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 : احوال ثبت 
 

 
 کرمانشاهمسئول واحد پژوهش استان  

 لیال گمار :نام و نام خانوادگی 

 يکارشناس: مدرك تحصیلی 

 نرم افزار –مهندسی کامپیوتر : رشته تحصیلی 

 کارشناس امنیت اطالعات: پست سازمانی 

 

 

 

 

 

 کرمانشاهمسئول واحد آموزش استان 

 حبیب اله حاجی مقصود :نام و نام خانوادگی 

 يکاردان: مدرك تحصیلی 

 اداري مالی: رشته تحصیلی 

رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی: پست سازمانی 

 
اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه در راستاي انجام وظایف ذاتی 

یون تحول اداري و به منظور سازمانی و با توجه به اهداف کمیس
اقدام به ایجاد کمیته پژوهش در سطح اداره کل، دهی سامان

کمیته .نموده است” آموزش، پژوهش و برنامه ریزي“ تخصصی
مزبور که مرکب از مدیران و کارشناسان حوزه ستادي اداره کل می 
باشد با همکاري مدیران و کارشناسان ادارات ثبت احوال در سطح 

شگران و متخصصین استان و نیز با بهره گیري از علم و تجربه پژوه
امر پژوهش نسبت به پذیرش، بررسی، اجرا و ارزیابی طرحهاي 

برنامه کمیته، این هدف اصلی  .پژوهشی و تحقیقی می پردازد
ثبت دهی به پژوهشهاي مرتبط با  ریزي، سیاستگذاري و جهت

 اداره کل ثبت و ارتقاي کمی و کیفی این پژوهشها در سطح  احوال

 
 کمیته آموزش، پژوهش و برنامه ریزي .باشدمی  کرمانشاه احوال

همچنین نهادینه کردن پژوهش به عنوان راهکار اصولی، ارائه 
 ،مشاوره هاي کارشناسانه براي تصمیم گیري پیرامون استراتژي ها

را هدفگذاري  سازمان ثبت احوال و اداره کلاهداف و برنامه هاي 
، کمیته آموزش با توجه به اهمیت امر آموزش کارکنان .کرده است

و پژوهش در جهت بررسی طرحهاي آموزشی و روند اجراي 
آموزشها و ارتقاء سطح کیفی آن و ارزیابی طرحهاي آموزشی نیز 

 11اراي و برنامه ریزي د کمیته آموزش، پژوهش .گام بر می دارد
عضو اصلی می باشد به دنبال آغاز فعالیتها با برگزاري حداقل 

ات و فعالیتهایی داشته که بخشی از این ماهیانه یک جلسه، اقدام
 :فعالیتها عبارتند از 

 کرمانشاه استان: معرفی فعالیتهاي ادارات کل استانی در حوزه پژوهش
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 تدوین آیین نامه کمیته آموزش و پژوهش -
 تهیه فرم پیشنهادي طرح پژوهش -

اعالم فراخوان عمومی جهت دریافت طرحهاي پیشنهادي  -
 مرتبط با ثبت احوال 

طرح پژوهشی و اطالع به هاي و نقد پیشنهاد  بررسی -
 اعالم جهت اجراءکمیته و تصویب و 

ساماندهی و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی در سطح  -
 شهرستانهاي استان

 آموزشی برگزاري جلسات تخصصی- -

پژوهشی در حال اجرا هاي هدایت و نظارت بر طرح  -
  توسط همکاران محقق و ارزیابی آنها

  تهیه فرم ارزیابی تحقیق -

برنامه ریزي و معرفی اعضاء کمیته جهت شرکت در دوره  -
 هاي آموزشی مرتبط با تحقیق و پژوهش

و انتشار  تهیه چکیده و لیست پژوهشهاي صورت گرفته -
 آن بر روي پورتال

شناسایی و تعیین اولویتهاي پژوهشی ساالنه و اطالع  -
 رسانی به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

تهیه و ارائه پژوهشهاي انجام شده و پیگیري انتشار در  -
 نشریه هاي داخلی 

و هدایت اعضاء کمیته و سایر کارشناسان استان  پیگیري -
  جهت شرکت در همایش ها و ارائه مقاله در سمینارهاي مزبور

حضور مستمر در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوري،   -
استقرار غرفه دستاوردهاي پژوهشی، ارائه مقاله در نمایشگاه، 

 کسب عناوین برتر
ت هم اندیشی با دانشجویان و اساتید برگزاري جلسا -

دانشگاه و دعوت از اساتید برجسته جهت حضور در جلسات

 استان کرمانشاه و برنامه ریزي کمیته آموزش، پژوهش ساختار تشکیالتی

 سمت   نام و نام خانوادگی سمت   نام و نام خانوادگی

روابط عمومی و عضو کمیته  کارشناس بهمن میرزاییپژوهش و برنامه ریزي  ،آموزشمدیرکل و رئیس کمیته    احد جودي

و عضو کمیته  رئیس اداره امور حقوقی کیا الهی محمدحسینو عضو کمیته  فناوري اطالعات و آمار جمعیتی معاون  فرهاد میرزایی

 

 

 

 

و عضو پردازش اطالعات امور مسئول  کارشناس  آرش دبیريو عضو کمیته  امور اسناد هویتی معاون  حسین نظري
و عضو   يجمعیتاطالعات  و آمارمسئول  کارشناس بهروز اویسیحراست و عضو کمیته   رئیس فریبرز امیري 

کمیته  عضوو پردازش اطالعات کارشناس امور  لیال گمارکمیته   دبیررئیس امور اداري و  مقصود اله حاجی حبیب

  اداري و عضو کمیته معاون امور  احمد حاتمی
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 : فهرست برخی از  پژوهش هاي انجام شده در استان کرمانشاه
  

 توضیحات موضوع ردیف
 پژوهش حقوقی آن در استان کرمانشاه –بررسی دالیل ابطال و صدور اسناد سجلی و پیامدهاي آماري  1
 پژوهش راهکار هاي اشاعه و رواج نام نیکنامگذاري فرزندان در شهر کرمانشاه و  2
 پژوهش آن فراروي چالشهاي و مهاجرت آمار تولید و سازي بهنگام ثبت، روشهاي مطالعه و بررسی 3
 پژوهش بررسی وضعیت ازدواج هاي غیر ثبتی در استان کرمانشاه و اثر آن بر باروري 4
 پژوهش باروري در استان کرمانشاه بررسی تغییر سیاست هاي جمعیتی و تاثیر آن بر تحوالت 5
 پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سالمت روان  و سرمایه اجتماعی کارکنان ثبت احوال استان کرمانشاه 6
 ترجمه )مطالعه موردي کشور فیلیپین( ثبت احوال سایر کشورها  7
 مقاله بررسی جرائم اینترنتی در ایران 8
 مقاله مختلف طالق و علل و عوامل موثر بر آنشناسایی جنبه هاي  9

 مقاله (OCB)رفتار شهروندي سازمانی  10
 مقاله تحلیل و بررسی سیستم صدور شناسنامه 11
 مقاله پست مدرنیسم و ضرورت مهندسی مجدد نام 12
 مقاله آیین نگارش در نظام اداري 13
 مقاله بررسی میزان ازدواج و طالق در شهرستان گیالنغرب 14
 مقاله با بایگانی بیشتر آشنا شویم 15
 مقاله عوامل تهدید کننده سالمت در نظام اداري 16
 مقاله اصول روش بایگانی و عوامل مخرب تهدید اسناد 17
 مقاله عوامل جلوگیري از رشد جمعیت 18
 مقاله اهمیت نام و نام گذاري و ارتباط آن با فرهنگ عمومی جامعه 19
 مقاله فناوري اطالعات در سازمان ثبت احوال و نقش اساسی مدیریت در آموزش آناهمیت  20
 مقاله عوامل موثر در جلوگیري از ابطال اسناد جلی در محاکم قضایی 21
 مقاله شناسایی پیامدهاي بروز بزهکاري در یک شخص فاقد سند سجلی و شناسنامه 22
 مقاله سازمان و شناخت عوامل درمان آنمدیریت ذره بینی عامل استرس کارکنان در  23
 مقاله اهمیت مستند سازي در سازمان ثبت احوال و تاثیر آن در تکریم مراجعین 24
 مقاله وب سرویس و مدیریت تراکنش هاي غیر همزمان 25
 مقاله يكيالکترون يتاياطالعات ود يو اموزش مقدمات تيبا اهم ییاشنا 26
 مقالهمهندسی مجدد نام پست مدرنیسم وضرورت  27
 مقالهچالش ها وموانع علل ثبت مرگ ومیر در کشور  28
 مقاله يحاکم دادگسترمحل اختالف و يها اتيه تيصالح 29
 مقالهرهنگ نام و نام گذاري ف 30
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 :مقاله پژوهش پایه

 

 بررسی راهکارهاي افزایش اتقان و امنیت اسنادهویتی

  با رویکرد ثبت احوال نوین 

 1 سیدمحمدطه علیزاده طباطبائی

 چکیده

بدون شک اتقان، صیانت و عدم تزلزل اسناد هویتی به عنوان یکی 
وظایف سازمان ثبت احوال کشور از دیرباز تاکنون مطرح از اصلی ترین 

بوده و می بایست مشتمل بر اقدامات گسترده، بلند مدت و متناسب با 
 .آثار حقوقی و اجتماعی این اسناد باشد

با توجه به کارکرد ذاتی اسناد هویتی که همان احراز  از طرفی 
جه مجرمین هویت افراد در یک جامعه می باشد، این اسناد مورد تو

که در  حال.خصوصا مرتکبین جعل و کالهبرداري قرار می گیرند
راستاي مبارزه با این جرائم دو نوع رویکرد کیفري و غیر کیفري را می 

 .توان در نظر گرفت
آماري از پروندهاي کیفري مجازات مجرمین و  به شهادت مستندات

یا حداقل به توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت 
بنابراین به ناچار می بایست با توجه به رویکرد . تنهایی کافی نخواهد بود

دوم و با دید غیر کیفري سیاست هاي پیشگیرانه را مد نظر قرارداد که 
پیشگیري از بروز جرائم علیه اسنادهویتی می تواند تاحد  بدون شک

 . زیادي در اتقان اسناد هویتی نقش موثري ایفا نماید
 
 
 

 معاون حقوقی و سجلی اداره ثبت احوال شهرستان قم - 1

ضمن بررسی روشهاي جرائم علیه اسناد هویتی  ،درتحقیق حاضر
راهکارهائی در خصوص افزایش اتقان و امنیت اسناد هویتی با رویکرد 

 . ثبت احوال نوین  در این زمینه پیشنهاد گردیده است

 اسنادهویتی، پیشگیري، اتقان، جرائم : واژه هاي کلیدي

 مقدمه

 ضرورت طرح مسئله: الف

اسناد هویتی براي شهروندان یک کشور ارتباط مستقیم با تنظیم 
شناسائی و برقراري نظم و انظباط در یک جامعه دارد و طبیعتا تعرض 
به اسنادهویتی نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگري که 

بلکه به لحاظ سلب  ،شودشوند محسوب میقربانی اعمال بزهکارانه می
جامعه، اجتماع نیز الل در نظم و آسایش عمومیاعتماد و اطمینان و اخ

لذاجامعه ناگزیر به وضع و اعمال قوانین کیفري .شوداز آن متضرر می
درجهت سرکوب چنین اعمالی می باشد اما مسئله اي که در این میان 

مغفول مانده این است که این اقدامات به تنهائی کافی نبوده و توجه 
و منطقی را و اتخاذ تدابیر اصولی و علمیمضاعف به اقدامات پیشگیرانه 

 . طلبددر این خصوص می

در جرم شناسی پیشگیري از وقوع جرم به عنوان شاخه اي از جرم 
شناسی کاربردي مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل براي 

تامین و پیشگیري از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت 
حیه اي از شهر و غیره بدون ارعاب محدودتر مانند شهر یا نا

  1.بوسیله تهدید کیفري استعمومی
مقاله حاضر با استفاده از منابع تالیفی و ترجمه اي، قوانین مدون و 
برخی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و سایتهاي اینترنتی، نگاشته 

 .شده است
 هدف : ب

زمان ثبت احوال هدف اصلی این مقاله با توجه به اشتغال اینجانب در سا
کشور و برخورد با موارد متعدد جعل اسنادهویتی خصوصا شناسنامه 

تبیین جرم جعل اسنادهویتی درقالب معضلی اجتماعی و معرفی 
همچنین وضع تدابیرپیشگیرانه عملی در مواجهه با ،راهکارهاي مناسب

 . این معضل اجتماعی است

 ساختار: ج

 بررسی راهکارهاي افزایش اتقان و امنیت اسنادهویتی      
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 :ترتیب زیر ارائه می گرددساختار این مقاله در چهار گفتار به 
 مفاهیم و اصطالحات : گفتار اول 
 تاریخچه: گفتار دوم 
 بررسی جرائم علیه اسناد هویتی: گفتار سوم 

 راههاي مقابله باجرائم علیه اسناد هویتی: گفتار چهارم 
 :مفاهیم و اصطالحات : گفتار اول 

عبارت است از یک مجموعه از کلمات، ارقام یا عالمات دیگر که  :نوشته

کامپیوتر یا وسیله  ،مهر ،ماشین تحریر ،با وسایلی از قبیل دست انسان
 ،برگ درختان ،پوست ،چرم ،چاپ و غیره روي اشیائی از قبیل کاغذ

فلزات، پارچه، نگاشته شده به نحویکه با نشان دادن الفاظ  ،سنگ ،چوب
نده را بیان نماید و شکل و فرم مخصوص نیز در آن شرط مقصود نگار

 .باشدنمی

هویت عبارت از تشخیص که همین معنی  ،در لغت نامه دهخدا :هویت
در فرهنگ . 2بیان گردیده است ،میان حکیمان و متکلمان مشهور است

بزرگ سخن، هویت مساوي است  با آنچه که شخصی با آن شناخته 
نوادگی، نام پدر و دیگر ویژگی هاي مندرج در نام خا ،میشود مانند نام

و به همین علت سند سجلی و شناسنامه را از  3شناسنامه و گذرنامه
 .4گویندجهت اشتمال بر موارد مذکور ورقه هویت می

اسناد هویتی از ترکیب دو کلمه اسناد و هویتی تشکیل  :اسناد هویتی
سند از نظر لغوي  .شده که هر کدام از آن ها معنی خاص خود را دارند

عبارت است از آن چیزي که به آن اعتماد کنند یا نوشته اي که وام یا 
 ،در لغت نامه دهخدا .5طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند

نوشته اي  ،آنچه بدان اعتماد کنند: سند به این نحو تعریف شده است 
سند نوشته اي است که وسیله اثبات  ،که وام یا طلبی را معین نماید

 .6مدارك مستند و نوشته اي که قابل استناد باشد ،باشد
شناسنامه نقطه مشترك اسناد سجلی و اسناد هویتی است که به خاطر 

باشد هم در گروه اسناد هویتی است و براي کارکردهایی که دارا می
ء اسناد سجلی باشد و هم جزشناسایی افراد در جامعه مورد استفاده می

است که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر سجل احوال ثبت 
  .شودباشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده میمی

اتقان کلمه اي از ریشه عربی به معناي استحکام و استواري می : اتقان
در لغت نامه دهخدا به معناي کاري محکم کردن و همچنین به . باشد

این کلمه از حیث دستوري مصدر و به . توار کردن آمده استمعناي اس
لحاظ معنا با توجه به ریشه عربی کلمه به معناي استواري و استحکام 

 .در متون عربی اسالمی استفاده گردیده است
در لغت نامه دهخدا شناسنامه بدین شرح تعریف شده  :شناسنامه

نام مادر  ،رقه، نام پدرکه در آن نام صاحب وورقه یا کتابچه رسمی: است
شود و این ورقه را اداره ثبت آمار و ثبت و دیگر خصوصیات وي ثبت می

 .7شناسددهد و از روي آن دارنده دفترچه را میاحوال به هر شخص می
سجل در لغت به معنی نوشته است و تسجیل به معنی نوشتن سند و 

نوشتن و  و سجل احوال به معنی. در اصطالح مرادف شناسنامه است
در دفاتر مخصوص ) والدت، وفات، ازدواج و طالق (ثبت وقایع حیاتی 

