بسمه تعالی

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

 -1عنوان خدمت :اعطا ي ت بعیات  ،موضاو ما
م واحد تعیین تکلیف فرزنادا ح لاا از از وام مار ا
ایرانی

نام دستگاه اجرایی :وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور)
نام دستگاه مادر :وزارت امور خارجه
شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهیت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم برای انجام
خدمت

قوانین و مقررات باالدستی

ارائه شناسنامه به آندسته از فرزندانی که دارای مادر ایرانيی و ديدر خيارجی هديتند و متوييد ایيران بيوده و ازدواج
وايدینشان قانونی میباشد.
فرزندان خارجی که از مادر ایرانی در ایران متويد شيده
خدمت به شهروندان ()G2C
اند
خدمت به کدب و کار()G2B
خدمت به دیگردستگاه های دويتی()G2G
نوع مخاطبین

 -3ارائه دهنده
خدمت

خ رجی ب زن

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود).

تصدی گری
استانی

حاکمیتی
روستایی
شهری
منطقه ای
ملی
کدب و کار
ثبت مايکیت
تامین اجتماعی
آموزش سالمت مايیات
تويد
سایر
مدارک و گواهینامهها وفات
بازنشدتگی
ازدواج
بیمه
تاسیدات شهری
رخداد رویدادی مشخص
فرارسیدن زمانی مشخص
تقاضای گیرنده خدمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
گواهی والدت در ایران-دروانه زناشوئی وايدین -کپی شناسنامه و کارت ملی مادر – کپی مدارک شناسایی فيرد و
ددر ( -در صورت فوت وايدین و گواهی فوت در صيورت طيال ،و حکيال طيال ،و تکمیيل فيرم هيای درسشينامه
متقاضیان و اظهاریه تحصیل تابعیت و تعهدنامه خروج از تابعیت – در صورت نبود ددر امین ناميه وقيیال ناميه و یيا
حکال طال)،
مصوبه  85/7/2مجلس شورای اسالمی مبنی بر اعطای تابعیت به این افراد دس از  18سال تمام و بمدت یکدال
ماده  979قانون مدنی مصوب 1345/7/6

 -6نحوه دسترسی به خدمت

 1200خدمت گیرندگان در:
آمار تعداد خدمت گیرندگان
متوسط مدت زمان ارایه خدمت 120 :روز
ماه
 . . .بار در:
نامشخص
یکبار برای همیشه
تواتر
نامشخص
تعدادبار مراجعه حضوری
شماره حداب (های) بانکی
مبلغ(مبايغ)
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان
-.
آدرس دقیق و مدتقیال خدمت در وبگاه در صورت ايکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

فصل

سال
درداخت بصورت ايکترونیک

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت ايکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
رسانه ارتباطی خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ايکترونیکی
ارسال ددتی
ددت ايکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس دیام کوتاه
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
در مرحله اطالع
رسانی خدمت

 -5جزییات خدمت

ماه

فصل

سال

-

ايکترونیکی

تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال ددتی
ددت ايکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس دیام کوتاه
دفاتر دیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر دیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر دیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصايت فرد
ملی
جهت احراز اصايت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :مواردی نظیير انجيام مراسيال
تحلیف
استعالم
استعالم ايکترونیکی
فیلدهای موردتبادل
غیر
ايکترونیکی

-8ارتباط خدمت
باسایر
دستگاههای
دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه
دیگر

فیلدهای
موردتبادل

استعالم ايکترونیکی اگراستعالم غیرايکترونیکی
مبلغ
استو استعالم توسط:
(درصورت
درداخت
هزینه)
برخط
online
دستهای
()Batch

 - 7ارتباطخدمت باسایرسامانه ها
(بانکهای اطالعاتی) دردستگاه

ذکر ضرورت
مراجعه حضوری

در مرحله درخواست خدمت
مرحله تويید خدمت
(فرایند داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها )
درمرحله ارائه خدمت

غیرايکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

غیرايکترونیکی

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوری

ايکترونیکی

برخط
online

نام سامانه های دیگر

غیرايکترونیکی

دستهای
()Batch

ايکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه
حضوری

غیرايکترونیکی

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصايت فرد
ملی
جهت احراز اصايت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سييایر :نیيياز بييه ارائييه اطالعييات در
سامانه
تلفن همراه (برنامه کاربردی)
اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال ددتی
ددت ايکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس دیام کوتاه
دفاتر دیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر دیشخوان:
عناوین مشابه دفاتر دیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصايت فرد
ملی
جهت احراز اصايت مدرک
استانی
نبود زیرساخت ارتباطی مناسب
شهرستانی
سایر :نیاز به وجود سامانه مربوطه
اینترانتيی (اسيتفاده از اتوماسيیون اداری و شيبکه
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
دويت جهت انجام مکاتبات و گردش کار مربوطه)
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
ددت ايکترونیک
تشکیل جلداتو انجام بررسی هيا و اجيرای آزميون و برگيزاری مراسيال
تحلیف

وزارت امييور خارجييه ( اداره مکاتبات میان دستگاهی
در حايت کلی با اسيتفاده
تابعیت)
از شييبکه دويييت امکييان
دذیر می باشد
دلیس مهاجرت و گذرنامه

مکاتبات میان دستگاهی
در حايت کلی با اسيتفاده
از شييبکه دويييت امکييان
دذیر می باشد

دستگاه
مراجعه کننده

ارسييال تقاضييا بييه ----
وزارت اميييييييور
خارجيييهو انجيييام
مکاتبات مربوط به
استعالم
انجيييام اسيييتعالم ----
مربوطه

دستگاه
مراجعه کننده

دستگاه
مراجعه کننده

اطالعييات مربييوط ----
ثبت احوال امور خارجه
بيه افييراد خييارجی
دارای شناسييينامه
ایرانييی در واحييد
ثبت احوال وزارت
امور خارجيه ثبيت
شييييده و مييييورد
اسيييتعالم قيييرار
می گیرد.
 -1دریافت درخواست و تکمیل درونده توسط دفاتر اتباع استان و ارسال به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
 -2بررسی و تطبیق تقاضا با ضوابط قانونی
 -9عناوین فرایندهای خدمت

 -3ارسال درخواست به وزارت امور خارجه در صورت منطبق بودن با شرایط
 -4دریافت استعالم از ناجا
 -5ارسال يیدت آزمون ماده واحده از وزارت امور خارجه به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور
 -6ارسال يیدت آزمون از اداره اتباع وزارت کشور به دفاتر اتباع استانها
 -7برگزاری آزمون در دفاتر اتباع استانها و ارسال صورتجلدات و سوگندنامه ها به اداره کل امور اتباع وزارت کشور
 -8جمع بندی و ارسال صورتجلدات و سوگندنامه ها توسط اداره کل امور اتباع وزارت کشور به وزارت امور خارجه جهت صدور سند تابعیت و
صدور شناسنامه
 -10نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت
نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

ددت ايکترونیک:

واحدمربوط:

شناسنامه مجوزهای صادره
(این فرم در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوز می گردد تکمیل می شود).
در راستای اجرای تبصره ماده  5آیین نامه توسعه خدمات ايکترونیکی مصوبه شماره  206/93/7740مورخ 93/6/10و
معاونتو بانک اطالعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه های اجرایی کشور شامل :انواع مجوزهاو مرجعو شيیوه صيدورو
تمدیدو يغو و احیاءو هزینهو زمان و فرایند و مراحل انجام کار را با همکياری دسيتگاه هيای اجرایيی تشيکیل داده و بيه
منظور اطالعرسانی و شفافسازیو دسترسی بيرخط ميردم بيه آن را فيراهال ميیکنيد .بيدین منظيور جيدول اطالعيات
مجوزهای حقیقی وحقوقی برای ایجاد بانک اطالعاتی مجوزها به شرح زیر برای تکمیيل و اجيرای آیيین ناميه ميذکور
ارسال می گردد.

مجوز :کلیه مواردی ک ه فعايیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعال از گواهیو دروانهو جوازو استعالم یا
موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد.

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

ردیف

مجوز
حقیقی

حقوقی

صدور
تمدید
اصالح
لغو

*اگر مراحل مجوز دارای فرآیند مشترک با دیگر دستگاه ها و نیازمند تبادل داده با آنها استو فرم شماره  2نیزتکمیل 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 توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآیند سایر می باشد اطالعات آن در توضیحات درج شود

مدت اعتبار

هزینه
(ریال)

کار
(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

توضیحات

