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 «دولت و بخش عمومی غير دولتیدفاتر پيشخوان خدمات  و ارزیابی دستورالعمل نظارت»

 

  :هدف -1

در دفاتر  خدمات ثبت احوال و دستورالعمل هاي نحوه ارائه مقررات قوانین، اجراي حسن نظارت بر

  .خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی پیشخوان
 

 دامنه کاربرد: -2

ه ئانها و دفاتر پیشخوان اراواحدهاي ستادي، ادارات کل ثبت احوال استانها، ادارات ثبت احوال شهرست

 .دمات ثبت احوالدهنده خ
 

 مسئوليت اجرا: -3

حسن  مسئولیت نظارت بر و ها کل ثبت احوال استان ادارات مسئولیت اجراي اين دستورالعمل به عهده

 می باشد.  به عهده دفتر خدمات ثبتی غیر دولتی آناجراي 
 

 :مستندات قانوني -4

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران. 64 قسمت دوم بند ج ماده -

 و بخش عمومی غیر دولتی آيین نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پیشخوان خدمات دولت -

 . 11/3/1311 -41114/60621مصوب هیات وزيران به شماره 

دستورالعمل صدور گواهینامه مديران فنی جهت انجام خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان  -

 . 01/11/1316 -14313/1مصوب شوراي عالی ثبت احوال به شماره  دولت

مصوب  دولتدفاتر پیشخوان خدمات  ارائه خدمات ثبت احوال دردستورالعمل صدور پروانه  -

 .شوراي عالی ثبت احوال
  

 :شرح اقدامات -5

 تشکيل گروه های بازرسي: -1-5

گروه يا گروه هاي بازرسی با  ،به منظور اجراي مفاد اين دستورالعمل در هر يک از ادارات کل استانها

 با ترکیب ذيل تشکیل می گردد: واستان  ابالغ مدير کل

 الف( گروه بازرسي استان:

  مسئول خدمات ثبتی غیر دولتی يا کارشناس مسئول امور هويتی کارشناس  -
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 مسئول امور پردازش اطالعات يا کارشناس امور کارت هوشمند ملیکارشناس  -

 حراست کارشناس -

 کارشناس حقوقی -

 .گروه بازرسی با تشخیص مدير کل استان تعیین می گردد رئیس: 1تبصره 

در انجام امر  عالوه بر اشخاص فوق از افراد ديگري نیز مدير کل استان می تواند موارد ضروريدر : 2تبصره 

 نمايد. بازرسی استفاده 

 ادارات: يبازرسگروه های ب( 

 يا کارشناس امور ثبت وقايع حیاتی هويتی امور کارشناس  -

 امور پردازش اطالعاتکارشناس  -

 کارشناس حقوقی )در صورت وجود( -

 تعیین می گردد. استان با پیشنهاد رئیس اداره و تائید مدير کل هر اداره گروه بازرسی رئیس: 1تبصره 

عالوه بر اشخاص فوق می توان از  پیشنهاد رئیس اداره و تايید مدير کل ه: در صورت ضرورت ب2تبصره 

 .دادتشکیل و يا بیش از يک گروه بازرسی  استفاده نمود بازرسیگروه  در افراد ديگري

 :و بازرسان گروه های بازرسي گروه یا وظایف -2-5
 

 .نحوه اجراي صحیح مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و فرايندهاي انجام کاربررسی  -1-0-5

 .کیفیت ارائه خدمات و تکريم ارباب رجوعبررسی  -0-0-5

و حفظ و نگهداري  بررسی نحوه رعايت محرمانگی اطالعات افراد و سازمان و عدم افشاي آنها -3-0-5

 .سازمان مطابق دستورالعمل هاي ابالغیاز اسناد و مدارک 

 کارکنان دفتر. يا معاون وي ومدير فنی بررسی وضعیت حضور مدير دفتر  -6-0-5

میزان رفع نواقص بازرسی هاي ثبت نقاط قوت و ضعف در دفتر مخصوص بازديد و بررسی  -5-0-5

 قبلی.

 . و رعايت استاندارهاي الزم مورد نیاز تجهیزاتبررسی  -4-0-5
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گروه يا گروه هاي بازرسی مکلفند نتیجه بازرسی از دفاتر را به صورت مستند و مستدل تهیه و  رؤساي -7-0-5

 . يا رئیس اداره ثبت احوال اعالم نمايندو  استان مدير کل حسب مورد به به همراه مستندات الزم

پس از بررسی هاي الزم ظرف مدت يک هفته گزارش گروه بازرسی را : رئیس اداره مکلف است تبصره

 به اداره کل استان ارسال نمايد.به همراه نظريه خود 

 :تکاليف اداره کل ثبت احوال استان -3-5
 

 بازرسان اداره کهد نتهیه و تدوين نمايبه نحوي مکلفند برنامه زمانبندي بازرسی از دفاتر را  کل ادارات -1-3-5

