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 غیر قابل استناد  غیر قابل استناد
 

 جمهوري اسالمی ايران قانون برنامه پنجم توسعه 64بند د مادهآئین نامه اجرائی 
 

 
 قانون برنامه پنجم توسعه  64ماده «د»به استناد بند         هیات وزيران در جلسه مورخ                 

وزارتخانه هاي         مورخ                نا به پیشنهاد مشترک شماره               و ب جمهوري اسالمی ايران
کشور، ارتباطات و فناوري اطالعات و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري آئین نامه 

 .قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود یاجراي
 

 

 تعاریف و اصطالحات: فصل اول

 :اصطالحات و واژه هايی که در اين آيین نامه به کار رفته است داراي معانی زير است -1ماده 
 سازمان ثبت احوال کشور: سازمان -الف
 اطالعات فناوري و وزارت ارتباطات: وزارت -ب
 نظارت راهبردي رياست جمهوري و ريزي معاونت برنامه: معاونت -پ
 فرهنگی و ي، اجتماعیقانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد: قانون -ت
 چند منظوره  کارت هوشمند ملی: کارت -ث
 آخرين محل سکونتنشانی  :نشانی -ج
 پايگاه اطالعات جمعیت کشور:پايگاه -چ
 هاي داراي مجوز اقامت درايران و خارجی  کلیه اتباع جمهوري اسالمی ايران :آحاد مردم-ح
 تتم عامل جاوا نصب شده در پشت کارو سیس ،پردازندهل حافظهمدار مجتمع الکترونیکی شام:تراشه-د

و کلیاه   قاانون ماديريت خادمات کشاوري    (5)موارد تصريح شده در مااده   شامل کلیه:اشخاص حقوقی-ذ
 موسسات،شرکتها و مراکز خصوصی

تعبیاه شاده    اطالعات هويتی،امضاي ديجیتال،آثار انگشتان و کدهاي ارتباطی دستگاه ها :دسترسیکلید-ر
   ام عملیات شناسايی،تصديق هويت و ارائه خدمات توسط اشخاص حقیقی و حقوقیجهت انج در کارت

 هویتی  پایگاه اطالعات و اصالح تکمیل: فصل دوم
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، اقادامات ززم را  کلیه اتباع ايرانیسازمان مکلف است عالوه بر ثبت، ذخیره سازي اطالعات فردي  -2ماده 
ازدواج و طاال،، درج مشخصاات والادين و    نظیر  پايگاه در خصوص تکمیل و به روز رسانی اقالم اطالعاتی

به عمل آورد، به نحوي کاه عاالوه بار بازياابی اطالعاات فاردي       هويتی افراد  مشخصاتدر فرزندان و تغییر
 . امکان دريافت اطالعات سببی و نسبی از پايگاه فراهم گردد

نسابت باه   مودن اطالعات اثر انگشات  با اضافه نسازمان مکلف است تا پايان برنامه پنجم توسعه  : 1تبصره
  .تکمیل پايگاه اقدام نمايد

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است زمیناه انتقاال الکترونیکای اطالعاات مرباو  باه        :2 تبصره
کاه  در محیطی يین نامه آ تاريخ ابالغيک سال از  ظرف مدتازدواج و طال، به پايگاه را حداکثر

 .اهم نمايدکند، فر سازمان اعالم می
در  راموردنیاز سازمان زمینه انتقال الکترونیکی اطالعات  حسب مورد ساير اشخاص حقوقی مکلفند:3تبصره

  .محیطی که اعالم می گردد،به پايگاه ارسال نمايند
به منظور تسريع در ارائه خدمات شهروندي و به روز نگهداشتن آمار و اطالعات جمعیتی کشور  -  3ماده 

ف است ضمن مهندسی مجدد فرايندهاي مربو  به خدمات خود، ترتیبی اتخاذ نمايد تا وقايع سازمان مکل
اعم از ادارات ،بیمارستان ها،آرامستان ها،دفاتر ثبت )گانه به محض وقوع يا ثبت در مبادي ذيربط  6حیاتی 