 .8است
سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت  :کارت ملی

کدپستی و احوال صادر می گردد و در آن مشخصات فردي، شماره ملی،
الزم به ذکر است در طرح .9گرددمحل سکونت دارنده کارت درج می

هوشمند ملی عالوه بر اطالعات فوق اطالعات دیگري نیز می  کارت
 . توان درون حافظه کارت قرار داد

عمید، حسن، (نسب به معناي قرابت، عالقه و رابطه دوشی است  :نسب

و منتهی شدن والدت شخصی به دیگري یا دو شخص )  1055ص  ،1381
هجري  1394 ،نجفی، محمدحسن( به دیگري یا دو شخص به ثالث را گویند 

یا به تعبیر دیگر نسب عالقه اي است بین دو نفر که به . )7قمري، ص 
سبب تولد یکی از آنها از دیگري یا تولدشان از شخص ثالثی حادث 
میشوند و در نهایت می توان نسب را به معنی خاص عبارت است از 

رابطه پدر و فرزندي یا مادر و فرزندي و به دیگر سخن رابطه طبیعی و 
ونی میان دو نفر دانست که یکی به طور مستقیم از صلب یا بطن خ

 .دیگري به دنیا آمده است
جعل عبارتند از ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر یا  :جعل سند

، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا غیر رسمی امضاي اشخاص رسمی
اخیر سند نسبت به یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا ت

تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته اي به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر 
 .10دیگري بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب
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مبدل ساختن  ،گردانیدن ،جعل به معناي ساختن ،در لغت نامه دهخدا
و وضع کردن، آفریدن هر چیز ساختگی که در آن دعوي اصل نمایند و 

 .11بیان شده است ،چیزي که کسی از پیش خود اختراع کند هر
... جعل ا( جعل در لغت عرب  به معنی خلقت کردن و ایجاد کردن مثل 

تصور  ،)جعل الحسن قبیحا(قرار دادن و گردانیدن مثل  ،)الظلمات
دگرگون کردن و پنداشتن و نامیدن و  ،)جعل الحق باطال(کردن مثل 

 .12نسبت دادن نیز آمده است
جعل در اصطالح حقوقی داراي یک معناي موسع و یک معنی مضیق 

معنی موسع این کلمه، معنایی است که از یک طرف شامل تزویر  .است
و از طرف دیگر شامل تمام ) جعل اسناد به معنی اخص(در اسناد است 

در اینجا جعل  .باشدقلب سازیها از قبیل ساختن سکه تقلبی و غیره می
که ظاهراً زیرا هر یک از جرائمی ،ورد توجه نیستبه این معنی م

  .مشمول این تعریف هستند خود بحث مفصل و جداگانه اي دارد
 ،یک تعریف کامل ارائه نمود ،براي آنکه بتوان در مورد جعل سند

که  1392از قانون مجازات اسالمی سال) 523(754ضرورت دارد به ماده
 ": طبق این ماده  .باشد اشاره گردددر رابطه با جرم جعل سند می

ساختن نوشته و یا سند یا ساختن مهر یا : جعل و تزویر عبارتند از 
، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا غیر رسمیامضاي اشخاص رسمی

یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند  یا الحاق
نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته اي به نوشته دیگر یا به کار 

 ."بردن مهر دیگري بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب 
 تاریخچه : گفتار دوم  

ساسانی اسناد  از قوانین مدون ایران باستان مربوط به دوره هخامنشی و
راجع به جعل بیان نشده در اوستا نیز حکمی .و مدارکی در دست نیست

 ،مربوط به دوره حمورابی .است )stele(تنها مدرك حقوقی استلی  .است
سال قبل  60که ) رن بیست و یکم قبل از میالد مسیحق(پادشاه بابل 

ي در حفاري خرابه هاي شوش به وسیله علماي باستان شناس فرانسو
قوانین پادشاه حمورابی به خط  ،کشف شده و اطراف این ستون سنگی

 . میخی حجاري گردیده است
ماده  12این قانون مشتمل بر یکصد و شصت ماده بوده که در حدود 

عمده آن راجع  .آن در اثر گذشت زمان صاف شده و قابل خواندن نیست
  13.باشدبه امور کشاورزي است و فصلی مربوط به قوانین جزایی می

 .حکم خاصی وجود ندارد ،راجع به جعل سند ،در قانون جزاي اسالم
بوده و  )از موارد ماالنص فیه ( تحت عنوان تقلب  ،مجازات این جرم

  .تشخیص جرم و مجازات آن به نظر امام و حاکم است
از جمله،  .در قرآن مجید مواردي از جعل و تحریف نام برده شده است

یکی راجع به جعل وصیت نامه است که اگر وصیت نامه جعل شد ولی 
فمن  ".بر جاعل اشکالی نیست ،موروثه موافقت کردند و قبول نمودند

جنف تغییر  .14"فال اثم علیه  ،فاصلح بینهم ،خاف من موص جنفاً او اثماً
 .حقیقت است برحسب اشتباه و اثم تغییر حقیقت است بطور عمد

خورشید اولین قانون مدونی  1304ایران مصوب ون مجازات عمومیقان 
است که به صورت مکتوب در خصوص پیش بینی جرائم و مجازات ها 

 1352در مجلس شوراي ملی به تصویب رسید این قانون در سال 
اصالح یافته و از آن تاریخ قوانین با الهام از همان قانون با توجه به 

  .وجود آمدن جرائم جدید متحول گردیدشرایط زمانی و مکانی، ب
نیز که اولین قانون جزاي بعد از پیروزي  1362در قانون تعزیرات مصوب

باشد، تحوالت عظیم و شگرفی در جرائم و مجازات ها میانقالب اسالمی
  .بوجود آمد

عالوه بر تغییراتی که به سبب حاکمیت اسالم بر جامعه، در قوانین 
تحوالت عمیق همراه با تولید  ،فري ایجاد شدمخصوصاً در قوانین کی

این قانون به  .قوانین کیفري خاص در خصوص بزه جعل پدیدار شد
رسید سال به صورت آزمایشی وضع شده بود که به نظر می 5مدت 

بایستی پس از انقضاي مدت فوق قانون گذار مبادرت به وضع قانون 
یک سکوت طویل المدت  جدید و یا تمدید آن نماید که با این وجود  با

 1375تا اینکه  در سال  ،در رابطه با مواد قانونی تعزیرات مواجه شده
یا تغییر و ) بخش تعزیرات(مبادرت به وضع قانون مجازات اسالمی

بخش ( مربوط به قانون مجازات اسالمی اصالحات نمود و به دنبال مواد
گردید که جرائم مواد مربوط به بخش تعزیرات تصویب و اضافه ) دیات

مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول به طور جداگانه لحاظ شده 
  .است

 بررسی جرائم علیه اسناد هویتی: گفتار سوم 
رود روشهاي مختلفی که جهت جرائم جعل علیه اسناد هویتی بکار می

 . به یکی از دو شکل مادي و معنوي  صورت می گیرد
و تقلب در نوشته بصورت مادي بوده جعل مادي زمانی است که تحریک 

و داراي آثار مجسم و عینی باشد مثل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و 
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شود که سند موجود باشد و در آن نوشته و غیره  و  موقعی واقع می
سند عباراتی اضافه و یا الحاق یا محو یا اثبات شود و یا سند دیگري 

 .نوشته شده باشد
داراي هیچ گونه عالمت مادي و ظاهري جعل معنوي زمانی است که 

نبوده بلکه بطور کلی مضمون سندي دستخوش تغییر و تقلب قرار 
توان به اشتباه ساده اي به نحوي که این نوع جعل را می .گرفته باشد
  .تشبیه کرد

بایدتوجه داشت که عالوه براسنادي که به طور مستقیم مورد جعل 
را می توان به طور غیرمستقیم  قرارمی گیرند یک سلسله اي ازجرائم

متاثر از این جرم کالن دانست که قبل از ورود به بحث جعل 
اسنادهویتی به طور خالصه به چند مورد از این  جرائم اشاره می 

 : نمائیم
کالهبرداري واژه اي است فارسی مرکب از دو جز کاله و :کالهبرداري

 ،پارچه ،از پوست شود کهدر فارسی کاله به چیزي گفته می .برداري
گذارند و پسوند برداري از فعل دوزند و بر سر میزربفت و غیره می

برداشتن به معناي بلند کردن و بدست گرفتن است و در مجموع این 
اصطالح به معناي برداشتن کاله از سر است و در معناي مجازي به 

کاله کسی را برداشتن به معناي  .معناي دزدیدن عقل از شخصی است
فردي را فریب دادن و مال کسی را به تصرف در آوردن و کاله بر سر 
کسی گذاشتن نیز به معناي گول زدن و فریفتن و ربودن پول و مال 

در نتیجه اصطالح کالهبرداري  در زبان حقوق به معناي  .دیگري است
لغوي آن همگون و تقریباً یکسان بوده و به معناي بردن مال غریبه به 

در کالهبرداري  مجرم یک  15.به حیله و فریب استوسیله توسل 
سلسله اقدامات مادي خارجی انجام میدهد که باعث فریب مال باخته 

 .نمایدشود و وي با رضا و اراده خود مال خود را تقدیم مجرم میمی
در هیچ کدام از جرائم علیه اموال ) فریب و حیله (بنابراین خصیصه

رداري  است که با سوء نیت قبلی مجرم وجود ندارد و صفت بارز کالهب
سرقت، خیانت در امانت، چک ( کند و در جرائم دیگر تحقق پیدا می

تسلیم مال از سوي مال باخته توسط خود او به مجرم ) پرداخت نشدنی 
  .بر اثر اغفال و فریب طرف مقابل وجود ندارد

امروزه چک یکی از شایع ترین و :صدور چک پرداخت نشدنی
ین وسیله پرداخت در معامالت و داد و ستدهاي بین افراد جامعه سریعتر

 .است  و این امر ناشی از امتیازاتی است که چک نسبت به پول دارد

هر چند ریال در یک برگه و سهولت  ،مثل امکان درج مبالغ به دلخواه
  .حمل آن و غیره

برخی از  .اختالف نظر وجود دارد ،درخصوص ریشه لغوي چک 
نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوي شعرا و ادبا آن را داراي 

ریشه فارسی دانسته اند که از ایران به هندوستان و سپس به اروپا رفته  
بوده که به  checkبعضی معتقدند که چک از واژه انگلیسی و 

 ،امانت گذاردن ،مقابله کردن ،بلیط ،مقایسه ،تطبیق ،معناي منع
دگی کردن، مکث کردن و گزارش نمودن آمده است و برخی دیگر رسی

دانسته که به معناي حواله و ) cheque( نیز آن را کلمه اي فرانسوي
  16.باشد که از فرهنگ انگلیسی وارد فرانسه شده استبرات می

قانونگذار تعریف مشخصی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نداده  
کدام به نوعی جرم موصوف را تعریف لیکن علماي حقوق هر  .است

جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از  ": از جمله  .نموده اند
صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانکها و تسلیم آن به 
دیگري یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش 

  ."17بینی شده در قانون صدور چک
توان گفت وجه مشترك اغلب سوء به جرات می: تصاديجرائم اق

استفاده هاي کالن اقتصادي سند سازي و استفاده از اسناد جعلی است 
و هیچ سوء استفاده اقتصادي به هر میزانش بدون بهره گیري از اسناد 

  .شودجعلی و غیرواقعی میسر نمی
است که در استفاده از اسناد هویتی مجعول  ،یکی از ابعاد اسناد جعلی
گردد که فرد متخلف براي آنکه بتواند اعمال اغلب موارد مشاهده می

به انحاء مختلف اقدام به سندسازي  ،خالف خود را به انجام برساند
با توجه  ،کند و براي آنکه قادر باشد تخلفات عمده اي را مرتکب شودمی

لت داده و افراد واهی را در ماجرا دخا ،هاي نوع تخلفبه شرایط و ویژگی
دخیل بودن افراد فاقد هویت واقعی اجراي نقشه این متخلفین را آسان 

نماید و مشارکت اشخاص واهی در ساخته و به راحتی امکان پذیر می
موضوع اختالس و سوء استفاده هاي اقتصادي فقط از طریق اسناد 

هویتی جعلی است که به شکلهاي مختلف در جرائم اقتصادي نمود پیدا 
 .دکنمی

این جرم بیشتر مرتبط با شناسنامه جعلی :تدلیس و فریب در ازدواج 
یا استفاده از شناسنامه است که معموالً با انجام جعل در آن و 
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براي آنکه بتوان چگونگی . گیرد، اغفال در ازدواج صورت میغیرواقعی
 . آنرا بررسی کنیم، باید موضوع را در دو قسمت مورد توجه قرار دهیم

جعلیاتی که در شناسنامه و سند هویتی خود شخص انجام  :اول
شود که این امر بیشتر در مواقعی است که شخص با قصد تغییر سند می

به این نحو که فرد  .دهدصورت می ،و عمدتاً در رابطه با کاهش سن
براي آنکه خود را جوان تر نشان دهد در شناسنامه خود دستکاري 

کرده و خود را جوان تر از آنی که هست  نموده و سن واقعی را کتمان
  .کندمعرفی می

انواع جعلی است که افراد براي ازدواج مجدد و یا پنهانی از این  :دوم
شناسنامه  ،براي آنکه خود را مجرد معرفی کنند .کنندشیوه استفاده می

باشد تهیه نموده و با درج مشخصات جعلی که بصورت خام می
این روش بیشتر از سوي افراد  .نمایندواج میغیرواقعی اقدام به ازد

گیرد که معموالً بر اثر هوس و براي سابقه دار و حرفه اي انجام می
انجام مقاصد پلید و شیطانی خود با این ترفند طرف مقابل را اغفال 

زندگی مشترك را  ،دهند و بعد از گذشت مدت زمانینموده و فریب می
  .شوندرها ساخته و متواري می

اشخاصی که داراي زن و فرزند هستند و تمایل به  ،در برخی اوقات نیز
ازدواج مجدد دارند و درصدد پنهان کاري و انجام مخفیانه ازدواج 

با جعل در شناسنامه خود و یا تهیه شناسنامه جعلی اقدام به  ،باشندمی
 .نمایندازدواج مجدد می

قانونی،اقامت غیر خروج از کشور بصورت غیر ،سرقت، خیانت درامانت
مجاز در کشور،فرار از خدمت سربازي، تغییر هویت مجرمین فراري با 

را میتوان به عنوان سایرجرائمی که ... استفاده از سند هویتی مجعول و
 .به طور غیرمستقیم در ارتباط با جرم جعل می باشند، نام برد

 ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی 
ور از عنصر قانونی این است که ابتدا فعلی را منظ: رکن قانونی ) الف 

که شخصی انجام داده به موجب قانون جرم شناخته شده باشد تا زمینه 
  .)اصل قانونی بودن جرم و مجازات (  .تعقیب و مجازات فراهم گردد

قانون مجازات اسالمی و  نظر به ) 523( 754با توجه به مفاد ماده 
مانند بکار بردن مهر ( در قانون مذکور  اینکه برخی از مصادیق ذکر شده

بر این اساس  .تواند در قالب اسناد هویتی عینیت یابدنمی) دیگري 
به  ،براي آنکه بتوان به برداشت مشخص از جعل اسناد هویتی رسید

قانون تخلفات و جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلی  10ماده 
  .گرددو شناسنامه نیز اشاره می

قانون تخلفات و جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلی  10ماده 
هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگري  ": مقرر می دارد 
از قبیل تراشیدن یا خراشیدن یا قلم بردن یا الصاق یا ( هرگونه خدشه 

به پرداخت جزاي نقدي از  ،وارد نماید) محو یا اثبات یا سیاه کردن 
در صورتی که اقدامات  .ریال محکوم خواهد شد 500000تا  100000

ذکر شده به قصد متقلبانه انجام یافته باشد مرتکب به مجازات جعل در 
 ."شودبه کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم میاسناد رسمی

حال با توجه به اینکه شناسنامه مهمترین سند سجلی است و از طرفی 
گردد و به عبارتی نقطه اشتراك یز محسوب میکاملترین سند هویتی ن

