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 «دستورالعمل ارائه خدمات از طریق آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی»
 

 

  :هدف -1

از طریل    هلویتی  بدون در نظر گرفتن محل  دلدور سل د    به مراجعانارائه خدمات هویتی سریع و مطمئن 

 هویتی بهره برداری از سامانه آرشیو الکترونیکی اس اد
 

 :مستندات قانونی -2

 *قانون برنامه پ جم توسعه  84ماده  -

 *قانون تجارت الکترونیک   21و 6 مواد  -

 

 :دامنه کاربرد -3

 ادارات ک  استان ها و ادارات تابعه ،واحدهای ذیربط در ستاد سازمان
 

 :مسئولیت اجرا -4

  .است مسئولیت اجرای دستورالعم  بر عهده روسای ادارات ثبت احوال

 

 :مسئولیت نظارت -5

به عهده ملدیران کل  ثبلت احلوال اسلتان هلا و حسلب ملورد بلا           این دستورالعم نظارت بر حسن اجرای 

 .معاونت امور اس اد هویتی و معاونت ف اوری اطالعات و آمار جمعیتی می باشد
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 : قانون برنامه پ جم 84ب د ب و ج ماده *

 .ب ل س د الکترونیکی در حکم س د کاغذی است مشروط بر آن که ادالت ددور و تمامیت آن محرز باشد

و مان د آن ضروری     ج ل در هر موردی که به موجب قانون، ت ظیم اوراق یا اس اد و همچ ین ددور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه 

 .نماید باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می

 :2841نیک مصوب سال قانون تجارت الکترو  21و 6مواد     *

 .است  در حکم نوشته« داده پیام »هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد،  - 6ماده 

توان براساس قواعد ادله   هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی اس اد و ادله اثبات دعوی ممکن است به دورت داده پیام بوده و در - 21ماده *  

 .را درفاً به دلی  شک  و قالب آن رد کرد «پیام داده »موجود، ارزش اثباتی 
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 :تعاریف -6

 تحت وب سامانه ددور ش اس امه افراد بزرگ سال  : سامانه

 پایگاه اطالعات جمعیت کشور : پایگاه

 دفاتر پیشخوان ثبت احوال : دفاتر پیشخوان

دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عملومی و غیلر دولتلی دارای مجلوز ارائله      : دفاتر پیشخوان دولت 

 خدمات ثبت احوال 

 آرشیو الکترونیکی اس اد هویتی سامانه  :آرشیو الکترونیکی

 

 شرح اقدامات -7

 :عبارت د ازدر این دستور العم  خدمات هویتی قاب  ارائه 

 یتعویض ش اس امه و ددور المث  -2

 ویض شده به اداراتتغییر نام خانوادگی تف -1

 ی مجازدستگاهها پاسخ گویی به استعالمات -8
 

 

 تعویض شناسنامه و صدور المثنی -7-1

ادارات ثبلت احلوال یلا دفلاتر پیشلخوان خلدمات       یکلی از   متقاضی می تواند با مراجعه بله  -7-1-1

 .دولت، درخواست خود را ارائه دهد

دولت اخذ شلده باشلد جهلت بررسلی و      خدمات پیشخواندفتر چ انچه درخواست توسط  -7-1-2

  .ارسال می گرددمح  اداره ثبت احوال  اقدام به

پس از دریافت ملدار  برابلر مقلررات بلا     مکلف است مح  کارش اس اداره ثبت احوال  -7-1-3

اقلدام و در   برابلر دسلتورالعم  کلاربران     ورود اطالعات جهت راسلتی آزملایی   و مراجعه به سامانه

 .نماید و برای مسئول اداره ارسال دورت عدم مغایرت فای  مربوط را تائید

در دورت وجود مغایرت کارش اس مکلف است برابر دستورالعم  های دادره نسبت بله   -7-1-4

  .نماید سپس فای  مربوط را برای مسئول اداره ارسالرفع مغایرت اقدام  نموده و 

پلس از بررسلی مجلدد، فایل  مزبلور را      وی رئیس اداره یا شخص دالحیت دار از طرف  -7-1-5