 قال يابددر مهلت قانونی ثبت و سريعا به صورت الکترونیکی به پايگاه انت...(ازدواج و طال، و
 

و اماور   کشاور  خانه هااي وزارتبا همکاري مکلف است  سازمان ،به منظور ساماندهی امور مهاجرت -4ماده 
نسابت باه ايجااد    شهرداريهاي سراسر کشور و  پست جمهوري اسالمی ايران، نیروي انتظامی سازمان،خارجه

جابجايی و هر گونه  تا نمايدخاذ اتترتیبی اقدام وحاوي کدپستی " نشانی افراد صاحب کارتبانک اطالعات "
 .گرددبه روز مستمرا افراد مشمول  نشانیدر تغییر

 .بانک به تصويب شوراي عالی ثبت احوال خواهد رسید اين ضوابط و چگونگی ايجاد: تبصره

 ساازمان  ،اشاخاص حقیقای و حقاوقی   در تعامالت باین   امضاي الکترونیکیبه کارگیري به منظور  -5ماده 
 را کشاور صادورگواهی میاانی   و مراکزرکز صدور گواهی الکترونیکی ريشاه  همکاري وزارت مبا  مکلف است
  .نمايدکاربردي  کارت از طريقوطراحی 

سازمان موظف است بخشی از حافظاه کاارت را باراي درج اطالعاات هاويتی، اثرانگشات و نارم         -تبصره 
 .امضاء ديجیتال تخصیص دهد مربو  بهافزارهاي 

 صدور کارت تامین و :فصل سوم
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اطالعات قابل درج بر رو و پشت کارت وهمچنین دادهاي داخل تراشه توسط شاوراي عاالی ثبات    -6ماده
 .احوال تعیین خواهد شد

 

 فاراهم باه گوناه اي   را کارت  درون تراشههويتی سازمان مکلف است سطح دسترسی به اطالعات  -7ماده 
خادمات اداري   در کاارگیري هنگاام ب  در کاارت و باراي صااحب    آن اطالعاات  کلیه امکان خواندن کهنمايد

 .میسر گردد دستگاههر  سطح نیاز اساسو بر  صاحب کارت اطالعبا  منحصرا
 تغییر ويا اصالح اطالعات بخش هاويتی منادرج در حافظاه کاارت از طرياق ساازمان و بخاش        -1تبصره

ت قابال انجاام   رعايات مقاررا   باا  دستگاه هاي مربوطههر يک از از طريق دستگاه ها اختصاصی 
 . است

 .کارت هوشمند ملی متوفی از درجه اعتبار ساقط می گرددهمزمان با ثبت واقعه وفات، -2تبصره
پا  از تاامین    زيار  زماان بنادي  جدول  و بر اساس بر نامه با همکاري وزارت مکلف است سازمان -8ماده

ر کارت باراي آحااد ماردم اقادام     صدو سپ مقدمات و زيرساختهاي ززم و اعتبارات مورد نیاز نسبت به تهیه
 .نمايد
 اري و سخت افزاريزتامین زير ساخت هاي نرم افو تهیه مقدمات: سال اول -1
 کارت 5555555صدور تا ي برا و مهیا سازي زير ساختها طرحاجراي آزمايشی :سال دوم -2
 میلیون کارت 15صدور  :سال سوم -3
 میلیون کارت25صدور :سال چهارم-6
  صدور براي افراد باقیمانده:سال پنجم -5

 .فراخوان افراد مشمول جهت دريافت کارت از طريق سازمان انجام می گیرد -1تبصره
  .انواع کارت متناسب با نوع تابعیت توسط شوراي عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد-2تبصره

نسبت به ،عالم می شودا از سوي سازمان کهکارت جايگزينی بر اساس برنامه  آحاد مردم مکلفند -9ماده 
 .دريافت کارت اقدام نمايند

ياا اساتفاده از   / ارائه هرگونه خدمت توسط اشخاص حقوقی صرفا موکاول باه دريافات کاارت و     -1تبصره
 . اطالعات فردي مندرج در آن می باشد