توان براي ارائه لذا می ،قوي بین اسناد هویتی و اسناد سجلی خواهد بود
 ،قانون تخلفات 10تعریف مناسب براي جعل اسناد هویتی به متن ماده 

جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلی استناد داشته و جعل 
  .به این نحو تعریف نمود ،این ماده قانونی اسناد هویتی را با استنباط از

جعل اسناد هویتی عبارت است از ساختن متقلبانه شناسنامه یا اسناد  "
مبین هویت افراد از زمان والدت تا وفات یا قلب حقیقت در یک سند 

هویتی بصورت تقلبات مادي و محسوس از قبیل تغییر دادن کلمات یا 
اضرار بغیر به طرق پیش بینی شده در عبارات به انحاء مختلف به قصد 

  ."قانون 
، قانون جرائم و مجازات اسناد سجلی 10از این تعریف با عنایت به ماده 

توان این چنین نتیجه گرفت که قانونگذار در این ماده نظر به جعل می
مادي داشته است و این جرم عالوه بر عنصر قانونی شامل سه رکن 

هویتی بصورت مادي و به یکی از صور اصلی تغییر حقیقت در سند 
رکن (قصد متقلبانه ،)رکن مادي(پیش بینی شده در قانون 

) رکن ضروري ( ،اضرار به غیر یا امکان یا قابلیت اضرار به غیر )معنوي
 .نیز می باشد

تغییر حقیقت در سند هویتی به صورت مادي و به  ": رکن مادي ) ب 
 "یکی از صور پیش بینی شده در قانون 

صور مختلف عمل مادي قلب حقیقت در سند از نظر قانون به شکل 
دخل و  ،گردد و یکی از طرق ارتکاب جعل ماديجعل مادي آشکار می

تصرف متقلبانه در کلمات یا عبارت سند هویتی است که بطور صحیح 
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به نحوي که آن را کامالً مجعول و غیر واقعی  .تهیه و تنظیم شده است
 .سازدمی

مقصود از خراشیدن، محو یا از بین بردن یک : یا تراشیدن خراشیدن
جزء از کلمه است و تراشیدن شامل محو و از بین بردن تمام یک کلمه 

است که معموالً با آالت مخصوص مانند تیغ یا چاقو و امثال اینها 
 . گیردصورت می

عبارت است از اضافه نمودن کلمه یا عالئم :الحاق یا قلم بردن .1.ب
مخصوص به سند هویتی، به طوري که مفهوم آن سند را تغییر دهد 

کلمه اي  ،مانند اینکه در شناسنامه بعد از نام و نام خانوادگی شخص
این موضوع . دیگر را اضافه کند که نام خانوادگی شخص تغییر کند

باشد، زیرا عمل تراشیدن و خراشیدن و بیشتر مورد عمل جاعلین می
 .18گیردبه منظور الحاق صورت می محو کردن هم غالباً

الحاق ،تغییر رقم یا حروف: شود الحاق معموالً به سه صورت انجام می
الحاق کلمات یا  ،در محل تراشیدگی و خراشیدگی و محل پاك شده

سطور در بین دو سطر مثل اضافه کردن کلمه در باالي سطر به منظور 
به نوشته اصلی اضافه در قلم بردن چیزي مستقالً  ،تغییر دادن اسم

  .شودشود بلکه در متن سند قلم برده و تغییر مورد نظر ایجاد مینمی
محو عبارت است از پاك کردن و  :محو یا اثبات یا سیاه کردن .2.ب

از بین بردن تمام یا جزئی از نوشته سند هویتی به هر وسیله اي غیر از 
ك کن یا جوهر این وسیله ممکن است مداد پا ،تراشیدن و خراشیدن

  .پاك کن یا ادویه شیمیایی و نظایر آن باشد

عبارت است از بین بردن و محو عالمت بطالن بر روي یک :اثبات .3.ب
سند به طوري که باعث اعتبار دادن به امر باطل گردد  مثالً پاك کردن 

مهر باطل شد روي یک شناسنامه یا سند هویتی، از مصادیق اثبات 
  .است

عبارت است از ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن  :دنسیاه کر.4.ب
اصلی از یک سند هویتی بوسیله ایجاد عمدي لکه جوهر یا مواد 

 .شیمیائی یا سایر مواد رنگی
موارد دیگري هستند که جعل اسناد هویتی  ،غیر از مصادیق ذکر شده

مانند ساختن شناسنامه یا هر نوع سند هویتی دیگر  .شوندمحسوب می
الصاق متقلبانه نوشته اي از شناسنامه اي به شناسنامه دیگر و  و یا

 .اقدامات مشابه آن

براي اینکه . سومین عنصر جعل، قصد متقلبانه است:رکن معنوي : ج
جرم جعل تحقق پیدا کند بایستی مرتکب، عمل متقلبانه انجام داده 

غیر یعنی بداند که عمل او تقلب است و به قصد و نیت اضرار به  .باشد
  .یا نفع خود این عمل را انجام دهد

 
 روشهاي جعل در اسناد هویتی 

شود که بطور کلی جعل در اسناد هویتی به پنج طریق عمده انجام می
براي  .یابدهر کدام از این روشها نیز به صورت هاي مختلف تحقق می

بدواً به روشهاي کلی جعل در  ،تشریح شیوه هاي جعل در این اسناد
اسناد هویتی و مدارك شناسایی اشاره نمود و سپس صور مختلف هر 

ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت شگردهایی که کدام از این روش
بصورت مورد در ارتباط با یک یا چند نوع از اسناد هویتی بوقوع 

  .گرددپیوندند تشریح میمی
رود به شرح براي جعل این نوع اسناد بکار می پنج روش عمده اي که

 : ذیل است 
اعم از نام، نام خانوادگی، شماره  :ایجاد تغییرات در مندرجات ) الف

تاریخ تولد یا تاریخ هاي مهم دیگر مرجع صادر کننده و  ،شناسنامه
  .غیره
سائیدگی و خراشیدگی در اسناد از  ،تراشیدگی :تغییرات فیزیکی.1.الف

هستند که بیشتر از سایر اقدامات مزورانه در جعل سند بکار مواردي 
. افتندکه به فکر تغییر مندرجات سند میروند زیرا افراد هنگامیمی

 .رسد این افعال استاولین و ساده ترین راهی که به نظرشان می
 ،گذاردهمانگونه که پاك شدگی شیمیایی اثرات مختلفی را بجاي می

ي نیز به هر شکلش تاثیرات گوناگون را بر روي انجام تغییرات فیزیک
توان به عکس العمل نمایند که از مهمترین آنها میسند ایجاد می

 ،نوري متفاوت، کاهش استحکام کاغذ از بین رفتن نقش پس زمینه
  .ناهماهنگی تحریري و غیره اشاره نمود

ده یعنی جاعل با استفاده از مواد پاك کنن :تغییرات شیمیایی.2.الف
مشخصات مندرج در مدرك شناسایی را شیمیایی یک قسمت یا تمامی

مواد  .نمایداز بین برده و به جاي آن مندرجات دیگري را تحریر می
گیرد شیمیایی گوناگون در این خصوص مورد استفاده جاعلین قرار می

چگونگی استحکام  ،که با توجه به وضعیت سند و مدرك مورد جعل
نوع مواد شیمیایی براي  ،دمت سند و سایر مواردق ،کاغذ و جوهر آن
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شود که جاعلین براي جعل گردد بعضاً مشاهده میجعل انتخاب می
سند هویتی از ابتدایی ترین ماده شیمیایی که به وفور در دسترس 
بوده و استفاده از آن نیاز به تخصص و تبحر ویژه اي ندارد استفاده 

  .روغن ترمز و غیره ،نده هاموادي مانند انواع شوي .نمایندمی
عکس و  ،اساسی ترین رکن اسناد هویتی: تغییر و تعویض عکس: ب

ویژگی هاي مرتبط با آن است که در شناسنامه هاي غیر الکترونیکی 
که درحال حاضر در کشور موجود می باشد،به نحوي است که فاقد 

نقیصه این .شوداستحکام الزم بوده و خالء براي این اسناد محسوب می
در شناسنامه هاي الکترونیکی با توجه به لمینیت صفحه اول برطرف و 
طراحی با پیشرفته ترین فناوري روز و استفاده از کاغذهاي واترمارك 

و یک سري ریزنوشته و طراحی هاي برجسته اي که درخود دارد، 
برطرف شده،  به صیانت و حفظ اتقان اسنادهویتی کمک و احتمال 

 .به صفر می رساندجعل را نزدیک 
ازشیوه هاي متداولی است که در :ارائه مدرك شناسایی غیر :ج

در این روش  .آیدبرخی اوقات توسط مجرمین و تبهکاران به عمل می
جاعلین به جاي استفاده از سند جعلی و یا بجاي تغییر و دستکاري در 

سند اصیل را ارائه داده و خود را بجاي صاحب سند  ،سند هویتی
سوء نیت و یا عدم  ،نمایند، که این روش با سهل انگاريي میمعرف

در تطابق ویژگی هاي فردي ارائه  ،آشنایی متصدیان بررسی اسناد
کننده سند با مشخصات مندرج در متن سند تکمیل شده و محقق 

  .گرددمی
: دخل و تصرف در امهار روي سند  :دخل و تصرف در امهار سند: د

بیانگر اطالعات و اخبار  ،بندندامهاري که بر روي اسناد هویتی نقش می
گوناگونی مربوط به دارنده آن هستند که بعضاً این امهار دستکاري شده 

یا از سوي جاعلین محو گردیده و یا اینکه مهر اضافی بر روي سند 
اسنامه و گذرنامه بکار گرفته این شیوه بیشتر در شن .شودمنقوش می

  .شودمی
با پیشرفت تکنولوژي و ورود  :ساخت  رایانه اي اسناد هویتی : ه

انواع جرائم از جمله جعل و شیوه هاي گوناگون  ،فن آوري هاي مدرن
قابلیت و  .آن نیز تحول یافته و دچار تغییرات اساسی شده است

این امکان را براي برخی  توانایی هاي رایانه و رشته هاي مرتبط با آن،
از جاعلین حرفه اي فراهم ساخته که قادر هستند با این تکنولوژي و 

حتی  ،کپی رنگی و غیره ،فنون مختلف استفاده از رایانه از قبیل اسکن
 . مستحکم ترین اسناد را شکل سازي نموده و مورد استفاده قرار دهند

 
سناد راههاي مقابله باجرائم علیه ا: گفتار چهارم 

 هویتی
براي مقابله با جرائم علیه اسناد هویتی ابتدا می بایست عوامل موفقیت 

 .مرتکبین را مد نظرقرارداده و سپس راههاي مقابله را بررسی نمائیم
در موفقیت و نتیجه بخش بودن فعالیت مجرمین عوامل مختلفی 

هاي اسناد ناشی شده و بعضی تواند موثر باشد که برخی از ضعفمی
نقیصه هایی است که در مسیر بررسی این اسناد وجود دارد که  ،گردي

 .در ذیل به بررسی آنها می پردازیم
هاي تبحر جاعلین در جعل سند سبب شده است که جاعلین از ضعف

هاي  موجود در مدارك هویتی آگاهی یافته و با استفاده از مهارت
 .خودشان هر نوع جعلی را به سهولت انجام دهند

هاي جعل سند دیگر ناآشنا بودن متصدیان بررسی اسناد به شیوهعامل 
لذا آشنایی متصدیان بررسی اسناد به شگردهاي جعل  .هویتی است

آنها از آثار جعل بر روي سند سبب خواهد شد که در  سند و آگاهی
صورت مواجهه با سند مشکوکی بتوانند در خصوص آن نظر کارشناسی 

تر سند مورد بحث را از بررسی دقیق ،داشته و براي اولین قدم
متخصصین امر خواستار شوند در نقطه مقابل این موضوع عدم آشنایی 

گیري زمینه و بستر مناسبی براي بهره ،به ویژگی جعل و اسناد مجعول
از این اسناد شده و عاملی براي موفقیت مجرمین و مرتکبین جرائم در 

زمه آن آموزش صحیح و بکارگیري اسناد هویتی خواهد بود  که ال
 .بجاست

هاي دیگري را تنوع و گوناگونی اسناد هویتی که هر کدام زیر مجموعه
شوند به عنوان مدرك هویتی بوده و کارکرد شناسایی نیز شامل می

شود که تشخیص نوع سند هویتی اصیل از دارند و همین امر سبب می
س مرتکبین بر این اسا. سند هویتی جعلی چندان نتیجه بخش نباشد

متصدي توانند با ارائه اسناد جعلی گوناگون از سردرگمیجرائم نیز می
 ،خواهنداي را که میبررسی سند استفاده نموده و اعمال مجرمانه

 . مرتکب شوند
عدم آگاهی مردم در تشخیص اسناد اصیل و جعلی عامل مهم دیگري 

در برخورد با در برخی از جرائم تبهکاران از اسناد هویتی مجعول .است
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مردم و هنگام روبرو شدن با آنها استفاده نموده و در ادامه اعمال 
لذا عدم آشنایی مردم به کارکردها و  .بخشندمجرمانه خود را تحقق می

امکان سوء استفاده مجرمین را بوجود آورده و  ،هاي اسناد هویتیویژگی
ف را مرتکب شود که با ترفندهاي گوناگون بتوانند جرائم مختلسبب می

  .شوند
وجود این ضعف در . نکته دیگر آسیب پذیر بودن اسناد هویتی است

اي است براي جعل این مدارك و در ادامه آن اسناد هویتی مقدمه
استفاده از اسناد جعلی براي ارتکاب جرائم علیه اموال و در صورتی که 

ام اقداماتی ها را نداشته باشند و یا با انجپذیرياسناد هویتی این آسیب
سازي که در بخش قبلی این مبحث ذکر شد نسبت به استحکام و ایمن

جعل در این اسناد مشکل گردیده و نهایتاً استفاده از  ،آنها اقدام شود
  .سند جعلی نیز به سهولت امکان پذیر نخواهد بود

 )واکنشی(مبارزه کیفري )1
مبارزه کیفري عام و  : شوند این نوع مبارزه به دو بخش تقسیم می

 . مبارزه کیفري خاص
شکلی و  ،قانونگذار با وضع قوانین جزایی: مبارزه کیفري عام : الف

ماهوي افراد جامعه را از انجام و عدم انجام اقدامات و رفتارهایی که 
مجازات  ،وانیندارد و براي متخلفین از آن قباشد باز میمد نظر می

توان گیرد که بر اساس قوانین جزایی میهایی را در نظر می
 ،در این مرحله از مبارزه کیفري عام .مرتکبین را تعقیب نمود

قانونگذار از طریق تهدید به کیفر عامه مردم را از سرپیچی و 
دارد و به این ترتیب از وقوع جرم جلوگیري تخطی از قانون باز می

  .شوندمجازات می ،کنندادي که خالف قانون عمل میکند و افرمی

گردد با سعی می ،در این نوع مبارزه: مبارزه کیفري خاص : ب
اصالح و بازپروري محکومین از روي آوردن مجدد آنها به ارتکاب 

این مرحله را پیشگیري ثانویه از جرم نیز  .جرم جلوگیري شود
جرایی سازمان زندان ها آئین نامه ا 3کما اینکه ماده  .گویندمی

زندان را محلی دانسته که در آن محکومین قطعی با معرفی 
مقامات ذیصالح و قانونی براي مدت معین یا بطور دائم به منظور 

 . شوندتربیت و تحمل کیفر نگهداري می ،اصالح
 )کنشی(مبارزه غیر کیفري )2

اتخاذ شود با گردد که در آن سعی میبه آن دسته اقداماتی اطالق می
تدابیري به غیر از سرکوبی و مجازات از روي آوردن افراد جامعه به 

 .ارتکاب جرم جلوگیري شود
مهمترین عامل در این رویکرد پیشگیري است که  :پیشگیري.الف

جرم شناسان الگوهاي پیشگیري از بزهکاري را تقسیم بندي نموده اند 
 .که در زیر به طورخالصه به آن می پردازیم

پیشگیري  (Primary Prevention):پیشگیري اولیه . 1.الف
نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه هاي 

در این . ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می گیرند
مرحله، تالش بر این است که افراد جامعه به سوي ارتکاب جرم گرایش 

سطح از پیشگیري، بهبود شرایط زندگی به  هدف در این. پیدا نکنند
منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که 

