
  
هـاي    وزارتخانـه  ۱۶/۶/۱۳۸۷ مورخ  ۱/۶۳۳۱ بنا به پيشنهاد مشترك شماره     ۱/۱۲/۱۳۸۷  وزيران در جلسه مورخ    هيات

) ۶(ي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و بـه اسـتناد مـاده                  ها  سازمانو     كشور و پست و تلگراف و تلفن      
ـ پستي براي كليه ات و كدقانون الزام اختصاص شماره ملي د شده را نامه اجرايي قانون يا  ـ آيين ۱۳۷۶مصوب  باع ايراني 

  :به شرح زير تصويب نمود
  

  شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني  اجرايي قانون الزام اختصاصنامه آيين 

  
  :روند اني مشروح مربوط به كار ميهاي زير در مع  اصطالحات و واژهنامه آيينـ در اين ۱ماده  
  .سازمان ثبت احوال كشور:  سازمانالف ـ 

  . شركت پست جمهوري اسالمي ايران :ب ـ شركت
  ۱۳۷۶ي كليه اتباع ايراني ـ مصوب  براكدپستيالزام اختصاص شماره ملي و : پ ـ قانون

راي هر فـرد ايرانـي   عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان ب: ت ـ شماره ملي 
  تعيين و به وي
  .شود ه مياختصاص داد

عددي است ده رقمي و يگانه كه توسط شركت، تنها بـراي شناسـايي هـر مكـان     : كدپستيث ـ  
  .شود يين و به آن اختصاص داده ميتع

  .كند دارد كه در آنجا زندگي مي يمكاني است كه شخص اظهار م: ج ـ محل سكونت
در  شـود و  ن صادر ميسند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازما: چ ـ كارت شناسايي ملي 

  .شود سكونت دارنده كارت درج مي آن مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي محل
سال سن موظفند پس از اعالم سازمان با در دست داشتن مدارك            ) ۱۵(ـ كليه افراد باالي     ۲ماده    

درخواسـت كـارت شناسـايي خـويش اقـدام            الزم و برابر زمانبندي، براي دريافت و تكميل فرم        
  .ايندنم

تغيير اعتبـار در  . سال است) ۷(تبصره ـ اعتبار اولين كارت شناسايي ملي از تاريخ صدور به مدت  
  . وزيران خواهد بودهيات هاي بعد بنابه پيشنهاد وزارت كشور و تصويب دوره
ـ صاحب كارت مكلف است با تغيير محل سكونت يا تغيير هر يك از اقالم اطالعاتي كـارت     ۳ماده  

  ا پايان يشناسايي
  .ت شناسايي ملي خود اقدام نمايدتعويض كار  مدت اعتبار كارت، نسبت به

  .شود تبصره ـ با ثبت واقعه وفات هر فرد، كارت شناسايي متوفي باطل و از درجه اعتبار ساقط مي
هاي اطالعات خـود را بـه نحـوي          قانون موظفند پايگاه  ) ۲( موضوع ماده    هاي  دستگاهـ كليه   ۴ماده  

مهاي اختصاصي مربـوط شـناخته      سيست    در كليه  كدپستيند كه هر فرد با شماره ملي و         سامان ده 
  .شود

تبصره ـ پايگاه اطالعات جمعيت سازمان تنها مرجع رسمي اطالعات افراد به شرح موضوع مـاده   
  . استنامه آييناين ) ۵(



اه متقاضـي   ـ سازمان مكلف است نسبت به ابالغ اطالعات فردي افراد تحت پوشش دستگ            ۵ماده    
محـل صـدور، تـاريخ تولـد، سـريال             پدر، شـماره شناسـنامه،      خانوادگي، نام  مشتمل بر نام و نام    

خواست باالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي مربـوط           در ، براساس كدپستيشناسنامه، شماره ملي و     
  .اقدام نمايد

ـ                ۱تبصره   هـاي   يطـ سازمان موظف است نسبت به تحويل اطالعات فردي از طريـق پايانـه و مح
رسد    مي نامه  آييناين  ) ۱۴(موضوع ماده    هياتهايي كه به تصويب      مغناطيسي و يا براساس روش    

  .اقدام نمايد
 موضـوع   هيات اجرايي توسط    هاي  دستگاهـ اولويت تحويل اطالعات فردي و كدپستي به         ۲تبصره  

 نامـه  آيينجرا شدن اين اال ماه پس از الزم) ۶( شود و حداكثر تا  تعيين مي نامه  آييناين  ) ۱۴(ماده  
  .االجرا است قانون الزم) ۲( موضوع ماده هاي دستگاهكليه   بهكدپستيتحويل اطالعات فردي و 

