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  بسمه تعالي

  تحويل كارت شناسايي هوشمند ملي در دفاتر پيشخوان خدمات دولت  شيوه نامه

  :مقدمه

رضايت مراجعان و كاهش رفت و آمد هاي ب جل به منظور تسريع و تسهيل در تحويل كارت هوشمند ملي و

مناطقي كه نياز به تحويل كارت هوشمند ملي در در  دنمي توانت كل ثبت احوال استانها ا، ادار شهريدرون 

 دفاتر پيشخوانرا از طريق كارت هوشمند ملي شيوه نامهاين مفادوجود دارد با رعايت  محل اداراتخارج از 

  .به صاحبان آنان تحويل نمايندخدمات دولت

 :هدف  -1

دفاتر پيشخوان دولت و بخش عمومي غير  درتحويل كارت هوشمند ملي نحوهتعيين ضوابط اجرايي 

  .دولتي

 :دامنه كاربرد -2

ارائه كننده دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتيادارات كل ثبت احوال استانها، 

  . خدمات ثبت احوال

 :مسئوليت اجرا و نظارت  - 3

دفتر معاونت فن آوري اطالعات و آمار اطالعات جمعيتي، بر عهده شيوه نامه مسئوليت اجراي اين 

خدمات ثبتي غير دولتي ، مديران كل استانها و نظارت بر حسن اجراي آن به عهده معاونت اسناد 

  .  هويتي خواهد بود

 : مستندات قانوني  -4

غير   آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي 4ماده )  4-1

  .دولتي 

  . قانون مديريت خدمات كشوري 24بند الف ماده ) 4-2

  اي عالي فن آوري اطالعاترشو 1394/ 01/02مورخ مصوبه ) 4-3

  شوراي عالي ثبت احوال 11/7/1395مصوبه مورخ )  4-4

  

 :تعاريف - 5

  .:دنكاربرد دارزير در معاني مشروح اصطالحات و واژه هاي شيوه نامه در اين 

  كشورسازمان ثبت احوال : سازمان )1-5
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مدير دفتر و  كه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غير دولتي/ دفتر : دفاتر / دفتر  )2-5

  .هستندكشور از سازمان ثبت احوال ارائه خدمات گواهينامه و داراي پروانه به ترتيب مدير فني آن 

انه صادره از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات شخص حقيقي يا حقوقي دارنده پرو: مدير دفتر  )5- 3

  . شده استنام وي صادر ه راديوئي كه پروانه ارائه خدمات ثبت احوال ب

  :مدير فني )  4-5

 كارت هوشمند مليو تحويل  ثبت نام كننده و ناظر بر خدمات شناسنامه،  ارائهشخص  :مدير فني اول 

  .كه گواهينامه مدير فني را از ثبت احوال اخذ كرده است

بر عمليات تحويل كارت هوشمند ملي كه گواهينامه مدير فني دوم را از ثبت ناظر شخص :مدير فني دوم 

  .احوال اخذ كرده است

ن برابر فرآيند ابالغي سازماشناسايي هوشمند ملي و فعال سازي كارت تحويل :تحويل كارت ) 5- 5

  احوال كشورثبت 

  . دفتر خدمات ثبتي غير دولتي : دفتر ثبتي  )6-5

  

  تحويل كارت در دفاترشرايط واكذاري - 6

به ت كل ثبت احوال استانها مي توانند با هماهنگي دفتر خدمات ثبتي غير دولتي در مناطقي كه ادارا

جهت حجم زياد مراجعان و كمبود فضاي اداري و نيروي انساني امكان تحويل كارت در اداره وجود 

با شرايط زير نسبت به تحويل كارت در دفاتر ،  ضروري استتحويل كارت از طريق دفاتر ندارد و 

  :اقداما نمايند

  

  :انواع دفاتر تحويل كارت - 6-1

دفاتر پيشخواني كه مبادرت به تحويل آندسته از كارتهايي مي نمايند كه عمليات ثبت نام آنها در  -1

