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 ثبت کل وقایع و صدور شناسنامه رایانه ایسند  مکانيزه دستورالعمل تنظيم
 

 
 

با توجه به ایجاد و راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت  ودد  ایتد دستتورال جه جثت  ثبت  ودد  و             

ستالیی کاتانی کته     51تتا ستد   صدور شناسنامه با استفاده از اطالعا  مرکز داده صرفاً برای ثبت  ودد   

والدید آنثا هر دو ایرانی باشند تدوید گردیده اس  و ثب  ودد  در سایر متوارد کجاکتاب بته روا جتاری     

 :انجام خواهد شد

 

 :هاعالم كنند -1
 

 :زیر باشد اشخاصاعالم کننده باید یکی از 
 

  پدر 

  پدری جد 

  مادر 

  امید  ،قیم ،وصی 

  وکیه یکی از اشخاص فوق 

  قانونیجع مرا  

و  باشتند  اشخاص ذیه باید متفقاً حضور داشته رسجاً به ثب  نرسیده باشد، ازدواج والدیدی که در صورت -5-5

 .را امضا نجایند ودد  سند

 پدر با مادر 

 پدر با وکیه مادر 

 جدپدری با مادر 

 جدپدری با وکیه مادر 

 وکیه پدر با مادر 

 وکیه پدر با وکیه مادر  

    .و وجود فرزند مشترک اقرار نجاید ازدواج، موکه باید صراحتاً به ال  نامهتوضیح اینکه در وک
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 :مدارك مورد نياز  -2
 

  آناباصه شناسنامه والدید و کار  شناسایی ملی  

 گواهی پزشك، ماما یا بیجارستاب 

 در مواردی کته  ) اصه شناسنامه اعالم کنندگاب و کار  شناسایی ملی آنثا

 (ر و مادر باشداعالم کننده غیر از پد

 ه از قبیه وکالتنامه یا قیم نامه رسجیسج  اعالم کنند همدارک مثبت 

 اصه شناسنامه و کار  شناسایی ملی گواهاب  

 رسید بانکی دائر بر پرداخ  هزینه مت لقه 

ثبت  ودد  بتا    گواهی پزشك، ماما یتا بیجارستتاب ارائته نشتود     در صورتی که :1 تبصره

 .انجام خواهد شد 1/1/5131 -1515/5 رعای  بخشنامه شجاره

 اقتدام  1-1مورد اشخاصی که کار  شناسائی ملی هجراه ندارند مطابق بند در  :2تبصره 

 .  خواهد شد

 

 :تنظيم سند ثبت كل وقايع روش  -3

 در ارتباط ماتتقیم بتا مرکتز داده   برحاب آنکه در اداراتی که  سند ثب  که وقایعتنظیم  

ئی که ف الً در ارتباط ماتقیم یا دفاتر ماتقر در بیجارستانثا دهیردشی به صور  یا هاتند و

 .بودبه یکی از دو روا زیر خواهد با مرکز داده نیاتند 

 مورید ثاب  أتوسط مها در ادارا  و نجایندگی -1-3

 بصور  دستی توسط مامورید سیار بوسیله رایانه قابه حجه و یا -2-3
 

ور سیار با استفاده از سامانه ججع آوری اطالعا  سند تنظیجی توسط مام: تبصره

 .وارد سامانه خواهد شد“  خدما  سیار ”گزینه  اطالعا  در مرکز اداره و با انتخاب

 
 :تنظيم سند ثبت كل وقايع -4

دستورال جه کاربراب بته ترتیتب زیتر    مقررا  و مطابق  تنظیم سند ثب  که وقایع با رعای 

 :خواهد بود
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 :نوزاد بهمربوط  ثبت اطالعات -1-4

در ایتد   را مطابق متدارک و ماتتندا    مامور مربوط با دق  اطالعا  نوزاد

 .نجایدمی ثب بخش 

 

