دستورالعمل صدور کارت شناسائی ملی مجدد

کارت شناسائی ملی مجدد که از این پس کارت مجدد نامیده می شود به دالیل زیلو ق ل
مقورات ق مفاد این دستورالعم بوای تقاضا کننده صادر می شود.
 -تغییو مشخصات سجلی

کد 14

 -تغییو نشانی

کد 14

 -مفقود شدن

کد 14

 -مستعم شدن

کد 11

الف) صدور کارت مجدد به دلیل تغییر مشخصات سجلی:

در مواردی که مشخصات سجلی تغییو می نماید ،ادارات ثبت احوال موظفند کلارت شناسلائی
متقاضی را اخذ ق اقدامات زیو را انجام دهند:
 -4تحوی شناسنامه جدید بله متقاضلی ق راهنملائی قی جتلت تتیله ملدار
صدقر کارت مجدد.
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ملورد نیلاز

 -4اخذ درخواست صدقر کارت شناسائی مللی ق ملدار

الزم بوابلو مفلاد دسلتورالعم

کارت شناسایی ملی ق تسلیم رسید به متقاضی.
تبصره  -1در زمان تکمی نمونه درخواست ،در مح موبوط به علت درخواست ،کد ( 14تغییلو
مشخصات سجلی) عالمت گذاری خواهد شد.
تبصره  -2در صورت مفقود شدن کارت شناسائی ملی ،قبل از تحویل شناسلنامه جدیلد ،بوابلو
«بند ج» این دستورالعم اقدام خواهد شد.
 -4سوراخ کودن کارت شناسائی ملی اخذ شده از قسمت باال ق ارسال کارت به اداره ک
استان بوای امحاء.
 -1انجام اقدامات الزم بوای صدقر کارت مجدد بوابلو مفلاد دسلتورالعم صلدقر کلارت
شناسائی ملی ق تحوی آن به متقاضی.
ب) صدور کارت مجدد به دلیل تغییر نشانی:

در مواردی که بدلی تغییو نشانی ،تقاضای صدقر کارت مجلدد ملی شلود ،اداره ثبلت احلوال
موظفند اقدامات زیو را انجام دهند.
 -4اخذ درخواست صدقر کارت مجدد به دلیل تغییلو نشلانی ق ملدار

الزم بوابلو مفلاد

دستورالعم کارت شناسائی ملی ق تسلیم رسید به متقاضی.
تبصره -در زمان تکمی نمونه درخواسلت در محل موبلوط بله عللت درخواسلت ،کلد 11
(تغییو نشانی) عالمت گذاری خواهد شد.
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 -4انجام اقدامات الزم بوای صدقر کارت مجدد بوابلو مفلاد دسلتورالعم صلدقر کلارت
شناسائی ملی ق تحوی آن به متقاضی.
 -4سوراخ کودن کارت شناسائی ملی اخذ شده از قسمت باال ق ارسال کارت به اداره ک
استان بوای امحاء.
ج) صدور کارت مجدد به علت مفقود شدن:

د) صدور کارت مجدد بعلت مستعمل شدن:

در مواردی که بدلی مستعم شدن کارت شناسائی مللی تقاضلای صلدقر کلارت مجلدد ملی
شود به شوح زیو اقدام خواهد شد:
 -4متقاضیانی که کارت شناسائی ملی آنلان مسلتعم گودیلده بلا در دسلت داشلتن اصل
شناسنامه ،اص کارت شناسلائی مسلتعم ق سلایو ملدار

ملورد نیلاز صلدقر کلارت

شناسائی ملی ،به قاحدهای ثبت احوال مواجعله ق نسلبت بله اخلذ ق تکمیل تقاضلانامه
تعویض کارت شناسائی (پیوست شماره  )4اقدام می نمایند.
 -4ادارات ثبت احوال ضمن کنتول مدار

ق تقاضانامه تعلویض ننانهله عللت تقاضلا بلا

کارت ارائه شده مطابقت داشته ق جع یا تحویفلی در کلارت شناسلائی مللی صلورت
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نپذیو ته باشد اقدامات بعدی را مطاب دستورالعم صدقر کارت شناسلائی مللی بعمل
آقرده ق رسید به متقاضی تسلیم خواهند نمود.
 -4ننانهه در کارت ارائه شده جع یا تحویف صورت گو ته ق یا کلارت متعلل بله لود
دیگوی باشد بوابو مقورات ،تعقیب قانونی صورت خواهد پذیو ت.
تبصره -در زمان تکمی نمونه درخواست ،در محل موبلوط بله عللت درخواسلت ،کلد 11
درج خواهد شد.
 -1کارتتای شناسائی مستعم اخذ شده از قسمت باال سوراخ ق بوای اجوای دسلتورالعم
امحاء کارتتای شناسائی باطله به اداره ک استان ارسال خواهد شد.الف/
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