غيرايکترونيکی

دستهاي
()Batch

ايکترونيکی

ذكر ضرورت تراجعه
حضوري

غيرايکترونيکی

تراجعه به دستگاه:
جه احراز اصاي فرد
تلی
جه احراز اصاي تمرک
استانی
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
شهرستانی
سددایر :نيدداز بدده ارائدده اطالعددات در
ساتانه
تلفن همراه (برناته كاربردي)
اینترنتی (تاننم وبگاه دستگاه)
ارسال ددتی
دد ايکترونيک
تلفن گویا یا تركز تماس ديام كوتاه
دفاتر ديشخوان
شماره قرارداد واگذاري خمتات به دفاتر ديشخوان:
عناوین تشابه دفاتر ديشخوان
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
تراجعه به دستگاه:
جه احراز اصاي فرد
تلی
جه احراز اصاي تمرک
استانی
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
شهرستانی
سایر :نياز به وجود ساتانه تربوطه
اینترانتدی (اسدتفاده از اتوتاسديون اداري و شدبکه
اینترنتی (تاننم درگاه دستگاه)
دوي جه انجام تکاتبات و گردش كار تربوطه)
سایر(باذكرنحوه دسترسی)
دد ايکترونيک
تشکيل جلداتو انجام بررسی هدا و اجدراي آزتدون و برگدزاري تراسدال
تحليف

وزارت اتددور خارجدده ( اداره تکاتبات تيان دستگاهی
در حاي كلی با اسدتفاده
تابعي )
از شددبکه دوي د اتکددان
دذیر تی باشم
دليس تهاجرت و گذرناته

تکاتبات تيان دستگاهی
در حاي كلی با اسدتفاده
از شددبکه دوي د اتکددان
دذیر تی باشم

دستگاه
تراجعه كننمه

ارسددال تقاضددا بدده ----
وزارت اتددددددددور
خارجدددهو انجدددام
تکاتبات تربوط به
استعالم
انجدددام اسدددتعالم ----
تربوطه

دستگاه
تراجعه كننمه

دستگاه
تراجعه كننمه

اطالعددات تربددوط ----
ثب احوال اتور خارجه
بدده افددراد خددارجی
داراي شناسدددناته
ایرانددی در واحددم
ثب احوال وزارت
اتور خارجده ثبد
شددددمه و تددددورد
اسدددتعالم قدددرار
تی گيرد.
 -1دریاف درخواس و تکميل درونمه توسط دفاتر اتباع استان و ارسال به اداره كل اتور اتباع و تهاجرین خارجی وزارت كشور
 -2بررسی و تطبيق تقاضا با ضوابط قانونی

 -9عناوین فراینمهاي خمت

 -3ارسال درخواس به وزارت اتور خارجه در صورت تنطبق بودن با شرایط
 -4دریاف استعالم از ناجا
 -5ارسال ييد آزتون تاده واحمه از وزارت اتور خارجه به اداره كل اتور اتباع و تهاجرین خارجی وزارت كشور
 -6ارسال ييد آزتون از اداره اتباع وزارت كشور به دفاتر اتباع استانها
 -7برگزاري آزتون در دفاتر اتباع استانها و ارسال صورتجلدات و سوگنمناته ها به اداره كل اتور اتباع وزارت كشور
 -8جمع بنمي و ارسال صورتجلدات و سوگنمناته ها توسط اداره كل اتور اتباع وزارت كشور به وزارت اتور خارجه جه صمور سنم تابعي و
صمور شناسناته
 -10نمودار ارتباطی فراینمهاي خمت
نام ونام خانوادگی تکميل كننمه فرم:

تلفن:

دد ايکترونيک:

واحمتربوط:

گردش فرایند :

شروع

اتباع خارجی متقاضی تابعیت
تکمیل فرم تقاضای تابعیت

کارشناس اداره کل اتباع خارجی
بررسی مشخصات متقاضی

اتباع خارجی متقاضی تابعیت
اصالح فرم تقاضای تابعیت

بله

آیا مشخصات فرد نیاز
به تکمیل یا ویرایش
دارد؟

خیر

پایان

کارشناس اداره کل اتباع خارجی

خیر

آیا فرد شرایط تقاضای
تابعیت دارد؟

ارائه پاسخ به متقاضی

بله
کارشناس اداره کل اتباع خارجی
ارائه پاسخ به متقاضی

1

1

اتباع خارجی متقاضی تابعیت
تکمیل فرم اظهاریه تحصیل تابعیت

کارشناس اداره کل اتباع خارجی
بررسی اطالعات متقاضی

اتباع خارجی متقاضی تابعیت
اصالح فرم اظهاریه تحصیل تابعیت

بله

آیا اطالعات فرد نیاز
به تکمیل یا ویرایش
دارد؟

خیر
کارشناس اداره کل اتباع خارجی
ارائه پاسخ به متقاضی

پایان

شناسنامه مجوزهای صادره
(این فرم در تورد خمتاتی كه تنجر به صمور تجوز تی گردد تکميل تی شود).
در راستاي اجراي تبصره تاده  5آیين ناته توسعه خمتات ايکترونيکی تصوبه شماره  206/93/7740تورخ 93/6/10و
تعاون و بانک اطالعاتی صمور تجوزهاي تماتی دستگاه هاي اجرایی كشور شاتل :انواع تجوزهاو ترجعو شيوه صمورو
تممیمو يغو و احياءو هزینهو زتان و فراینم و تراحل انجام كار را با همکاري دستگاه هداي اجرایدی تشدکيل داده و بده
تنظور اطالعرسانی و شفافسازيو دسترسی بدرخط تدردم بده آن را فدراهال تیكندم .بدمین تنظدور جدمول اطالعدات
تجوزهاي حقيقی وحقوقی براي ایجاد بانک اطالعاتی تجوزها به شرح زیر براي تکميل و اجدراي آیدين ناتده تدذكور
ارسال تی گردد.

مجوز :كليه تواردي كه فعايي اشخاص حقيقی و حقوقی تنوط به أخذ تجوز اعال از گواهیو دروانهو جوازو استعالم یا
توافق و توارد تشابه آن از دستگاههاي اجرائی تی باشم.

لیست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر تراحل تجوز داراي فرآینم تشترک با دیگر دستگاه ها و نيازتنم تبادل داده با آنها اس و فرم شماره  2نيزتکميل شود

دولتی

4

اختصاصی

3

مشترک *

2

الکترونیکی

1

(روز /ساعت)
غیر الکترونیکی

مدت اعتبار

آیین نامه)

(ریال)

صدور

ناظر

فرآیند مجوز

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه،

هزینه

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

متقاضی مجوز

فرم شماره یک

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

مدارک مورد
نیاز

با ذکر
نام **
1
2
3
4
5
6
7
8

** نام استعالم در توضيحات درج شود
*** اگر نوع فرآینم سایر تی باشم اطالعات آن در توضيحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

