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1

هدف:
-

صدور پروانه و گواهينامه ارائه خدمات الکترونيک هويت ملي

تعيين ضوابط تائيد صالحيت دفاتر پيشخوان خدمات دولت براي ارائه خدمات ثبت احوال .
2

دامنه کاربرد :
-

معاونتها  ،ادارات کل ستادي ذيربط  ،ادارات کل ثبت احوال استانها .
مسئوليت اجراو نظارت :
- 3

مسئوليت اجراي اين دستورالعمل برعهده مديران کل استانها و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده
معاونين سازمان (حسب مورد) مي باشد.
قوانين و مقررات:
- 4

 )1-4رديف  2بند ج ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه .
)2- 4

 )2-4بند الف ماده  24قانون مديريت خدمات کشوري
 )3- 4آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت
 )4- 4دومين مصوبه کميته راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت
 -5تعاريف

در اين دستورالعمل اصطالحات و واژه ها با تعاريف زير کاربرد دارد:
)1- 5

سازمان :سازمان ثبت احوال کشور .

)2- 5

دفتر :دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي .

 )3- 5صاحب دفتر :شخص دارنده پروانه صادره از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي که
درخواست ارائه خدمات ثبت احوال رادر دفتر دارد.
 )4- 5پروانه :مجوزي است که از سوي رييس سازمان براي صاحب دفتر صادر مي شود و به
موجب آن دفتر مجاز به ارائه خدمات ثبت احوال مي گردد .
)5- 5

مدير فني:

شخصي که با اخذ گواهينامه در چارچوب دستورالعمل صدور گواهي نامه ارائه

خدمات ثبت احوال در دفاتر پيشخوان خدمات دولت تعيين مي گردد.
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)4-5

گروه

ارزيابي  :شامل سرارزياب  ،کارشناسان ارزياب ( حداقل  2نفر).

 ))1-4-5کارشناسان ارزياب  :افرادي که داراي حداقل مدرک کارشناسي بوده و آموزشهاي الزم را
طي نموده وپس ازکسب صالحيتهاي فني و تخصصي از سوي مديرکل استان به عنوان ارزياب
منصوب و يا اشخاصي حقيقي يا حقوقي است که از سوي اداره کل استاندارد استان معرفي
مي گردد.
)) 2-4-5سرارزياب :يکي از اعضاء گروه ارزيابي است که به تشخيص مدير کل و با حکم وي به
عنوان مسئول گروه منصوب مي شود.
 )7-5هيات تائيد صالحيت استان :متشکل از اعضاي زيرمي باشد
 مدير کل (رئيس) معاون امور اسناد هويتي ( دبير) معاون فن آوري اطالعات و آمار جمعيتي (عضو) معاون برنامه ريزي  ،مديريت وتوسعه منابع انساني (عضو) مسئول حراست ( عضو ) )8-5هيات تائيد صالحيت سازمان  :متشکل از اعضاي زير مي باشد
 معاون امور اسناد هويتي(رئيس) مشاور رئيس سازمان در امور استانها (عضو) مديرکل دفتر مرکزي حراست (عضو) مديرکل نگهداري و مهندسي عمليات (عضو) مدير کل دفتر نوسازي و تحول اداري ( عضو) مديرکل حوزه رياست ( عضو) مديرکل دفتر خدمات ثبتي غير دولتي (عضو و دبيرهيأت)*دبيرخانه هيات در محل دفتر خدمات ثبتي غير دولتي مي باشد.
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-6فرآيند اقدام

 )1-4صاحب دفتر موظف است مدارک ذيل را تحويل نمايد.
 - 1فرم تقاضا (شماره )1
 - 2تصوير آگهي تأسيس شرکت وآخرين تغييرات هيأت مديره

(فقط براي اشخاص حقوقي)

 - 3تصوير پروانه معتبر دفتر
 - 4تصوير کارت ملي
 - 5تصوير مدرک تحصيلي
 - 4عکس  3×4مربوط به همان سال  4قطعه
* مدارک مذکور در رديفهاي ( )4( ، )5( ، )4در خصوص اشخاص حقوقي مربوط به مديرعامل
مي باشد.