 . همان دفتر انجام شده باشد

 . را دريافت كرده اندتحويل كارت اجازه منحصراً كه ي دفاتر -2

كه از طريق تجميع چندين دفتر پيشخوان خدمات دولت ) كنسرسيوم ( دفاتر با تشكيالت تجمعي  -3

مي تحويل كارت تاسيس جهت ويژه به صورت ه در يك منطقه جغرافيايي قرار گرفته باشند ك

 .گردد

ترتيبي اتخاذ نمايد تا به تدريج مكلف است معاونت فن آوري اطالعات و آمار جمعيتي  :تبصره

 .امكان پذير شودمذكور تحويل كارت در هر كدام از دفاتر 
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 فضاي اختصاصي-2-6  

  .خواهد بود متر مربع 40تحويل كارت حداقل فضاي الزم جهت بخش 

، تحويل كارت در دفتر موكول نمايدعرضهرا يدر صورتيكه دفتر به غير از خدمات ثبت احوال خدماتي ديگر:1تبصره 

  .ثبت احوال از ساير خدمات استخدمات به تفكيك كامل بخش 

متر مربع و  چيدمان به نحوي باشد كه فضاي اداري از بخش  30 فضاي سالن انتظار مراجعه كنندگان: 2تبصره 

 .مراجعه كنندگان تفكيك گردد

 تجهيزات مورد نياز حفظ و نگهداري از اسناد-6- 3

 .فايل و كمد -3-6 -1

 ).گاو صندوق( صندوق نسوز  -3-6 -2

 .دوربين مدار بسته  -6 -3 -3

 ) .دزد گير ( سيستم هشدار دهنده  -6 -3 -4

 . سيستم اطفاي حريق  -6 -3 -5

 ) PCPOS(دستگاه پايانه فروش  -6 -4

 

اعم از خدمات ( در صورتيكه تعداد مراجعه كنندگان به دفتر :نوبت گيري سامانه -6 -5

 نفر در روز باشد 80بيش از ) و تحويل كارت، ثبت نام كارت هوشمند ملي شناسنامه

 .نصب سامانه نوبت دهي الزامي است

 :تجهيزات اختصاصي-6- 6

  .ب با حجم خدمات قابل ارائه خطوط ارتباطي و ديتاي متناس -1-6-6

  . سيستم كامل رايانه  -2-6-6
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  . توسط سازمان انگشتي مطابق نمونه اعالم شده  تكنراسك -3-6-6

  . يك دستگاه رايانه و اسكنرالزامي استموجود به ازاي هر ايستگاه كاري  :تبصره

 : )دوم(مدير فني - 7

با رعايت منظور انجام عمليات شناسايي و احراز هويت و نظارت بر عمليات تحويل كارت به دفاتر مكلفند 

صدور گواهينامه مدير فني جهت انجام خدمت در "و مطابق دستورالعملاين دستورالعمل )  10-1( بند 

  . دنبه كار گيرمدير فني دوم نفر را به عنوان  يك "دفتر پيشخوان خدمات دولت 

كليه مراحل صدور گواهينامه مدير فني دوم در اداره كل ثبت احوال استان انجام و گواهينامه وي به امضاي مدير  :تبصره

را به  مدارك مرتبط با پروندهخالصه صادره را به انضمام  اداره كل مكلف است نسخه اي از گواهينامه. كل استان مي رسد

  .اداره كل خدمات ثبتي غير دولتي ارسال نمايد

 يسهميه اختصاص -8

حداكثر به تعداد را عمليات احراز هويت و نظارت بر تحويل كارت  اجازه داردهر مدير فني 

 .انجام دهددر روز كارت قطعه 240

 :سهميه قابل اختصاص -9

سهميه قابل اختصاص به هر دفتر جهت تحويل روزانه بر اساس امكانات ، تجهيزات ، فضاي فيزيكي و 

  .مي باشدقطعه  240كارت حداكثر تحويل ايستگاه 3با  هر دفتر كاركنان اداري  براي 

  . قطعه مي باشد 80سهميه قابل تخصيص به هر ايستگاه تحويل كارت حداكثر  : 1 تبصره

و مستقل از مناسب از جمله فضاي فيزيكي  الزم  صورت فراهم بودن شرايط و امكاناتدر : 2تبصره 

