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  »دولت و بخش عمومي غير دولتيدفاتر پيشخوان خدمات  و ارزيابي دستورالعمل نظارت«

  

  :هدف -1

در دفاتر  خدمات ثبت احوالو دستورالعمل هاي نحوه ارائه مقررات قوانين، اجراي حسن نظارت بر

 .خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتيپيشخوان
  

 :دامنه كاربرد-2

ه ئانها و دفاتر پيشخوان اراواحدهاي ستادي، ادارات كل ثبت احوال استانها، ادارات ثبت احوال شهرست

  .دمات ثبت احوالدهنده خ
  

  :مسئوليت اجرا -3

حسن  مسئوليت نظارت بر و كل ثبت احوال استانها ادارات مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده

  . به عهده دفتر خدمات ثبتي غير دولتيمي باشد آناجراي 
  

  :مستندات قانوني-4

  .قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران 46قسمت دوم بند ج ماده -

 و بخش عمومي غير دولتي آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت -

  . 18/3/1389 -61116/42401مصوب هيات وزيران به شماره 

دستورالعمل صدور گواهينامه مديران فني جهت انجام خدمات ثبت احوال در دفاتر پيشخوان  -

  . 21/11/1394 -86383/1مصوب شوراي عالي ثبت احوال به شماره  دولت

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

 .شوراي عالي ثبت احوال
  

  :شرح اقدامات -5

  :تشكيل گروه هاي بازرسي -1-5

گروه يا گروه هاي بازرسي با  ،به منظور اجراي مفاد اين دستورالعمل در هر يك از ادارات كل استانها

  :با تركيب ذيل تشكيل مي گردد وستان ابالغ مدير كال

  :گروه بازرسي استان) الف

  مسئول خدمات ثبتي غير دولتي يا كارشناس مسئول امور هويتي كارشناس -
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  مسئول امور پردازش اطالعات يا كارشناس امور كارت هوشمند مليكارشناس  -

  كارشناسحراست -

  كارشناس حقوقي -

  .گروه بازرسي با تشخيص مدير كل استان تعيين مي گردد رئيس: 1تبصره 

در انجام امر  عالوه بر اشخاص فوق از افراد ديگري نيز مدير كل استان مي تواند موارد ضروريدر : 2تبصره 

  .نمايد بازرسي استفاده 

  :ادارات يبازرسگروه هاي ) ب

  يا كارشناس امور ثبت وقايع حياتي هويتي اموركارشناس -

  امور پردازش اطالعاتكارشناس  -

  )در صورت وجود(كارشناس حقوقي  -

  .تعيين مي گردد استان با پيشنهاد رئيس اداره و تائيد مدير كل هر اداره گروه بازرسي رئيس: 1تبصره 

عالوه بر اشخاص فوق مي توان از  پيشنهاد رئيس اداره و تاييد مدير كل هدر صورت ضرورت ب: 2تبصره 

  .دادتشكيل و يا بيش از يك گروه بازرسي  استفاده نمود بازرسيگروه  در افراد ديگري

  :و بازرسان گروه هاي بازرسي گروه يا وظايف -2-5
  

  .نحوه اجراي صحيح مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و فرايندهاي انجام كاربررسي  -1-2-5

  .كيفيت ارائه خدمات و تكريم ارباب رجوعبررسي  -2-2-5

و حفظ و نگهداري  بررسي نحوه رعايت محرمانگي اطالعات افراد و سازمان و عدم افشاي آنها -3-2-5

  .سازمان مطابق دستورالعمل هاي ابالغياز اسناد و مدارك 

  .كاركنان دفتر يا معاون وي ومدير فني بررسي وضعيت حضور مدير دفتر  -4-2-5

ميزان رفع نواقص بازرسي هاي ثبت نقاط قوت و ضعف در دفتر مخصوص بازديد و بررسي  -5-2-5

  .قبلي

  . و رعايت استاندارهاي الزم مورد نياز تجهيزاتبررسي  -6-2-5
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گروه يا گروه هاي بازرسي مكلفند نتيجه بازرسي از دفاتر را به صورت مستند و مستدل تهيه و به رؤساي -7-2-5

  . يا رئيس اداره ثبت احوال اعالم نمايندو  استان مدير كل حسب مورد به همراه مستندات الزم

پس از بررسي هاي الزم ظرف مدت يك هفته گزارش گروه بازرسي را رئيس اداره مكلف است : تبصره

  .به اداره كل استان ارسال نمايدبه همراه نظريه خود 

  :تكاليف اداره كل ثبت احوال استان -3-5
  

 كهبازرسان ادارهد نتهيه و تدوين نمايبه نحوي مكلفند برنامه زمانبندي بازرسي از دفاتر را  كل ادارات -1-3-5