)2-4درخواست و مدارک مربوطه در صورت تکميل بودن توسط دبيرخانه ثبت و پس از اخذ دستور
مديرکل جهت بررسي عينا به دبير هيات تائيد صالحيت استان ارسال مي گردد.
)3-4دبير هيأت تائيد صالحيت استان موظف است پس از دريافت پرونده حداکثر ظرف يک ماه اقدامات
زير را انجام دهد:
 ارجاع پرونده به گروه ارزيابي جهت ارزيابي دفتر و اخذ نتيجه آن . اخذ نظريه واحد حراست اداره کل درخصوص تائيد صالحيت صاحب دفتر  ،وضعيت وتجهيزات امنيتي دفتر.
تبصره :

مسئول واحد حراست استان مکلف است حداکثر ظرف  22روز از مراجع ذيربط استعالمات

مربوطه را بعمل آورد و پاسخهاي دريافتي را بهمراه نظريه خود به دبير هيأت گزارش نمايد عدم
وصول پاسخ در مهلت مقرر به منزله تائيد مي باشد .
)4-4گروه ارزيابي موظف است با مراجعه به دفتر مطابق موارد مندرج در رديف ب بند()14-4اين
دستورالعمل نسبت به ارزيابي دفتر مطابق فرم هاي شماره ()3-3(، )3-2( ،)3-1و ( )4حداکثر ظرف
يک هفته اقدام و به دبير هيات ارائه نمايند.
)5-4دبير هيأت پس ازاخذ گزارش ارزيابي موضوع بند( )4-4پرونده صاحب دفتر را تکميل و جهت طرح
در هيأت ارائه مي نمايد.
 )4-4هيات تائيد صالحيت استان با بررسي پرونده نظريه خود را مطابق فرم شماره ( )5اين دستورالعمل
تنظيم مي نمايد .
تبصره  :فرم صورتجلسه هيات تائيد صالحيت استان مي بايست به امضاء دو سوم اعضاء برسد.
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)7-4دبير هيأت تائيد صالحيت استان موظف است حداکثر ظرف يک هفته پرونده تکميل شده صاحب دفتر
را (به همراه پرونده مدير فني) با امضاء مديرکل جهت طرح در هيأت تائيد صالحيت سازمان به
دفتر خدمات ثبتي غير دولتي ارسال و نتيجه را پيگيري نمايد.
 )8-4دفتر خدمات ثبتي غير دولتي پس از وصول پرونده حداکثر ظرف  12روز بررسي هاي الزم را انجام
داده و در صورت تکميل بودن  ،پرونده را جهت طرح در هيأت تائيد صالحيت سازمان ارائه خواهد
کرد و در صورت وجود نقص  ،مراتب را جهت رفـع نقص به اداره کــل استان اعالم مي نمايد.
)9-4هيأت تائيد صالحيت سازمان پس از بررسي پرونده حداکثر ظرف  3روز  ،نظريه خود را در خصوص
موافقت يا مخالفت با صدور پروانه و دامنه فعاليت مطابق فرم شماره ( ) 4اين دستورالعمل تنظيم و
اعالم خواهد کرد .دفتر خدمات ثبتي غير دولتي موظف است ظرف يک هفته مراتب را به اداره کل
استان اعالم نمايد.
)12-4در صورت موافقت با صدور پروانه  ،دفتر خدمات ثبتي غير دولتي ظرف يک هفته نسبت به صدور
پروانه مطابق فرم شماره ( )7اقدام مي نمايد.
 تصميمات هيات منوط به کسب حداقل رأي مثبت  4نفر اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود.
جلسه هيأت نيز با حضور  5نفر اعضاء رسميت خواهد داشت.
 )11-4پس از صدور پروانه صاحب دفتر حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ دريافت فرصت خواهد داشت تا بر
اساس مقررات و ضوابط تعيين شده در اين دستورالعمل نسبت به راه اندازي دفتر اقدام و فعاليت
خود را شروع نمايد .در غير اينصورت براساس گزارش اداره کل استان ،پس از طرح موضوع در
هيأت تائيد صالحيت سازمان مجوز صادره لغو و مراتب نيز کتبا به وي اعالم ميگردد.
تبصره -

اداره کل استان موظف است حداکثر ظرف  5روز از تاريخ وصول پروانه نسبت به انعقاد قرارداد

با صاحب دفتر مطابق نمونه قرارداد ارسالي و اخذ امضاء سوگند نامه اقدام نمايد.
 )12-4وظايف هيات تائيد صالحيت استان:
 بررسي گزارش گروه ارزيابي -تائيد صالحيت صاحب دفتر و مديرفني

