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 مدير محترم دفتر پيشخوان ...
 

 سالم عليكم  

باتوجه به اينكه به منظور ساماندهی وضعيت سيستم های دفاتر پيشخوان مقرر گرديده است کليه دفاتر پيشخوان برابر        

اسنامه سيستم های متصل به شبكه صدور شن   IPنسبت به تغيير نام  و تغيير  01/06/1398حداکثر تا دستورالعمل ذيل 

 شايسته است اقدامات ذيل صورت پذيرفته ونتيجه اقدام تا تاريخ فوق به اين اداره کل اعالم گردد.‘ اقدام نمايند بزرگسال 

 دستورالعمل تغيير نام سيستم : 

کد    ####تغيير نام دهند. که به جای     $$Pish####_Shسيستم های اخذ درخواست صدور شناسنامه بايد به صورت  

 شروع شده و به تعداد سيستم ها شماره گذاری می شود.  01از   $$ر پيشخوان  و  دفت

دو سيستم اخذ درخواست تعويض شناسنامه دفتر پيشخوان    Pish1480_Sh02و   Pish1480_Sh01به عنوان مثال 

 خواهد بود. 1480-19-72

نام گذاری شوند به عنوان مثال سيستم   $$Pish####_Idنيز به صورت  IdCardسيستم متصل به مخزن کارت هوشمند 

Pish1480_Id01  وPish1480_Id02    72-19-1480سيستم های متصل به مخرن کارت هوشمند دفتر پيشخوان 

 خواهند بود.

 سيستم :  IPدستورالعمل تغيير 

 IP  192.168های اخذ درخواست شناسنامه بايد از  سيستم.X.2   گردند. )عدد شروع و به تعداد سيستم ها تعريفX   

 برای هر دفتر پيشخوان ثابت است.(

را   192.168.72.3و   192.168.72.2های  IPکه دو سيستم صدور شناسنامه دارد بايد  1480برای مثال دفتر پيشخوان 

 برای آن سيستم ها تنظيم نمايد.

 شروع و به تعداد سيستم ها تعريف گردند.  X.20.192.168سيستم های متصل به مخزن کارت هوشمند نيز بايستی  از 

 سيستم های آلوده : نحوه عمل در خصوص

ساعت پس از اعالم  48کليه سيستم های آلوده که در سرور ثبت احوال به عنوان سيستم های مخرب شناسايی شده اند، تا  

گردد، در غير اينصورت ارتباط آن از طريق آنتی ويروس يا سيستم پيام فرزين الزم است نسبت به تعويض ويندوز اقدام 

 سيستم ها با ثبت احوال قطع خواهدشد.

سيستم جهت تسريع امر در لينك   IPضمنا يادآوری می گردد دستورالعمل تغيير نام سيستم و تغيير 

http://abc.sabt.org/download.html  درصورت هرگونه ابهام ويا مشكل با آقای مهندس الوندی قرار داده شده است.

 تماس حاصل فرماييد.

http://abc.sabt.org/download.html
http://abc.sabt.org/download.html
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 سيد حسين نيری   

 یمدير کل ثبت احوال خراسان رضو

 
 
 
 

 :  رونوشت

 معاونين محترم اداره كل جهت اطالع و پيگيري الزم  - 

 رئيس محترم اداره حراست جهت اطالع و پيگيري الزم  - 

 اداره ثبت احوال .... جهت اطالع و پيگيريرئيس محترم   - 

 


