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 گواهی فوت ایرانيانو صدور وفاتسند  مکانيزه دستورالعمل تنظيم
 

ایی    مکیانیه  نویودت ظیمییس ادییاد احیت ا یوا         در اجرای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی  و 

ه ددتورالعول برای ظیمیس دید وفات و صدور گواه  فوت بیرای اظحیاا ایرانی  بیا ادیتااد  اا دیامانه ارائی       

 :رار گرفتورد ظصویب شورای عال  احت ا وا   قخدمات دجل  به شرح ایر م

 ( :گان)اعالم کننده  

 (ا.ث.ق 62موضوع ماده ) اشخاص حقيقی -الف

 : به ترتیب عبارتند از  

 .نهدیکتری  خویشاوند متوف  که در موقع وفات  اضر بود  ادت -1

 .دت یا نوایید  اومتصدی یا صا ب مکان  که وفات در آت رخ داد  ا -2

 هرشخص  که در موقع وفات  اضر بود  ادت -3

 .(ا . ث . ق   62و  62موضوع مواد )  اشخاص حقوقی -ب

 نمام   ومقامات قضائ   انتمام   -1

 و دایر مقاماتامدادی گروههای  -2

 مشخصات متوفی و مدارک مورد نياز برای ثبت فوت 

 دارای دید دجل  ادتمتوف   -1

 جهو  الهویه ادتممتوف   -2

 طال  که بالفاصله پس اا ظولد فوت شد  ادت -3

 طال  که مرد  به دنیا آمد  ادت -4

 : مدارک مورد نياز 

 : سب مورد مدارک ذیل مورد نیاا ادت احت وفاتبرای 

اصل شیادیامه و کارت شیادای  ملی  متیوف  و دررییر اییصیورت بیا ادیتااد  اا دیامانه        

 .باایاب  و پس اا ظایید اقدام خواهد شدمشخصات متوف    ادتعالم
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 گواه  پهشک یا گواه  دو نار گوا  با ارائه اصل شیادیامه یا کارت شیادای  مل  گواهات

 ( قیق )اصل شیادیامه یا کارت شیادای  مل  اعالم کیید  

مقامیات پییب بییی  شید  در قیانوت      اصل نامه ردو  مامورات انتمام  یا قضائ  یا دیایر  

 .که فوت اا طرف ای  مراجع اعالم شودصورظ  در

 روش ثبت فوت 

احت فوت بر  سب آنکه در اداراظ  که در ارظحاط مستقیس با مرکه داد  هستید و یا به صیورت  

دهگردش  یا اا طریق دفاظر مستقر در گوردتانها یا بیواردتانهای  که فعالً در ارظحاط مسیتقیس  

 :اا دو روش ایر خواهد بودبا مرکه داد  نیستید انجام پذیرد به یک  

 در ادارات و نواییدگ  ها ظودط ماموری  اابت -1-3  

 ظودط ماموری  دیار به صورت ددت  -2-3  

دامانه ارائه خیدمات  ر با ادتااد  اا اطالعات دید ظیمیو  ظودط مامور دیا: ظحصر 

 .شدوارد دامانه خواهد “  خدمات دیار”در مرکه ادار  و با انتخاب گهییه دجل  

 : چگونگی تنظيم سند وفات 

 :ظیمیس دید وفات با رعایت ددتورالعول کاربرات به ظرظیب ایر خواهد بود

 : ثبت اطالعات متوفی  -1-4

مامور ظیمیس کیید  بر  سب مورد یک  اا گهییه هیای مییدرد در وضیعیت     -1-1-4

 .نواید احت وفات در دامانه را انتخاب و نسحت به وارد نوودت اطالعات اقدام م 

چیانچه مشخصات متوف  کامل بود   لییک  شیوار  ملی  وی در ددیتر       -2-1-4

 .نحاشد شوار  مل  متوف  اا دامانه ادتعالم الکترونیک ادتخراد م  شود

اطالعات مربوط به شخص مجهو  الهویه و طال  که مرد  بدنیا آمد  ادیت  اا  : ظحصر 

قضیای  ییا گیواه  پهشیک     نامه ردو  مقامات اعالم کیید  ییا  کیس مراجیع    

 .ادتخراد و در قسوت مربوط به مشخصات متوف  درد خواهد شد
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 : ثبت مشخصات والدین  -6-4