 تصويب امتيازات ارائه شده درصورت تائيد صالحيت. پيشنهاد دامنه فعاليت نظارت بر حسن عملکرد دفتر -رسيدگي به تخلفات احتمالي دفتر
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 )13-4وظايف هيات تائيد صالحيت سازمان :
سياست گذاريتصويب برنامهنظارت عاليه بر اجراي دستورالعملبررسي و تصويب پيشنهاد ادارات کل استانها براي صدور پروانه وگواهي نامهتصويب دامنه فعاليت دفاتر پيشنهاد شدهتفسيرو اصالح دستورالعملرسيدگي به اعتراض دفاترنسبت به آراء صادره ازسوي هيأت تائيد صالحيت استاناتخاذ تصميم درخصوص تمديد  ،تعليق ،ابطال پروانه و گواهي نامه. )14-4شرايط متقاضيان دريافت پروانه:
الف ) شرايط متقاضي

- 1در اختيار داشتن محل (ساختمان) مناسب  ،تجهيزات و امکانات مطلوب و نيروي انساني
آموزش ديده مطابق رديف (ب) بند ()14-4
- 2داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ترجيحا در يکي از رشته هاي حقوق ،مديريت  ،کامپيوتر،
علوم سياسي  ،علوم اجتماعي  ،ادبيات  ،مهندسي صنايع  ،آمارورياضي
- 3داشتن پروانه معتبر دفتر پيشخوان خدمات دولت
 در شرايط مساوي ايثارگران اولويت خواهند داشت.
ب ) شرايط و امكانات دفتر
- 1ساختمان

مساحت اختصاص يافته به خدمات ثبت احوال حداقل  52متر مربعاستقرار دفتر ترجيحا در طبقه همکف جهت دسترسي آسان بطوريکه ارائه خدمت به جانبازان،معلولين و سالمندان بسهولت انجام گيرد.
 فضاي داخلي دفتر مي بايست نوساز ويا بازساري شده باشد.تبصره  :1دارندگان ساختمانهاي ملکي در اولويت مي باشند
تبصره :2دفاترواقع در خيابان اصلي داراي اولويت مي باشند.
تجهيزات
- 2

تجهيزات مورد نياز را بشرح فرم شماره ( )3-2اين دستورالعمل تأمين نمايد.
تبصره  : 1مجهز بودن دفتر به دورنگار  ،اسکنر  ،کپي  ،پرينتر  ، UPS ،خطوط ارتباطي و ديتا
متناسب با حجم خدمات قابل ارائه ،رايانه ( مانيتور  ، )LCDدستگاه  ،POSصندوق نسوز
مناسب جهت نگهداري اسناد و مدارک  ،امکانات ايمني از قبيل ( کپسول اطفاء حريق ،
دزد گير ،دوربين مدار بسته ) الزامي مي باشد.
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تبصره  :2مجهز بودن دفاترحائز رتبه () 1و( ) 2به تجهيزات زير براي ارائه خدمات مربوط به کارت هوشمند
ملي الزامي مي باشد: .
کامپيوتر شخصي با ويندوز XP

 7دستگاه

اسکنر اثرانگشت ده انگشتي

 1دستگاه

اسکنر اثرانگشت تک انگشتي

 2دستگاه

کارتخوان کارت هوشمند

 1دستگاه

اسکنر روميزي HP G4010

 2دستگاه

چاپگر ليزري سياه و سفيد HP2055

 1دستگاه

دوربين عکاسي کانن  EOS600Dو متعلقات

 1دستگاه

پرده جداکننده بخش عکاسي از ساير قسمتهاي دفتر

به متراژ مورد نياز

ميز و صندلي

 6عدد

صندلي ثابت ارباب رجوع

 5عدد
 1عدد

صندلي چهارپايه چرخان عکاسي
 -3نيروي انساني:

هر دفتر مي بايستي متناسب با ميزان خدماتي که ارائه مي نمايد و به تشخيص هيأت تائيد صالحيت
استان عالوه بر مدير فني حداقل تعداد دونفر نيرو با گواهي سازمان بشرح زير در اختيار داشته باشد:
 کارشناس علوم انساني کارشناس آمارو انفورماتيکتبصره  :تعداد نيروي فوق براي اخذ روزانه() 52درخواست مي باشد و در مواردي که تعداد درخواست
دريافتي دفاتر از سقف مذکور فراتر رود به ازاء هر ( )32خدمت بکارگيري يک نيرو الزامي
است.
شرايط جذب کارکنان دفاتر که از سازمان گواهي دريافت مي نمايند .بشرح زير مي باشد:
 داشتن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در رشته علوم انساني ( حقوق  ،ادبيات  ،مديريت،علوم اجتماعي وعلوم سياسي ) و ليسانس دررشته آمار و انفورماتيک ( آمار  ،کامپيوتر،
صنايع  ،الکترونيک)
 -طي دوره آموزشي در چارچوب مصوبه شوراي آموزش و پژوهش سازمان .
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- 7انواع خدمات قابل ارائه  ،تعرفه وکارمزد

