« دستورالعمل نحوه درخواست و اخذ کارت هوشمند ملی »
 -1هدف:

اخذ درخواست و صدور کارت هوشمند مل ي ،به منوهور سوسهخ خهدمات اونيکو دنهي در راسهيا س ه
اهداف دووت اونيکو دک .
 -2مستندات قانونی:

آيدن ام اجکايي بند "د" ماده  64قا ون بک ام پنجم سوسخ مصوب 12/8/12
 -3دامنه کاربرد:

سياد سازمان ،ادارات کل اسيا ها ،ادارات سابخ و دفاسک پدشخوان دووت.
 -4مسئولیت اجرا:

مسئوودت اجکا اين دسيوراوخمل بک عهده روسا ادارات ثبت مي باشد.

________________________________________________________________________
 بند "د" ماده  :64وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط همراه با تکمیل و اصالح پایگااهاطالعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد ،ازدواج ،طالق ،فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گاواهی
(امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد ،تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم
اقدام نماید .کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایناد .آئاین ناماه
اجرائی این بند شامل زمانبدی ،مصادیق ،موارد شمول ،سطح دسترسی ،میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه اساتفاده از آن
توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
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 -5مسئولیت نظارت:

مسئوودت وارت بک حسن اجکا دسيوراوخمل ب عهده مديکان کل اسيا ها و مخاو ت ها امور اسناد ههوييي
و فن آور اطالعات و آمار جمخديي سياد سازمان مي باشد .

 -6شرح اقدامات:

 -1-6اقدامات از طریق سامانه خدمات شهروندی:

 -2-2-4مي اضي مي بايست از طکي شبن اينيک ت با مکاجخ ب ساما خدمات شهکو د و با بههکه یدهک
از اطالعات اسناد هوييي خود و بسهياان درجه يهک (واوهدين ،همسهک و فکز هدان) سهبت به سنمدهل فهک
اونيکو دني جهت پدش ثبت ا اقدا و کد رهادک دريافت مايد.
 -1-2-4مخاو ت فناور اطالعهات و آمهارجمخديي اطالعهات ههوييي اعهال شهده از سهو مي اضهي را بها
اطالعات پايااه کشور راسيي آزمايي موده و بشکح ذيل اقدا مي شود:
 2-1-2-4در صورت صه ت اطالعهات ،از طکيه سهاما شههکو د به مي اضهي اعهال مهي یهکدد سها بها
بهکه یدک از کد رهادک سبت ب ا يخاب اداره ثبت احوال يا دفيک پدشهخوان مهورد وهک و زمهان مکاجخه
بکا پدادک درخواست کارت هوشمند ملي اقدا مايد.
-1-1-2-4در صورت وجود مغايکت در ثبت مشخصات در ساما شهکو د ؛ مکاسب ب مي اضي اعال سها
با مکاجخ ب زدينيکين اداره ثبت احوال سبت ب رفع مغايکت اقدا مايد.
 -3-1-2-4ادارات ثبت احوال با سوج ب م کرات و دسيوراوخمل ها مکبوطه سهبت به رفهع مغهايکت بهک
رو پايااه اقدا خواهند مود.
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 -6-1-2-4در صورت ثبت اشيباه مشخصات سوسط مي اضي در ساما خدمات شهکو د ،مکاسهب به و
اعال سا سبت ب اصالح و ارائ مجدد درخواست اقدا مايد.

 -2-6اقدامات در پیشخوان اخذ درخواست:

-2-1-4کاربک موظف است عنس شناسنام را با چهکه مي اضي و ساما اسيخال سطبد مايد.
 -1-1-4مدارک الز :
 اصل شناسنام عنس دار. اصل کارت شناسايي ملي (بکا اشخاصي ک قبالً کارت شناسايي ملي اخذ موده ا د). -اصل رسدد با ني دائک بک پکداخت هزين ميخل .

 -3-6راستی آزمائی اطالعات ثبت شده در سامانه با مدارک ابرازی.

 -2-3-4مسئول مکبوط پس از دريافت مدارک و با مکاجخ ب ساما شههکو د سهبت به سائدهد اطالعهات
اظهار اقدا مي مايد.
 -1-3-4مسئول مکبوط موظف است سبت ب سهد سخ چاپي درخواست اقدا و پهس از اماهام مي اضهي
در م ل مکبوط ،خود دز مبادرت ب سائدد هايي آن موده و آن را س ويهل مي اضهي مايهد .سها پهس از طهي
مکاحل مکبوط ب سهد عنس و اخذ اثک ا اشهت  ،بکابهک دسهيوراوخملها مکبهوط اههدار و سه س ام هام
یکدد.
 -4-6سایر اقدامات:

 -2-6-4سصويک بکدار از صف ات مشخصات و ازدواج و فکز دان شناسنام مي اضي ا جا مي یدکد.

3

 -1-6-4سهد عنس از مي اضي بوسدل دوربدن ها س ويل شهده در دفيهک پدشهخوان و يها عناسهان خبهکه
آموزش ديده صورت مي یدکد.

 -3-6-4اخذ آثار ا اشيان بصهورت اونيکو دنهي سوسهط دسهيااهها مسهي ک در دفيهک پدشهخوان صهورت
مي یدکد.
 -6-6-4هائي مودن اطالعات درخواست و س ويل رسدد ب مي اضي.
 -5-6-4ارسال اطالعات ب مککز صدور کارت هوشمند ملي بکا شخصي ساز .

 -7نحوه تحویل کارت صادره به صاحب آن:

 -2-7س ويههل کههارت صههکفاً در ادارات ثبههت احههوال که شهها ي آ ههها در بخههش پدادههک سههاما خههدمات
شهکو د اعال مي شود صورت یکفي و مکاحل س ويل بشکح ذيل خواهد بود.
 -1-7رويت اصل شناسنام  ،صاحب کارت و سطبد مندرجات و عنس.
 -3-7فخال ساز کارت (اخذ اثک ا اشت بصورت اونيکو دني).
 -6-7اخذ اماام در م ل مخصوص در دفيک س ويل کارت .

این دستورالعمل در  7بند در تاریخ  11/12/22در هفتاد و دومین جلسه شورای عالی ثبتت احتواب بته
تصویب اعضاء رسید.
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