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 بسمه تعالی
 

 قانون مدیریت خدمات کشوری 5ماده  های اجراییبخشنامه به کلیه دستگاه

 احراز اصالت هویت برخطدستورالعمل  موضوع
 

مصوب شورای  10/6/93 مورخ 7740/93/206 شماره به اجرايی هایدستگاه الکترونيکی خدمات توسعه نامهآيين به استناد

مصوب شورای اجرايی فناوری  11/6/93 مورخ 145/200 شماره به الکترونيکی دولت توسعه اجرايی و فنی عالی اداری و ضوابط

الکترونيکی، استنادپذيری الکترونيکی، کمک به مقابله با  دولت توسعه اهداف با هدف اصالح نظام اداری، تحقق اطالعات و

و  "برخط هويت اصالت احراز" منظور اجرای  طرح به و عمومی مندیرضايت و اداری سالمت افزايش جعل و فساد اداری،

حذف اخذ کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه در استانهای خوزستان، قم و سمنان کليه دستگاه های اجرايی اقدامات زير را 

 معمول نمايند:

تورالعمل قاانون برناماه ش ام توساعه مارف مادت دو هفتاه از تااريي اباال  ايان دسا 68در اجرای بند الف مااده  -1

 های الزم را جهت اجرا و حذف کپی مدارك هويتی از شهروندان مهيا نمايند.زيرساخت

عالوه بر انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال ک ور بصورت بارخط  مواناح حقاوقی و قاانونی بارای اجارای ايان  -2

 دستورالعمل را رفح نمايند.

جرايی مکلفند در اسرع وقات ماوارد را بارای رسايديی ويا ه باه تبصره: در صورت وجود موانح قانونی، دستگاههای ا

 سازمان اداری و استخدامی ک ور اعالم نمايند.

قانون ماديريت خادمات ک اوری ساازمان ثبات احاوال ک اور نسابت باه در اختياار قارار دادن  40در اجرای ماده  -3

قدام نماوده و همنناين زميناه اصاالت های کد ملی و شناسنامه و ارايه کد رهگيری پس از هر استعالم اسرويسوب

 های بعدی مهيا نمايد.سنجی کدهای رهگيری را برای پيگيری

 اجرای اين دستورالعمل در ارزيابی ساالنه دستگاههای اجرايی استانی لحاظ می يردد.   -تبصره

 ايی الزم االجراست.های اجرقانون مديريت خدمات ک وری برای تمامی دستگاه 118اين دستورالعمل در اجرای ماده  -4
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