 )7- 1کليه دفاتري که مطابق اين دستورالعمل مجاز به ارائه خدمات ثبت احوال مي گردند،با رعايت
دستورالعمل هاي صادره از طرف سازمان و تحت نظارت اداره کل ثبت احوال استان  ،مي توانند
خدمات ذيل را ارائه نمايند.
 تعويض شناسنامه شناسنامه المثني کارت ملي /هوشمند. تعويض کارت ملي /هوشمند. کارت ملي المثني /هوشمند تغيير نام تغيير نام خانوادگي صدور گواهي هويت ،تجرد،فوت و تائيديه شماره ملي ساير اموري که متعاقبا از طرف سازمان اعالم خواهد شد.تبصره :واگذاري تمام يا بخشي از خدمات فوق الذکر به دفاتر با پيشنهاد هيأت تائيد صالحيت استان و موافقت
هيأت تائيد صالحيت سازمان ،متناسب با امتياز مکتسبه مطابق بند (  ) 8اين دستورالعمل تعيين مي گردد.

)7 2

تعرفه وکارمزد ارائه خدمات

تعرفه خدمات ثبت احوال مستند به قانون اصالح ماده  42قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب سال  1382مجلس شوراي اسالمي تعيين شده و اداره کل استان موظف به اعالم آن به تفکيک
به دفاتر پيشخوان مي باشد.
کارمزد دفاتر درقبال ارائه خدمات ثبت احوال با رعايت آئين نامه اجرايي ماده  24قانون مديريت خدمات
کشوري و اصالحيه مربوطه و مصوبات کارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت تعيين مي گردد .
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7

رتبه بندي دفاتر
- 8

دفاتر باتوجه به ميزان امتياز مکتسبه که براساس ارزيابي ساختمان ،تجهيزات ونيروي انساني موجود آنها
مطابق فرم شماره ( )4انجام مي گردد ،به شرح ذيل رتبه بندي مي شوند.
رتبه  : 1دفاتري که امتياز آنها از  84تا  122مي باشد مجاز خواهند بود درخواست و تحويل تمامي خدمات
ثبت احوال مذکور در بند ( ) 7اين دستورالعمل را ارائه نمايند.
رتبه : 2دفاتري که امتياز آنها از  41تا  85مي باشد مجاز خواهند بود درخواست وتحويل  4خدمت از خدمات
ثبت احوال را به شرح زير ارائه نمايند.
 کارت شناسايي ملي /هوشمند تعويض کارت شناسايي ملي /هوشمند کارت شناسايي ملي المثني /هوشمند.10

 صدور گواهي هاي فوت  ،تجرد و شماره ملي تعويض شناسنامه شناسنامه المثنيرتبه : 3دفاتري که امتياز آنها از  52تا  42مي باشد مجاز خواهند بود درخواست وتحويل  2خدمت از خدمات
ثبت احوال را به شرح زير ارائه نمايند.
 تعويض شناسنامه شناسنامه المثنيتبصره :1آندسته از صاحبان دفاتر که فاقد مدرک کارشناسي بوده لکن مجموع امتياز آنان  82باشد مي توانند
درصورت تائيد رياست سازمان پروانه دريافت نمايند.
تبصره :2دفاتري که امتياز آنها پايين تر از  52باشد قابل طرح در هيات تائيد صالحيت استان و واگذاري
خدمات ثبت احوال به آنها نمي باشند.
تبصره  :3دفاتر به منظور امکان ارتقاء رتبه ساليانه مورد ارزيابي قرار مي گيرند .

8

سازمان ثبت احوال کشور

-9رعايت مقررات :
 )9-1دارنده پروانه :

 طي دوره آموزشي در چارچوب مصوبه شوراي آموزش و پژوهش .8
رجوع.
-رعايت شئونات اسالمي  ،اداري و تکريم ارباب

نگهداري يک نسخه کامل از دستورالعمل ها  ،بخشنامه ها و آئين نامه هاي ابالغي از سوي اداره کل استان.ارائه خدمات مطابق دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغي.تأمين نيروي انساني آموزش ديده جايگزين در صورت غيبت هريک از کارکنان دفتر. کارکنان از حيث مقررات اداري زير نظر دارنده پروانه مي باشند.
ارائه خدمات در ساعات اداري و ساعاتي که حسب ضرورت از طرف اداره کل استان اعالم مي گردد.-حفاظت و حراست از اسناد،مدارک وسوابق درخواستهاي ارائه خدمات ثبت احوال.