 :ثبت اطالعات مربوط به والدين -2-4

ناتب  بته    مطابق مندرجا  مدارک والدید مامور ذیربط در اید بخش     

 .نجایداقدام می آنثااطالعا  مربوط به  ثب 

با رعای  مفاد بنتد  باشد، به ثب  نرسیده لدید که ازدواج واصورتی در -

 .  و دستورال جه کاربراب، اقدام خواهد شد 5-5

 

 هثبت اطالعات مربوط به اعالم كنند -3-4

 5کننتدگاب منتدرج در بنتد     مامور مربوط با توجه به فثرست  اعتالم      

 .نجایداطالعا  اید بخش اقدام می ثب اب  به ن

نتو    ،غیر از پدر و متادر و جتد پتدری باشتد     در صورتیکه اعالم کننده -

 .شودمیثب   سند مدارک ارائه شده و شجاره و تاریخ آب در توضیحا 

 

 ثبت اطالعات مربوط به گواهان -4-4

 : ثب  ودد  ماتند به یکی از موارد زیر اس 

 ، پزشك یا ماماگواهی بیجارستاب -5

  گواهابگواهی -1

  سایر مراجع -1

ماما و یا بیجارستاب نباشتد،   یا ثب  ودد  گواهی پزشكچنانچه ماتند  -

 ثبتت شتتده و ناتتب  بتته  بختتش مربتتوط بتته اطالعتتا  گواهتتاب ف تتا  

 .گردداقدام می“  اطالعات گواهان” 

و بثزیاتتی   نظیتر دادگتاه  )سایرمراجع  اعالم چنانچه ماتند ثب  ودد  -

 اج  توضیحا  باید در ق نام مرجع و باشد شجاره و تاریخ اعالم نامه( ...و
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 .گرددثب  

در صورتی که هرکدام از والدید، کار  شناستایی  : ت اعالم کننده یا گواهاب

  . ملی دریاف  نکرده باشند تقاضای کار  از آناب دریاف  شود

کار  شناستایی   یك از والدید، اعالم کنندگاب و گواهاب فاقد چنانچه هر -

ناتب    مور مربوط با استفاده از سامانه است الم الکترونیکیمأ باشند ملی

 پتایید بینتی شتده در    پتیش  محهبه است الم شجاره ملی آناب و درج در 

محته مربتوط    ملی آنتاب را در  شجاره صفحه او  شناسنامه اقدام و سپس

ناب  به فشتردب   ،از حصو  اطجیناب از صح  ورود اطالعا  و ب د وارد

 .نجایدکلید درج اقدام می

 

 پيامهاي دريافتي -5-4

را بتر  زیر پیامثای دو دسته از کلید درج، مامور مجکد اس   انتخابپس از 

 :روی صفحه مشاهده نجاید
 

 پیامثای دسته او 
 

   .پیامثای ناشی از اشتباه در ورود اطالعا  و یا عدم درج اطالعا  مورد نیاز

 

  جته آورده و ناتب  بته    مامور با مشاهده اید پیامثا بررسی دزم را ب

 .نجایداصالح یا تکجیه اطالعا  اقدام می

 

 پیامثای دسته دوم
 

 یتا اید قبیه پیامثا مرتبط با مغایر  اطالعا  پاییاه با شناستنامه والتدید   

باشتد کته   میها و مجنوعی  خدما  و محدودی گواهاب  یااعالم کنندگاب 

ای مصوب و رعای  بند هرئیس اداره با توجه به دستورال جهدر اید صور  

 . نجایدجث  اصالح یا ادامه کار اتخاذ می تصجیم مقتضی را 1 -6

 

 :رئيس اداره نحوه اقدام توسط -6-4

 چنانچه پیامثای دسته دوم مشاهده شد
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با  ای که در اختیار اوس  وارد سامانه شدهویژه ینام کاربر رئیس اداره با -