صالحيت تاييد هيات و تائيد هيات صالحيت استان  تصويبپس از ) سالن مجزا ( بخش ثبت نام 

قطعه قابل  500حداكثر تا سقف دفتر به تناسب فضاي فيزيكي و تجهيزات و كاربران سهيمه سازمان 

  .است) 80رعايت تبصره ذيل ماده با (افزايش 
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قطعه در روز باشد در صورت معرفي  240در صورتي كه سهميه دفتر بيش از  : 3تبصره

مدير فني ديگر و تامين كليه نيازمنديها امكان تخصيص سهميه كارت اضافه وجود 

  . خواهد داشت

با اول قطعه باشد مدير فني   80دفتر كمتراز  هردر موارديكه سهميه تحويل كارت 

عمليات مربوط به خدمات انجام عالوه بر  اجازه داردتاييد صالحيت استان  تائيد هيات

شناسنامه و ثبت نام كارت، نظارت بر فرايند تحويل كارت را نيز به عهده بگيرد 

مربوط به خدمات شناسنامه ، ثبت نام  تعيين شده  هاي مشروط به آنكه نسبت سهميه

  1.رعايت گرددو تحويل كارت 

  :كاركنان دفتر- 10

تاييد صالحيت آموزش ديده و يك نفر كاربر كارت دفاتر مكلفند به ازاي هر ايستگاه تحويل  -1-10

  . شده را به كار گمارند

دفاتر مكلفند صرفاً از كاربران تاييد صالحيت شده و آموزش ديده استفاده كنند و حق تغيير و :تبصره

  . ندارندبا ثبت احوال  هماهنگيجابجايي آنها را بدون 

  :به دفاترارسال كارت - 11

ترتيبي اتخاذ  1-6با رعايت تبصره بند كل نگهداري و مهندسي عمليات مكلف است اداره  -1-11

نوبت هر در  Ĥنها رافهرستارسال و  هاآن نشانيدفتر را مستقيماً به  قابل تحويل در ي نمايد تا كارتها

  . اعالم نمايداستان و اداره معين  اداره كل به 

اقدام به ارسال پيامك به  ،آن توسط دفاتر اعالم وصول پس از ارسال كارتها و اطمينان از  -2-11

 .خواهد شدمتقاضيان جهت مراجعه و تحويل كارت 
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 اولين پيامك و عدم مراجعه متقاضي جهت دريافت كارتيك ماه از ارسال پس از گذشت  :1 تبصره

به نحوي كه ضمن آگاه نمودن وي از براي متقاضي ارسال مي شود دومين پيامك  به نحو مقتضي ،

  . ياد آور گرددمتقاضي نيز به  و تحويل كارت  بودن كارت ، عواقب عدم مراجعهآماده تحويل 

معاونت فن آوري اطالعات و آمار جمعيتي سازمان مرجع ارسال كننده پيامك در هر  :2 تبصره

  .ا مشخص خواهد كرداستان ر

  : اعالم وصول توسط دفاتر- 12

دفاتر پيشخوان مكلفند حداكثر يك روز پس از دريافت كارت وصول آنها را به صورت سيستمي اعالم 

  . نمايند

  :نحوه تحويل كارت-13

  . )شناسنامه و يا كارت شناسائي ملي(ارائه اصل مدارك شناساييحضور متقاضي در دفتر و -1-13

موجود در دفتر و در سامانه  آنها با چهره متقاضي و  انطباقبررسي اصالت مدارك شناسايي و -2-13

  .توسط مدير فني نهايت احراز هويت وي 

 ويو احراز هويت  و كارت به متقاضياصالت و تعلق مدارك ، در صورت اطمينان از صحت -3-13

و متعلقات آن و اخذ رسيد و  جهت دريافت پاكت حاوي كارتمتقاضي هدايت ،  توسط مدير فني

