چگونگی دریافت کارت هوشونذ هلی

تشاتش هادُ  38قاًَى حثت احَال ٍ قاًَى الضام اختظاص شواسُ هلی ٍ کذپستی تِ کلیِ اتثاع ایشاًی هظَب  1376هجلس شَسای
اسالهی کساًی کِ سي آًْا اص  15سال تِ تاال هی تاشذ ،تایذ داسای کاست شٌاسایی هلی تَدُ ٍ ّویشِ آى سا ّوشاُ داشتِ تاشٌذ.
تشاتش هادُ  49قاًَى تشًاهِ پٌجن تَسعِ ٍ ،صاست کشَس تا ّوکاسی دستگاّْای ریشتط ًسثت تِ تأهیي ٍ طذٍس کاست َّشوٌذ هلی
تشای آحاد هشدم اقذام ًواییذ.
شزایط شهزونذ هجاس به ثبت نام کارت هوشونذ هلی
 کلیِ اتثاع ایشاًی تاالی  15سال توام کِ داسای شٌاسٌاهِ هعتثش عکس داس هی تاشٌذ.
 اٍلَیت حثت ًام :
 افشادی کِ تا ٍسٍد تِ هحذٍدُ سٌی  15سال توامٍ ،اجذ ششایط دسیافت کاست َّشوٌذ هلی هی شًَذ شْشًٍذاًی کِ تاسیخ اًقضاء کاست شٌاسایی هلی آًْا گزشتِ است . شْشًٍذاًی کِ کاست شٌاسایی هلی خَد سا هفقَد ًوَدُ ٍ یا یکی اص اقالم اطالعاتی هٌذسد تش سٍی کاست شٌاسایی هلی (ًام،ًام خاًَادگی ،تاسیخ تَلذ ،شواسُ شٌاسٌاهًِ ،ام پذس) خَد سا تغییش دادُ اًذ .
تعویض و هفقودی کارت هوشونذ هلی :
شْشًٍذاًی کِ کاست َّشوٌذ هلی خَد سا هفقَد ًوَدُ ٍ یا یکی اص اقالم اطالعاتی هٌذسد تش سٍی کاست َّشوٌذ هلی (ًامً ،ام
خاًَادگی ،تاسیخ تَلذ ،شواسُ شٌاسٌاهًِ ،ام پذس) خَد سا تغییش دادُ اًذ  ،تا دس دست داشتي اطل شٌاستاهِ عکس داس تِ یکی اص
اداسات حثت احَال هشاجعِ ًوایٌذ.
هذارک هورد نیاس و پیش نیاس ها :
ّ .1وشاُ داشتي شٌاسٌاهِ عکس داس هعتثش ٍ خَاًا
ّ .2وشاُ داشتي شواسُ هلی ،کذپستی ٍ ًشاًی هحل سکًَت
 .3آهادگی جْت اخز تظَیش چْشُ ٍ اسکي احش اًگشت
 .4پشداخت ّضیٌِ طثق تعشفِ جاسی ( هشاّذُ تعشفِ خذهات )