تدوين اين برنامه  .دفاتر بازديد بعمل آورند كليه ماه يكبار از 3حداقل هر ماه يكبار و بازرسان استان حداقل هر 

  .نخواهد بودفوق العاده از دفاتر  بازرسيمانع از 

گزارش  همچنين ادارات كل ثبت احوال استان ها مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش بازرسي از دفاتر و -2-3-5

  .ماه يكبار به دفتر خدمات ثبتي غير دولتي ارسال نمايند 4تحليلي را هر 

با اهداف بازرسي و نحوه  به ماموريترا قبل از اعزاماعضاي گروه بازرسي اداره كل استان بايد  -3-3-5

  .ارائه نمايدبه آنان زمينهو آموزش هاي الزم را در اين نموده  نظارت آشنا

پيوست اين كاربرگ هايبازرسي در چارچوب  انجام امررويه  وحدت ايجادبه منظور  -4-3-5

  .دستورالعمل انجام مي شود

انجام بازرسي توسط گروه هاي بازرسي نافي مسئوليت رئيس اداره در نظارت بر اقدامات دفاتر  -5-3-5

  .نمي باشد

  :دفاترمديران تكاليف  -4-5
  

برابر نمونه ارائه شده از طرف اداره كل ثبت احوال  بازديد رادفاتر پيشخوان مكلفند دفتر مخصوص  -1-4-5

  .به آنان ارائه نمايند گروه هاي بازرسي در هنگام مراجعهتهيه و در محل مطمئن نگهداري و  استان

بازرسان همكاري الزم را با آنها به عمل آورده و  بازرسيمسئول دفتر و مدير فني مكلفند در هنگام  -2-4-5

  .ارك مرتبط را كه مطالبه مي نمايند در اختيار آنها قرار دهنداسناد و مد

نموده و در محل دفتر اقدام  هاو انتقاد هادفتر مكلف است نسبت به نصب صندوق پيشنهادمدير  -3-4-5

  /الف.محتويات آن را در اختيار بازرسان قرار دهد
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  دفتر بازديد

  

  ...............................................دفتر پيشخوان  ............................................. شهرستان ............................................. استان 

  .............................................تاريخ  ................................... ساعت  ............................................. كنندگان / هبازديد كنند

  

  :بازرسان/ شرح گزارش بازرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بازديد كنندگان/ امضاء بازديد 
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  كاربرگ بازرسي از دفاتر پيشخوان

 ارزيابي ارزيابي موضوع                        رديف

 استيجاري  ملكي  وضعيت مالكيت ؟  1

2  
  دوم و باالتر  طبقه اول  همكف      محل استقرار دفتر ؟      زير همكف 

  

  فاقد آسانسور داراي آسانسور 

3  
  متر...................................  كل فضاي اداري دفتر؟

  متر.....................................فضاي اختصاصي ثبت احوال ؟                   

 

 خير بله فضاي ثبت احوال از ساير خدمات  منتزع شده است؟آيا   4

از بخش كاركنان جداسازي ) محل استقرار مراجعين(آيا فضاي اداري دفتر   5

  شده است؟

 خير بله

 خير بله  مكان دفتر منطبق با آدرس مندرح در پروانه مي باشد؟  6

 خير بله  )طبق مراحل مندرح در دستورالعمل(مكان دفتر با مجوز تغيير كرده است؟  7

 خير بله  فعال است؟   posدستگاه   8

 خير بله  انجام مي گيرد؟   posاخذ تعرفه ها و كارمزد صرفا از طريق دستگاه   9

 خير بله  كمد وفايل مناسب جهت نگهداري اسناد ومدارك ثبت احوال وجود دارد؟  10

 خير بله  وجود دارد؟......) مهر ، توكن و( صندوق نسوز جهت نگهداري اسناد و مدارك   11

 خير بله  ) مراجعه در روز 50بيش از (سامانه نوبت دهي وجود دارد؟   12

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

  شده است؟

 خير بله

 خير بله  نحوه اعالم و پيگيري شكايات اطالع رساني شده است؟  14

 خير بله  نرخ تعرفه ها و كارمزد خدمات در معرض ديد عموم قرار دارد؟  15

 خير بله  دفتر مخصوص بازديد وجود دارد؟  16

  

    امضاء            :                          نام و نام خانوادگي بازرس 
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  »اسناد هويتي«

 ارزيابي ارزيابي موضوع                        رديف

  مدير فني حضور مستمر در دفتر دارد؟  1

  وي حضور دارد؟در غياب مدير فني، جانشين 

  بله

  بله

  خير

  خير

  خير  بله  مدير فني آخرين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي سازمان را در اختيار دارد؟  2

  خير  بله  محوله مسلط مي باشد؟مدير فني نسبت به وظايف   3

  خير  بله  مدير فني آموزش الزم را ديده است؟  4

  خير  بله  مدير فني نظارت دقيق بر كار كاربران دارد؟  5

  خير  بله  مدير فني در خصوص پرداخت تعرفه هاي ثبت احوال و كارمزدآنها نظارت دارد؟  6