مامور مربوط با ظوجه به اطالعات موجود نسحت به احت مشخصیات والیدی  متیوف     

 .اقدام م  نواید

 ثبت اطالعات مربوط به اعالم کننده و گواهان  -3-4

 :مستند ثبت وفات  -1-3-4

اهات یا گواه  پهشیک و ییا اعیالم مراجیع     وباید گواه  گ  مستید احت وفات

ا گهیییه مربیوط ر   سب میورد  مأمور  صورت قضائ  و قانون  باشد که در ای 

 .انتخاب م  نواید

 :مشخصات اعالم کننده  -6-3-4

 سب اییکه اعالم کیید  شخص  قیق  یا  قوق  باشید مشخصیات پییب    

 . فوت ظکویل م  شودبیی  شد  در نوونه احت 

چیانچه مستید احت فوت اعالم مقامات ردو  یا قضائ  باشد  شوار  : 1تبصره 

در دید درد م  شیود کیه بیه میهلیه امضیا  دیید        و ظاریخ اعالم نامه

 .بود خواهد

چیانچه مستید احت فوت گواه  پهشک ییا بیواردیتات باشید نیام و      :6تبصره

گواه  در قسوت  قیوق  درد   شوار  و ظاریخ نامه مرجع صادر کیید 

 .م  شود

 : گواهان مشخصات   -3-3-4

مواردی که احت فوت با گواه  دو نار گوا  صورت می  گییرد مشخصیات     در

 . گواهات در محل های مخصوص در دید درد خواهد شد

 : تنظيم کننده سند  -4-3-4

و ظیاریخ    نام و نام خانوادگ  مامور ظیمیس کیید  دیید  در ای  قسوت نام ادار 

ظیمیس و درد ظوضیحات پیب بیی  گردید  ادت که وفیق مقیررات ظکوییل    

 .خواهد شد

مامور مربوط پس اا  صو  اطوییات اا صحت احیت  و اطالعیات مییدرد در    

 .دید گهییه درد را انتخاب خواهد کرد
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 : پيامهای دریافتی 

  موک  ادت دو ددته اا پیامهای ایر بر روی صیاحه نویایب مشیاهد     با انتخاب گهییه درد

 :شود

 : دسته اول  -1-5

ورود یا عدم درد برخ  اا اطالعیات ادیت کیه بیا       پیامهای  که ناش  اا اشتحا  در -

مشاهد  ای  پیامها مامور باید بررد  های الام را بعول آورد  و نسحت به اصیالح ییا   

 .یدظکویل اطالعات اقدام نوا

 : دسته دوم -6-5

ای  قحیل پیامها مرظحط با مغایرت اطالعات پایگا  بیا شیادییامه متیوف  ییا اعیالم       -

ا گواهات م  باشید درصورت مشاهد  ای  پیامهیا رئییس ادار  بیا ظوجیه بیه      یکیید  

ظصویس الام را جهت اصالح و ییا ادامیه   ( 6)ددتورالعولها و بخشیامه ها و رعایت بید 

 .  نوایدکار اظخاذ م

 : رئيس ادارهوظایف   

با رعایت قوانی  و مقررات و بیا   5-2رئیس ادار  درخصوص مغایرت های موضوا بید  -1-6

ادتااد  اا نام کاربری ویژ  ای که در اختییار اودیت  وارد دیامانه شید  و اطالعیات      

 مربوط را اصالح م  نواید  در اییصورت با ظشخیص او دید بر ادا  اطالعات پایگا 

 .یا بر ادا  اطالعات اصالح شد  ظیمیس خواهد شد

برای رفع مغایرت های پیب آمد  رئیس ادار  موظف ادت مغایرظهیا را بیا ادیتااد  اا     -2-6