ضوابطی که توسط شوراي عالی ثبات احاوال    طبقسال 15براي افراد زير  مکلف است سازمان -2تبصره 
ساالگی اعتباار خواهاد داشات و      15اين کارت تا پايان .نمايد کارت صادر ین خواهد گرديد،تعی

 .دريافت کارت جديد اقدام نمايد نسبت بهصاحب آن مکلف است پ  از پايان مدت ياد شده 
ساال تعیاین    15سال از تاريخ صدور باه مادت    15اعتبار اولین کارت صادره براي افراد بازي  -3تبصره 

تعیین اعتباار باراي   .و پ  از انقضاي مدت، صاحب کارت مکلف به تجديد آن است گردد می
 .اين آئین نامه خواهد بود( 21)دوره هاي بعدي بنا به پیشنهاد سازمان و تصويب هیات ماده 
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و يا اعالم فقدان،  ، خرابیکارت، همچنین پايان مدت اعتبارا پشت در صورت تغییر اطالعات روي -11ماده 
 . باشد هاي مربو ، می شیوه نامهملزم به صدور مجدد کارت برابر  سازمان

 

 

 ارائه خدمات الکترونیکی از طریق کارت:فصل چهارم

قانون مديريت خدمات کشوري با اولويت  (5) لیه اشخاص حقوقی بويژه دستگاه هاي موضوع مادهک-11ماده
بانکهاا  اقتصااد و دارايی، و رفااه اجتماعی، بهداشت،درمان و آموزش پزشاکی،تعاون،کار  کشور،وزارتخانه هاي 

گواهیناماه را باا   وامور بیماه اي،مالیاتی،باانکی و   سالمت انتخابات،نیروي انتظامی مکلفند خدمات خود نظیرو
 .الکترونیک ارائه نماينددولت لی استفاده از کارت به عنوان کلید اص

کاارگروه فنااوري   طراحی شده توساط   خدمات موضوع اين ماده در چارچوب معماري و ريز مصاديق:1تبصره
 .تعیین و ابالغ می گرددآيین نامه (21) ماده سیونکمی/اطالعات و ارتباطات

قانون مديريت خادمات کشاوري مکلفناد     (5)در اجراي ماده مذکور کلیه دستگاه هاي اجرايی ماده -2تبصره
 .اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی منظور نمايند

به منظور توسعه خدمات الکترونیک در سطح دستگاه ها، کلیه اشخاص حقوقی مکلفند حداکثر  -  12 ماده   
يا تکمیل پايگاه اطالعات مربو  به مشتريان و کارکنان /تا پايان سال دوم برنامه ضمن ايجاد،ساماندهی و

ايی،تصديق هويت و ترتیبی اتخاذ نمايند تا عملیات شناس -بر اساس اطالعات هويتی پايگاه سازمان -خود
صرفا بر اساس کاغذي، ارائه خدمات هر دستگاه به مشتريان و کارکنان بدون نیاز به اخذ مدارک هويتی

 .اطالعات پايگاه انجام گیرد
را بر اساس نوع نیاز سطح  (5)دستگاه ي اجرايی مادهسازمان مکلف است نیازهاي اطالعاتی  -1تبصره  

،فردي و ساير روشها به دستگاه ها اعالم ا برون خط به صورت دسته ايخط و يبندي و از طريق ارتبا  بر
 .نمايد

صاحب کارت مکلف است هر گونه تغییر در محل سکونت خود و افراد تحت تکفل را ظرف مادت   -13ماده
 .اعالم نمايدکه توسط سازمان تعیین می گردد، در چارچوب ضوابطیروز  15

باه عناوان   را خدمات کد پستی منادرج در کاارت   مبادله هنگام  کلیه اشخاص حقوقی مکلفند در -تبصره 
اسناد و مدارک صاادر شاده را   مالک عمل قرار دهند و بر اساس آن  مستند نشانی صاحب کارت