  خير  بله  دارد؟فقط در امور ثبت احوال فعاليت مدير فني   7

تابلوي راهنماي خدمات ثبت احوال و كارت هوشمند ملي در معرض ديد    8

  مراجعين قرار دارد؟

  خير  بله

  خير  بله  ؟اندالزم ديده  هاي آموزشانبخش خدمات هويتي كاربر  9

هنگام اخذ در خواست به اصالت و هويت صاحب شناسنامه دقت  ان هويتيكاربر  10

  د؟نالزم دار

  خير  بله

  خير  بله  كاربران خدمات هويتي توسط حراست استان تاييد شده اند؟  11

  ؟درخواست هاي شناسنامه بر اساس مقررات اخذ مي گردد  12

  دفتر مخصوص ثبت درخواست ها وجود دارد؟ 

  خير  بله

  خير  بله  تحويل شناسنامه ها  به متقاضي برابر مقررات انجام مي شود؟  13

  

  خير  بله  با روز اخذ درحواست ها مطابقت دارد؟)خزانه(تعرفه ها به حساب ثبت احوال  واريز  14

احراز هويت متقاضيان از طريق سامانه استعالم الكترونيك هويت ملي انجام        15

  مي گيرد ؟

  خير  بله

  خير  بله  با ارباب رجوع مناسب است؟) اعم از مدير فني و كاربران(رفتار كاركنان دفتر   16

  خير  بله  كاركنان دفتر به ارباب رجوع راهنمايي هاي الزم را مي نمايند؟  17

  خير  بله  فيزيك مدارك اخذ شده طبق مقررات تحويل اداره متبوع مي گردد؟  18

  

  امضاء               :                             نام و نام خانوادگي بازرس 
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  »كارت هوشمند ملي«

موزش الزم در مورد كارت هوشمند ملي ديده و داراي كارت مربوطه فني آمدير   1

  .مي باشد

  خير  بله

  خير  بله  آگاهي كافي نسبت به اخذ  تعرفه هاي كارت هوشمند ملي دارد؟ مدير فني  2

  خير  بله  ديده اند ؟كاربران كارت هوشمند ملي آموزش الزم   3

  خير  بله  كارت آموزش مي باشند؟داراي ملي كاربران كارت هوشمند   4

  خير  بله  مي شود؟ تحويل متقاضي برابر مقررات بهكارت هوشمند ملي   5

اصالت مدارك شناسايي، (متصدي تحويل كارت ، تمامي مراحل احراز هويت   6

را با دقت ) متقاضي چهرهشناسنامه، رسيد ثبت نام تكميلي و تطبيق عكس با 

  انجام مي دهد؟

  

  بله

  

  خير

  خير  بله  ؟هوشمند مليمنطبق با مقررات تعيين گرديده است متصدي تحويل كارت  7

  خير  بله  ؟انجام مي گردد) تطبيق اثر انگشت(براساس ضوابط تحويل كارت   8

كاربران كارت هوشمند ملي قبل از شروع به كار از طريق حراست اداره كل تاييد   9

  ند؟ه اشد

  خير  بله

  خير  بله  دارد؟ وجود و مناسب جهت عكسبرداري اتاق مخصوص  10

  خير  بله  مكان عكسبرداري از لحاظ نور پردازي مناسب مي باشد؟  11

  خير  بله  استفاده مي شود ؟) تطبيق عكس(ازسامانه استعالم جهت احراز هويت   12

13    Userخير  بله  پسوورد آن مختص ثبت احوال مي باشد؟  

  خير  بله  احراز هويت براساس شناسنامه و كارت ملي انجام مي گردد؟ پس از عكسبرداري،  14

  خير  بله  صورت عدم موفقيت اخذ اثر انگشت راهنمايي الزم انجام مي گردد؟ در  15

با تعداد سهميه تخصيص يافته جهت اخذ در خواست كارت هوشمند ملي متناسب   16

  ايستگاه كاري مي باشد؟

  خير  بله

  خير  بله  نرم افزار و سرويس هاي اضافي روي سيستم اجتناب شده است؟از نصب   17

  خير  بله  آنتي ويروس مناسب بر روي ايستگاه هاي كاري نصب شده است؟  18

  خير  بله  ؟گرديده است شبكه مربوط به خدمات ثبت احوال از ساير شبكه ها مجزا  19

  خير  بله  يد متقاضي خارج  مي گردد؟از هنگام تحويل كارت هوشمند ملي ، كارت ملي   20

  خير  بله  به اداره متبوع تحويل مي شود؟آيا كارت هاي ملي برابر مقررات ليست شده و   21

  

  امضاء               :                             نام و نام خانوادگي بازرس  

  


