عنوان خدمت:صدور پروانه زناشویی
شرح خدمت :اتباع خارجی مزدوج با زنان ایرانی طبق ماده  0101قانون مدنی مکلف به اخذ پروانه
زناشویی قبل از ازدواج میباشند که این پروانه و صدور آن در حیطه وظایف وزارت کشور و ادارات کل
امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها می باشد لذا طی مراجعه به اداره کل امور اتباع ،راهنمایی
های الزم جهت ادامه مراحل و تسهیل مورد نیاز جهت ثبت ازدواج صورت می پذیرد .
 -0قوانین و مقررات:
آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه شماره 9292مورخ  0920/2/90و ماده 0101
قانون مدنی
 -9نحوه ی ارائه ی خدمت:
حضوری
 -9مدارک مورد نیاز:
 پاسپورت و پروانه اقامت و یا ویزای معتبر
 عقدنامه شرعی
عکس
 تعهد نامه
 رضایت نامه محضری
 -9مدت زمان ارائه خدمت:
 یک ماه
 -5علت نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع:
 تشکیل پرونده
کنترل مدارک
 -0آدرس محل ارائه خدمت در صورت الزام ارباب رجوع به مراجعه حضوری:
کرمان-بلوار یادگار امام نبش خیابان خرمشهر ،اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی
 -7مسئول اصلی ارائه خدمت:
واحد مجازین -فاطمه جوشایی099(-99599097-داخلی)
 -8مراحل ارائه خدمت (گردش کار):
 -0دریافت تقاضا و تشکیل پرونده ازدواجی
 -9بررسی مدارک
 -9تکمیل فرم
 -9اخذ استعالمات مربوطه(اطالعات و ثبت احوال و دادسرا )
 -5صدور پروانه زناشویی و ارسال یک نسخه به مبادی مربوطه
 -0تحویل پروانه زناشویی به متقاضی
 -7معرفی به انتظامی جهت ادامه مراحل ثبت ازدواج

شروع
ثبت درخواست و ارائه مدارک مورد نیاز

دارای کارت
آمایش معتبر

بررسی نوع مدرک
زوج (تبعه خارجی)

ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در
دارای

سیستم نجوا

گذرنامه
تکمیل پرسشنامه های ازدواجی و تشکیل
پرونده در دو نسخه

ارسال یک نسخه از پرونده به اداره
اطالعات

تایید

وصول جوابیه از
مراجع مربوطه

معرفی جهت تبدیل وضعیت و اخذ ویزا

صدور پروانه زناشویی در  6نسخه

ارسال پرونده به دفتر استاندار جهت امضا

ارسال نسخه ای از پرونده به اداره گذرنامه
و سایر مراجع ذیربط
سیر مراحل اخذ پروانه اقامت در اداره
گذرنامه
پایان

رد

