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 دستورالعمل صدور گواهينامه مدير فني 

 نظارت بر فرآيندجهت 

  دفاتر پستي مناطق و درهوشمند ملي ثبت نام و تحويل کارت 
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 مقدمه

 اين ،ثبت نام و تحويل کارت هوشمند ملي مدير فني در دفاتر پستي منتخب نحوه انتخاب تعيين به منظور 

 .مي گردددستورالعمل تصويب و ابالغ 

 کليات: -1

 : هدف -1-1

 مناطق و تحويل کارت هوشمند ملي دريا نظارت بر عمليات تکميل ثبت نام مديرفني براي نحوه انتخاب تعيين 

  پستيدفاتر 

 دامنه کاربرد : -2-1

 ، ادارات کل ستادي ذيربط ، ادارات کل ثبت احوال استانها . معاونتها  

 مسئوليت اجراو نظارت :  -3-1

اداره کل مسئوليت اجراي اين دستورالعمل برعهده مديران کل استانها و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده 

 مي باشد. اسناد هويتي

 :مستندات قانوني -4-1

 52/8/1931مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي فناوري اطالعات مورخ  1بند  -

 9/15/1935مورخ  شوراي عالي ثبت احوالجلسه و هشتمين  هفتادمصوبه  -

 8/3/1931مصوبه هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي ثبت احوال مورخ  -
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 :تعاريف -2

 :داراي معاني زير استدر اين دستورالعمل  اصطالحات و واژه ها 

 سازمان: سازمان ثبت احوال کشور. -1-5

  .صادر مي شود براي مدير فنياستان از سوي هيات تاييد صالحيت  گواهينامه: مجوزي است که-5-5

 فرآيندمسئوليت نظارت بر حسب مورد و  مي شود ه گواهينامه به نام او صادراست ک مدير فني: شخصي -9-5

   تکميل ثبت نام يا تحويل کارت هوشمند در دفاتر پست را عهده دار مي شود.

 هيات تاييد صالحيت استان:  -1-5

 مدير فني جهت انجام خدمات در دفاتر پيشخوان مصوب  دستورالعمل صدور گواهينامه ب -9بند هيات موضوع 

 51/11/31مورخ  88989/1به شماره اي عالي ثبت احوال رشو

 فرايند اقدام: -3

 :نمايد تحويل استان دبير هيات تاييد صالحيت بهموظف است مدارك ذيل را مدير فني متقاضي گواهينامه   -1-9 

 (1)شماره  تقاضاتکميل شده نمونه  -1-1-9          

 تصوير مدرك تحصيلي -5-1-9          

 سالمربوط به همان  9×1عکس قطعه  1تعداد  -9-1-9         

 .اشتغال داشته اند يا دفاتر پستي در ثبت احوال و يا دفاتر پيشخوان براي افرادي کهگواهي  -1-1-9   

 فني گواهينامه مديرتصوير گواهينامه دوره آموزشي بدو خدمت  متقاضيان  -2-1-9

موظف است پس از بررسي مدارك واطمينان از صحت و کفايت آنها استان دبير هيات تاييد صالحيت   -5-9  

 دستور مديرکل استان را جهت تشکيل پرونده و اقدامات آتي اخذ نمايد.

 صالحيت استان مي باشد.مسئوليت احراز اصالت و صحت مدارك دريافتي از متقاضي با دبير هيأت تائيد  تبصره:

 اخذ نظريه حراست اداره کل درخصوص تائيد صالحيت متقاضي.  -9-9  
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ه مربوط را ب از مراجع ذيربط استعالم هاي روز 93حداکثر ظرف  رئيس اداره حراست استان مکلف است تبصره:

وصول پاسخ در مهلت مقرر به  . عدمنمايد اعالم مراه نظريه خود به دبير هيأته و پاسخ دريافتي را  به هعمل آورد

 .منزله تاييد صالحيت متقاضي  مي باشد

 دعوت از متقاضي جهت شرکت در جلسه هيات به منظور مصاحبه  -1-9

، سوابق کاري، آمادگي جسمي و روحي متناسب با رفتاريمصاحبه مي تواند به صورت ارزيابي توانايي فني،  تبصره:

 فعاليت هاي واگذاري انجام گيرد.