تدوين اين  .دفاتر بازديد بعمل آورند کلیه بار از ماه يک 3بار و بازرسان استان حداقل هر  حداقل هر ماه يک

 .نخواهد بودفوق العاده از دفاتر  بازرسیبرنامه مانع از 

گزارش  همچنین ادارات کل ثبت احوال استان ها مکلفند هر سه ماه يکبار گزارش بازرسی از دفاتر و -0-3-5

 ماه يکبار به دفتر خدمات ثبتی غیر دولتی ارسال نمايند. 6لی را هر تحلی

با اهداف بازرسی و نحوه  به ماموريت را قبل از اعزاماعضاي گروه بازرسی اداره کل استان بايد  -3-3-5

  ارائه نمايد.به آنان  زمینهو آموزش هاي الزم را در اين نموده  نظارت آشنا

پیوست اين  کاربرگ هايبازرسی در چارچوب  انجام امررويه  وحدت ايجادبه منظور  -6-3-5

 دستورالعمل انجام می شود.

انجام بازرسی توسط گروه هاي بازرسی نافی مسئولیت رئیس اداره در نظارت بر اقدامات دفاتر  -5-3-5

 نمی باشد.

 :دفاترمدیران تکاليف  -4-5
 

برابر نمونه ارائه شده از طرف اداره کل ثبت احوال  بازديد رادفاتر پیشخوان مکلفند دفتر مخصوص  -1-6-5

 به آنان ارائه نمايند. گروه هاي بازرسی در هنگام مراجعهتهیه و در محل مطمئن نگهداري و  استان

بازرسان همکاري الزم را با آنها به عمل آورده و  بازرسیمسئول دفتر و مدير فنی مکلفند در هنگام  -0-6-5

 اسناد و مدارک مرتبط را که مطالبه می نمايند در اختیار آنها قرار دهند.

نموده و در محل دفتر اقدام  هاو انتقاد هادفتر مکلف است نسبت به نصب صندوق پیشنهادمدير  -3-6-5

 الف/.محتويات آن را در اختیار بازرسان قرار دهد
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 دفتر بازدید

 

 ...............................................دفتر پیشخوان  ............................................. شهرستان ............................................. استان 

 .............................................تاریخ  ................................... ساعت  ............................................. / کنندگان هبازدید کنند

 

 شرح گزارش بازرس/ بازرسان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء بازدید/ بازدید کنندگان 
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 کاربرگ بازرسی از دفاتر پیشخوان

 ارزیابی ارزیابی موضوع                        ردیف

 استیجاري ملکی وضعیت مالکیت ؟ 1

2 
 دوم و باالتر طبقه اول همکف   محل استقرار دفتر ؟      زیر همکف 

 

 فاقد آسانسور داراي آسانسور 

3 
 متر ................................... کل فضاي اداري دفتر؟

 متر اختصاصی ثبت احوال ؟                   .....................................فضاي 
 

 خیر بله فضاي ثبت احوال از سایر خدمات  منتزع شده است؟آیا  4

آیا فضاي اداري دفتر )محل استقرار مراجعین( از بخش کارکنان جداسازي  5

 شده است؟

 خیر بله

 خیر بله مندرح در پروانه می باشد؟ مکان دفتر منطبق با آدرس 6

 خیر بله مکان دفتر با مجوز تغییر کرده است؟)طبق مراحل مندرح در دستورالعمل( 7

 خیر بله فعال است؟   posدستگاه  8

 خیر بله انجام می گیرد؟   posاخذ تعرفه ها و کارمزد صرفا از طریق دستگاه  9

 خیر بله نگهداري اسناد ومدارک ثبت احوال وجود دارد؟کمد وفایل مناسب جهت  11

 خیر بله صندوق نسوز جهت نگهداري اسناد و مدارک ) مهر ، توکن و......( وجود دارد؟ 11

 خیر بله مراجعه در روز(  51سامانه نوبت دهی وجود دارد؟ )بیش از  12

ورودي ساختمان نصب تابلوي دفتر پیشخوان و خدمات ثبت احوال بر سر درب  13

 شده است؟

 خیر بله

 خیر بله نحوه اعالم و پیگیري شکایات اطالع رسانی شده است؟ 14

 خیر بله نرخ تعرفه ها و کارمزد خدمات در معرض دید عموم قرار دارد؟ 15

 خیر بله دفتر مخصوص بازدید وجود دارد؟ 16

 

           امضاء       نام و نام خانوادگی بازرس:                                  
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 «اسناد هویتی»

 ارزیابی ارزیابی موضوع                        ردیف

 مدیر فنی حضور مستمر در دفتر دارد؟ 1

 وي حضور دارد؟در غیاب مدیر فنی، جانشین 

 بله

 بله

 خیر

 خیر
 خیر بله دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سازمان را در اختیار دارد؟مدیر فنی آخرین  2

