دستورالعمل اجرائی استعالم الکترونیکی هویت انفرادی
 -1مقدمه:
به منظور کاربردی شدن شماره ملی و استفاده از آن در دستگاههای اجرایی و ایجاد بستر مناسب جهت
پاسخگوئی سریع و مطمئن به استعالم از ادارات ثب
سازمان ثب

احوال ،سامانه استعالم الکترونیکی هوی

انفترادی در

احوال کشور با اهداف زیر ایجاد می گردد:
 بهینه سازی فرایند ارائه شماره ملی و صدور تاییدیه آن
 پاسخگویی به استعالمهای مراجع قانونی

 -2تعاریف:
 -2-1مخاطبان:

مخاطبان این دستورالعمل کارمندان ادارات ثب
آمار و انفورماتیک فعالی

احوال می باشند که برابتر بخشتنامه هتای معاونت

استعالم برای آنها تعریف شده و مجاز به کار با این سامانه می باشند.

 -2-2واژه ها:

 کاربر :کارمند اداره ثب

احوال که مجاز به کار با سامانه استعالم الکترونیکی هوی

انفترادی

می باشد.
 مسئول رفع مغایرت :کارشناس تعیین شده جه

رسیدگی به موارد خاص حقوقی و سجلی

 -2-3مهارت های مورد نیاز:

 توانایی استفاده از رایانه و اتصال به صفحات وب در حد مهارت هتای هفتگانته رایانته
()ICDL
 آشنایی با اقالم اطالعاتی مشخصات سجلی
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 -3مستندات قانونی:
 -1قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی و آیین نامه اجرایی آن
 -2ماده  43قانون ثب

احوال و دستورالعمل اجرایی آن

 -4اشخاص و مراجع مجاز به دریافت اطالعات:
اشخاص و مراجع مجاز به دریاف
اجرایی ماده  43قانون ثب

اطالعتات همتان اشتخاص و مراجتع مشتخ

شتده در دستتورالعمل

احوال می باشند.

 -5روش استعالم:
کاربران باید جه

استعالم به ترتیب اولوی با استفاده از یکی از کلیدهای زیر اقدام نمایند.

 شماره ملی
 سری و سریال
 نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،تاریخ تولد و شماره شناسنامه
در صورتی که کاربر فقط به یکی از روشهای جستجو دسترسی داشته باشد تهیه پاسخ صرفاً بتا استتفاده
از آن روش امکان پذیر اس .
 -6موارد استعالم:
 -6-1استعالم شماره ملی در قبال دریاف

مشخصات سجلی و سری و سریال شناسنامه

 -6-2استعالم سری و سریال شناسنامه در قبال دریاف شماره ملی و مشخصات سجلی
 -6-4استعالم کدپستی در قبال دریاف شماره ملی و مشخصات سجلی یا ستری و ستریال شناستنامه و
مشخصات سجلی
 -6-3استعالم اصال کارت شناسایی ملی در قبال دریاف

اصل یا تصویر برابر اصل شده آن

 -6-5استعالم عکس (کارت شناسایی ملی) در قبال ارائه شماره ملی و مشخصات سجلی
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 -7مدارک الزم جهت اقدام:
 -7-1اصل نامه مرجع صالحیتدار بانضمام مدارک مورد نیاز
 -7-2اصل شناسنامه مورد استعالم در صورت مراجعه صاحب آن جه

صتدور بترا اعتالم شتماره

ملی
 -7-4اصل وکالتنامه یا مدارک مثبته در صورت مراجعه وکیل یتا نماینتده قتانونی بته همتراه متدارک
شناسایی معتبر وی ،جه

صدور برا اعالم شماره ملی

 -8پاسخ استعالم:
 -8-1در صورتیکه اطالعات دریافتی با اطالعات سامانه مغایرتی نداشتته باشتد اگتر متقااتی استتعالم
شماره ملی ،صاحب شناسنامه و یا نماینتده قتانونی او باشتد پاستخ برابتر نمونته بته وی تستلیر ،در یتر
اینصورت پاسخ صرفاً به مرجع استعالم کننده ارسال می گردد.
 -8-2چنانچه پاسخ استعالم به عمل آمده دارای یکی از مغایرتهای زیر باشد ،کاربر سامانه موفتف بته
ارجاع آن به مسئول رفع مغایرت می باشد:
 در رکورد بازیابی شده فوت درج شده باشد
 پاسخ استعالم بیش از یک رکورد باشد
 در صورت مشاهده پیغام «رکورد نیاز به بررسی دارد»
 بازیابی رکورد شخ

به کمک هیچ یک از سه روش گفته شده استعالم مقدور نباشد

 چنانچه هر یک از اقالم اطالعاتی در رکورد با مندرجات شناسنامه مغایر باشد
 -9انواع مغایرتها:
 -9-1انواع مغایرت:
مغایرتهای قابل مشاهده بر روی سیستر استعالم الکترونیکی هوی
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انفرادی عبارتند از:

مغایرت در سری و سریال شناسنامه ،شماره شناسنامه ،تاریخ تولد ،نام ،نام ختانوادگی ،نتام پتدر و
ثب

فوت.

 -11رسیدگی به مغایرتها:
در صورتی که اطالعات ورودی با اطالعات سامانه در موارد یاد شده مغایرت داشته باشد کاربر ذیتربط
مراتب را به مسئول مغایرت اعالم می نماید تا مغایرت برابر دستورالعمل رفتع مغتایرت هتا صتادره از ستوی
شورای عالی و نیز بخشنامه ای که توسط معاون

حقوقی و سجلی پیرو این دستورالعمل صادر خواهتد شتد

رفع شده و حسب مورد تاییدیه صادر و یا پاسخ استعالم داده شود.

تذکرات:
 -ادارات ثب

احوال موففنتد در جهت

الکترونیک در مهل

همستان ستازی اطالعتات استناد ستجلی و ستامانه استتعالم

های تعیین شده هر گونه تغییرات در استناد ستجلی را وفتس دستتورالعمل هتای

صادره در پایگاه اطالعات جمعیتی اعمال نموده تا پاسخ استعالمات انجام شتده از هتر حیتط مطتابس
مندرجات اسناد سجلی مربوط باشد.
 به منظور تسریع در تهیه و ارائه پاسخ استعالم واصله ،مسئولین ذیربط مکلفند تا ترتیبی اتخاذ نمایندکه مغایرت های موجود به سرع

رسیدگی و حل و فصل گردد.

 در مواردی که امکان پاسخ گوئی به استعالم واصله ،از ستامانه مقتدور نباشتد ،بتا مراجعته بته ستندسجلی اقدام الزم صورت خواهد گرف .
این دستورالعمل در جلسه مورخ  86/6/23شتورای عتالی ثبت
گرف .الف/
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احتوال بته اتفتا آرا متورد تصتویب قترار