قانون موظفند يك سال پس از الزم االجرا شدن ايـن           ) ۲( موضوع ماده    هاي  دستگاهـ كليه   ۶ماده  
گونه كارت شناسـايي اداري يـا صـنفي يـا              در هر  كدپستينامه، نسبت به درج شماره ملي و          آيين

ارايه خدماتي كه نياز به كسب اطالعات فردي دارد . گواهينامه رانندگي و موارد مشابه اقدام نمايند    
  . از متقاضيان استكدپستيشماره ملي و   موكول به اخذ

ـ    و رفـع مغـايرت  كدپستيـ به منظور تسريع در ابالغ شماره ملي و    ۷ماده   الي، قبـل از  هـاي احتم
شركت ظرف سه مـاه شـماره ملـي و     صدور كارت شناسايي ملي سازمان موظف است با همكاري 

 را از طريق كارت يا نامه رسمي، حاوي مشخـصات فـردي شـامل، شـماره ملـي، نـام،                     كدپستي
  .كدپستي ابالغ نمايد  نام پدر وخانوادگي، نام

هاي الزم را به عمل  ار اجراي اين ماده اقداممين اعتبا تتبصره ـ سازمان برنامه و بودجه نسبت به 
  .خواهد آورد

سسات دولتي و عمومي مكلفند ظرف يك سال        وها، م  ، شركت ها  سازمانها،    ـ كليه وزارتخانه  ۸ماده  
 بـا كـد     كدپـستي شركت نسبت به جايگزيني       با همكاري  نامه  آيينشدن اين    از تاريخ الزم االجرا   

  .م نمايندقداشناسايي اماكن متعلق به خود ا
ه ئكدپستي و اراسازي اطالعات  هنگام ههاي الزم را در زمينه ب تبصره ـ شركت موظف است اقدام 

  . انجام دهدها سازمانآن به 
ي سراسر كشور موظفند با همكاري شـركت طـي سـال اول             ها  بخشداري و   ها  شهرداريـ  ۹ماده    

ي ايـران، نـسبت بـه نـصب         اسـالم  برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري        
هاي شناسـايي     ده رقمي در محل ورودي اماكن اقدام نمايند تا جايگزين پالك           كدپستيهاي   پالك

  .موجود شود
 موظفند هر مـاه تغييـرات امـاكن، معـابر و سـاخت و سـاز       ها بخشداري و ها شهرداريتبصره ـ  
  .ها را به اداره پست محدوده فعاليت خود اطالع دهند ساختمان

 مكلفنـد در هنگـام      نامه  آييناين  ) ۸(ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از اجراي ماده           ۱۰ه  ماد
 ده  كدپـستي گواهينامـه و مـوارد مـشابه آن          صدور هر نوع كارت، سربرگ اوراق تبليغاتي، پروانه،       

  .رقمي را قيد نمايند



ر ازدواج و طـالق،     هاي اسناد رسـمي، دفـات       خانهات ثبت اسناد و امالك كشور، دفتر      ـ ادار ۱۱ماده  
هنگام تنظيم اسناد، نسبت به درج شـماره        ر  د  ربط موظفند  هاي معامالتي و كليه واحدهاي ذي      بنگاه

  . ده رقمي افراد، متعاملين و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمايندكدپستيملي و 
ات و اسـناد    ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است جهت مكانيزه نمودن اطالع            ۱۲ماده  

كدپستي ملك  شماره ملي مالك يا مالكان و        ملكي و ايجاد پايگاه اطالعات و اجراي طرح كاداستر،        
  .يرد گكار را به
هايي كه به تصويب   متقاضي شماره ملي و كدپستي موظفند برابر تعرفههاي دستگاهـ كليه ۱۳ماده 

  .بوط را پرداخت نمايندهاي مر هزينه رسد،  مينامه آييناين  )۱۴(هيات موضوع ماده 
هـا و پيگيـري مـوارد        بندي اجرايي، دسـتورالعمل     منظور هدايت، نظارت و تهيه زمان      ـ به ۱۴ماده  
هـاي اطالعـات    شناسايي ملـي و پايگـاه     و صدور كارت  كدپستيربط در امر ابالغ شماره ملي،        ذي

حوال كشور، سازمان برنامه    االختيار سازمان ثبت ا    هياتي مركب از نمايندگان تام    ها،   فردي دستگاه 
مـور اداري و اسـتخدامي كـشور بـه          شركت پست جمهوري اسالمي ايـران وسـازمان ا         و بودجه، 

  .شود وليت سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميئمس
 را نامـه  آيينماه يك بار گزارش عملكرد اين ) ۳( موضوع اين ماده موظف است هر هياتتبصره ـ  

  .ه نمايدئ وزيران اراهياتبه 
 حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور 