هشینه ها
ّ .1ضیٌِ طذٍس کاست َّشوٌذ هلی هثلغ  200،000سیال است کِ ٌّگام حثت ًام دس سایت (  ( www.ncr.irتظَست
الکتشًٍیکی تا استفادُ اص کاست تاًکی هتظل تِ شثکِ شتاب دسیافت هی گشدد.
 .2حذاکخش کاسهضد تکویل حثت ًام دس دفاتش ( اداسات حثت احَال  ،دفاتش پیشخَاى  ،دفاتش پستی ) هثلغ  90،000سیال هی تاشذ کِ
ٌّگام تکویل حثت ًام دسیافت هی گشدد.
 .3کاسهضد تحَیل کاست َّشوٌذ هلی هثلغ  20،000سیال هی تاشذ کِ ٌّگام تحَیل کاست دسیافت هی گشدد.
نحوه پیش ثبت نام کارت هوشونذ هلی و نوبت گیزی
هتقاضیاى ٍاجذ ششایط هی تَاًٌذ تا هشاجعِ تا سایت ایٌتشًتی  www.ncr.irتشای حثت ًام ٍ دسیافت ًَتت تِ طَست سایگاى
اقذام فشهایٌذ.
دس ٌّگام حثت ًام پش کشدى اقالم اطالعاتی * داس الضاهیست  .تْتش است تواهی هَاسد خَاستِ شذُ کاهل ٍ طحیح دسد گشدد.
نحوه هزاجعه به هنظور تکویل ثبت نام
تعذ اص اًجام پیش حثت ًام کاست َّشوٌذ هلی ،دس تاسیخ اسائِ شذُ تَسط ساهاًِ ًَتت گیشی تِ دفاتش حثت ًام اًتخاب شذُ
( اداسات حثت احَال – دفاتش پیشخَاى – دفاتش پستی ) هشاجعِ فشهاییذ.
نحوه دریافت کارت هوشونذ هلی
تحَیل کاست شٌاسایی هلی هٌحظشا" تِ طاحة کاست ٍ تا دسیافت احش اًگشت تطثیقی ٍ فعال ًوَدى کاست َّشوٌذ اهکاى پزیش
خَاّذ تَد .
توصیه های ضزوری
 .1اص طحت اطالعات دس هشاحل اًجام پیش ثتت ًام ٍ تکویل حثت ًام اطویٌاى حاطل ًوائیذ
 .2تِ ّوشاُ داشتي شٌاسٌاهِ دس سٍص هشاجعِ الضاهی هی تاشذ.
 .2عکاسی دس دفاتش اسائِ خذهت اًجام هی شَد .لزا تا آهادگی الصم هشاجعِ فشهائیذ.
 .4اص آًجائیکِ اص تواهی اًگشتاى دست هتقاضی احش اًگشت طَست هی گیشد ،لزا چٌذ سٍص قثل اص هشاجعِ اص هَاد شَیٌذُ پاک
کٌٌذُ استفادُ ًٌواییذ ٍ اگش اًگشت (تاى) داسای جشاحت هَقت هی تاشذ  ،تعذ اص تْثَد ًسثت تِ ًَتت گیشی اقذام فشهاییذ.
 .5اگش شٌاسٌاهِ داسای اشکال هی تاشذ قثل اص تاسیخ هشاجعِ ًسثت تِ تعَیض آى اقذام ًواییذ.
.6افشادی کِ فاقذ اًگشتاى دست یا فاقذ دست هی تاشٌذ ،اص اتتذا اداسات حثت احَال تِ عٌَاى هحل حثت ًام خَد اًتخاب ًوایٌذ تا اص
طشیق پیي کذ تشای هتقاضی سهض گزاسی هعادل اًگشت ًگاسی طَست گیشد.
 .7افشاد عیٌکی اص عیٌک فشین تضسگ غیش فتَکشٍهیک استفادُ ًوایٌذ.

.8افشادی کِ اص یک یا ّشدٍ چشن ًاتیٌا هی تاشٌذ ٍیا افتادگی شذیذ هشدهک چشن داسًذ ، ،اص اتتذا اداسات حثت احَال تِ عٌَاى هحل
حثت ًام خَد اًتخاب ًوایٌذ
 .9دس ٌّگام دسیافت کاست َّشوٌذ هلی  ،داشتي کاست شٌاسایی هلی عکسذاس قذیوی الضاهیست.
فآیٌذ حثت ًام کاست َّشوٌذ هلی صهاًثش هی تاشذ  ،اص طثش ٍ تشدتاسی شوا کوال تشکش سا داسین.
 .10س
ٌّ .11گام اخز تظَیش چْشُ تَسط دفاتش  ،هتقاضی هًَج هی تَاًذ اص چادس ،هقٌعِ یا سٍسشی استفادُ ًوایٌذ ٍ اخز تظَیش چْشُ
افشاد هعون ًیض هی تَاًٌذ تا عواهِ تاشذ.دس سایش هَاسد ّشگًَِ عکس تا کالُ هوٌَع است.
تعاریف و هفاهین
 .1شواسُ هلی  :عذدی دُ سقوی ٍ هٌحظش تفشد هیثاشذ کِ تِ ّش شخض ایشاًی اختظاص هی یاتذ .
 .2کذ پستی دُ سقوی :عذدی دُ سقوی است کِ تِ ّش هکاى طثق ضَاتط ششکت پست جوَْسی اسالهی ایشاى اختظاص هی یاتذ.
شواره های تواس جهت گشارش تخلفات
سسیذگی تِ اهَس دفاتش پیشخَاى دٍلت 021-61912222
سسیذگی تِ اهَس دفاتش پستی 021-84470000
سسیذگی تِ اهَس ساصهاى حثت احَال 021-66710270 ٍ 021-66742876
سسیذگی تِ اهَس دفاتش پیشخَاى دٍلت  ،دفاتش پستی ٍ اداسات حثت احَال استاى هاصًذساى 011-33111941
گام های هورد نیاس بزای تکویل فزآینذ کارت هوشونذ هلی

ثبت نام کارت هوشونذ هلی
راهنوای هزاحل اخذ اثز انگشتاى دست
راهنوای استانذارد تصویز چهزه بزای کارت هوشونذ هلی

