
 

 00030013000 :شناسه خدمت صدور کارت هوشمند ملی :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )     نوع خدمت:

سازی اطالعات هویتی ایرانیان )برقراری ارتباطات سببی و نسبی در جهت افزایش ضریب ایمنی اسناد و مدارک هویتی، تکمیل و بهنگام: شرح خدمت

 گردد.ل صادر میسا 51پایگاه اطالعات جمعیتی کشور(، فراهم آوردن زمینه شناسایی الکترونیکی ایرانیان و ... کارت هوشمند ملی برای کلیه ایرانیان باالی 

  مدارک مورد نیاز:

 عکسدار اصل شناسنامه -

 کد ملی و کد پستی و نشانی محل سکونت -

ت
ت خدم

جزئیا
 

 ارائه زمان متوسط مدت

 خدمت
 روز کاری 20

 وقت اداری ساعات ارائه خدمت

 )برای تکمیل ثبت نام و دریافت کارت( بار 2 تعداد بار مراجعه حضوری

)ریال( هزینه ارائه خدمت 

 به خدمت گیرندگان

 شماره حساب )های( بانکی مبلغ)مبالغ( 
 000/210 (بار اولین) ملی هوشمند کارت نام ثبت

 4005055505001024شماره حساب
تمرکز وجوه حاصل از صدور کارت "بانک مرکزی به نام 

 داری کل کشورنزد خزانه "هوشمند ملی سازمان ثبت احوال

 از ناشی مجدد ملی هوشمند کارت صدور
 (اول نوبت) فقدان

00/100 

 از ناشی مجدد ملی هوشمند کارت صدور
 (دوم نوبت) فقدان

000/000 

 از ناشی مجدد ملی هوشمند کارت صدور
 (آن از پس و سوم نوبت) فقدان

000/000/5 

 تغییر از ناشی)ملی هوشمند کارت تعویض
 باستثناء...(  و خرابی یا سجلی مشخصات

 مأمور اشتباه
000/000 

 000/200 الکترونیک امضاء سازی فعال

ت
ی به خدم

نحوه دسترس
 

  www.ncr.ir                                                                                                          اینترنتی    

                                                                                                            پست الکترونیک          

                     تلفن گویا یا مرکز تماس                                                                                     

                                                                                                              تلفن همراه            

              پیام کوتاه )فقط حهت اطالع به متقاضی(                                                                         

 دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات    

 

 نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت -50
 
 

    

پیش ثبت نام در سامانه 
 کارت هوشمند ملی

راستی آزمایی مجموعه 
مدارک و اطالعات اخذ شده از 

متقاضی با اسناد موجود در 
 آرشیو توسط ادارات اجرایی

احراز هویت متقاضیان با توجه 

به اصل مدارک شناسایی 

معتبردر مرحله تکمیل ثبت نام 

 و..

ارسال برای ستاد سازمان 
از طریق سامانه های 

 برخط و کنترل آن

بندی و تحویل صدور، بسته
کارت هوشمند ملی  به 

 نماینده پست در ستاد سازمان

احراز هویت فرد و 
تحویل کارت به 

 ارباب رجوع 

ارسال اعالم وصول سیستمی و 

پیامک به متقاضی به منظور 

 مراجعه جهت دریافت کارت


