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 سالم عليكم  

در خصوص نحوه اخذ تصوير چهره , به پيوست مجددا فايل  31/03/1397تاريخ  4859/1/19پيرو نامه شماره         

توجه به اينكه  ارسال مي گردد. با چهره تصوير اخذ ايكائو استانداردو فايل  چهره تصوير اخذ افزار نرم كاربري راهنماي

عكس مندرج در كارت هوشمند ملي برخي از شهروندان از كيفيت الزم برخوردار نبوده و اغلب موجبات نارضايتي و شكايت 

 آنان را فراهم مي نمايد،موارد ذيل اكيدا جهت رعايت اعالم مي گردد:

 ي در قلمرو آن اداره ابالغ گردد.اين دستور به كليه دفاتر پستي و پيشخوان ارائه دهنده خدمات كارت هوشمندمل  -1

ضروري است كليه كاربران اعم ازكاركنان اداره و نيزكاربران دفاتر پيشخوان و پست ضمن مطالعه مجدد دستور  -2

العمل و استاندارد مزبور و رعايت كامل آنها نهايت دقت خود را در زمينه اخذ تصوير چهره مناسب از متقاضي 

رؤيت متقاضي ير ، با استفاده از مانيتوري كه متقاضي به آن مسلط باشد,عكس را به معمول نموده و پس از اخذ تصو

 و پس از تاييد وي ، نسبت به ثبت و ذخيره سازي اقدام نمايند.  رسانده

نيز الزم است نهايت دقت را در نظارت و كنترل و تطبيق عكسها اعمال نموده و در  EQCهمكاران شاغل در بخش   -3

 ت تصوير ، آنرا به مبدا عودت داده و از تاييد آن اكيدا خودداري نمايند. صورت عدم مطلوبي

مدير شخص تاييد نهايي درخواست ها در انتهاي فرآيند اخذ درخواست توسط  كنترل وبا توجه به تاكيد سازمان بر  -4

و موكول نمودن  دستوربه كليه دفاتر پيشخوان و پست تاكيد گردد در صورت عدم انجام , در حضور متقاضي  و فني

 .و دفاتر خاطي بسته خواهند شد بودهمسئوليت با مدير فني و مدير دفتر تاييد نهايي به بعد )به هردليل(

به كتبي وي  دفاتر موظف هستند نسبت به تعيين معاون فني و معرفيبمنظور ادامه فرايند خدمات كارت هوشمند ,   -5

اقدام نمايند.بديهي است معاون فني دفتر در غياب موقتي مديرفني ,  26/12/1397حداكثر تا  اداره كل ثبت احوال

  عهده دار مسئوليتهاي وي بوده و موظف به تاييد نهايي درخواستها ميباشد.

كاس نور و يا تجمع نور در انع-1اشاره می گردد: در دفاتر کارت هوشمندملیمشكالت تصاوير اخذ شده  تعدادی از مهمترينمزيد اطالع  ذيال به 

عدم نگاه مستقيم به دوربين و طبيعی نبودن حالت -3وجود سايه بر روی چهره فرد به دليل نور پردازی نامناسب محيط -2ناحيه ای از صورت  

درجه ای سر به سمت  5بودن شانه ها و داشتن زاويه چرخش بيش از نهم تراز -5عدم حذف کامل زمينه عكس و يا سايه دار بودن زمينه -4چهره 

انعكاس نور در -7مشخص بودن گردی صورت   عدمپوشيدگی نواحی ای از صورت به دليل حجاب بيش از حد و -6چپ يا راست يا باال يا پايين  
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 عدم رعايت حجاب اسالمی-9انتخاب اشتباه در توکن و الرج توکن بودن عكس -8شيشه عينك و يا استفاده از عينك با فريم نامناسب 

 اقدام كننده: هادي مطهري

 

 
 سيد حسين نيري   

 يمدير کل ثبت احوال خراسان رضو

 
 
 
 

 :  رونوشت

 جناب آقای موسوی مديرکل محترم پست استان جهت استحضار و دستور مقتضی  - 

 مدير دفتر پيشخوان شمار .... جهت اطالع و اقدام الزم  - 

 