 تائید و آن را برای چاپ ش اس امه به مسئول بایگانی اداره متبوع خود ارجاع می دهد تا با رعایت 
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مفاد دستورالعم  تعویض و ددور ش اس امه مجدد مصلوب شلورای علالی ثبلت احلوال نسلبت بله        

ددور ش اس امه و رعایت مهلت های مقرر زمانب دی جهت ددور المث ی بر مب ای اطالعات پایگاه 

  .اقدام شود

اطالعلات   دردر دلورت مالحظله هرگونله نلواقص      پلس از بررسلی الزم،   مسئول بایگانی -7-1-6

انه سلام در هلویتی  طری  مقتضی نسبت به تکمیل  اطالعلات   ه مربوط به ازدواج و طالق و فرزندان ب

 .اقدام می نماید آرشیو

بم ظور پیشگیری از تجملع درخواسلت متقاضلیان در ادارات ثبلت احلوال کلالن شلهرها،         -7-1-7

مدیران ک  استان ها می توان د به روسای این قبیل  ادارات اجلازه ده لد تلا بلا هملاه گی و تحلت        

از سلایر ادارات باشلد را   درخواست متقاضیانی که ش اس امه آنها دلادره  فای  نظارت استان متبوع، 

 .جهت ددور ش اس امه به نزدیک ترین اداره ای که قادر به انجام آن باشد ارسال نمای د

 تهیله شلده   تواند تعل  س د به متقاضی را احراز نماید فایل  نکه مسئول بایگانی در دورتی  -7-1-8

 .جهت اظهار نظر رئیس اداره و تعیین تکلیف ارسال شود به اداره مح  ددور باید

توسلط  مربلوط امضلاء و بله مهلر یکسلانی کله        مطاب  دسلتورالعم   پس از چاپ ش اس امه -7-1-9

 اخلذ محل    متقاضلی بله  و بلرای تحویل  بله     م قلوش  تهیله و توزیلع خواهلد شلد     سلازمان  حراست

  .درخواست ارسال می شود

در اداره محل    ضلمائم آن  محللی و   یه هادشتسا ،اد  ش اس امهدرخواست شام  سواب   -7-1-11

 مربلوط برابلر دسلتورالعم     نگهلداری و تا پس از انقضاء مهللت   می شودش اس امه نگهداری چاپ 

 .امحاء گردد

کله سل د    نوبت اول و دوم خارج از مهلت زمانب لدی  المث ی مجوز ددور ش اس امه های  -7-1-11

 .ور مدیر ک  استان مح  اخذ درخواست می باشدبا دستآن آرشیو شده باشد 
 

 :تغییر نام خانوادگی تفویض شده به ادارات -7-2

 :مصادی  

 قانون 82تبصره ماده  -

 قانون 81ماده  -

 حذف نام مح ، ایالت و عشایر، حِرف و مشاغ  از نام خانوادگی -

 امور اس اد هویتیمعاونت  18/8/2832مورخ  82823/21/1موارد م درج در نامه شماره  -
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ادارات ثبلت احلوال یلا دفلاتر پیشلخوان خلدمات       یکلی از   متقاضی می تواند با مراجعه به -3-2-2

 .نمایدخود را ارائه تغییر نام خانوادگی و ددور ش اس امه دولت، درخواست 

چ انچه درخواست توسط دفاتر پیشخوان دولت اخذ شده باشد جهت بررسی و اقلدام بله    -3-1-1

 .ارسال می گردد مح  ثبت احوالاداره 

دستورالعم  نام خانوادگی ضمن بررسی مدار  برابر  ،در اداره ثبت احوال مسئول ذیربط -7-2-3

و در دورت دلحت   بررسی الزم را انجام می دهد( شورای عالی ثبت احوال 2841مصوب سال )

 .نمایدمی اقدام  8-2-3ب د  مطاب  مدار  و مطابقت با دستورالعم 

دستور اعملال   ،مطابقت در خواست با مقررات و اداره پس از بررسی الزم یا معاون رئیس  -7-2-4

دلادر و فایل  ذیلربط را تائیلد و آنلرا      ( درخواسلت متقاضلی  نوع  برحسب )تغییر نام خانوادگی را 

