دستورالعمل نحوه اقدام درخصوص شناسنامه و كارت شناسايي ملي پيدا شده

مقدمه:

به منظور ساماندهي شناسنامه ها و كارت هاي شناسايي ملي پيدا شده (كه در اين دسنرورامل
مدارك ناميده ميشوند) و از طريق ادارات پست يا سناير اشناا

قيييني و قينوقي بنه ادارات بتنت

اقوال تحوي مي گردد و ه چني جلوگيري از صدور مجدد اي مدارك و ايجاد تسهيالت الزم جهنت
اطالع و دسريابي افراد به مدارك مفيوده خود «سامانه امكررونيكي شناسنامه و كارت شناسايي ملي پيدا
شده» به شرح آتي تشكي مي گردد .ادارات بتت اقوال مكلفنند درخصنو

شناسننامه و كنارتهناي

شناسايي ملي پيدا شده و نيز به روز نگه داشر اطالعات سامانه مزبور مفاد اي دسرورامل

را رعاينت

ن ايند.

اقدامات پيش بايسته

 -1از تاريخ ابالغ اي دسرورامل

به مدت  2ماه قراستهاي اداره كن بتنت اقنوال اسنرا مكلفنند

شناسنامه و كارتهاي شناسايي ملي پيدا شده موجود نزد خود را از قيث صندور ام ننني منورد بررسني
قرار داده و پس از تفكيك ،مداركي را كه ام نني جهت آنها صادر نگرديده اسنت بنه اداره بتنت اقنوال
مركز اسرا تحوي و مداركي را كه براي آنها ام نني صادر شده است برابر ميررات امحا ن ايند.
 -1-1مديرا ك بتت اقوال اسرانها مكلفند امكاننات الزم از ج لنه فضناي اي ن و صنندوس نسنوز
مناسب جهت قفظ و نگهداري مدارك پيدا شده را فراهم ن ايند.
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 -2ملاونت آمار و انفورماتيك موظف است با ه كاري ملاونت قيوقي و سجلي «سامانه الكترونيكي

شناسنامه و كارت شناسايي ملي پيدا شدد » را ايجناد و بنه طرينق ميرضني در اخرينار ادارات و
ه چني بهرهبرداري ع وم مردم قرار دهد.
 -3ملاونت آمار و انفورماتيك براي كليه ادارات بتت اقنوال ننام كناربري و رمنز عتنور و دسنرورامل
كاربرا را تهيه و با طتيه بندي مناسب ابالغ مين ايد.
 -4ادارات بتت اقوال مراكز اسرانها موظفند اطالعات مدارك پيندا شنده را كنه از واقندهاي قراسنت
دريافت كردهاند ،مطابق دسرورامل

كاربرا در سامانه موضوع بند  2تغذيه ن ايند.

 -5مداركي كه اطالعات آنها در سامانه تغذيه گرديده است بر اسنا

شن اره تاصنيا داده شنده در

سامانه مرتب و در مح مناستي نگهداري ميشود.
 -6مدت زما نگهداري مدارك در هر اداره يكسال پس از وصول مي باشد .و پس از انيضناي مهلنت
نگهداري ،ادارات موظفند مدارك را طي صورتجلسه اي جهت امحاء به قراست اداره ك اسرا ارسنال
ن ايند تا قسب ميررات جاري امحاء شود.
الف) نحوه اقدام درخصوص مدارك پيدا شده

ادارات موظفند پس از دريافت مدارك پيدا شده اي كنه از طرينق متنادي رينربر دريافنت منين اينند
اقدامات زير را بل

آورند:

 -1از طريق سامانه اسرلالم امكررونيكي هويت ملي ،از مركز داده ،صدور يا عدم صدور مجندد مندارك
را مشاا ن ايند و درخصو

اصامت مدارك ،تحريف و يا جل مندرجات و عندم اخنذ شناسننامه ينا
آورند.