 . روابط سالم را بهبود بخشد
پیشگیري : (Secondary Prevention)پیشگیري ثانویه . 2.الف

دومین یعنی به کارگیري شیوه هایی براي حمایت از افراد در آستانه 
در . ن، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانیمعتادا: مانند. خطر

این نوع پیشگیري، هدف آن است که با به کارگیري تدابیر مناسب و 
زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادي که در شرایط بحرانی به سر می 

به طور . برند و احتمال بزهکاري از سوي آنها وجود دارد پیشگیري شود
د، تمرکز تالش ها بر روي افرادي است که مثال، در پیشگیري از اعتیا

به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می کنند و هنوز به درجه 
 .اعتیاد نرسیده اند

این نوع : (Thertiary Prevention)پیشگیري ثالث . 3.الف
مشاوره براي زنان و بچه ها، : پیشگیري شامل برنامه هایی از قبیل

تالش هاي پیشگیرانه . اگون می باشدمداخالت کیفري و گروه هاي گون
در این مرحله براي جلوگیري از رفتارهاي مجرمانه است تا مجرمان 

اصالح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم 
پیشگیري سومین در نتیجه عملیات شناسایی و . گرایش پیدا نکنند

انی شدن مجرم تشخیص یا عملیات پلیسی براي دستگیري مجرم، زند
 . یا محکومیت و اصالح رفتاري زندانی به کار می رود

این نوع : (Social Prevention)پیشگیري اجتماعی . 4.الف
پیشگیري شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در 
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فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازي محیط 
دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه اجتماعی و طبیعی، به 

به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیري به این  .پیشگیري از بزهکاري است
دلیل پیشگیري اجتماعی گفته می شود که حاصل تجربیات پیشگیري 

مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث هاي پلیس و دادگستري و 
. محیط رشد آنان استمعطوف به مبارزه ناسازگاري جوانان بزهکار و 

یکی از اهداف این نوع پیشگیري، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در 
محیط اجتماعی است؛ و اصوالً براي تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاري 

. در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است
تأسیس مکان هاي تفریحی و پارك ها براي تفریح، تأسیس مراکز 

آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله 
ها، تقویت باورهاي دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز 
مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی،  گسترش تجهیزات و تدابیري 

چون باشگاه هاي ورزشی جوانان و پروژه هاي مبتنی بر فعالیت ها در 
رمان بالفعل و بالقوه از خطاهاي آینده از جهت منصرف کردن مج

هدف دیگر در پیشگیري . مصادیق این نوع پیشگیري می باشد
اجتماعی، هماهنگ سازي اعضاي جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور 

به بیان دیگر، پیشگیري . می باشد» فرد«اقدامات این پیشگیري نیز 
فرد مدار است و از  اجتماعی همانند پیشگیري کیفري، مجرم مدار و

آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار : طریق
شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی 

 .عملکرد خویش را به او بدهد
: (Situational Prevention)پیشگیري وضعی . 5.الف

وضعیت فرد پیشگیري وضعی شیوه اي از پیش گیري است که با تغییر 
ویا تغییر شرایط محیطی مانند زمان   در معرض بزهکاري و بزه دیدگی

و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام 
کارکرد پیشگیري وضعی از جرم در این است که . جلوگیري کند،جرم

به عبارت دیگر پیش .کند ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از مجرم سلب می
عی بر وضعیت ماقبل جرم تمرکز می کند و با فرآیند گذار از گیري وض

اندیشه به عمل مواجه است،پیش گیري وضعی درصدد تغییر در اوضاع 
و احوال مشرف بر جرم به منظور اینکه معادله جرم به ضرر مجرم تمام 

یکی از ویژگیهاي پیش گیري و ضعی این است که نسبت به هر . شود
بنابراین برخالف رویکرد کیفري و .ردجرم رویکرد ویژه اي دا

نگاهی اختصاصی یا کلینیکی به پیش گیري از انواع جرایم ،اجتماعی
 .دارد

» المنکردفع«در منابع و متون اسالمی، پیشگیري وضعی با تعبیر 
اند، در قران کریم نیز در شده که آن را از نهی از منکر تفکیک کردهبیان
از تعبیر » النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَوالَ دفْع اللَّه«: آیه
اگر خداوند فساد و بزهکاري برخی از مردم را با «استفاده کرده » دفع«

» گرفتکرد، فساد زمین را فرا میمشارکت بعضی دیگر دفع نمی
دفع «: کنیمبه مواردي از عبارات فقها در این باره اشاره می). 251:بقره(

ر همه مکلفین واجب است و شرط آن قصد قربت نیست، اگرچه منکر ب
، 6ق، ج1410محقق کرکی، (» براي کسب ثواب قصد قربت شرط است

 ).251ص
شناسان ارائه  هاي مختلفی از سوي جرم در زمینه ایجاد این تغییر، شیوه

گانۀ کالرك،  هاي دوازده توان به شیوه ترین آنها می شده که از مهم
انگلیسی، اشاره کرد که آنها را در سه گروه چهارتایی قرار شناس  جرم

 :داده است 
حفاظت از آماجها و . الف: دشوار ساختن ارتکاب جرم از طریق-1

کنترل و ایجاد محدودیت در دسترس به موقعیتهاي .قربانیان جرم؛ ب
 .برچیدن ابزار ارتکاب جرم. منحرف کردن مجرمان؛ و د. زا؛ ج جرم

رپذیري مجرمان از طریق مراقبت از ورودیها و خروجیها؛ افزایش خط-2
 .طبیعی  مراقبت مراقبت رسمی؛ مراقبت غیررسمی؛

 حذف آماجهاي جرم؛:کاهش جاذبه از آماجها و قربانیان جرم از طریق-3
 .وضع قواعد خاص انگیز؛ گذاري اموال؛ تقلیل فرصتهاي وسوسهعالمت

هدف نخست سلب : ستپیشگیري وضعی درصدد تأمین دو هدف ا
کم دشوارکردن آن است؛ مانند امکان تحقق فعل مجرمانه یا دست

ها یا محافظت از بزهدیدگان بالقوه، هدف کردن دسترسی به آماجسخت
کننده محیطی است هاي مجرمانه و عوامل تحریکدوم کاستن از جاذبه

ند؛ در تا از تصمیم نهایی مجرم و گذار او از اندیشه به عمل جلوگیري ك
داشتن زیورآالت هایی؛ مانند حجاب و مخفیتوان به مثالاین باره می

ها در ساعات اي براي مغازههاي شیشهزنان، عدم استفاده از درب
هاي الکترونیکی و بسیاري هاي مداربسته و چشمتعطیل، نصب دوربین

ها یا افزایش خطرجرم تدابیر دیگر که باعث کاهش جذابیت آماج
 .اشاره کرد شود،می
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در حقیقت پیشگیري وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر 
کیفري است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت هاي مناسب 

براي وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، 
این روش، شیوه اي از پیشگیري است .از ارتکاب جرم جلوگیري می کند

تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاري و بزه دیدگی و یا تغییر  که با
زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط : شرایط محیطی مانند

 . فرد مصمم به انجام جرم جلوگیري کند
 (Short Term Prevention):یا خُرد مدت پیشگیري کوتاه.6.الف

پیشگیري کوتاه مدت به مجموعه راهکارهایی گفته می شود که در 
فراهم کردن روشنایی بیشتر : مانند. مدت زمان کمتري انجام می شوند

خیابان ها، کوچه ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و 
بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاري، فراهم کردن فضاهاي مناسب براي 

فراغت، حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بد  گذراندن اوقات
رفتاري خانواده قرار می گیرند، ممانعت از پخش برنامه هاي خشونت زا 

در تلویزیون و تجهیز پلیس و نیروهاي انتظامی، تا فرصت هاي وقوع 
 . انحراف یا جرم را کاهش دهد

: (High Term Prevention) پیشگیري بلندمدت یا کالن . 7.الف
پیشگیري بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می شود که در یک فرآیند 

زمانی مدت دار صورت می گیرد تا در آینده فرصت هاي وقوع جرم را 
فراهم کردن بسترهاي مناسب براي دسترسی  :از قبیل. کاهش دهد

افراد به موقعیت هاي مناسب آموزش و پرورش، تدوین و اجراي 
یجاد اشتغال اعضاي جامعه، تشکیل کالس سیاست هاي کلی براي ا

هاي آموزش خانواده براي باال بردن مهارت هاي زندگی، تقویت نقش 
پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقاي محتوا و کیفیت برنامه هاي آموزشی 

و تربیتی، تالش براي کاهش شکاف اقتصادي در بین اقشار مختلف 
 .جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی

یا  (Developmental Preventio) پیشگیري رشدمدار .8.الف
این نوع پیشگیري سعی دارد چنانچه :(Early Prevention): زودرس

یک کودك به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاري را بروز داد، با مداخله 
زودرس در وي و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاري او در آینده 

 زودرس، یعنی مداخله روان شناختی -پیشگیري . جلوگیري کند
اجتماعی زودرس در فرآیند رشد کودکان، براي جلوگیري از عوامل 

خطرسازي که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوي 

عوامل خطر در این پیشگیري مجموعه . آنها در آینده افزایش می دهد
، پیوستگی و پایداري اي از شرایط فردي و اجتماعی است که پدیداري

ویژگی  .رفتارهاي مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد
تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، : هاي این نوع پیشگیري عبارتند از

 . عام بودن
 طریق طراحی محیطیاز جرم از  پیشگیري. 9.الف

 (Crime Prevention Through Environment Design Cpted): 
اصول پیشگیري از جرم از طریق طراحی محیطی، خصوصیات فیزیکی 

محیط ساخته شده را که مناسب جرم هستند، مورد توجه قرار می دهد 
و بر این اصل استوار است که طراحی و نوع محیطی فیزیکی پیرامون 
انسان بر رفتار وي تأثیر مستقیم می گذارد و رفتار انسان نیز به دنبال 

یت هاي جرم زا و ترس از جرم اثر می گذارد و کیفیت آن بر موقع
بنابراین با استفاده از طراحی . زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد

می توان ارتباط بین محیط پیرامون و فرصت ارتکاب جرم را  محیطی
درك کرد و فرصت هاي ارتکاب جرم را از طریق طراحی محیط مناسب 

به طراحی محیطی کاهش داد به و اتخاذ تصمیم هاي صحیح مربوط 
عبارت دیگر، اگر محیط به نحوي طراحی شود که بتواند موجب بهبود 

نظارت افراد شده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود باال برده و تصویري 
مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت هاي مجرمانه کاهش خواهد یافت و 

 . مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند
هاي موثر و قابل یکی از راه :دن ضریب امنیت اسنادهویتیباالبر:ب

باال بردن ضریب اطمینان در  ،قبول در امر مقابله با جعل اسناد هویتی 
هاي متزلزل ها و ایجاد استحکام در قسمتپذیرياین اسناد از راه آسیب

که شش شاخصه مهمی ،این اسناد است که به منظور نیل به این هدف
 :ثر تلقی شوند عبارتندازتوانست مومی

اسناد با بهره گیري از روشهاي   «Documetric»اعتبار سنجی -
بررسی اصالت اسناد دو محور اساسی دارد که عبارتند از  :نوین

. سندسنجی و زیست سنجی اسناد
سند سنجی عبارتست از بررسی اجزاء یا ضرایب امنیتی اسناد براي 

تشخیص آنها یا عبارات دیگر بررسی فاکتورهاي امنیتی تعبیه شده در 
یک سند براي تایید اصالت آن و این بررسی ممکن است به دو روش 

موسوم به روش مطلق و روش و مقایسه اي صورت پذیرد که در هردو 
 سند سنجی ضروري خواهد بود حالت شناخت اجزاء یا
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این مبحث علمی اعم از بکارگیري فاکتورها و ضرایب در  تمامی تالشها
اسناد به هنگام تولید یا به عبارتی استفاده از کاغذ، چاپ وجوه امنیتی 
یا ایجاد طرحها و الگوههاي امنیتی درهنگام ساخت اسناد درمواردي 

اسناد دولتی و امکان  یدودر تول... الیاف، ذرات رنگی، و چون رنگ،
کارگیري از سوي صاحب سند براي ثابت نمودن بازرسی و ب

میباشد که مهمترین دغدغه دولتها نیزمحسوب  «Identication»هویت
 فن اي از میگردد و در مقابل زیست سنجی عبارتست ازطیف گسترده

که هویت افراد را با اندازه گیري و تحلیل آماري داده هاي  يآوریهاي
ولوژیک معرفی کرده اند یعنی هرخصوصیت فیزیولوژیکی مقاوم و بی

قابل سنجش و اندازه گیري در افراد مختلف که فرد را ازدیگران متمایز 
 .می کند

 تقویت نوع کاغذ اسناد هویتی و ایجاد نقش پس زمینه در آن  -
هاي متفاوتی پذیريمولفه کاغذ در بحث اسناد هویتی از آسیب

باشد که در صورت تقویت نظر کارشناسان بر این می. برخوردار است
توان استحکام الزم را در اسناد کاغذ بکار رفته در اسناد هویتی می

هاي زمانی آینده ایجاد کرد و این امر وقتی هویتی مخصوصاً در موقعیت
اي و هاي رایانهیابد که بپذیریم با ورود تکنولوژياهمیت مضاعف می

چاپ و ساخت هر نوع سندي براي جاعلین  ،افزاريامکانات نرم
 ،ترین راه در وضعیت فعلیپذیر خواهد بود و بهترین و ممکنامکان

اختصاص نوع کاغذ منحصر به فرد براي اسناد هویتی  است که تهیه و 
 ،دستیابی به آن کاغذ از عهده جاعلین خارج باشد در این صورت

لی به بخش کاغذ آن توجه چنانچه در شناسایی اسناد اصیل با اسناد جع
موثر در شود امکان کشف اسناد جعلی نیز افزایش خواهد یافت و اقدامی

 .استحکام اسناد هویتی است
چاپ و تحریر اسناد  :تجدید نظر در چاپ و تحریر اسناد هویتی -

 .پذیر استبسیار شکننده و آسیب ،هویتی  در وضعیت فعلی نابسامان
سالیق مختلفی  ،تحریر نوشتجات اسناد نوع چاپ نامرغوب بوده و در

شود که شکل و ظاهر این اسناد نیز دخالت دارد و همین امر سبب می
لذا  .از حالت استاندارد خارج شده و موجبات جعل را فراهم نماید

تجدیدنظر در چاپ و تحریر اسناد هویتی اقدام مناسبی در مستحکم 
 .ساختن اسناد هویتی خواهد بود

در مهرهاي فعلی که براي ممهور ساختن  :مهر برجسته استفاده از -
شود که رود غالباً از جوهر استامپ استفاده میاسناد هویتی بکار می

دهند و همین حتی با رطوبت جزئی شکل ظاهري خود را از دست می
اي در جعل اسناد هویتی خواهد امر مستمسکی براي جاعلین حرفه

، بکارگیري مهر برجسته است که ضعفاز شیوه هاي مقابله با این .بود
بینی آن نیز مقدمات و شرایطی را الزم دارد که بایستی در مراحل پیش

روکش پالستیکی، وضعیت . براي اجراء این طرح مورد توجه قرار گیرد
برداري از سند و سایر مالحظات از جمله مقدمات مورد نیاز براي کپی

 .استفاده از مهر برجسته است
مطالعات انجام شده در  :بوسیله اسکن بر روي سند چاپ عکس -

پذیرترین قسمت ترین و آسیباین پژوهش نشانگر این است که ضعیف
مربوط به محل الصاق عکس است که جاعلین جهت  ،اسناد هویتی 

استفاده از اسناد هویتی با کوچکترین اقدام عکس سند را جابجا نموده 
ذا مقابله با این امر نیز با برقراري ل. نمایندبرداري میو از آن بهره

استحکام مناسب در محل الصاق عکس میسر خواهد شد براي این امر 
توان از نصب روکش پالستیکی بر روي عکس پس از الصاق آن هم می

ها امروزي عکس توان از با استفاده از تکنولوژياستفاده نمود و هم می
ه مورد دوم مطمئن دارنده بصورت اسکن بر روي سند چاپ شود ك

