«دستورالعمل اجرایی طرح آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی»

از آنجا که برابر قانون ثبت احوال اسناد سجلی باید به مدت  021سال نگهددای

مااظتدت

گردد دی حال حاضر مراجعات مکری به آنها بمنتوی ایائه خدمات سجلی به ی ش سنتی ،موجبات
ظرسودگی از بین یظتن آنها یا ظراهم ساخته است ،بهره گیر از ظنا ی جدید مدی وواندد ضدمن
جلوگیر از این امر موجبات امنیت اسناد امکدان دسدتیابی کلیده ادایات بده اسدناد جهدت ایائده
خدمات سریع به هموطنان دی اقصی نقاط کشوی یا ظراهم سازد .لذا دی جهت نیل بده ایدن اهددا ،
«دستویالعمل ایجاد آیشیو الکتر نیکی اسناد سجلی» به شرح ذیل به وصویب می یسد:
الف) اقدامات اجرایی:

 -0ادایات ثبت احوال قبل از شر ع طرح آیشیو الکتر نیکی اسناد سدجلی بایدد ظدخ باشدنامه
«پیش نیاز اجرا پر ژه آیشیو الکتر نیکی اسناد» نسبت به خایج نمودن ضمائم اسناد به منتدوی
ظراهم آمدن شرایط الزم جهت وصویر بردای آنها ،اقدام نمایند.
 -2آن دسته از اسناد ظرسوده که به نوعی قابلیت الزم برا وصویر بردای یا ندایند ،باید قبل از
اجرا عملیات طرح ،مرمت بازساز گردند وا امکان وصویر بردای با کیفیدت مناسدب از آنهدا
ظراهم شود.
 -3ادایات ثبت احوال باید مکانی مناسب حتی المقد ی دی مجا یت بایگانی اسناد جهت اسدتقرای
مجریان طرح آماده نموده همکای ها الزم یا دی این بایه انجام دهند.
 -4دی هر ادایه ثبت احوال کلیه اسناد الدت

ظات باید وصویر بردای شود.
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 -5مسئول ادایه ثبت احوال دی پایان قت ادای باید ،آمای پیشرظت کای ی زانه طرح یا اسدتاراج
با وهیه گزایش پیشرظت کای هر ماه به ادایه کل استان منعکس نماید.
 -6مسئول ادایه با ووجه به «یاهنما کایبران» که از سو معا نت آمای انفویماوید

سدازمان

وهیه ابالغ خواهد شد ضمن پایش مستمر انجام طرح ،نتایت دقیخ یا دی این خصوص اعمدال
می نماید.
 -7ادایات کل گزایش اقدامات انجام شده وعداد اسناد سجلی وصویر بردای شده (به وفکید
الدت

ظات) یا هر ماهه به ادایه کل اموی سجلی پژ هش سازمان ایسال می نماید.

ب) اقدامات حفاظتی -امنیتی:

 -0قبل از اجرا طرح ،مسئول ادایه باید ضمن هماهنگی با مسئول حراست اسدتان نسدبت بده
احراز صالحیت کایبران مجر طرح اقدام نموده بالمانع بودن شر ع به کدای ایدن اظدراد یا بده
مجر اعالم نماید .ضمناً واکید می گردد از بکایگیر اوباع بیگانه خوددای شود.
چنانچه کایکنان ثبت احوال دی اجرا طرح مداخله داشته باشدند ،وائیدد صدالحیت آندان نیدز بدا
حراست خواهد بود.
 -2حراست ورویبی اوااذ نماید که انتقال غیر مجاز اطالعات اسناد آیشیو به هدر نادو ممکدن
ووسط اظراد دخیل دی اجرا طرح امکان پذیر نباشد.
 Server -3نگهدای اطالعات باید دی مال دیگر خایج از اواق وصویر بردای قرای گیرد.
 -4مسئول ادایه ثبت احوال مکلف است ورویبی اوااذ نماید وا مجلدات اسناد سجلی بده ورویدب
شمایه با دیج مشاصات مجلدات دی  2نساه برابر نمونه شمایه  0با اخذ یسید واویل مجدر
طرح داده شود .اعاده مجلدات اسناد به بایگانی نیز به همین ورویب با دیج مشاصات مجلددات
دی نمونه شمایه  0خواهد بود.
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 -5پس از اومام عملیات اجرایی انتقال اطالعات ذخیره شده از به ( ،هاید سر ی) می باید خایج
گردیده با اوااذ ودابیر امنیتی الزم به استان منتقل وا بده معا ندت آمدای انفویماوید
شود.الف/
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واویدل