 .به نشانی آنان ارسال و يا خدمات مربو  را در محل کد پستی مندرج در کارت ارائه نمايند
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اشاخاص  افظه کاارت را جهات درج اطالعاات در اختیاار     از فضاي ح بخشیسازمان موظف است  -14ماده 
ن باراي هار   آتخصیص میزان حافظه و اقالم اطالعاتی مندرج در . قرار دهد قانون (11)حقوقی موضوع ماده

 .ددرمی گ تعیین (21)موضوع ماده  کمیسیونتوسط يک از دستگاههاي اجرائی 
ارتقاي امنیت اطالعات ومسائل حقوقی مارتبط  به منظور فراهم سازي امکان درج،اصالح،تغییر و - 1تبصره

 . ارائه دهنده خدمات خواهد بود اشخاص حقوقیبا کارت مسئولیت موارد زير به عهده هر يک از 

 روي  روزرسانی و يا حذف اطالعات  و يا ريز برنامه هاي مربو  به هر خدمت بر ثبت، تغییر، به
 . کارت

 م صحت  اطالعات  و نادرستی عملکرد برنامه مسئولیت هاي حقوقی و مالی  ناشی از   عد
 .ارائه دهنده خدمت در کارت ثبت شده است دستگاههاي مندرج در کارت که توسط 

  ارائه دهنده خدمت در  کارت  دستگاهتعیین سطح دسترسی به اطالعات و داده هايی که توسط
 .ثبت شده است

 عاتمسئولیت ناشی از  خرابی کارت حین ثبت و يا تغییر اطال . 

  حفظ و ذخیره سازي نسخه پشتیبان اطالعات مورد نیاز هر دستگاه جهت بار گذاري مجدد در
 .مواقع ضروري از جمله تعويض و يا صدور المثنی کارت

 ارائه  دستگاههاي حقوقی  ناشی از افشاي اطالعات مندرج در کارت که توسط  مسئولیت
 .رد برنامه هاي ثبت شده در کارتباشد و همچنین عملکدهنده خدمت در کارت ثبت شده 

 

 بودجه و مقررات مالی:فصل پنجم

داده مای شاود در    جاازه به منظور جبران بخشی از هزينه هاي مربو  به صدور کارت به سازمان ا -15ماده 
يا تعويض  هر قطعه کارت و المثناي آن مبالغی به شرح ذيل از متقاضیان واجد شرايط دريافت و  قبال صدور
 .نزد خزانه واريز نمايدسازمان درآمد اختصاصی  به حساب
 ريال55555بابت صدور يا تعويض هرقطعه کارت مبلغ : الف
 ريال155555اول مبلغ بابت صدور المثناي: ب
 255555مبلغ  و به بعد دوم بابت صدور المثناي: ج

تحات   افاراد رت هااي مرباو  باه صادور کاا      هزينهکلیه نهاد ها و دستگاه هاي حمايتی مکلفند  :1تبصره
 .پرداخت نمايندپوشش را از محل اعتبارات خود تامین و 

در قالب رديف خاصی کاه باه هماین منظاور در     (15)صد وجوه واريزي موضوع ماده درمعادل صد -16ماده 
خصیص يافته تلقی و در اختیار سازمان قرار می گیارد تاا صارف    قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود ت
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خاام،تعمیر   هاي ضروري صدور کارت، از قبیل تامین سخت افزار و نرم افزار،تجهیزات،کارت بخشی از هزينه
 .و اجراي دوره هاي آموزشی و تخصصی ذيربط نمايدو نگهداري و پشتیبانی 

اعتباار ماورد نیااز     (15)درآمدهاي واريزي موضوع مااده  معاونت موظف است عالوه بر اختصاص  -17ماده  
کارت و هزينه هاي مربو  به تکمیل، اصاالح و ارتقااء پايگااه را در بودجاه سانواتی       تامین زير ساخت هاي
 .و اختصاص دهد تامینحسب اعالم سازمان 

 تولیاد  تاامین و  باه منظاور  از خدمات و توان مهندسی داخل و خارج از کشاور  سازمان مجاز است  -18ماده 
 و حداکثر توان داخلای  مناقصات عمومی قانونمواد،چاپ و صدور کارت با رعايت  تجهیزات،نرم افزار،/سخت