اطالعتاتی را کته نیتاز بته     ری، رعای  کامه مقررا  و دستورال جلثای جا

نجوده و یا اجازه تنظیم سند را با استفاده از اطالعا  اصالح  اصالح دارد 

 .نجایدپاییاه صادر می

بته اداره  را جثت  بررستی و رفتع آنثتا     رئیس اداره موظف اس  مغایرتثا  -

پیییری  موضو  را و تا حصو  نتیجه نجوده ارسا  شناسنامه محه صدور

 .نجاید

ارج از صتالحی  رئتیس اداره   کته رفتع آب خت   مواردی صور  مشاهده در -

، عتدم اصتال    بتودب تاب یت    خدما ، مشکوکبودب  نظیر مجنو )باشد 

هتای  قتداما  دزم برابتر رویته   متوقف شده و اتنظیم سند ...( شناسنامه و

 . جاری ب جه خواهد آمد
 

 چاپ سند ثبت كل وقايع  -7-4

ناب  به چاپ سند ثب  کته وقتایع    “سندچاپ ”کلید  انتخابمامور با  -

 .درسانمیو آب را به روی  اعالم کننده اقدام 

ستند تنظتیم    (در صور  لتزوم )پس از اخذ امضاء اعالم کننده و گواهاب  -

 .رسدمیمأمور امضاء به شده 
 

 تائيد نهايي سند  -8-4

د ثب  اطالعا  و چاپ ستن  ،“تائيد نهايي سند” با انتخاب گزینه مامور، -

 .نجایدرا نثایی می

ید نثایی سند امکاب هرگونه تغییر و یا تصحیح اطالعتا   تذکر پس از تأی  

  حته  أصترفاً از طریتق هیت    حاتب متورد   تغییرا  ب دی و وجود ندارد

بنتابراید بایتد دقت      امکاب پذیر خواهتد بتود   مراجع قضاییاختالف و یا 

 .کافی در اید مرحله از سوی مأموراب صور  گیرد
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 چاپ شناسنامه -5

مامور موظف اس  ابتدا صفحا ، جلتد، دوخت  و روکتش امنیتتی شناستنامه را متورد        -

بررسی قرارداده و در صور  صح ، شناسنامه را کامالً باز نجوده و پس از قتراردادب در  

چاپیر و انتخاب نام مأمور تأیید کننده، ناب  به چتاپ شناستنامه اقتدام و در صتور      

 .ضا نجوده سپس ناب  به تنظیم اعالمیه ودد  اقدام نجایدصح  چاپ، آب را ام

ابطا  گردد، ابتدا ناتب    نثایتاً در صورتیکه شناسنامه در زماب چاپ با مشکه مواجه و -

ابطاا  شاراره   ” بتا استتفاده از گزینته مربتوط بته      شجاره مالاه شناسنامه به ابطا 

شناستنامه   ناب  به چاپ ، در بخش مدیری  اسناد اقدام و سپس“مسلسل شناسنامه

به روا دستی شجاره مالاته و ستری شناستنامه جدیتد را در      ودییری اقدام مجدد 

 “شاد  باطلاين شراره مسلسل  ”محه مربوط با ذکر تاریخ در ذیه سند درج و عبار  

 .نجایدرا در کنار شجاره مالاه و سری اولید شناسنامه قید می

چاپ شناسنامه ناتب  بته تأییتد نثتایی آب در     مأمور مربوط پس از اطجیناب از صح   -

 . نجایدسامانه با درج شجاره مالاه و سری شناسنامه صادره اقدام می

به مأمور تأیید کننده که موظف به سند سجلی و ماتندا  آب بثجراه شناسنامه صادره  -

 . گرددمیباشد تحویه کنتر  امضاء دوم، مثر و روکش حرارتی می

پس از امضاء دوم، مثر و روکش حرارتی وفق مقررا  تحویه اعتالم کننتده    شناسنامه صادره -

 گیتترد و شتتده و ستتند ستتجلی و ماتتتندا  آب در اختیتتار باییتتانی استتناد ستتجلی قتترار متتی

صتدور   ظثتر استناد ستجلی والتدید بته محته       جث  ثبت  در  نیز های ودد  صادرهاعالمیه

 /الف.گرددها ارسا  میشناسنامه

 


