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 بنا به پيشنهاد وزارت اطالعات و به استناد اصل يکـصد و سـي و هـشتم قـانون     ٣/٧/١٣٨٧ وزيران در جلسه مورخ    هيات

 را به شرح زير     »ري براي اشخاص خارجي مرتبط با کشو      نامه تعيين شماره اختصاص     آيين«جمهوري اسالمي ايران    اساسي  

  :تصويب نمود

  اص خارجي مرتبط با کشورنامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخ آيين

  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي آييندر اين  -١ماده 

 خارجي يا فاقد تابعيت جمهوري اسالمي اشخاص حقيقي داراي تابعيت:  خارجي اشخاص-الف

 فاقـد   مانند دارندگان گذرنامه خارجي، دفترچه پناهندگي، برگه يا کارت معتبر آوارگي،          (ايران  

که در کشور حضور دارند يا متقاضي ورود، اقامت يا عبور از ) معتبر مدرک يا داراي مدارک غير

هستند و همچنـين اشـخاص حقـوقي خـارجي اعـم از شـرکت، موسـسه، سـازمان                   کشور  

دولتي و نظير آنها که به نحوي با جمهوري اسالمي ايران مرتبط              غير هاي  سازمانالمللي،    بين

  .باشند مي

  .پايگاه ملي اطالعات اشخاص خارجي: ايگاه پ-ب

يک از اشخاص خـارجي تعيـين و    که براي هراي منحصر به فرد   شماره:  شماره اختصاصي  -پ

  .شود اختصاص داده مي

مصوب ( قانون مديريت خدمات کشوري )٥(هاي موضوع ماده  دستگاه: هاي اجرايي  دستگاه-ت

١٣٨٦(.  

منظور ساماندهي اطالعات مربوط بـه اشـخاص خـارجي و            وزارت اطالعات موظف است به       -٢ماده  

بنـدي و براسـاس ضـوابط         توليد شماره اختصاصي مربوط به آنان، پايگاه را با رعايت حيطـه           

  .اندازي نمايد نامه، ايجاد و راه آيين اين )٩(مصوب کارگروه موضوع ماده 

 شـماره اختـصاصي     . پايگاه، مرجع تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خـارجي اسـت           -٣ماده  

مربوط به اشخاص خارجي حقيقي بايد متضمن نام، تاريخ تولد، کشور محـل تولـد، شـماره                 

تابعيت، جنسيت و يکي از اقالم نام پدر، نام خانوادگي يـا نـام               ،مدرک شناسايي، نوع مدرک   
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جد آنها و شماره اختصاصي مربوط به اشخاص خارجي حقوقي بايد متضمن نام، ماهيت، نوع               

  .ماره مجوز يا ثبت در ايران باشدت، شفعالي

  خارجي غيرقانوني، کالسه اثر انگـشت آنهـا بـراي توليـد شـماره               درمورد اشخاص  -تبصره

  .است اختصاصي الزامي

هاي اجرايي را به پايگـاه،    وزارت اطالعات موظف است امکان دسترسي الکترونيکي دستگاه   -٤ماده  

  .عات فراهم نمايدبا رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطال

نامـه    آيـين  ايـن    )٩( ميزان دسترسي مشترکان پايگاه، توسط کارگروه موضوع ماده          -تبصره

  .شود تعيين مي

هاي اجرايي موظفند در کليه اقدامات و امور مربوط بـه اشـخاص خـارجي از جملـه                    دستگاه -٥ماده  

 اجرايي ثبت مشخصات آنها از شماره اختصاصي که توسط پايگاه به آنهـا اختـصاص                فرآيند

  .شود، استفاده کنند داده مي

هاي اطالعات خود را به نحـوي          پايگاه ،١٣٨٨هاي اجرايي موظفند تا نيمه اول سال           دستگاه -٦ماده  

اختـصاصي  هاي ياد شده بـا شـماره    سازماندهي نمايند که تمامي اشخاص خارجي در پايگاه   

  .شناخته شوند

نامه، نسبت به     آيين اين   )٩(پس از اعالم کارگروه موضوع ماده       هاي اجرايي موظفند       دستگاه -٧ماده  

درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي در رواديد، پروانه اقامت، پروانه يـا کـارت اشـتغال،                

ر گواهينامه، مدارک   هاي اداري، مدارک شناسايي و ساير موارد مشابه نظي         پروانه ازدواج، فرم  

  .آموزشي و مانند آنها اقدام نمايند

 به منظور افزايش سرعت بررسي، عالوه بر شماره اختصاصي مندرج بر روي اوراق و               -تبصره

  .صورت رمزينه نيز چاپ شوده اسناد شناسايي، بايد مراتب ب

رئـيس   راهبـردي    ريـزي و نظـارت      نامه توسط معاونت برنامـه      آيينهاي اجرايي اين       هزينه -٨ماده  

  .شود بيني مي  پيشربط ذيهاي  در بودجه ساالنه دستگاه جمهور

هـاي اجرايـي و پيگيـري        بندي اجرايي، صدور دسـتورالعمل       به منظور هدايت، نظارت، زمان     -٩ماده  

 در تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي ربط ذيهاي   وظايف محول شده به دستگاه    
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هـاي کـشور، امـور        متشکل از نمايندگان تام االختيار وزارتخانـه      مرتبط با کشور، کارگروهي     

ها برحـسب     خارجه، اطالعات، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ساير دستگاه          

  .شود تشکيل مي جمهور ئيسرريزي و نظارت راهبردي  ضرورت و با مسئوليت معاونت برنامه

ي اتخاذ نمايد تا ظرف هجده ماه پس از ابـالغ            کارگروه ياد شده موظف است ترتيب      -١تبصره

  .نامه، تمامي تکاليف مقرر اجرا شود آييناين 

نامه، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتبـاع بيگانـه           آيين پس از اجرا شدن اين       -٢تبصره

 تنفيذي قانون برنامه سوم توسـعه       )١٨٠(نامه اجرايي ماده      آيينحسب وظيفه مقرر در     

ــاده   ــوع م ــصويب  )١٢٩(موض ــوع ت ــعه موض ــارم توس ــه چه ــماره    برنام ــه ش نام

 مـسئوليت نظـارت بـر اجـراي بهينـه ايـن             ١/٣/١٣٨٤ مورخ    ـ ه٣٢٩٠٠ت/١١٨٧٧

  .دار خواهد شد نامه را عهده آيين

نامه موظف است هر سه ماه يک بار گـزارش عملکـرد              آيين اين   )٩(موضوع ماده    کارگروه   -١٠ماده  

  . وزيران ارائه نمايدهيات را به ربط ذيهاي   قصور دستگاهنامه متضمن پيشرفت و يا آييناين 

  

  پرويز داودي

  معاون اول رئيس جمهور