 .استفاده نمايد
که با استفاده از کارت و پايگاه به متقاضیان ارائه خدمت می نمايناد مکلفناد    حقوقیاشخاص کلیه  -19ماده
  .به حساب درآمدهاي اختصاصی سازمان واريز نمايند را مبالغ دريافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی15%

 و هماهنگینظارت  :فصل ششم

اين آيین نامه عالوه بر پیش بینی ( 11)تحقق تکالیف مندرج در مادهبه منظورمعاونت مکلف است  -21ماده 
اعتبارات برنامه فنااوري اطالعاات دساتگاه هااي     اعتبارات مورد نیاز،ترتیبی اتخاذ نمايد تا تخصیص و ابالغ 

ساس میزان پیشرفت هااي حاصاله صاورت    قانون مديريت خدمات کشوري صرفا بر ا(5)اجرايی موضوع ماده
 .پذيرد
کمیسایونی باه رياسات معااون برناماه       نامه و نظارت بر اجراي اين آئین انجام هماهنگیبه منظور -21ماده 

معااون   وريزي و نظارت راهبردي رئی  جمهور و عضويت وزراي کشاور و ارتباطاات و فنااوري اطالعاات     
تام ازختیار  گانور و رئی  سازمان ثبت احوال کشور و يا نمايندتوسعه مديريت و سرمايه انسانی رئی  جمه

  .آنها تشکیل می گردد
مااه يکباار گازارش عملکارد خاود را باه هیاات         4موضوع اين ماده موظف است هر  کمیسیون -1تبصره 

 .وزيران ارائه نمايد
 .خواهد بود مستقر در سازمان کمیسیوندبیرخانه  -2تبصره 

، وزارت مکلاف  از طريق کارت ارائه خدمات الکترونیکجهت بستر مناسب  زيفراهم سا به منظور -22ماده 
طراحای و تاا   براي استفاده دساتگاه هااي مشامول     ززم را  درگاه وافزاري مشترک واحد  است زيرساخت نرم

 .نمايدعملیاتی  1331پايان سال 
يی،تصديق هويت و اراياه خادمت   شناساهم سازي اجراي عملیات فرابه منظوروزارت مکلف است  -23ماده 

هااي بکاارگیري   اساتاندارد  دستورالعمل ضاوابط و  " ،سراسر کشوردر  اشخاص حقوقی توسط از طريق کارت
موضاوع مااده    کمیسیونپ  از تصويب توسط  ماه تهیه و 4را ظرف مدت "کارت و ارائه خدمات الکترونیک

 .ملزم به رعايت اين دستورالعمل می باشند ها کلیه دستگاه. نمايدبه دستگاه هاي ذيربط ابالغ ( 21)
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را باه   آياین ناماه  موظف است اجراي اين توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئی  جمهور معاونت  -تبصره
 ادهما موضاوع   دستگاه هااي  کلیه عنوان يکی از شاخص هاي عمومی ارزيابی عملکرد تلقی و به

 .نمايدابالغ  (5)

 سایر مقررات:فصل هفتم

است اطالع رسانی و آگاهی بخشای ززم را   سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ايران مکلف -24ماده 
  صدور و کاربردي کردن کارت به عمل آورد مراحلدر 

 .به رعايت حريم خصوصی افراد در بکارگیري کارت می باشند مکلف اشخاص حقوقیکلیه  -25ماده 
مورد پیگارد قارار    مربوطهقوانین  طبقت جرم است و مجرم جعل ويا سوء استفاده از کارهر گونه   -26ماده 

 .می گیرد

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رياست جمهوري، دفتر رياست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئای   
جمهور، دفتر رئی  مجمع تشخیص مصلحت نظام، ديوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجل  شاوراي  

بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخاناه هاا،   اسالمی، سازمان 
سازمانها و موسسات دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی، دبیرخانه شوراي اطالع رسانی دولت، روزناماه هااي   

 /الف.رسمی جمهوري اسالمی ايران و دفتر هیات ابالغ می شود
 