همکاري با اداره کل استان،رابط و بازرسان اعزامي جهت ارزيابي و بازديد .ايجاد و راه اندازي درگاه اينترنتي دفتر.نصب تابلو و بنر خدمات قابل ارائه با ذکر تعرفه هاي مربوطه در محل دفتر و درمعرض ديدمراجعين .
ساير مقرراتي که از سوي سازمان ابالغ مي گردد. )9-2کارکنان دفتر:

-

 -رعايت شئونات اسالمي،اداري و تکريم ارباب رجوع .

-

 -حفاظت و حراست از اسناد و مدارک تحويلي و همچنين اموال مورد استفاده.

-

 راهنمائي مراجعين و دقت در اخذ مدارک جهت ارائه خدمات به طوري که نياز به کمترين حضورمتقاضي در دفتر بمنظور رفع نقص مدارک باشد.

-

 -پي گيري درخواستهاي مأخوذه و ارسالي به ادارات مربوطه در زمانهاي تعيين شده.

-

 -انجام خدمات در چارچوب قوانين و مقررات و مطابق دستورالعمل هاي ابالغي.

-

 اعالم و گزارش مشاهده هر گونه تخلف احتمالي يا جعل در مدارک ارائه شده از طرف متقاضيانبه مديرفني.
ساير مقرراتي که از سوي دارنده پروانه وگواهي نامه (حسب مورد) ابالغ مي گردد. -11نظارت :

 اعمال نظارت و رسيدگي به تخلفات دفاتر (صاحب دفتر ،مدير فني ،کارکنان ) براساسدستورالعمل نظارت بردفاتر پيشخوان خدمات ثبت احوال انجام مي گيرد .
9

سازمان ثبت احوال کشور
-11آرشيو سوابق

سوابق مربوط به اجراي اين دستورالعمل در دفتر خدمات ثبتي غير دولتي به مدت  5سال ترجيحا به
صورت الکترونيکي نگهداري مي شود.
 -12گيرندگان نسخ

رئيس سازمان  ،معاونين و مديران کل استانها وستاد.
پيوست ها
- 13

 فرم ( )1تقاضا فرم ( )2مشخصات نيروي انساني فرم( )3امتيازاتفرم ( )3-1ساختمانف-رم ( )3-2امکانات و تجهيزات
فرم (  )3-3نيروي انساني فرم( )4کليات ارزيابي فرم ( )5صـورتجلسه هيأت تائيد صالحيت استـان فرم ( )4صـورتجلسه هيأت تائيد صالحيت سازمان فرم ( )7پروانهبررسي و تائيد کننده

تصويب کننده

پيشنهاد دهنده

نام ونام خانوادگي

زهرا ناصري

محسن کرمي

محمد ناظمي اردکاني

سمت

مدير کل دفتر خدمات ثبتي غير دولتي

معاون امور اسناد هويتي

رئيس سازمان ثبت احوال
کشور

امضاء

اين دستور العمل در تاريخ  ................به تصويب رياست سازمان رسيد.
تاريخ تجديد نظر بعدي  ،يکسال پس از اجراي آزمايشي مي باشد

11

فرم (:)1

تقاضا

مشخصات متقاضي :
شماره ملي :

نام :

نام خانوادگي :

آخرين مدرک تحصيلي :

نشاني محل سکونت :

کدپستي محل سکونت:

تلفن محل سکونت :

تلفن همراه :

دارنده پروانه دفتر پيشخوان خدمات دولت با کد شناسائي :
دورنگارو تلفن دفتر:

نشاني و کدپستي دفتر :
آدرس پست الکترونيکي :
الف) مساحت و موقعيت دفتر:

متراژ
زمين

ملکي /
استيجاري

فضاي
عمراني

محل استقرار در
طبقه

مساحتي که به
ثبت احوال
اختصاص خواهد
يافت

مساحت باجه اي که
به ثبت احوال
اختصاص خواهد يافت

سابقه فعاليت
دفتر

مالحظات

ب) امکانات و تجهيزات دفتر  (:با ذکر تعداد و تعيين نوع تجهيزات)
تجهيزات
اداري

تعداد
مبلمان
براي
مراجعين

خطوط ارتباطي
وديتا

پيشخوان
(باجه)

دوربين
مداربسته

دزدگير

کپسول
اطفاء
حريق

رايانه
()LCD

کپي

پرينتر

اسکنر

دستگاه
POS

صندوق
انتقادات و
پيشنهادات

صندوق نسوز
مناسب جهت
نگهداري
اسناد و
مدارک

سامانه
نوبت
دهي

وسايل
سرد و
گرم
کننده

آبدارخانه

سرويس
بهداشتي

محل
بايگاني

UPS

مالحظات

ج) مشخصات نيروي انساني :