  .راهنمائي جهت كنترل مندرجات و عكس كارت

فعال سازي كارت به صورت سيستمي و تحويل نهائي آن در كارت، در صورت عدم وجود نقص -4-13

  .توسط كاربر

اعم از عدم تطبيق اثر انگشت با (در صورت بروز مشكل در هر يك از مراحل تحويل كارت -5-13

به اداره ثبت متقاضي جهت رفع نقص ) سامانه، مشكل رمز و يا مغايرت بين اطالعات كارت و سامانه

  .احوال محل معرفي مي شود
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  :كاركرد دريافت و تحويل كارت -14

را بر  به متقاضيان و تحويل شده ي از سازمانركرد كارتهاي دريافتمكلفند در پايان هر ماه كا دفاتر

  .اساس نمونه پيوست تكميل و به اداره معين ارسال نمايند

  :تعيين تكليف كارتهاي باقيمانده -15

وصول كارت جهت تحويل آن مراجعه از تاريخ چهار ماه متقاضي پس از گذشت  در صورتيكه -1-15

جهت مراجعه به دفتر و  ) برابر نمونه پيوست ( به صورت مكتوب مراتب را دفتر مكلف است  ،نمايدن

  .برساندبه اطالع متقاضي كارت  تحويل

 دفتر مكلف است،، كارت  از تاريخ وصولماه  6ر صورت عدم مراجعه متقاضي پس از گذشت د -2-15

  .دننماي به اداره معين ارسالو جمع آوري ست  نمونه پيو براساس كارت هاي موجود را 

  

  :كارمزد خدمات و حق الزحمه مدير فني -16

دفتر ثبتي خدمات از طريق  حسب مورد تعيين و ذيصالحبر اساس مصوبه مراجع كار مزد تحويل كارت 

  . ابالغ مي گرددثبت احوال و يا ادارات كل غير دولتي 
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  دفتر پيشخوان..............................شهرستان...........................استان 

    

  ............................سال....................درماه هوشمند ملي  اخذ و تحويل كارت گزارش 

  

موجودي از 

  قبل

تعداد كارتهاي 

  دريافتي طي ماه

  كارتهاي تحويلي و باطله و برگشتي طي ماه

  مالحظات  موجودي پايان ماه

  باطله  تحويلي
  برگشتي

  )به اداره معين و يا حراست ( 
  جمع
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  بسمه تعالي

  

  اطـالعيـــه

  

  سركار خانم / جناب آقاي 

  سالم عليكم 

ر تاريخ د   :             شماره ملي..به نام نام خانوادگيشما به اطالع مي رساند كارت هوشمند ملي 

فرصت يك ماه لذا از تاريخ اين نامه .  به اين دفتر واصل و آماده تحويل مي باشد:                 

نسبت به تحويل و مراجعه به اين دفتر به آدرس ذيل ارائه اصل شناسنامه با با  داريد تا شخصاً

اره ثبت احوال عودت صورت كارت شما جهت ابطال به اددر غير اين . نمائيدفعال سازي آن اقدام 

  .داده خواهد شد

  

  :نام و نام خانوادگي 

  :مدير فني دفتر پيشخوان شماره

  :تلفن

  

  :نشاني
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  ...................اداره ثبت احوال شهرستان 

  سالم عليكم 

ماه از تاريخ وصول كارتهاي هوشمند با مشخصات ذيل و عدم مراجعه  6احتراماٌ با توجه به گذشت 

  . تهيه و جهت اقدام قانوني ارسال مي گرددزيرصاحبان آن جهت دريافت ، فهرست اسامي به شرح جدول 

  نام و نام خانوادگي                 نام و نام خانوادگي

   مدير فني                  مسئول دفتر      

  

  :دفتر   :شهرستان   :استان 

  

  نام و نام خانوادگي  رديف
شماره 

  دسته
  نام و نام خانوادگي  رديف  شماره ملي

شماره 

  دسته
  شماره ملي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  :تهيه كننده 

  :نام و نام خانوادگي 

  :تأييد كننده 

  :نام و نام خانوادگي 

  