چاپ و تکثیر سند با  ،باشد و تنها ضعف متصور در این زمینهمی
  .اي استامکانات رایانه

در حال حاضر  :استفاده ازتکنولوژي هاي پیشرفته اسناد هویتی
برخی اسناد هویتی بصورت دستی صادر شده و تمام مراحل ثبت نام، 

شود که در و سنتی انجام میصدور و غیره با همان شیوه هاي قدیمی
این مسیر، امکان جعل یا جابجایی مشخصات متقاضی یا سوء استفاده از 

بود و دور از انتظار نخواهد  ،مهر و تقلید از امضاهاي مسئولین مربوطه
  .باشد، موجود میینه هاي جعل، در مراحل صدور سندیکی از زم

 :تکنولوژي کارت هاي هوشمند 
 : انواع کارتهاي هوشمند) الف

برجسته سازي بر روي کارت به عنوان : 9کارتهاي برجسته) 1 الف-
 .ترین روش در اسناد هویتی مورد بهره برداري قرار گرفته استقدیمی

اد عالئم برجسته روي کارت که براساس استاندارد در این روش با ایج
گیرد کارت شناسایی طراحی شده و این عالئم خاصی صورت می

  .برجسته بصورت بصري قابل خواندن است
در این کارتها، اطالعات بصورت  :20کارت هاي مغناطیسی) 2 –الف

الکترونیکی بر روي نوارهاي مغناطیسی موجود بر روي کارت ثبت شده 
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نوار  .شودوسط هد موجود در دستگاه هاي کارت خوان خوانده میو ت
 2و  1مغناطیسی روي کارت شامل سه تراك است که تراکت هاي 

 . خواندنی و نوشتنی است 3خواندنی و تراك 
جدیدترین شکل از خانواده کارتهاي  :کارتهاي هوشمند )3 –الف

 .باشدالکترونیکی میشناسایی و اعتباري است که محتواي یک تراشه 
برتري این کارت ها نسبت به سایر اسناد، امنیت بیشتر در نگهداري 

حجم باالي حافظه، توانایی خواندن و نوشتن مکرر در حافظه  ،اطالعات
این کارت ها به دو . باشدکارت و پردازش اطالعات بر روي کارت می

 . ندشودسته کارت هاي حافظه و کارت هاي پردازنده تقسیم می
شوند و قابلیت کارتهاي حافظه، معموالً براي کارکرد خاصی تهیه می

 . انعطاف ندارند مانند کارتهاي تلفن
توان برنامه مورد نظر را بر اساس کاربرد کارت، در کارتهاي پردازنده، می

کارت هوشمند مورد نظر که مبتنی  21 توسط ابزار توسعه برنامه نویسی
 . باشد، طراحی نمودل اجراي پردازنده کارت میبر دستور العمل هاي قاب

این کارتها قابلیت ثبت داده هاي  :کارتهاي حافظه نوري) 4 –الف
باشند و اطالعات بصورت رمز شده بر روي چندین مگابایتی را دارا می

شوند و عملیات شناسایی و یا سایر پردازش ها کارت ذخیره می
  .ت پذیردتوانند توسط بخش هوشمند کارت صورمی

است که این ماده ارزان  PVCجنس کلیه کارتهاي ذکر شده از ماده 
باشد و قابلیت کاربردي ترین مواد جهت ساخت کارتهاي هوشمند می

  .وجود دارد PVCباالیی براي 
کارت هاي هوشمند ویژگی هاي  :فواید کارت هاي هوشمند) ب 

استفاده از آن ها منحصر به فردي دارند که افراد و سازمان ها را به 
 ،توان به امنیتاي این کارت ها میاز جمله مزاي. کنندترغیب می

 . هوشمندي و سهولت اشاره نمود
سازمان ثبت احوال کشور نیز به عنوان مرجع امور هویتی کشور، در نظر 

دارد تا طی یک طرح برنامه ریزي شده، کارت هاي ملّی هوشمند را 
نموده که این کار به صورت پایلوت در جایگزین کارت هاي ملّی فعلی 

استان قم آغاز و پس از تجزیه و تحلیل فنی در استان هاي دیگر اجرائی 
کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک .. خواهدشد

و حرکت به سمت جامعه اطالعاتی، این فرصت را فراهم می کنند تا 
یتالی شده موجب توزیع عادالنه افراد به شیوه اي امن وارد فضاي دیج

. فرصت ها، کاهش بسیاري از هزینه هاي دولت، مردم و بنگاه ها شود
 .که می تواند نقش به سزایی در پویایی اقتصادي داشته باشند

هاي شناسایی دیگر، اولین کارت ملّی هوشمند مثل تمام کارت
م، اطالعات به این منظور ابتدا در زمان ثبت نا. اش شناسایی استوظیفه

این اطالعات، اقالم هویتی . شودصاحب کارت روي کارت قرار داده می
مثل نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد و مواردي از این قبیل را 

به این ترتیب هر کجا که نیاز به اطالعات هویتی صاحب . شودشامل می
یجیتالی تواند کارت خود را ارائه دهد و به صورت دکارت باشد، وي می

شناسایی الکترونیکی موجب کاهش تقلب در شناسایی . شناسایی شود
 .شودمی

کاربرد اصلی دیگر کارت ملّی هوشمند، تصدیق هویت است، اما تصدیق 
هویت بر خالف کارت هاي سنتی در اینجا تنها به عکس محدود 

صاحب ) اثر انگشت(عالوه بر عکس، اطالعات بیومتریکی . شودنمی
از همه مهمتر اینکه اطالعات . تواندروي کارت قرار گیردمیکارت نیز 

این به این معنی . بیومتریکی به صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند
برداري که به حسگر اثر انگشت مجهز است، است که در یک مرکز بهره

صاحب کارت بعد از قرار دادن کارت در کارتخوان، انگشت خود را روي 
کند که آیا اثر دهد؛ سپس سیستم بررسی میقرار میحسگر اثر انگشت 

انگشت صاحب کارت با اثر انگشتی که روي کارت به صورت الکترونیکی 
در صورت یکسان بودن امکان ادامه . ذخیره شده یکسان است یا خیر

به این ترتیب امکان جعل هویت به حداقل . عملّیات وجود خواهد داشت
 .رسدمی

گیرد، م دیگر که روي کارت ملّی هوشمند قرار مییکی از کاربردهاي مه
تواند به این ترتیب، صاحب کارت می. کاربرد امضاي دیجیتال است

 .اسناد الکترونیکی را در فضاي دیجیتال امضا کند
کارت ملّی هوشمند به عنوان یک کلید ورود مناسب براي کاربردهایی 

ها، سالمت الکترونیکی و کاربردهاي همچون هدفمند کردن یارانه
انتخابات و سایر خدمات شهروندي، با هماهنگی نهادهاي ذیربط، 

هاي تواند قابل استفاده بوده و به عنوان یکی از مقدمات و زیرساختمی
با استفاده از کارت ملّی هوشمند، امکان . مطرح است دولت الکترونیک

 .شودورود امن و قابل اطمینان در فضاي دیجیتال فراهم می
امضاي دیجیتال از نظر کاربرد، همان امضاي سنتی است؛ اما در فضاي 

تواند از طریق سند، می/در اسناد کاغذي، گیرنده یک نامه. دیجیتال
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سند جعلی /ن را حاصل کند که نامهامضاي شخص فرستنده، این اطمینا
سند بار /سند، براي امضا کننده نامه/همچنین امضاي یک نامه. نیست

 .تواند امضاي سند را انکار کندقانونی به همراه دارد و نمی
کارت ملّی هوشمند این بستر را هم براي فرستنده و هم گیرنده سند 

ایده . سی کنندکند که اسناد را امضا، و صحت آن را بررفراهم می
یک چکیده از سند فرستنده به : امضاي دیجیتال بسیار ساده است

این . آیدشود و به صورت یک بسته در میصورت دیجیتالی تهیه می
شود و بسته حاصله امضاي بسته به کمک کارت فرستنده کد می

. گیرددیجیتال نام دارد که در انتهاي نامه به صورت دیجیتالی قرار می
. شودهمراه امضاي دیجیتال در انتهاي آن به گیرنده ارسال می متن به

شود، در طرف گیرنده، متن اصلی نامه به همان روش باال خالصه می
شود و با بخش امضا دیجیتال نیز با کمک کارت گیرنده کدگشایی می

شود در صورتیکه این دو با هم برابر باشند به چکیده بسته مقایسه می
 .، نامه را امضا نموده استمدعی ه همان شخصاین معنی است ك

هاي یکی دیگر از امکاناتی که در کارت ملّی هوشمند قرار دارد، ویژگی
عکس و اثر انگشت صاحب کارت به . بیومتریکی صاحب کارت است

به این ترتیب امنیت . شودصورت الکترونیکی در کارت وي ذخیره می
دیگر هر کس با . رودي باال میااستفاده از کارت به طور قابل مالحظه

وارد کردن یک رمز عبور ساده امکان استفاده یا سوء استفاده از یک 
براي استفاده از کارت حتما باید صاحب کارت حضور . کارت را ندارد

داشته باشد تا اثر انگشت وي به صورت دیجیتالی با اثر انگشتی که در 
سه و تطبیق داده شود و هنگام ثبت نام در کارت ذخیره شده است مقاي

 .شودسپس اجازه استفاده از امکانات کارت به وي داده می
کارت ملّی هوشمند، یک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به 

البته . توان به اطالعات درون آن دسترسی پیدا کردیک کارتخوان، می
که  شونداطالعات درون کارت ملّی هوشمند به طور امنی نگهداري می

در واقع . کندهاي غیرمجاز به آن جلوگیري میخود کارت از دسترسی
یکی از مزایاي اصلی کارت ملّی هوشمند، نسبت به کارت ملّی کاغذي، 

همین امنیت باالي آن چه به لحاظ بصري و چه به لحاظ دیجیتالی 
تري را با ضریب توان اطالعات محرمانهبه این ترتیب می. باشدمی

 .التر روي کارت ملّی هوشمند نگهداري کرداطمینان با
سازي کارت تا کنون کشورهاي مختلفی اقدام به طراحی و بعضاً پیاده

تقریباً تمامی کشورهاي حوزه . اندملّی هوشمند در کشورشان کرده

خلیج فارس و اکثر کشورهاي خاور دور پروژه کارت ملّی هوشمند را 
کنگ مالزي و سنگاپور و هنگ در آسیا کشورهایی مثل. اندشروع کرده

اند و هم اکنون کارت ملّی هوشمند دارند که در این زمینه، پیشرو بوده
 .توانند از این کارت براي ارائه خدمات مختلف استفاده کنندمی

کشورهاي مختلف بر اساس نیاز و امکانات موجود، کاربردهاي متفاوتی 
اما نکته مشترك در اکثر . اندرا روي کارت ملّی هوشمند خود گنجانده

 .موارد، شناسایی و تصدیق هویت به صورت دیجیتال است
از جدیدترین ابزارهاي تکنولوژي  یکی:تکنولوژي نقطه هوشمند

ویژگی اصلی این تکنولوژي، . اطالعات، تکنولوژي نقطه هوشمند است
  .باشدکوچک بودن و قابل نصب بودن بر هر چیزي می

 : شوند ه هوشمند به چهار دسته تقسیم میمهمترین قابلیت هاي نقط
توان در شناسایی محصوالت و تولیدات از این وسیله می: شناسایی -1

استفاده نموده و از تقلب و تخلفات احتمالی جلوگیري کرد و استفاده 
از آن یکی از موثرترین راه ها براي خنثی کردن طرح هاي جعل و 

  .باشدسوء استفاده می
اطالعات هر محصولی و هر سندي در نقطه  :قابلیت ردگیري  -2

شود و خدمات ارائه شده براي دارنده آن مدارك هوشمند حفاظت می
  .توان در نقطه هوشمند درج نمودرا می

توان می ،با استفاده از نرم افزار هاي کاربردي: مدیریت داده -3
دسترسی به اطالعات و حافظه نقطه هوشمند را کامالً مشخص نمود و 

  .تفاده افراد غیر مسئول جلوگیري کرداز اس

توان اطالعات مندرج در می ،با استفاده از کدهاي انتخابی: ایمنی -4
نقطه هوشمند را کامالً مشخص نموده و از دسترسی افراد دیگر 

 .محافظت نمود

 ،یکی از روش هایی که اخیراً متداول شده است:تکنولوژي هولوگرام 
سازي و باال بردن ضریب اطمینان استفاده از هولوگرام جهت ایمن 

هیچ یک از ابزارهاي آشکار که براي ایمن سازي . باشداسناد مهم می
گردند به اندازه هولوگرام مطمئن و قابل استناد اسناد استفاده می

شناسایی محصوالت اصلی از  ،نیستند و قابلیت آن در ایمنی اغلب اسناد
 . تقلبی و غیره به اثبات رسیده است

به اینکه تهیه و ساخت هولوگرام کاري پیچیده و مستلزم تجهیزات نظر 
پیشرفته و گران است، امکان جعل آن بسیار محدود خواهد بود و در 
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صورتی که از روش پرس داغ براي نصب هولوگرام روي کارت استفاده 
  .باشدشود، امکان جدا کردن برچسب هولوگرام غیر ممکن می

یشتر در تجارت کاال مورد استفاده است و این روش ب:تکنولوژي بارکد
ابزاري جهت مدیریت داده در انواع کاربردهاي صنعتی و اطالعاتی است 

و از مواد مختلفی از جمله کاغذ، پلی استر و سایر مشتقات پالستیک 
 . شودساخته می

 نتیجه گیري

ثبت وقایع حیاتی بوسیله بزرگان عشایر و قبایل و محالت، سابقه 
ارد اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال دیرینه د

امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد . آغاز گردید 1297کشور در سال 
و مدارك رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارك دریافت خدمات و 

بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و . حقوق شهروندي فراهم می گردد
در تمام ..) .مانند شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی و(مدارك پایه اي 

شئون زندگی اداري و اجتماعی مردم مراقبت هاي حفاظتی و امنیتی 
آن ضرورتی اساسی است، بنابراین براي حمایت و حراست از این اسناد، 

،اما عالوه بروضع قوانین مبارزه جرایم و مجازاتهایی وضع می شود
ایفا می نماید که مهمترین عامل در این  غیرکیفري نقش پررنگ تري

رویکرد پیشگیري است که جرم شناسان الگوهاي مختلفی را در این 
 .خصوص ارائه نموده اند

رویکرد دوم باال بردن ضریب امنیت اسناد می باشدکه عامل مهمی در 
 .مبارزه غیرکیفري با عوامل جرم زا در جامعه محسوب می گردد

ایت نکات ذیل نیز می تواند عامل موثري در عالوه بر موارد فوق رع
 :اتقان اسناد هویتی محسوب گردد

حفظ امورحاکمیتی، خودداري از توسعه وظایف فعلی و واگذاري . 1
 .امورتصدي گرایانه به بخش خصوصی

ارائه آموزش همگانی و آموزش دائم کارکنان بمنظور رعایت اصول . 2
.ناد جعلیامنیتی وکشف و شناسایی و مبارزه با اس  

اعمال نظارت براماکن و بروز نمودن مقررات و سازکارهاي داخلی و . 3
 .نظارتی

باالبردن ضریب امنیتی اسناد، استفاده از اسناد الکترونیک، مهرهاي . 4
.. .برجسته، هلوگرام و  

.تدابیر پیشگیرانه  از قبیل دما،رطوبت و نور. 5  

الکترونیک بر اسناد صادره و آرشیو الکترونیکی اسناد و نظارت . 6
.بازرسی دائمی گردش کار  

 
 پی نوشت ها

ترجمه مهدي کی نیا،  ، جرم شناسی کاربردي،ریموند گسن -1
 68صفحه  1375انتشارات کی نیا، سال 

، 1377، سال ، چاپ دومه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهرانلغت نام -2
 1265، ص 10جلد 

 ،کتابخانه ملی ایران انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات -3
  8460ص  ،8جلد 

 ،مبسوط در ترمینولوژي حقوق ،جعفري لنگرودي، محمد جعفر -4
  3898ص  ،5جلد  ،1378چاپ اول سال  ،انتشارات گنج دانش