 .جهت چاپ ش اس امه به مسئول بایگانی ارجاع می دهد

در پایگلاه اقلدام و   تکمیلی ابتدا نسبت به اعمال تغییرات و درج توضیحات مسئول بایگانی  -7-2-5

( متضمن توضیحات مربوط به نلام خلانوادگی  )به چاپ ش اس امه با نام خانوادگی جدید  از آن پس

 .می نمایداقدام 

به متقاضی تحویل  و در خصلو     3-2-3ش اس امه چاپ شده با رعایت مقررات برابر ب د  -7-2-6

 . اقدام می شود  21-2-3رابر ب د سواب  ب
 

 .پاسخ گوئی به استعالمات دستگاههای مجاز -7-3
 

، در دلورتی کله اسلتعالم    آنبررسلی  و  اسلتعالم  اداره پلس از ودلول  یا معاون رئیس  -7-3-1

مصلوب شلورای   قلانون   88ملاده  اجرایلی  دستورالعم  موضوع )ک  ده از جمله مراجع ذیصالح 

 .اقدام می نماید کارش اس مربوطباشد، نسبت به ارجاع نامه به  (عالی ثبت احوال

مربوط با مراجعه به آرشیو الکترونیکی اس اد و مست د به مدار  معتبر وادله کارش اس  -7-3-2

از قبیل  سل د ازدواج و طلالق، ش اسل امه متقاضلی و       )یا اخذ شده از مراجعله ک  لده حضلوری    

و اعملال تغییلرات    اطالعلات   نسلبت بله تکمیل     (...فرزنلدان و  فرزندان، گواهی فوت همسلر و  

 .احتمالی در پایگاه اقدام می نماید
 

و تغییلرات  هلویتی آرشلیو شلده    برابر م لدرجات ظهلر و ملتن سل د     کارش اس ذیربط ،  -7-3-3

 .خواهد کردتکمیلی پایگاه نسبت به پاسخ گوئی استعالم اقدام 
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 :خواهد نمود اقدام موارد زیردر خصوص معاونت فناوری اطالعات و آمار جمعیتی  -8

 

دسلتورالعم    و تهیله سلال از روی پایگلاه    21دلدور ش اسل امه بلاالی     سامانه راه اندازی  -7-1

 .کاربران

بر قراری ام یت خطوط، تداوم ارتباط با مرکز داده و ارتقلاء په لای بانلد و سلرعت تبلادل       -7-2

 .داده

کشلوری و اعملال تغییلرات بلا     یلا  ادارات بله آرشلیو محللی    ک لان  دسترسی کار برقراری  -7-3

 . کارت هوشم د ملی  بکارگیری

و سلریال ش اسل امه و   شلماره مسلسل    الزام سیستمی اعمال تغییرات با تغییرات تکمیلی و   -7-4 

 .عکس بطور همزمان

، اسل اد راکلد و   امور اسل اد مم لوع الخلدمات   حذف آثار فوت، مربوط به تغییرات اعمال  -7-5

 .مح  ددور ش اس امه مشکوکین تابعیت درفا ً توسط اداره ک  استان

 .س د هویتی نظارت سیستمی بر عملکرد کاربران بویژه در ادارات غیر مح  ددور -7-6

 

ک از کارک لان  رؤسای ادارات ثبت احوال مراقبت خواه د نمود با توجه به سطوح دسترسلی کله بله هلر یل       -9

از قبی  تغییرات مربوط به نام، نلام  )در همه موارد نسبت به اعمال تغییرات هویتی  اختصا  داده شده است،

در پایگلاه اقلدام و سلپس نسلبت بله دلدور       ...( خانوادگی، تکمیل  مشخصلات، ازدواج، طلالق، اوالد و    

 .ش اس امه و یا پاسخ گوئی به استعالمات هویتی مبادرت نمای د

 

تصلویب    جلسله شلورای علالی ثبلت احلوال بله       یکمیندر هفتادو  11/3/32ب د در تاریخ   9 این دستورالعم  در

 .اعضاء رسید

 

 

 

 

 
 


