اطالعيه خدمات تعويض شناسنامه

بدينوسيله به اطالع همكاران محترم مي رساند؛

نظر به درخواست همكاران محترم در خصوص ارائه خدمات تعويض شناسنامه و با توجه به پيگيري و هماهنگي اداره رفاه با دفتر پيشخوان دولت  ،امكان ارائه
خدمات مذكور در اداره رفاه منطقه فراهم گرديده است .لذا خواهشمند است شرايط و زمانبندي اعالم شده  ،مطالعه و رعايت گردند.
الزم بذكر است ضمن مطالعه دقيق شرايط و مدارك مورد نياز بشرح ذيل  ،پرسنل درخواست كننده تعويض شناسنامه ( با توجه به
زمانبندي ارائه شده ) جهت تهيه و تكميل فرم و مدارك مورد نياز مي بايست حداقل يك روز قبل از زمان معين شده ( جدول پيوست
مدارك مورد نياز :
) به اداره رفاه  ،آقاي لطفي مراجعه نمايند.
 .1اصل شناسنامه
 .2اصل و كپي كارت شناسايي معتبر ( كارت ملي  ،گواهينامه  ،پايان خدمت و ) ...
 .3تعداد  2قطعه عكس  3*4زمينه سفيد ( عكس جديد باشد) .
 .4كپي صفحات اول و دوم شناسنامه و كارت ملي جهت متاهلين ( گواهي فوت در صورت فوت همسر )
 .5كپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي فرزندان
 .6اصل و كپي صفحه دوم الي چهارم سند ازدواج
 .7اصل و كپي صفحات اول الي ششم سند طالق ( افرادي كه متاركه نموده اند) .
 .8شماره ملي و تاريخ تولد پدر و مادر
نكات قابل توجه :
 .1افرادي كه جهت دريافت كارت ملي هوشمند ( جديد ) ثبت نام نموده اند  ،پس از دريافت كارت ملي اقدام به تعويض شناسنامه نمايند  .زيرا در زمان انگشت
نگاري و عكسبرداري و دريافت كارت ملي جديد در دفاتر پيشخوان  ،همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي است.
 .2افراد محصل باالي  15سال  :بايد گواهي اشتغال به تحصيل به همراه  2قطعه عكس  3*4پشت زمينه سفيد كه ممهور به مهر مدرسه يا دانشگاه ( پشت عكس )
باشد ارائه نمايند .قابل توجه اينكه حتماً عكس گواهي مدرسه يا دانشگاه با  2قطعه عكس ممهور شده  ،يكي باشد.
 .3افراد غير محصل باالي  15سال  :اين افراد مي بايست  6قطعه عكس  3*4جديد پشت زمينه سفيد جهت اخذ معرفي نامه به كالنتري همراه داشته باشند.