رديف

نام و نام
خانوادگي

سمت

ميزان تحصيالت

رشته تحصيلي

دوره هاي آموزشي طي
شده

وضعيت بيمه

1
2
3
4
5

اينجانب براساس توضيحات فوق الذکر درخواست ارائه خدمات ثبت احوال را بااطالع کامل از شرايط تاسيس و نوع خدمات قابل ارائه دارم .
متعهد مي شوم درهرمرحله از مراحل بررسي صالحيتها ويا پس از صدور پروانه ثابت شود که داراي شرايط مندرج در اين دستورالعمل
نمي باشم تقاضا يا پروانه صادره ابطال گردد و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهم داشت
تاريخ  /امضاء

:

دو
ر
ن
گا
ر

فرم ( : )2مشخصات نيروي انساني
الف  :مشخصات مدير فني :
نام خانوادگي :

نام :
شماره ملي :
آدرس محل سکونت :
شماره همراه :

شماره تلفن :

آدرس الکترونيکي :

نمابر :

مدارک مورد نياز :
- 1سوابق تحصيلي
رديف

رشته ومقاطع تحصيلي دانشگاهي

محل تحصيل

تاريخ اخذ مدرک

تاريخ شروع

- 2سوابق تجربي
محل فعاليت

رديف

سمت

تاريخ خاتمه

تاريخ شروع

1
2
 - 3دوره هاي آموزشي طي شده
رديف

عنوان دوره  /ساعت آموزش

برگزار کننده

شماره گواهينامه

تاريخ صدور

1
2
ب  :مشخصات پرسنل
رديف

نام و نام
خانوادگي

سمت

ميزان تحصيالت

رشته تحصيلي

دوره هاي آموزشي طي
شده

1
2
3
4
5

تبصره  :تصوير مدرک تحصيلي و سوابق تجربي و آموزشي ارائه گردد.
تاريخ  /امضاء

:

وضعيت بيمه

فرم ( : )3امتيـازات
شاخص

حداقل

امتياز

حداکثر

امتياز

مساحت اختصاص يافته به ثبت احوال

 05متر مربع

1

 120متر و باالتر

15

نوساز  ،زيباسازي

9

آراستگي

داراي پيشخوان نمونه
استفاده از لباس فرم
موقعيت دفتر
ملکي  /استيجاري

زير همکف

5

طبقه همکف

3

خيابان فرعي

5

خيابان اصلي

3

استيجاري

5

ملکي

0

يکساله
تجهيزات دفتر

تجهيزات

نيروي انساني دفتر(تعداد و مدرک

تعداد 3

مطابق مقررات

35

اين دستورالعمل
 0نفر و باالتر

تحصيلي )

مدرک ديپلم

12

ليسانس و باالتر

35

مدرک تحصيلي صاحب دفتر

ليسانس

0

دکترا ي مرتبط

15

غيرمرتبط
 براي شاخص ساختمان مشتمل بر موارد ذيل سقف  33امتياز منظور مي گردد.





مساحت اختصاص يافته به ثبت احوال باالتراز  05مترمربع به ازاء هر متر مربع  5/150امتياز منظور مي گردد .
نظام آراستگي دفتر مشتمل است بر:
نماي بيروني :براي ساختمان نوساز ( )3امتياز منظور خواهدشد ودر صورتيکه بازسازي شده باشد ( )1/0امتياز اختصاص خواهد
يافت .
فضاي داخلي  :زيبا سازي ( )5امتياز اختصاص خواهديافت
 بديهي است ساختمان نوساز حداکثر امتياز را درقسمت نماي بيروني کسب کرده است .
پيشخوان نمونه  :درصورت اجراي پيشخوان نمونه ابالغي ازسوي سازمان ()3امتياز منظور مي گردد.



لباس فرم (اونيفرم )  :درصورت استفاده از لباس فرم ( )1امتياز منظور مي گردد.



محل استقرار دفتر درصورت همکف بودن () 3امتياز ودرطبقات  ،به ترتيب طبقه اول به شرط دارابودن امکانات از قبيل

 استفاده از لباس فرم و اجراي الگوي پيشخوان نمونه براي تمديد اعتبار الزامي مي باشد.