ص  ،2جلد  ،انتشارات امیرکبیر ،فرهنگ فارسی ،عمید، حسن -5
1235 

جلد  ،انتشارات موسسه دهخدا ،لغت نامه دهخدا ،دهخدا، علی اکبر -6
 967ص  ،9
 ،انتشارات دانشگاه تهران ،لغت نامه دهخدا ،دهخدا، علی اکبر  -7

  1452ص  ،10جلد 
جلد  ،انتشارات دانشگاه تهران ،لغت نامه دهخدا ،دهخدا، علی اکبر -8

  354ص  ،10
ماده یک آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و   -9  

 1376ي مصوب کدپستی براي کلیه اتباع ایران
 1392سال قانون مجازات اسالمی) 523(754ماده  -10   
 ،انتشارات موسسه دهخدا ،لغت نامه دهخدا ،علی اکبر ،دهخدا -11  

 .573ص  ،4جلد 
 .10پیشین ص  ،سلیمان پور، محمد -12
انتشارات گنج  ،جعل اسناد در حقوق ایران ،سلیمان پور، محمد  -13  

 .7ص  ،1341سال  ،دانش
  .سوره بقره 182قرآن مجید، آیه   -14    

انتشارات  ،کالهبرداري  در حقوق ایران ،حبیب زاده، محمد جعفر -15     
  .19ص  ،1374سال  ،دانشگاه شاهد
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چاپ  ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،حقوق تجارت ،عرفانی، محمود -16    
 222ص  ،8
  284ص  ،همان منبع ،گلدوزیان، ایرج -17   
ولیدي، محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصی جرائم بر ضد امنیت و  -18  

  379چاپ  ،232، ص آسایش عمومی
19.  Emossed card 
20.Magnetic – stripe card  
21.  developer kit 

  منابع

آشوري، محمد، آئین دادرسی کیفري، جلد اول، انتشارات سمت،  -1

  1375سال 

آخوندي، محمود، آئین دادرسی کیفري، جلد اول، انتشارات وزارت  -2

 . 1368ارشاد، سال 

، انتشارات گنج جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمینولوژي حقوق -3

  .1377، سال دانش، چاپ نهم

 ،انتشارات دانشگاه تهران ،نامه دهخدالغت ،علی اکبر ،دهخدا -4

  .1377از دوره جدید سال  ،چاپ دوم

 ،ترجمه مهدي کی نیا ،جرم شناسی کاربردي ،گسن ،ریموند -5

  1370سال  ،انتشارات کی نیا

انتشارات دانشگاه  ،گلدوزیان، ایرج، حقوق جزاي اختصاصی -6

 1383تهران، مهر 

 ،جرائم علیه اموال  و مالکیت ،حسین ،میرمحمد صادقی -7

  1378سال  ،انتشارات میزان

علیه جرائم (حقوق جزاي اختصاصی ،، محمدصالحولیدي -8

  1388سال  ،انتشارات امیرکبیر ،1جلد ) اموال

 قانون مجازات اسالمی -9

 مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال -10

شهریاري، مجید، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی، پایان نامه  -11

  1376کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، سال 

جرائم بلقیسیان فرد،احمدي،تقوي،جعل اسناد هویتی و نقش آن در  -12

دانشگاه علمی و کاربردي واحد  ،علیه اموال، پایان نامه کارشناسی ارشد

 88تابستان کانون سردفتران و دفتریاران،

، روابط میان پیشگیري وضعی و کنترل جرم، ترجمه گسن، ریمون -13

، سال 2ي، مجله تحقیقات حقوقی، شماره علی حسین نجفی ایرند آباد

1377  
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 :معرفی آثار پژوهشی

  

 : با عنوان طرح پژوهشی

بررسی چگونگی طراحی نظام ثبتی مهاجرت در شناسایی مناطق 

 ١١مهاجر پذیر و مهاجر فرست

 )کوششی جهت ثبت لحظه اي مهاجران وارد شده و خارج شده(

 زادهرضا ولی : مجري طرح
 سمیه غالم زاده، مهدي مصدق: همکاران

 : چکیده

در مهاجرتها جمعیت وارد شده به هر منطقه تاثیراتی بر 

جامعه بر جاي می گذارد و همچنین تاثیراتی نیز می پذیرد 

هر چند در مهاجرتهاي داخل کشوري نسبت به مهاجرتهاي 

خارجی این تاثیرگذاري و تاثیرپذیري می تواند کمتر باشد 

در  .ي پرداختن به آن از اهمیت ویژه اي برخوردار استول

این تحقیق بیشتر به وضعیت موجود استان یزد و 

شهرستانهاي تابعه در خصوص مهاجر پذیر یا مهاجر فرستی، 

علل آن، تاثیر مهاجرت بر وضعیت جمعیتی، باروري، مرگ و 

میر، ازدواج و طالق، بررسی نقش مراکز دانشگاهی همچنین 

 .تهیه شده است ت اداره کل ثبت احوال استان یزداین طرح با حماي  -١
 

نقش شرایط محیطی در مهاجرت پرداخته شده بررسی 

در این مجموعه اشارتی داریم به مجموعه آمارهاي . است

سرشماري نفوس و مسکن و سازمان ثبت احوال کشور و 

براساس داده هاي ثبت شده تغییرات جمعیتی را نشان می 

به علت ها می پردازیم و طبق داده هاي جداول نشان . دهیم

شده و خارج شده از استان و می دهیم جمعیت وارد 

شهرستانها در چه رده هاي سنی و به چه دالیلی دست به 

توجه به فراوانی ها در تقسیمات مربوط به . مهاجرت زده اند

علت مهاجرت به ما کمک می کند نتیجه سیاستهاي دولت 

 .ها را در زمینه هاي اقتصادي، اجتماعی، رفاهی ببینیم

د در راه شناساندن مهاجرت امیدواریم این مجموعه بتوان

استان یزد به پژوهشگران موفق باشد و همچنین براي 

 . محققین راه گشا باشد

  :واژگان کلیدي

 ،مهاجرت، محل تولد، غیر ساکن و جمعیت ساکنجمعیت، 

 فعلی، محل اقامت قبلی و مهاجران وارد شده

 طرح پژوهشی
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 :پژوهشیمعرفی آثار 

 

 : با عنوانبرنامه ریزي پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته 

  ارزیابی اثربخشی پودمانهاي آموزشی اداره کل ثبت احوال
  استان خوزستان 

 ٢1 يروانه مظفري وانانپ

 :چکیده

هاي ضروري و  عملیات آموزش و بهسازي از فعالیت
انسانی با شرایط متغیر سازمان و مستمر براي تطبیق نیروي 

محیط می باشد و آموزش، ابزاري است که به وسیله فنون و 
می ها یاري  روشهاي مختلف، مدیران را در اداره سازمان

اندازه  ایجاد یک نظام اداري مطلوب و مناسب، تا. ساندر
توانمندیهاي نیروي انسانی  ارتقاء زیادي به کمک آموزش

این پژوهش ارزیابی اثربخشی  هدف .امکان پذیر است
هاي آموزشی اداره کل ثبت احوال خوزستان  پودمان

پژوهش  .الگوي کرك پاتریک بود 3 و 2 و براساس سطوح ا
نظر گردآوري اطالعات به  حاضر از حیث هدف کاربردي و از

در این پژوهش کلیه . پیمایشی است روش توصیفی-
مشخص شده  که در سه دوره آموزشی )نفر 323(کارکنانی 

در این  .عنوان نمونه انتخاب شدنده شرکت کرده بودند ب
پژوهش از دو نوع پرسشنامه محقق ساخته نظرسنجی ویژه 

همچنین براي  .کارکنان و نظر سنجی مدیران استفاده شد

   کارشناس اداره کل ثبت احوال استان خوزستان  -١

پس  پیش آزمون و سنجش میزان افزایش یادگیري از 
براي بررسی سؤاالت پژوهش از آزمون  .آزمون استفاده شد

یافته هاي حاصل از این پژوهش با . خی دو استفاده شد
توجه به تحلیل آماري نشان داد که کارکنان ثبت احوال 

کیفیت محتواي آموزشی، نحوه تدریس و  خوزستان از
مدیریت پودمان هاي آموزشی رضایت باالیی داشتند، 

همچنین دوره هاي آموزشی اداره کل ثبت احوال خوزستان 
مهارت و بهبود  آگاهی و افزایش دانش،در افزایش میزان 

 .  رفتار سازمانی کارکنان مؤثر بوده است
 

ارزیابی، اثر بخشی، پودمان هاي آموزشی،  :واژه هاي کلیدي
 الگوي کرك پاتریک 

 

 

 پایان نامه
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 :پژوهش پایهمقاله 

 

مطالعه و بررسی جمعیت مکان محور و نقش سازمان ثبت 

  احوال کشور

 ٣4 مهدي جمالی

 :چکیده

که ارتباط  داردهایی از علوم قرار در زمره رشته شناسیجمعیت
در نیمه دوم قرن بیستم . تنگاتنگی با توسعه و پایداري آن دارد

هاي جمعیتی به درون مشیها و خطاي سیاستبه طور فزاینده
هاي توسعه راه پیدا کرد و جمعیت به عنوان عاملی درونی برنامه

سازمان ثبت  .ار گرفتهاي توسعه مدنظر قرریزينیز در برنامه
اداره و نمایندگی در سراسر کشور  600با داشتن احوال کشور 

به صورت برخط اقدام به  که  این ادارات در نقاط مختلف کشور
ثبت اطالعات وقایع حیاتی و مهاجرت در پایگاه اطالعاتی 

 .جمعیت کشور و تولید و انتشار آمارهاي حیاتی می نماید

گیرد، یک طریقه ت از دو راه انجام میمطالعه جمعی :اافته هي
عبارت از عکسبرداري در زمان معین از وضع جمعیت و طریقه 
دیگر بررسی حرکات جمعیت از راه ثبت عوامل تشکیل دهنده 

موضوع و رصد کردن حرکات جمعیتی فرایند مهاجرت  .آن
ست که نه تنها حجم و رشد جمعیت یک جامعه را يپیچیده ا

اي را در می دهد، بلکه تغییرات قابل مالحظهتحت تأثیر قرار 
سازمان ثبت احوال کشور  .کندساخت و توزیع جمعیت ایجاد می

در راستاي ارائه آمارهاي جمعیتی و بویژه در ارائه آمارهاي 
جمعیتی مکان محور از ثبت کدپستی بعنوان یکی از مبادي 

لیتهاي ورود اطالعاتی استفاده مینماید که با در نظر گرفتن قاب

   معاون اموراسناد هویتی اداره ثبت احوال شهرستان قزوین  -4

سیستم کدینگ و گردآوري داده ها از کسانی که در مقاطع 
زمانی مختلف که جهت ثبت وقایع و دریافت خدمات به ادارت 

تابعه مراجعه مینمایند، آمارهاي ارائه شده به روز و قابل استفاده 
 .در پروژه هاي علمی و تحقیقاتی کشور میباشد

رد، حجم سرشماري به هر روشی که صورت گی:يريجه گينت
عظیمی از اطالعات خـام مهیا می شود که باید این اطالعات 

طبقه بندي گردیده و براي استفاده در بخش هاي مختلف براي 
هاي اجرایی همچون دستگاه. برنامه ریزي مورد آنالیز قرار گیرند

وزارت بهداشت، درمان و سازمان ثبت احوال، مرکز آمار ایران، 
لید آمار و اطالعات جمعیتی و آموزش پزشکی مسئولیت تو

هاي مختلف اعم از ترکیب سنی، جنسی هاي آن در حوزهویژگی
جمعیت، وضعیت معیشت و اقتصادي خانوارها، سطح تحصیالت 

گیري خانواده، اشخاص جامعه، وضعیت ازدواج و شکل
المللی، سالمت بهداشت فردي و هاي داخلی و بینمهاجرت

موده با حقق در این مقاله تالش نجمعی را بر عهده دارند که م
سازمان ثبت احوال کشور درخصوص  توجه به قابلیتهاي متنوع

آمارهاي جمعیتی مکان محور به روز در کشور، نمایی از استفاده 
از  پتانسیلهاي موجود این سازمان در جهت استخراج فیلدهاي 

 .مورد نیاز مراکز علمی تحقیقی کشور را بیان نماید

کدپستی، مکان جرت، حرکات جمعیتی، مها:کلمات کلیدي
 .آمارهاي جمعیتی سازمان ثبت احوال، محور،

 :مقدمه
تعامل جمعیت و توسعه و اهمیت فزاینده این تعامل، 

هایی از علوم قرار داده است شناسی را در زمره رشتهجمعیت
در چند . که ارتباط تنگاتنگی با توسعه و پایداري آن دارند

ریزي توسعه، جمعیت عمدتاً به عنوان امهدهه اول شروع برن

 مطالعه و بررسی جمعیت مکان محور و نقش سازمان ثبت احوال کشور
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در نیمه دوم قرن . شداي و بیرونی تلقی میعاملی زمینه
هاي مشیها و خطاي سیاستبیستم به طور فزاینده

هاي توسعه راه پیدا کرد و جمعیت جمعیتی به درون برنامه
هاي توسعه ریزيبه عنوان عاملی درونی نیز در برنامه

ظیفه اصلی سازمان ثبت احوال کشور و مدنظر قرار گرفت
همانطور که میدانیم سازمان ثبت . ثبت وقایع حیاتی میباشد

اداره و نمایندگی در سراسر  600با داشتن احوال کشور
این ادارات در نقاط مختلف کشور به صورت ر که  کشو

برخط اقدام به ثبت اطالعات وقایع حیاتی و مهاجرت در 
دو در کنارانجام .کنندکشور میپایگاه اطالعاتی جمعیت 

ماموریت اصلی ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و مهاجرت، 
ماموریت مهم دیگري صدور اسناد هویت و تابعیت ایرانیان 

 .دارد و آن تولید و انتشار آمارهاي حیاتی است
به لطف خداوند سازمان ثبت احوال توانسته است به مدد 

نات نرم افزاري نیروهاي متخصص و بهره گیري از امکا
روز و بهره برداري از پتانسیل باال و استفاده بهینه از این 

با . نیرو ها در ثبت به موقع وقایع حیاتی موفق عمل کند
فشردن تنها یک کلید میتوان هرم سنی جمعیت را مشاهده 

اما این سازمان در این مرحله از رشد به این مهم . نمود
زي در این مسیر است که بسنده نکرده و در حال برنامه ري

از تمامی امکانات خود درجهت ثبت لحظه به لحظه 
در مقاله  .جمعیت و همچنین حرکات جمعیتی گام بردارد

پیش رو محقق تالش نموده است با ارائه شناختی کلی از 
مفهوم مهاجرت منابع موجود سازمان جهت بررسی بیشتر 

اي غلبه این پدیده را معرفی نموده و مشکالت و راهکاره
 .بر آن در حد بضاعت بیان نماید

  :شاخص هاي حرکات جمعیتی
تولد و باروري   .1
مرگ و میر   .2
مهاجرت   .3

ازدواج و طالق   .4
بررسی دگرگونی هایی که در طول زمان معین در جمعیت  

منظور از . یک منطقه رخ می دهد، حرکات جمعیتی نام دارد
عبارتی حرکات جمعیت صرفاً حرکـات جغرافیایی و به 

مهاجرت ها نمی باشد، بلکه هر گونه عاملـی که بر تعداد 
سازمان ثبت .جمعیت تأثیر بگذارد را نیز در بر می گیرد

ازدواج و طالق در ،وفات،احوال متولی ثبت وقایع والدت
کشور میباشدکه این سازمان عالوه برانجام این ماموریتها 

مینماید  آمارهاي به روز وقایع فوق را استخراج و منتشر
ولیکن در مقاله حاضر تالش شده است در خصوص 

حرکات مکانی جمعیت یا همان مهاجرت که علی 
۴الخصوص در جوامع باز

که نقش زیادي در نحوه اعمال   5
در  ]1[مهاجرت .سیاستهاي جمعیتی ایفا مینماید بحث شود

ي سازمان ملل چنین تعریف شده شناسنامه جمعیتلغت
تحرك جغرافیایی یا تحرك مکانی  مهاجرت شکلی از :است

گیرد جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می
این تحرك جغرافیایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل 

