وزارت کشور
سازمان ثبت احوال کشور

آگهی واگذا ری خدمات کارت هوشمند ملی هب دافرت پیشخوان خدمات دولت بخش عمومی رد شهرستان تهران
اداره کل ثبت احوال استان تهران در اجرای اصل  44قانون اساسی ج.ا.ا و بند "پ" ماده 76قانون برنامه ششم توسعه در نظر دارد
خدمت مربوط به "ثبت نام و تحویل کارت هوشمند ملی "را به تعدادی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
در مناطق مورد نیاز شهر تهران واگذار نماید  .آن دسته از دفاتری که تاکنون خدمت ثبت احوال را دریافت نکرده اند در صورت
تمایل و برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی زیر و قرار داشتن در مناطق مورد نظر  ،تا تاریخ  7936/2/52فرصت دارند نسبت

تکمیل تقاضا نامه پیوست  ،اقدام و از طریق پستی به آدرس " تهران – اشرفی اصفهانی میدان پونک خیابان شهید فالح زاده خ
پارک خ شهید استاد نظری پالک  5اداره کل ثبت احوال استان تهران – معاونت اسناد هویتی " ارسال نمایند  .بدیهی است پس از
بررسی مدارک و ارزیابی دفاتر نتایج به متقاضی دارای شرایط جهت تکمیل پرونده اعالم میگردد .

توهج  :هب تقاضااهیی هک خارج از مناطق مورد نیاز باشد رتتیب ارث داده نخواهد شد .
شرایط متقاضیان
 -7تابعیت دولت جمهوری اسامی ایران
 -5تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور
 -9داشتن اهلیت قانونی
 -4عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -2نداشتن سابقه محکومیت

 -7داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای افراد مذکور
 -6عدم اشتغال همزمان به مشاغل دولتی یا غیر دولتی
 -8دارا بودن حداقل سن  55سال و حداکثر  67سال
 -3داشتن توانایی جسمی و شرایط روحی متناسب با وظایف
 -77دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر

شرایط عمومی دفتر
 -7تأمین فضای اختصاصی خدمات ثبت احوال حداقل به متراژ 27متر مربع
 -5استقرار دفتر در طبقه همکف و یا داشتن آسانسور
 -9برخورداری دفتر از ایمنی مناسب و نمای ظاهری و داخلی مناسب

تقاضا نامه
ا داره کل ثبت احوال استان تهران
سالم عليکم

اينجانب :

احتراماً ،با توجه به آگهی مورخه

به مشخصات ذيل و تقديم

صاحب دفتر پيشخوان شماره

مدارک پيوست تقاضاي دريافت پروانه ارائه خدمات ثبت احوال را دارم .
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سنوات :

مساحت پيش بيني شده خدمات ثبت احوال

خدمات کنوني دفتر ذکر گردد

خانواده شهيد

محل استقرار دفتر ( طبقه )
او

همکف

دوم و باالتر

نسبت :

مساحت پيش بيني شده
جهت استقرار کارکنان
بخش ثبت احوال

متراژ سالن انتظار مراجعين
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خط ديتا:
 Dدو مکابايت
ساير

 Dيک مکابايت
 Dکمتر از يک مکابايت

نشاني دفتر :
شماره تلفن ثابت :

دور نگار:

رايانامه ) (Emai l

مدارک الزم:
-1تصوير مدرک تحصيلي
-2تصوير شناسنامه و کارت شناسايي ملي
 4 -3قطعه عکس  3×4مربوط به همان سال
-4تصوير پروانه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان
 -5تصوير آگهي تاسيس شرکت و آخرين تغييرات هيات مديره و اساسنامه شرکت ( اشخاص حقوقي )

توجه :
 -1پذيريش اين تقاضا نامه توسط ثبت احوال به منزله موافقت با خواسته نمي باشد.

استيجاري

نام و نام خانوادگي :
امضاء و مهر دفتر:

پالک