 در هيات تائيد صالحيت استان پرونده طرح -2-9 

نظريه خود را مطابق نمونه شماره  متقاضيو بررسي پرونده  پس از انجام مصاحبههيات تائيد صالحيت استان   -8-9

 ( اين دستورالعمل تنظيم  مي نمايد .5)

تشکيل وتصميمات آن با راي اکثريت اعضاء  جلسه هيات تائيد صالحيت استان با حضور تمامي اعضا تبصره:     

 . اعتبار خواهد داشت

 .در صورت تاييد صالحيت، گواهينامه برابر نمونه پيوست با امضاي مدير کل استان صادر خواهد شد -7-9 

اداره کل استان مکلف است يک نسخه از صورتجلسه موافقت اعضاي هيات نظارت استان را به همراه  تبصره:   

 تصوير گواهينامه صادره تهيه و به اداره کل اسناد هويتي ارسال نمايد.

 نسبت به اخذ تعهد نامه قبل از اشتغال به کار و دريافت کد کاربري استان موظف استثبت احوال  اداره کل -8-9   

  نمايد.اقدام  از مديرفني

فني را جهت تعيين کد  مدير مشخصات پس از صدور گواهينامه، اداره کل ثبت احوال استان مکلف است -3-9   

 اعالم نمايد.به اداره کل اسناد هويتي کاربري 
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 :مدير فني بايد واجد شرايط ذيل باشد -4

 تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايراندارا بودن -1-1

 اسالم يا يکي از اديان رسمي کشور دين اعتقاد به  -5-1

 سن سال 83سال و حداکثر  55دارا بودن حداقل   -9-1

 براي آقايانانجام خدمت وظيفه  عمومي يا داشتن معافيت دائم   -1-1

 دارا بودن توان جسمي و روحي الزم -2-1

داري امور واگذاري) با توجه به سوابق خدمت  برخورداري از تبحر، انگيزه و توان  کارشناسي الزم جهت عهده -8-1

 يا مرتبط بودن تحصيالت(

دارا بودن حداقل مدرك کارشناسي ترجيحا در يکي از رشته هاي حقوق، مديريت، کامپيوتر، علوم اجتماعي،  -7-1

 علوم سياسي، ادبيات، آمار، رياضي

 1سابقه محکوميت کيفري مؤثر نداشتن  -8-1

 مواد مخدرعدم اعتياد به   -3-1

 عدم اشتغال به کار همزمان )اعم از دولتي يا غير دولتي(  -13-1

                                                           
1
 مراد از محکوميت هاي موثر کيفري مذکور در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسالمي عبارت است از: -ماده واحده 

 محکوميت به حد. -الف

 محکوميت به قطع نقص عضو. -ب

 عمدي. محکوميت الزم االجرا به مجازات حبس از يکسال به باال در جرائم -ج

 (.85( ريال يا باالتر در جرائم عمدي )اصالحي سال 333/333/53محکوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ) -د

 سابقه محکوميت الزم االجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. -ه

 امانت جزء جرم هاي مشابه محسوب مي شوند. جرم هاي سرقت، کالهبرداري، اختالس، ارتشاء، خيانت در
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فني داراي  مديرتعدادي نمايد که همواره  مي به گونه اي عمل با همکاري پستاداره کل ثبت احوال استان  :تبصره 

 .فراهم گرددامکان جايگزيني بالفاصله  فني هريک از مديران تا در صورت غيبت داشته باشدوجود  گواهينامه

  :نحوه نظارت بر فرآيند ثبت نام -5

توسط و تحويل کارت هوشمند ملي مدير فني بر فرآيند ثبت نام  نحوه نظارت تعيين وظايف، اختيارات و شيوه نامه

 سازمان تهيه و به پست ابالغ خواهد شد.

  :تمديد گواهي نامه -6

مدير فني به عهده هيات تاييد صالحيت استان و منوط به بررسي و ارزيابي تمديد زمان اعتبار گواهي نامه  -1-8

 عملکرد و فعاليت هاي وي در دوره تصدي و قابل قبول بودن آن و موفقيت در دوره هاي باز آموزي مي باشد.

 سال خواهد بود. 83حداکثر سن دارندگان گواهي نامه جهت تمديد زمان اعتبار آن  -5-8

 يا ابطال گواهينامه صرفاً با موافقت کليه اعضاي هيات تائيد صالحيت استان خواهد بود.عدم تمديد  -9-8

با مدير فني را به اداره کل ثبت احوال استان ارسال خواهد  منعقده استان يک نسخه از قرارداد اداره کل پست -7

 الف/نمود.