 خیر بله مدیر فنی نسبت به وظایف محوله مسلط می باشد؟ 3

 خیر بله مدیر فنی آموزش الزم را دیده است؟ 4

 خیر بله مدیر فنی نظارت دقیق بر کار کاربران دارد؟ 5

 خیر بله ثبت احوال و کارمزدآنها نظارت دارد؟ مدیر فنی در خصوص پرداخت تعرفه هاي 6

 خیر بله ؟ فقط در امور ثبت احوال فعالیت داردمدیر فنی   7

تابلوي راهنماي خدمات ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در معرض دید   8

 مراجعین قرار دارد؟

 خیر بله

 خیر بله ؟اندالزم دیده  هاي آموزشبخش خدمات هویتی  انکاربر 9

هنگام اخذ در خواست به اصالت و هویت صاحب شناسنامه دقت  ان هویتیکاربر 11

 د؟نالزم دار

 خیر بله

 خیر بله کاربران خدمات هویتی توسط حراست استان تایید شده اند؟ 11

 ؟درخواست هاي شناسنامه بر اساس مقررات اخذ می گردد 12

 دفتر مخصوص ثبت درخواست ها وجود دارد؟ 

 خیر بله

 خیر بله تحویل شناسنامه ها  به متقاضی برابر مقررات انجام می شود؟ 13

 
با روز اخذ درحواست ها مطابقت  واریز تعرفه ها به حساب ثبت احوال )خزانه( 14

 دارد؟

 خیر بله

احراز هویت متقاضیان از طریق سامانه استعالم الکترونیک هویت ملی انجام       15

 می گیرد ؟

 خیر بله

 خیر بله رفتار کارکنان دفتر )اعم از مدیر فنی و کاربران( با ارباب رجوع مناسب است؟ 16

 خیر بله کارکنان دفتر به ارباب رجوع راهنمایی هاي الزم را می نمایند؟ 17

 خیر بله فیزیک مدارک اخذ شده طبق مقررات تحویل اداره متبوع می گردد؟ 18

        

 امضاء          نام و نام خانوادگی بازرس :                             
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 «کارت هوشمند ملي»

موزش الزم در مورد کارت هوشمند ملی دیده و داراي کارت مربوطه مدیر فنی آ 1

 می باشد.

 خیر بله

 خیر بله آگاهی کافی نسبت به اخذ  تعرفه هاي کارت هوشمند ملی دارد؟ مدیر فنی 2

 خیر بله دیده اند ؟کاربران کارت هوشمند ملی آموزش الزم  3

 خیر بله داراي کارت آموزش می باشند؟ملی کاربران کارت هوشمند  4

 خیر بله می شود؟ تحویل متقاضی برابر مقررات بهکارت هوشمند ملی  5

متصدي تحویل کارت ، تمامی مراحل احراز هویت )اصالت مدارک شناسایی،  6

متقاضی( را با دقت  چهرهشناسنامه، رسید ثبت نام تکمیلی و تطبیق عکس با 

 انجام می دهد؟

 

 بله

 

 خیر

 خیر بله ؟منطبق با مقررات تعیین گردیده است هوشمند ملی متصدي تحویل کارت 7

 خیر بله ؟ضوابط )تطبیق اثر انگشت( انجام می گرددبراساس تحویل کارت  8

کاربران کارت هوشمند ملی قبل از شروع به کار از طریق حراست اداره کل تایید  9

 ند؟ه اشد

 خیر بله

 خیر بله دارد؟ وجود اتاق مخصوص و مناسب جهت عکسبرداري 11

 خیر بله مکان عکسبرداري از لحاظ نور پردازي مناسب می باشد؟ 11

 خیر بله ازسامانه استعالم جهت احراز هویت )تطبیق عکس( استفاده می شود ؟ 12

13   Userخیر بله پسوورد آن مختص ثبت احوال می باشد؟ 

 خیر بله پس از عکسبرداري، احراز هویت براساس شناسنامه و کارت ملی انجام می گردد؟ 14

 خیر بله صورت عدم موفقیت اخذ اثر انگشت راهنمایی الزم انجام می گردد؟ در 15

با تعداد سهمیه تخصیص یافته جهت اخذ در خواست کارت هوشمند ملی متناسب  16

 ایستگاه کاري می باشد؟

 خیر بله

 خیر بله از نصب نرم افزار و سرویس هاي اضافی روي سیستم اجتناب شده است؟ 17

 خیر بله ویروس مناسب بر روي ایستگاه هاي کاري نصب شده است؟ آنتی 18

 خیر بله ؟گردیده است شبکه مربوط به خدمات ثبت احوال از سایر شبکه ها مجزا 19

 خیر بله از ید متقاضی خارج  می گردد؟هنگام تحویل کارت هوشمند ملی ، کارت ملی  21

 خیر بله  به اداره متبوع تحویل می شود؟آیا کارت هاي ملی برابر مقررات لیست شده و  21

 

 امضاء          نام و نام خانوادگی بازرس :                              

 


