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  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 
  10031076101 :شناسه خدمت  يخارجبا مردانيرانيابانوانييصدور پروانه زناشوعنوان خدمت:

  ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه شده است.)
خدمت به ديگردستگاه هاي             )G2B( خدمت به كسب و كار   )          G2Cن (نوع خدمت:           خدمت به شهروندا

  )G2Gدولتي(
 :شرح خدمت

بررسي قرار مي گيرد. مورد مربوطه آغاز گرديده و مدارك ها  سفارتخانه ها يا استاندارياين خدمت با دريافت درخواست مربوطه از 
  با ثبت احوال جهت پروانه صورت مي پذيرد. موردنياز، مكاتبات الزمشرايط درصورت رعايت ضوابط و مقررات و وجود 

  مدارك مورد نياز:
سند مسلمان  -رضايت پدر زوجه(در صورت دوشيزه بودن)-تصوير مدكر اقامتي(گذرنامه زوج)-تصوير شناسنامه  و كارت ملي زوجه

گواهي بالمانع بودن ازدواج با زن  6/7/1345ه اجراي مصوب آئين نام 2طبق ماده -شدن مرد خارجي (در صورت غير مسلمان بودن)
ايراني و به رسميت شناختن ازدواج در كشور متبوع خود(در صورتيكه تهيه گواهينامه مذكور براي متقاضي امكان پذير نباشد وزارت 

آئـين نامـه    3نـين طبـق مـاده    همچ -كشور ميتواند بدون دريافت مدرك فوق در صورت رضايت زن پروانه زناشويي را صادر نمايد)
وزارت كشور در صورت تقاضاي زن عالوه بر مدارك مذكور مي تواند مدارك ذيل را از مرد بيگانه مطالبـه   6/7/1345اجراي مصوب 

گـواهي وجـود   –گواهي نداشتن پيشينه بد و محكوميت كيفري مـرد  -كند:گواهي تجرد مرد كه به تائيد دولت متبوع وي رسيده باشد
  استطاعت و مكنت زوج

ت
جزييات خدم

  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

 

 (ساعات مراجعه متقاضي)  ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه 

  حضوري
 

هزينه ارايه 
خدمت(ريال) به خدمت 

  گيرندگان
  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)
   
   

. . .   

نحوه دسترسي به خدم
  ت

    )        هدايت كندكاربر را  نمادبا كليك روي  (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي   
 ارتباط با متقاضي)                         (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا پست الكترونيك:    

      )           نمايش داده شود نمادبا كليك روي  ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا(در صورت وجود تلفن گويا يا مركز تماس:     

    همراه)(پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن تلفن همراه    

        )نمايش داده شود نمادبا كليك روي  (شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجودپيام كوتاه     

دفاتر پيشخوان (ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات   
   ارائه خدمت)
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 نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت
  

 ارائه تقاضاي ثبت ازدواج .1

  ها ارتخانهسف يا ها و استانداري توسط شده صادر زناشويي پروانه نامه دريافت .2
 بررسي مدارك و تطابق با آئين نامه ها و بخشنامه ها .3

  صدور پروانه زناشويي در صورت تائيد .4
  ارسال يك نسخه از پروانه زناشويي به وزارت كشور و ساير دستگاه هاي مرتبط .5

                             

 1جدول شماره 