 .حرکت به مقصد یا محل ورود است
منطقى توزیع و  به مثابه ادامه (migration) هاجرتم

 همجائى جمعیت در مکان جغرافیائی، مترکیب نهائى و جابه
ترین شکل تحرك مکانى جمعیت است که در تمام ادوار 
تحوالت جامعه وجود داشته و در برخى از مراحل تکامل 

دوره انتقال جامعه . کندسزا پیدا مىاجتماعى آن اهمیت به
هاى ماقبل صنعتى به نظام مبتنى بر صنعت شاهد از نظام
هاى کالن از مناطق روستائى به نقاط شهرى و از حرکت

هاى کم توسعه به مناطق توسعه نیافته است که در رزمینس
 پدیده کند و از حالت بسیارى از جوامع شکل حادى پیدا مى

عالوه بر موالید و مرگ و  ،جمعیتی است که در افزایش یا کاهش آن جمعیت باز ٥
 .میر ،مهاجرت نیز تأثیر دارد و در آن مهاجرت آزادانه صورت می گیرد
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مسئله  صورت به (social phenomenon)  اجتماعی
 .شودتبدیل مى (social problem)  اجتماعی

جائى و انتقال مهاجرت در مفهوم جابه طور کلی، واژهبه
جمعیت در مکان با تحرك جغرافیائى جمعیت استعمال 

در تعریف مهاجرت باید مفهوم عام کلمه را از . شودمى
معناى عام کلمه مهاجرت به: مفهوم خاص آن جدا کرد

ترك سرزمین اصلى و سکونت در سرزمین : عبارت است از
معناى خاص آن اجرت بهطور موقت یا دایم؛ و مهدیگر به

ها با عبارت است از نقل مکان انفرادى یا جمعى انسان
بیش (طور دایم یا براى مدتى طوالنى تغییر محل اقامت به

هاى مهاجرت در معناى عام شامل مهاجرت )از یک سال
هاى هاى فصلى براى کار، مهاجرتموقت روزانه، مهاجرت

گردد اما دو مىمیان مدت و بلند مدت و مهاجرت دایمى 
 .شوندگونه نخست در تعریف خاص مهاجرت داخل نمى

مهاجرت در جمعیت شناختى با کوچ مداوم انسان مفهوم 
حرکات جغرافیائى نیز  مع ابتدائى و کوچ عشایرى وجوا

مورد  است و در فاوتکوتاه مدت مانند سفر یا مسافرت مت
از آنجا  .اندرود که نسبتاً استقرار یافتهکار مىهائى بهجمعیت

شناسى انجام مطالعات مربوط به مهاجرت در که در جمعیت
منظور امکان هاى زیادى دارد، بهکل کشور دشوارى

بررسی، به کسى که محل اقامت فعلى و محل تولد او یکى 
 .شودنباشد مهاجر اطالق مى

 :انواع مهاجرت
نظران جمعیتى در مطالعه مهاجرت و انواع آن، صاحب

. اندهائى دست زدهبندىهائى اشاره کرده و به طبقهگونهبه
هاى طبیعى یا هاى خود، از مهاجرتاى در بررسىعده

سخن به میان ) ب(رویه یا کنترل نشده و بى) الف(عادى 
که  سو آن استها از یکآورند و منظور آنها از این مقولهمى

ریزى شده و منظم است یا آیا مهاجرت افراد برنامه
برنامه و غیرمنظم، و از سوى دیگر اینکه آیا مهاجرت بى
صورت عنوان یک پدیده عادى و بهنجار مطرح است یا بهبه

بندى گونه دیگر طبقه .یک مسئله مرضى و نابهنجار
است که در  (W. Peterson) مهاجرت از ویلیام پترسون

: دهدد پنج نوع مهاجرت اصلى تشخیص مىاین مور
مهاجرت  .اجباري، غیراختیاري، اختیارى و جمعی ابتدائی،

ابتدائى کوچ سرگردانان مانند شکارگران، گردآورندگان 
گیرد؛ مهاجرت اجبارى به خوراك و شبانکارگان را در برمى

وسیله دولت اشاره دارد؛ در جائى مردم بهانتقال یا جابه
ختیاري، مهاجرت قدرت تصمیم دارند ولى بنا مهاجرت غیرا

شوند؛ مهاجرت اختیارى عللى وادار به مهاجرت مىبه
معموالً به تحرك افرادى که انگیزه یافتن چیزهاى تازه، 

شود؛ و جوئى و بهبود زندگى دارند اطالق مىحادثه
گیرد که به شکل یک مهاجرت جمعى زمانى صورت مى

 )97؛ 1349رانگ، (شیوه و الگوى گروهى باشد 
: شوداز این نظر، دو نوع مهاجرت دیده مى: زمان مهاجرت

 )دایمى یا براى مدت زیاد(و بلند مدت ) موقت(کوتاه مدت 
از این دیدگاه، دو نوع مهاجرت وجود  :افت طى شدهمس
 .هاى دورهاى نزدیک و مهاجرتمهاجرت: دارد

 از این لحاظ، دو نوع مهاجرت دیده: خواست مهاجرین
صورت مهاجرت ارادى و خودخواسته که معموالً به: شودمى

گیرد، انفرادى براى بهبود زندگى و یافتن کار صورت مى
دلیل صورت انفرادى یا جمعى بهمهاجرت اجبارى که به

 .پذیردهاى اقتصادي، سیاسى و غیره انجام مىضرورت
در رابطه با حدود ملى و سیاسى یک کشور  :لمرو سیاسىق

. داخلى و خارجی: کنیمنوع مهاجرت برخورد مى به دو
توانند مى (internal migration)  هاى داخلیمهاجرت 
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شهر به شهر، روستا به : در سه سطح مورد مطالعه قرار گیرند
.شهر و روستا به روستا  external)  هاى خارجیهاجرتم�

migration) اي، منطقه: شوندنیز در سه الیه دیده مى
 .اياى و میان قارههدورن قار

  برون مرزي در مورد یک سرزمین، مهاجرت خارجى یا 
هرگاه سرزمین . متضمن عبور از مرزهاى آن سرزمین است

مورد بحث کشور مستقلى باشد، عبور از مرزهاى آن را 
 (international migration)  المللیبین مهاجرت 

مهاجرت در داخل یک کشور، یعنى حرکت از یک . خوانند
درون  قسمت کشور به قسمت دیگر آن را مهاجرت داخلى یا 

المللى مهاجران را به هاى بیندر مهاجرت.خوانندمى  مرزي
 :کنندچهار گروه عمده تقسیم مى

مهاجران دایمى که در شرایط خاص زمانى به برخى از  .1
یا مهاجرت  (brain drain)  مغزها فرار . روندکشورها مى

 .انددسته صاحبان تخصص و علم از این
ترین مهاجران مهاجران در جستجوى کار که عمده .2

 .دهندالمللى را تشکیل مىبین
علت وجود موانع مهاجران غیرقانونى و بدون مجوز که به .3

 .کننددر جهت رفت و آمد مجاز، به این نحو عمل مى
جنگى و سیاسى و پناهندگان که در شرایط و آوارگان  .4

 .شوندهاى وخیم در برخى از کشورها دیده مىوضعیت
و محل ورود  (departure)  مبدأ محل خروج مهاجران را 

مهاجرت به . مهاجرت گویند (destination)  مقصد آن را 
و به اعتبار  (emigration)  برون کوچی اعتبار مبدأ را 

مبدأ  ، و منطقه(immigration)  يدورن کوچ مقصد را 
  مهاجر پذیر�و مقصد آن را   مهاجر فرست مهاجرت را 

 .نامندمى
 1385تا  1375از مهاجرت در ایران  روند بررسی

-75، 1355-65بررسی روند مهاجرت طی سه دوره 
دهد که حجم مهاجرت نشان می 1375 -85و  1365

برابر دو  1355-65نسبت به دوره  1375-85در دوره 
شده است و نسبت تعداد مهاجران به جمعیت میان 

درصد در  19به  1355-65ددر دوره صدر 14دوره از 
مرکز آمار ایران، (افزایش یافته است  1375-85دوره 
1386 ،5.( 

 12148148، مجموعاً 1375-85هاي در فاصله سال
نفر محل سکونت خود را ترك کرده و در محلی غیر 

از این تعداد، . اندخود ساکن شده از محل اقامت قبلی
) درصد 0/97(نفر  11783772محل اقامت قبلی 

خارج از ) درصد 14/2(نفر  260495داخل کشور و 
نیز محل اقامت ) درصد 86/0(نفر  103991کشور و 

 11783772از مجموع  .اندقبلی خود را ذکر نکرده
نفري که محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر 

در بین ) درصد 51/40(نفر  4774041اند، داده
در ) درصد 49/54(نفر  7009731هاي کشور و استان

. اندجا شدههاي محل زندگی خود جابهداخل استان
نفر که در محدوده  7009731همچنین از مجموع 

اند، محل استان خود محل زندگی خود را تغییر داده
) درصد 55/ 61(نفر  3898043اقامت قبلی 

 39/44(نفر  3111690شهرستان محل سرشماري و 
هاي دیگر استان محل سرشماري شهرستان) درصد

از سوي دیگر بررسی مهاجران بر حسب  .بوده است
دهد که از مجموع منشأ شهري یا روستایی نشان می

نفر  8389676نفر، محل اقامت قبلی  11783772
و ) مبدأ شهري(نقاط شهري ) درصد 20.71(

) مبدأ روستایی(نفر نقاط روستایی  3394096
.  اندداشته
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نفر که محل اقامت قبلی خود  3394097از مجموع 
 65/68(نفر  2330054اند، را روستا اعالم کرده

 1064043و ) مهاجرت روستا به شهر(به شهر ) درصد
مهاجرت (به سایر نقاط روستایی ) درصد 35/31(نفر 

هاي ادامه بررسی .اندمهاجرت کرده) روستا به روستا
نفر از  7009733آماري گویاي این مطلب است که 

جا مهاجران در داخل استان محل اقامت خود جابه
درصد از کل مهاجران  7/57اند، که این تعداد شده

.  دهدرا تشکیل می 1375-85طی دوره 

-65تعداد مهاجران وارد شده طی سه دوره : 1جدول 
 1375-85و  75-1365، 1335

 تعداد دوره
 نسبت مهاجران به 

)درصد(جمعیت میان دوره   
1335-65 5820625 14 
1365-75 8718770 16 
1375-85 12148148 19 

 

 :منابع اطالعات جمعیتی
شناخته ناقدیم شمارش افراد به وسیله خود آنها مساله در 

بطوریکه عقیده . نموداي بود یا این امر به نظر آنها پلید می
داشتند ملت ها از آن خدا هستند و تنها خداست که تعداد 

تواند اموال زیرا تنها مالک است که می. داندامت خود را می
علیرغم  امروزه نیز. خود را برشمارد و صورت برداري کند

هنوز در  ،در جهانه بوجود آمدپیشرفت ها و تحوالتی 
 . مواردي تعیین تعداد انسان ها تا حدودي دشوار است

گیرد، یک طریقه عبارت مطالعه جمعیت از دو راه انجام می
از عکسبرداري در زمان معین از وضع جمعیت و طریقه 
دیگر بررسی حرکات جمعیت از راه ثبت عوامل تشکیل 

براي . ستتولد، مرگ و میر و مهاجرت ا: دهنده آن مانند
دو نوع روش  این دو نوع مطالعه که مکمل یکدیگر هستند،

 . بررسی وجود دارد
الف ـ سرشماري و آمارگیري نمونه اي که نشان دهنده 

 .وضع جمعیت در یک زمان معین است
ب ـ  ثبت  اطالعات جمعیتی و همچنین اطالعات در باره 

 .حرکات جمعیت
ماري وجود که به اما از مهمترین نکاتی که در مورد سرش

هزینه هاي سنگین   -1این موارد میتوان اشاره نمود؛
گردد از انجام عمل سرشماري سرشماري، اغلب سبب می

به  -2. براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز خودداري شود
عالوه اجراء و نتیجه گیري از عمل سرشماري، مدت زیادي 

ج سرشماري اغلب اشتباهاتی در نتاي -3گیرد و نیز وقت می
شود که کنترل آنها بسیار مشکل است مثالً در مشاهده می

موقع جمع آوري اطالع در مورد سن افراد، اغلب اشخاص 
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کنند ذکر می 5سن خود را به اعداد منتهی شده به صفر یا 
به همین جهت است که گاهی در مطالعات اشکال بوجود 

البته .گرددآید و مطالعه از سیر طبیعی خود خارج میمی
نباید نادیده گرفت که در سرشماري به دلیل اینکه مامور 

آموزش دیده موفق میشود چهره  به چهره با افراد مالقات 
و اطالعات خواسته شده د رفرم پرسشنامه را تکمیل نماید 

که در سرشماري از جوامع . از دقت باالیی برخوردار است
شکل و بزرگ، کنترل چنین موضوعاتی کاري است بسیار م

ولیکن در  .باشدتقریباً در بسیاري از موارد، غیرعملی می
خصوص ثبت اطالعات جمعیتی باید عالوه براینکه براي 

این امر متولی معتبري وجود داشته باشد که اطالعات 
هاي اجرایی همچون سازمان جمعیتی را ثبت نماید دستگاه
و وزارت بهداشت، درمان ثبت احوال، مرکز آمار ایران، 

آموزش پزشکی مسوولیت تولید آمار و اطالعات جمعیتی و 
هاي مختلف اعم از ترکیب سنی، هاي آن در حوزهویژگی

جنسی جمعیت، وضعیت معیشت و اقتصادي خانوارها، 
سطح تحصیالت اشخاص جامعه، وضعیت ازدواج و 

المللی، هاي داخلی و بینگیري خانواده، مهاجرتشکل
 .عی را بر عهده دارندسالمت بهداشت فردي و جم

 :سازمان ثبت احوال کشور و کدپستی
فرایند مهاجرت موضوع پیچیده است که نه تنها حجم و 

رشد جمعیت یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه 
اي را در ساخت و توزیع جمعیت تغییرات قابل مالحظه

مهاجرت از دیرباز به عنوان یک عامل مؤثر . کندایجاد می
جم نیروي کار، توزیع نیروي کار بر حسب مهارت، بر ح

انداز، هاي شغلی، پسآموزش، تخصص و اشتغال، فرصت
مهاجرت همچنین عاملی . گذاري و تولید بوده استسرمایه

آمدهاي اجتماعی و روان شناختی بر مبدأ و است که پی
مهاجرت یک پدیده خالص . مقصد مهاجرت داشته است

اي از که نتیجه مجموعه پیچیدهاقتصادي است  اجتماعی-
. عوامل اجتماعی، روان شناختی، اقتصادي و سیاسی است

مهاجرت همواره یک جز مهم شهرنشینی، توسعه اقتصادي، 
مهاجرت با . تغییرات اجتماعی و سازمان سیاسی بوده است

تغییر پایگاه، شغل و موقعیت مکانی فرد نیز مرتبط 
داخل کشور میتوان  براي  بررسی بیشتر مهاجرت در.است

 :آن را به دودسته اصلی تقسیم نمود
 این نوع مهاجرت که عمدتاً ):درون استان( داخلی-1

فرایندي طبیعی است که  است مهاجرت از روستا به شهر
شوند کارگران اضافی به تدریج از بخش روستایی خارج می

تا نیروي کار مورد نیاز براي رشد صنعتی شهري را فراهم 
رفت که این فرآیند از نظر اجتماعی مفید تصور می. کنند

هایی که تولید شد منابع انسانی از مکاناست زیرا فرض می
هایی که این تولید به مکان اجتماعی آنها اغلب صفر است

نهایی نه تنها مثبت بلکه در نتیجه تراکم سرمایه و 
جا پیشرفت تکنولوژي به سرعت در حال رشد است، جابه

بینی را عمدتاً این خوش ).284، 1383تودارو، (شوند می
مدل توسعه ریکاردو که در آن انباشت سرمایه در صنایع 

د اقتصادي معرفی مدرن را به عنوان نیروي محرکه رش
 افزون این صنایع به نیروي کار، که عمدتاًکرد و نیاز روزمی

در بخش روستایی با بازدهی نهایی صفر و با اقتصاد 
معیشتی در حال فعالیت بودند و در پی آن الگوي دو بخشی 