آسانسور  ،پله برقي ( )5امتياز  ،دوم با شرايط مذکور ( )1امتيازو اول و باالتر بدون امکانات ياد شده( ) 5/0امتياز منظورمي




گردد.
محل استقرار درخيابان اصلي ( )3امتياز ودرصورت فرعي بودن امتيازي منظور نخواهدشد.
درصورت ملکي بودن دفتر ( ) 0امتيازو استيجاري 0ساله ( )4امتياز 3 ،ساله ( )3امتياز  5،ساله ( )5امتياز منظور مي گردد.

براي شاخص تجهيزات دفتر سقف  33امتياز منظور مي گردد . امتياز تجهيزات دفتر با تکميل فرم شماره ( )3-5صورت مي پذيرد
براي شاخص نيروي انساني دفترمشتمل بر موارد ذيل سقف  43امتياز منظور مي گردد.
 تعداد نيروي انساني حداقل(  3نفر)  9امتياز وبه ازاء هرنفر بيشتر (  3امتياز) منظور مي شود.
به مدرک تحصيلي نيروهاي فـــــوق در صورت دارا بـــودن ليسانس هريک ( 3امتياز)  ،فـوق ديپلم( 5امتياز) و ديپـلم(  1امتياز) اختصاص
مي يابد.


براي مدرک تحصيلي( صاحب دفتر) ليسانس ( 0امتياز)  ،فوق ليسانس ( 6امتياز) و دکتري ( 7امتياز) منظور مي گردد.

تحصيالت مرتبط عالوه بر امتياز اين بند  3امتياز ديگر را به خود اختصاص مي دهد.


ايثارگران در شرايط مساوي در اولويت مي باشند.

امتياز بندي برحسب رتبه به شرح جدول راهنماي ذيل انجام مي پذيرد:
مساحت

رتبه

طبقه

اختصاص يافته به

اصلي/

آراستگي

ملکي/استيجاري

تجهيزات

فرعي

ثبت احوال/امتياز
 150مترمربع

همکف

اصلي

وباالتر

نوساز  ،زيباسازي
داراي پيشخوان

رتبه

نمونه

يک

استفاده از لباس

امتياز

ملکي

کامل مطابق

تعداد

مدرک

مدرک

جمع

نيروي

تحصيلي نيروي

تحصيلي

امتيازات

انساني

انساني

صاحب دفتر

0نفر

ليسانس

دکتراي مرتبط

دستورالعمل

فرم
13

3

3

9

5

33

15

15

13

-111

111

86
159مترمربع

اول با

اصلي

آسانسور و..

رتبه

دستورالعمل

مرتبط

دستورالعمل

8

2

3

9

4

22

12

12

9

151مترمربع

اول با

اصلي

کامل مطابق

استيجاري  0ساله

مطابق

4نفر

ليسانس

فوق ليسانس

آسانسور و..

دو
امتياز

کامل مطابق

استيجاري  0ساله

مطابق

4نفر

ليسانس

فوق ليسانس

2

2

دستورالعمل
3

9

دستورالعمل
4

22

86

مرتبط
12

12

9

85

-85
61
93مترمربع

دوم و

اصلي

باالتر

مطابق فرم

استيجاري  3ساله

()3-1-1

مطابق

3نفر

ليسانس

ليسانس مرتبط

دستورالعمل

باآسانسور

61

و..

رتبه

6

1

3

5

3

12

25مترمربع

دوم و

اصلي

مطابق فرم

استيجاري  3ساله

مطابق

باالتر

سه

()3-1-1

9

9

8

3نفر

ليسانس

ليسانس مرتبط

دستورالعمل

باآسانسور
و..

امتياز
-61

61

5

1

3

5

3

12

9

9

8

51
74مترمربع

اول و

اصلي

باالتربدون

مطابق فرم

استيجاري  5ساله

()3-1-1

مطابق

3نفر

ليسانس

ليسانس مرتبط

دستورالعمل

آسانسور و..
4

1

3

4

2

13

9

9

8

 تبصره  :منظوراز مساحت اختصاص يافته به ثبت احوال  ،مساحتي از کل دفتر که به ثبت احوال اختصاص داده مي شود.

51

فرم( : )3-1ساختمان

شاخص

سقف امتياز

امتياز مکتسبه

مساحت اختصاص يافته به ثبت احوال

11
آراستگي (مطابق جدول )3-1-1

9

محل استقرار دفتر (طبقه)

3

خيابان اصلي

3

ملکي  /استيجاري

5

*مجموع امتياز

31

نام و نام خانوادگي کارشناسان ارزياب
تاريخ و امضاء :

نام و نام خانوادگي سرارزياب
تاريخ و امضاء:

فرم( : )3-1-1آراستگي

شاخص

امتياز مکتسبه

سقف امتياز
نوساز

3

نماي بيروني
بازسازي

زيبا سازي

فضاي داخلي

3

1/5

2

2

اجراي پيشخوان نمونه

3

3

لباس فرم (اونيفرم)