كارت شناسايي ملي ام نني بررسيهاي الزم را بل

از آنجائيكه ش اره ملي كليد اسرلالم امكررونيكي مراجلي به سامانه مي باشند در صنورتيكه شناسننامه
پيدا شده داراي ش اره ملي نتاشد ضرورت دارد كاربرا در هنگنام اسنرلالم امكررونيكني از مركنز داده
ش اره ملي را اخذ و ض

درج صحيح آ در مح ماصو

را وارد سامانه ن ايند.
2

شناسنامه پيدا شده مشاصات مورد نياز

 -2براي اطالع از آخري وضليت كارت شناسايي ملني بايند بنا مراجلنه بنه سنامانه دبيرخاننه كنارت
شناسايي ملي ( )SRTو با انرااب گزينه» :اسرلالم از فرايند صدور كارت شناسايي ملني» بنر اسنا
كليد جسرجوي «ش اره ملي» اقدام ن ود.
 -3در صورتيكه مدرك پيدا شده مورد جل و تحريف قرار گرفره باشد ،ض

خنودداري از تحوين آ

به مرياضي ،صدور مدرك مجدد منحصراً از نوع ام نني خواهد بود .چنانچنه دالين قناكي از جلن ينا
تحريف مدرك مزبور توسر صاقب شناسنامه باشد (از قتي اسرفاده از شناسننامه مجلنول و )...مراتنب
جهت پيگيري به مراجع قضائي اعالم خواهد شد.
 -4اگر صاقب شناسنامه ام نني مدارك مزبور را اخذ ن وده باشد مدارك جهت امحاء بنه قراسنت اداره
ك اسرا ارسال ميگردد.
 -5در مواردي كه مدرك مجددي صادر نشده باشد مشاصات مربوط به شناسنامه يا كنارت شناسنايي
ملي بر روي سامانه سازما به آدر
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كناربرا وارد

مي گردد.

ب) تحويل مدارك پيدا شده به صاحبان آنها

هر گاه صاقب مدرك و يا ن اينده قانوني وي جهت اخذ ام نناي هر يك از مدارك به اداره بتت اقنوال
مراجله ن ايد اداره مزبور موظف است اقدامات زير را بل

آورد:

 -1مراجله به سامانه (موضوع اي دسرورامل ) و اطالع از اينكه آيا مدرك مورد بحث پيندا و در يكني
از ادارات بتت اقوال نگهداري ميشود يا خير..
 -2در صورتيكه مح نگهداري مدرك پيدا شده ه ا مح مراجله مرياضني باشند چنانچنه مندرك
مجددي صادر نشده باشد وفق ميررات نستت به تحوي آ اقدام ميگردد.
تبصره : 1در موارديكه مح نگهداري مدارك پيدا شده اداره بتت اقوال محن مراجلنه مرياضني نتاشند
پس از تك ي ن ونه ش اره  1توسر مرياضي ادارات موظفند برابر ن ونه شن اره  2مندارك مزبنور را از
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اداره مح نگهداري ،تياضا و پس از دريافت مدارك با رعايت ميررات به مرياضي برابر ن ونه ش اره 3
تحوي ن ايند.
تبصره  : 2اداره مح نگهداري موظف است به محض دريافت تياضا نستت به ارسال مدارك بنراي اداره
تياضا كننده اقدام ن ايد.
تبصره  : 3ادارات موظفند سوابق مربوط به تياضا ،دريافت و تحوي مندارك را بنه تفكينك شناسننامه و
كارت شناسايي ملي بطور منظم و مرتب بايگاني ن وده به نحوي كه امكا دسررسني سنريع بنه آنهنا
م ك باشد.
 -3ادارات بايد مشاصات مدارك پيدا شدهاي را كه به مرياضي تحوي يا به ادارات تياضا شده ارسنال
ميدارند ،در سامانه مربوط مطابق دسرورامل

كاربرا به روز ن ايند.

 -4ادارات موظفند در پايا هر ماه گزارش آماري مدارك پيدا شده و تحويلي خود را در دو نساه تهيه
و به اداره ك و قراست اسرا ارسال ن ايند.
 -5اداره ك امور سجلي و پژوهش موظف است در ن ونههاي تياضاهاي ام نني كارت شناسايي ملي و
شناسنامه (برگ اسرشهاديه) اطالع رساني الزم درخصو
تنظيم درخواست ام نني بل

مراجله ه وطنا به سامانه منذكور ،قتن از

آورند.

ادارات ك و ادارات بتت اقوال نيز ميبايد در ايناصو
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اطالع رساني الزم را انجام
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