ددتورالعول رفع مغایرت به ادار  محیل صیدور ذییربط اعیالم و ظیا  صیو  نتیجیه        

 .پیگیری نواید

رم رفیع مغیایرت و انجیام    بدیه  ادت اعوا  ظغییرات در پایگا  مسیتلهم ظکوییل فی   

 .اقدامات بعدی ظودط ادار  محل صدور خواهد بود

نمییر  )ال یت رئیس ادار  باشد درصورت مشاهد  مغایرظهای  که رفع آت خارد اا ص -3-6

مرا ل احیت متوقیف شید  و ادامیه آت     ...( فوت احت شد    عدم اصالت شیادیامه و 

 .موکو  به رفع مغایرت خواهد بود
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 :  فوت چاپ سند 

نسیحت بیه چیاپ دیید فیوت اقیدام                 “ چاپ دیید ”مامور مربوط با انتخاب گهییه  -

 .م  نواید

چیانچه در چاپ دید مشکل  بوجود آید و یا در اقالم اطالعاظ  اشیتحاه  رخ داد    -

در بخب میدیریت   “ سری  سندشماره مسلسل و ابطال  ”باشد مامور با ادتااد  اا گهییه  

تصحيح اطالعاات و چااپ    ”گزینه ه ابطا  آت اقدام و دپس با ادتااد  اا ادیاد نسحت ب

 . سب مورد اقدام م  نواید“  سند

 تایيد نهایی سند  

 : ت، اقدامات زیر را انجام می دهدمامور مربوط پس از چاپ سند و اطمينان از صحت ثبت و درستی اطالعا                     

 .احت اطالعات و چاپ دید را نهای  م  نواید“  نهای  دیدظایید ” با انتخاب گهییه -1-8

دید فوت چاپ شد  را به رویت اعالم کیید  رداند  و پس اا اخذ امضا  اعالم کیید  و   -2-8

 .  خود نیه دید ظیمیو  را امضا  و مهر م  نواید( درصورت نیاا)گواهات 

بییی  شید  در قیانوت باشید      چیانچه واقعه فوت بر ادا  اعالم مقامات ردو  پییب   -3-8

شوار  و ظاریخ اعالم نامه که قحالً در محل مخصوص درد شد  ادت بویهله امضا  دید 

 م  باشد 

پس اا ظایید نهای  و امضا  دید امکات هر گونه ظغییر و یا ظصحیح اطالعات وجود ندارد   -4-8

ات پیذیر خواهید   ظغییرات بعدی صرفاً اا طریق هیئت  ل اختالف و یا رای دادگا  امکی 

 .بود

 .مامور مکلف ادت دید احت وفات و مستیدات آت را به مسئو  بایگان  ظحویل نواید -5-8

 چاپ اعالميه و گواهی وفات  

مامور مربوط موظف ادت با ادتااد  اا گهییه چاپ اعالمیه وفات نسیحت بیه چیاپ اعالمییه و     

صورظیکه متقاض  نیاا بیه گیواه     اردا  آت به محل صدور شیادیامه متوف  اقدام نواید و در

وفات داشته باشد  با ادتااد  اا گهییه چاپ گواه  وفات نسحت به چاپ گیواه  و ظحوییل بیه    

 .متقاض  اقدام م  نواید
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برای متقاضیان  که پس اا احت فوت ظقاضای دریافت گواه  فوت دارند ردید بانک  : ظحصر 

 .. دشو ههییه متعلقه باید دریافت دائر بر پرداخت

 : صدور گواهی وفات مجدد 

اا آنجا که اطالعات ادیاد فوظ  که اا طریق ای  دامانه احت م  شود در دایر ادارات نیه قابیل  

دایر ادارات احت ا وا  نیه م  ظوانید  سب درخوادت متقاض  بیا بهیر      ددترد  م  باشد

 .گیری اا دامانه مذکور نسحت به صدور گواه  وفات اقدام نوایید

صورت درگواه  وفات مجدد بجای  نام و نام خانوادگ  و امضا  مامور و مهر ادار  احیت   ای در 

ا وا  ظیمیس کیید  دید  نام و نام خانوادگ  و امضا  میامور و مهیر ادار  احیت ا یوا  صیادر      

 /الف.کیید  گواه  درد خواهد شد

    

  

 