1

1

*مجموع امتياز

نام و نام خانوادگي کارشناسان ارزياب
تاريخ و امضاء :

9

نام و نام خانوادگي سرارزياب
تاريخ و امضاء:

فرم ( :)3-2امکانات و تجهيزات

 5امتياز

امتياز

مبلمان براي مراجعين (حداقل  11عدد)
 5امتياز

دستگاه  POSبانک ملي

امتياز
8امتياز

امتياز

سامانه نوبت دهي الکترونيک

 6امتياز
امتياز

صندوق انتقادات و پيشنهادات
 1/5امتياز

تاسيسات بهداشتي

آبدارخانه

 1/5امتياز

سرويس بهداشتي امتياز

امتياز

 3امتياز

امتياز

وسايل گرمايشي و سرمايشي مناسب با فضاي دفتر

سقف امتياز 31

نام و نام خانوادگي کارشناسان ارزياب
تاريخ و امضاء :

مجموع امتياز :

نام و نام خانوادگي سرارزياب
تاريخ و امضاء:

فرم(  :)3-3نيروي انساني

شاخص

تعدادنيروي انساني

مدرک تحصيلي نيروي انساني

تعداد /نوع مدرک

سقف امتياز

امتياز مکتسبه

15

15

مدرک تحصيلي صاحب دفتر
ليسانس ( )0امتياز وبه ازاء هر مقطع باالتر ( )1امتياز

11

و درصورت مرتبط بودن مدرک هر مقطع ( )3امتياز

*مجموع امتياز

نام و نام خانوادگي کارشناسان ارزياب
تاريخ و امضاء:

41

نام و نام خانوادگي سرارزياب
تاريخ و امضاء:

فرم ( : )4کليات ارزيابي

متراژ/سال/نوع/مدرک

شاخص

سقف امتياز

- 1سـاختمان

31

- 2امکانات و تجهيزات

31

 -3نيروي انساني

*مجموع امتياز

سرارزياب
تاريخ  /امضاء

41

111

مـديرکل
تاريخ  /امضاء

امتياز مکتسبه

فرم ( :)5صـورتجلسه هيأت تائيد صالحيت استـان .........................
مشخصات متقاضي :

.1

نام:

شماره ملي:

نام خانوادگي :

 .2شرح مختصري از سوابق کاري  ،نحوه معرفي و ميزان شناخت اداره کل از متقاضي (در صورت وجود معرف با ذکر نام ):

 .3شماره و محل دفتر :

نشاني :
کدپستي :

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

 .4مشخصات مديرفني :
نام :

درتاريخ

نام خانوادگي :

/

/

شماره ملي :

جلسه بررسي احراز صالحيت متقاضي دريافت پروانه ارائه خدمات ثبت احوال با

حضوراعضاء تشکيل و با اعطاي پروانه به آقاي /خانم ........................
فوق با توجه به کسب ................امتياز

بامشخصات هويتي

موافقت نمودند .اين دفتـر مي تواند درزمينه

................................................................................درمحدوده جغرافيائي .....................................
ارائه خدمت نمايد.
مديرکل
معاون فناوري اطالعات و آمار جمعيتي

معاون امور اسناد هويتي
معاون برنامه ريزي  ،مديريت و توسعه منابع انساني

مسئـول حراست

فرم ( :)6صورتجلسه هيأت تائيد صالحيت سازمان

 - 1مشخصات متقاضي:

نام خانوادگي :

نام:

شماره ملي:

 - 2شماره و محل دفتر :

نشاني :
کدپستي :

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

 - 3مشخصات مدير فني :
نام :

نام خانوادگي :

درتاريخ /

/

شماره ملي :

موضوع پيشنهاد اداره کل استان .................درخصوص اعطاي پروانه به

آقاي /خانم  ................مورد بررسي و براساس مستندات و ارزيابي انجام شده درگروه ارزيابي
اداره کل مذکور ،پروانه براي صاحب دفتر با کسب  ...........امتيازمورد تصويب قرارگرفت .
دفتر ياد شده مي تواند خدمات مربوط به  ...............................................درمحدوده
جغرافيايي  ....................................ارائه نمايد.
معاون امور اسناد هويتي
مدير کل دفتر مرکزي حراست

مشاور امور استانها
مدير کل دفتر نوسازي و تحول اداري

مديرکل نگهداري و مهندسي عمليات
مدير کل دفتر خدمات ثبتي غيردولتي

مدير کل حوزه رياست