نهایت عرضه نیروي توسعه لوییس که معتقد به کشش بی
. ن بود، دامن زدکار روستایی براي انتقال به بخش مدر

بر اساس این برداشت، مقادیري از نیروي کار وجود دارند 
که در صورت مهاجرت و خارج شدن از جریان تولید 

نوع تأثیر منفی بر سطح تولید باقی  کشاورزي، هیچ
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ماند مصرف با انتقال این نیرو آنچه باقی می. گذارندنمی
اصطالحاً . رودفرد روستایی است که به شهر می متوسط هر

شود گفته می» نیروي کار عاطل«به این میزان نیروي کار، 
باید حال آن مقدار مصرفی که می). 131، 1380دانا، رییس(

تواند همراه کارگر به بخش شد و اینک میانجام می
صنعتی برود و یا به عبارت دیگر مواد غذایی که با خارج 

مازاد  انداز شود، نوعیتواند پسشدن روستاییان می
تواند به مصرف شهري آورد که میکشاورزي به وجود می

اختصاص یافته، سطح درآمد روستاییان را افزایش داده و از 
وري نهایی نیروي کار روستایی نیز با خارج سوي دیگر بهره

اما تجربه کشورهاي  .دن نیروي کار اضافی افزایش یابدش
در حال توسعه نشان داد که نتایج به همین جا ختم 

شود و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر باعث ایجاد نمی
این عدم . شوداي شدیدي میهاي منطقهعدم تعادل

ها با افزایش شدید عرضه نیروي کار در مقابل آهنگ تعادل
دیگر  کند رشد مشاغل شهري، باعث شد تا اقتصاددانان

جریانی مفید و الزم براي حل مسأله تقاضاي «مهاجرت را 
.  ندانند» در حال رشد شهرها براي نیروي کار

در این نوع مهاجرت ):استان به استان(خارجی -2
افراد غالبا با انگیزه هاي مختلف گرایش به مهاجرت به  

پراکندگی و سن ،شهرهاي صنعتی را دارند که منجر به
با .مناطق کمتر توسعه یافته شده استباالي جمعیت در 

ریزي براي جمعیت، بسیار با اهمیت رنامهرشد این  پدیده ب
ارائه آمار و اطالعات جمعیتی در  که با این شرایط  است،
هائز اهمیتت ریزي استانی تواند در روند برنامهها میاستان

 .تغییرکدپستیممکن نیست مگر با رصد این امر  باشد و 
رقم اول نشانگر کد  5ست که رقمی 10ددي کدپستی ع
رقم دوم بیانگر کد  5و ) مشخصه شهر مقصد(رهسپاري 

رقمی  5هر کد پستی  .است) مشخصه مکانی مقصد(توزیع 

و کد توزیع ) کد شناخت مقصد(شامل دو جزء کد رهسپاري 
کد قطعه یا جزئی از محدوده جغرافیائی ) محل گیرنده(

آن قرار دارد بوده و از عدد یک مقصد که نشانی گیرنده در 
بدین معنی  .به عنوان حد فاصل این دو جزء استفاده میشود

نشان دهنده کد ) 1(که اعداد سمت چپ عدد یک 
رهسپاري و اعداد سمت راست آن نشان دهنده کد توزیع 

به عبارت دیگر در بیشتر کشورهاي جهان  .می باشد
یی کشور خود بمنظور انجام عملیات پستی محدوده جغرافیا

را به قطعات جغرافیایی کوچکتري تقسیم نموده اند و براي 
 .ي انها عالئمی را بکار گرفته اندشناساي

، ز کدپستی در عملیات تجزیهتفکر بکارگیري و استفاده ا
توسط ادارات پست  1950رهسپاري و توزیع از اواخر دهه 

آلمان و ایاالت متحده آمریکا مطرح گردید و بررسیهاي 
در نهایت تقسیم بندي  .اولیه در این ارتباط انجام پذیرفت

محدوده شهرها به محدوده هاي کوچکتر و شناسایی 
هریک از این محدوده هاي کوچک با یک کد و استفاده از 

این کدها بر روي مرسوالت به عنوان بخشی از نشانی 
گیرنده و فرستنده، راهکاري مطمئن براي کاهش حجم 

و افزایش میزان دقت در انجام عملیات  مرسوالت سرگردان
. پستی تشخیص داده شد

:  ]2[سیستم کدینگ پستی در کشور ایران
انجام مطالعات و تحقیقات براي طراحی کدپستی ایران از 

عملیات  1362شمسی آغاز گردید و از سال  1349سال 
پیاده سازي این سیستم شروع شد و این مـرحله طی مدت 

 .رسیدسال به اتمام  17
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کد پستی کشور ایران که  با دقت نظر خاصی طراحی 
عالوه بر رفع نیازهاي درونی و کاربرد موثر در  ،گردیده است

تعامالت وسیع و گسترده اي با دیگر  ،عملیات پستی
سازمانها را موجب شده و سطح این تعامالت از روند رشد 

سیستم کدپستی کشور ایران با  .مناسبی برخوردار میباشد
ارا بودن قابلیت ارائه داده ها و اطالعات بعنوان خروجیهاي د

سیستم و مشارکت در بستر سیستمهاي اطالعات مکانیزه 
CBIS  از جایگاه ویژه اي در محیط ارگانیک کشور

در حال حاضر این سیستم توانایی مشارکت  .برخوردار است
در کلیه سیستمهاي اطالعاتی را دارا میباشد و امکان تولید 

ده ها و اطالعات براي استفاده در سیستمهاي اطالعاتی دا
. یکی از نقاط قوت سیستم کدپستی ایران محسوب میگردد

الزام اختصاص شماره ملی " قانونمفادي از درادامه 
 :مینمائیمرور را با هم م ]6["و کد پستی

وزارتخانه هاي کشور و پست و تلگراف و تلفن  -1ماده 
براي کلیه اتباع ایرانی  ،و مقرراتموظفند با رعایت قوانین 

 .شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها،  -2ماده 

، و مؤسسات دولتی و وابسته به دولتسازمان ها، شرکت ها 
دانشگاه ها، بانک ها، شهرداري ها، نهادهاي انقالب 

اسالمی و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی و شرکت ها و 
مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 

موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط 
سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با 

ت جمهوري اسالمی ایران براي همکاري شرکت پس

شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب 
 .مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و به کار گیرند

کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی  -3ماده
اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفري مربوط 

 .صاحب آن باشداست و باید همیشه همراه 
دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار  تبصره-

باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت  ،خود
 .احوال کشور اطالع دهد

صدور هرگونه کارت شناسایی اداري یا صنفی یا  -4ماده 
بدون درج شماره ملی و  ،گواهینامه رانندگی و مشابه آنها

 .ستکد پستی ممنوع ا
صنفی یا گواهینامه  ،کارت هاي شناسائی اداري تبصره-

رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجراي این 
قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط براي تعویض آنها 

 .به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود
دولت موظف است هزینه هاي اجراي طرح شماره  -5ماده 

پستی را در بودجه دستگاه هاي اجرایی مربوط ملی و کد 
 .پیش بینی نماید

آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه هاي  -6ماده 
ماه تهیه و به  2کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه 

مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و علنی روز چهارشنبه 
سیصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و 

 .به تأیید شوراي نگهبان رسیده است 24/2/1376در تاریخ 



 �و�ش �� ثبت

   1393اسفند ،12، شماره سومسال   
 

Page | 30 

 :]5[قانون مدیریت خدمات کشوري  40ماده 

به منظور ایجاد زیر ساخت اطالعاتی و تمرکز  : -40ماده 
اطالعات در خدمات امور مربوط به استفاده از فناوري 

دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و  ،اداري
و مشارکت کلیه  شرکت پست جمهوري اسالمی ایران

 ،را طراحی" پایگاه اطالعات ایرانیان" ،دستگاههاي اجرایی
 .ساماندهی و اجرا نماید

و  "شماره ملی"ز ا استفاده ااین پایگاه ب: 1 تبصره
ساماندهی، هدایت و اتصال داده ها و از طریق  "کدپستی"

 .اطالعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد
کلیه دستگاههاي اجرایی موظفند تا پایان سال  :2تبصره 
 با  پایگاههاي اطالعات داده هاي مربوط به خود را 1386

آماده  "کدپستی ده رقمی"و " شماره ملی"استفاده از 
 .نمایند

ده توسط سازمان تهیه و به آئین نامه این ما :3تبصره 
 .تصویب هیات وزیران خواهد رسید

سازمان مسئول پیگیري و نظارت بر حسن انجام  :4تبصره 
هرگونه ارائه .کار تکالیف مصرح در این ماده می باشد

شناسایی  خدمات و برقراري ارتباط با مراجعانی که نیاز به
 1388آنها می باشد، از سال افراد و آدرس محل استقرار 

بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههاي 
 اجرایی ممنوع می باشد

سازمان ثبت احوال  و ثبت تغییرات جمعیتی مکان 

 :محور

ارائه آمارهاي جمعیتی علی  برايسازمان ثبت احوال  کشور 
از ثبت  ،ارائه آمارهاي جمعیتی مکان محور الخصوص در

ورود اطالعاتی استفاده کد پستی بعنوان یکی از مبادي 
مینماید که با در نظر گرفتن قابلیتهاي کدینگ و قانونی کد 

پستی که در قسمت قبل بیان گردید در مقاطع زمانی 
مختلفی که متقاضیان به ادارات تابعه جهت ثبت وقایع و 

 .دریافت خدمات مراجعه مینمایندبه ثبت میرسد

 سازمان ثبت احوال کشور و ثبت لحظه به لحظه
 :حرکات جمعیتی

براي اینکه اطالعات حاصل از تغییرات کد پستی محل 
سکونت به روز استخراج گردد  میبایست این اطالعات به 

صورت لحظه به لحظه نیز ثبت گردد ثبت به روز و به 
اصطالح آنالین این اطالعات یکی از بهترین روشهایی 

 و نهایتا.است که به رصد کردن این تغییرات کمک میکند
منجر به این میشود تا  بتوان تحوالت و حرکات جمعیتی را 

سازمان ثبت احوال از جمله دستگاههاي .نیز دنبال نمود
است که هر شخص مرد یا زن باسواد ویا بیسواد روستایی و 
یا شهري در طول عمر خود براي دریافت خدمت چندین بار 

از  که.به ادارات تابعه آن در سراسر کشور مراجعه مینماید
آن عالوه بر ثبت به روز آمارهاي جمعیتی میتوان در ثبت 

در ادامه به برخی .به موقع حرکات جمعیتی نیز استفاده نمود
از پتانسیل هاي این سازمان جهت ثبت آخرین کد پستی 

 :متقاضیان اشاره میگردد

 :ثبت والدت-1

والدت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و  -]3[12ماده 
مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور 

ثبت احوال اعالم شود و والدت اطفال ایرانیان مقیم خارج 
از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد 



 �و�ش �� ثبت

   1393اسفند ،12، شماره سومسال   
 

Page | 31 

ل به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوا
 .کشور اعالم می شود

والدت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور  -]3[13ماده 
و والدت واقع در خارج از کشور بوسیله ماموران  ثبت احوال

 .کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد
ثبت والدت باید مستند به تصدیق پزشک یا  – ]3[15ماده 

که طفل در آن جا متولد ماماي رسمی با موسسه اي 
گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو 

 .نفر گواه ثبت می شود
مهلت اعالم والدت پانزده روز از تاریخ والدت  –تبصره 

روز والدت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز . طفل است
مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که والدت در اثناي 

هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعالم آن از  سفر زمینی یا
. تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود

همانطور که میدانیم براي هر نوزاد ایرانی بالفاصله پس از 
تولد سند ثبت کل وقایع تنظیم و شناسنامه صادر میگردد و 
کلیه اتباع  ایرانی داراي سند هویتی میباشند که این اسناد 

ال بصورت فیزیکی و مکانیزه با امنیت در ادارات ثبت احو
بنابر این از تنظیم سند  وصدور .بسیار باال نگهداري میگردد

شناسنامه نوزاد میتوان به عنوان اولین و مهمترین منبع 
دریافت اطالعات آخرین کد پستی استفاده نمود که تنها از 

 :همین اطالعات میتوان در دو وجه استفاده نمود

به (نی که فرد در آن متولد گردیده کد پستی مکا) الف
در طول زندگی آن فرد )عنوان اولین کد پستی محل تولد 

 .ثبت میگردد

آخرین کد پستی پدر و مادر نوزاد بعنواد افرادي که ) ب
جهت دریافت خدمت در طول زندگی خودبه ادارات ثبت 

 .  احوال مراجعه مینمایند ثبت میگردد

 :صدور شناسنامه مکانیزه -2

به صورت دستی و منفصل از پایگاه  تاچندي پیش شناسنامه
شد اما امروزه به پشتوانه پایگاه اطالعات جمعیت صادر می

شبکه جامع اطالعاتی داخل سازمانی صدور و چاپ  و  کشور
در ذیل به  .شودمی انجاممکانیزه تمام به صورت شناسنامه 

جهت  موادي از قانون ثبت احوال اشاره مینمائیم که در
اجراي این قوانین افراد مجددا نسبت به بروز رسانی 

اطالعات هویتی و کد پستی آخرین محل سکونت اقدام 
 :مینمایند

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است  -]3[43ماده 
شناسنامه هاي موجود در دست مردم را بتدریج تعویض 
نماید و کلیه افراد نیز مکلفند در مهلت هاي معین که 

ثبت احوال کشور طی آگهی و وسایل ارتباط جمعی سازمان 
و به ترتیب گروه سنی تعیین خواهد نمود به مأموران ثبت 

احوال محل اقامت خود براي اعالم هویت خود و وقایع 
حیاتی خود و ارائه مدارك و دریافت شناسنامه نمونه جدید 

وفات ثبت نشده زوج و زوجه و فرزندان نیز . مراجعه نمایند
 .ن مراجعه بایداعالم شودضمن اي

 :]3[قانون ثبت احوال 36ماده 
شناسنامه هاي نمونه جدید افرادي که به سن  – 1بصره ت
سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و  15

سمان انگشت نگاري صاحب آن باشد اثر انگشت و کال
 ). 18/10/63اصالحی (
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تمام با عکس شناسنامه اولیه باید در سی سالگی  -2تبصره 
صاحب شناسنامه پس از . همان سال صاحب آن تجدید شود

رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال براي 
).  18/10/63اصالحی ( تجدید آن مراجعه نماید 

 :صدور کارت هوشمند ملی -3 

هاي شناسایی دیگر، کارت ملّی هوشمند مثل تمام کارت
منظور ابتدا در به این . استشناسایی اش اولین وظیفه

زمان ثبت نام، اطالعات صاحب کارت روي کارت قرار 
این اطالعات، اقالم هویتی مثل نام، نام . شودداده می

خانوادگی، تاریخ و محل تولد و کد پستی محل سکونت و 
به این ترتیب هر . شودمواردي از این قبیل را شامل می

وي  کجا که نیاز به اطالعات هویتی صاحب کارت باشد،
تواند کارت خود را ارائه دهد و به صورت دیجیتالی می

شناسایی الکترونیکی موجب کاهش تقلب . شناسایی شود
کارت ملّی هوشمند به عنوان  .شوددر شناسایی می

تواند موجب اي براي ورود به جامعه اطالعاتی، میمقدمه
هاي ها، کاهش بسیاري از هزینهتوزیع عادالنه فرصت

توانند نقش به این امور می. ها شودو بنگاه دولت، مردم
عالوه بر  .سزایی در پویایی اقتصادي داشته باشند

هاي جدید بعنوان کلید کاربردهاي قبلی کارت ملّی، کارت
ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه 

اطالعاتی، این فرصت را فراهم می کنند تا افراد به شیوه 
همانند دو مورد ذکر .جیتالی شونداي امن وارد فضاي دي

 :شده کارت هوشمند ملی نیز میتواند در سه مرحله ذیل
بروز گردیده و ، اعالم مفقودي)ج، تعویض)ب، دریافت)الف

 .آخرین اطالعات هویتی و نیز کد پستی را ارائه دهد

 :ثبت اعالمیه ازدواج و طالق -5
مکلفند دارندگان دفاتر رسمی ازدواج وطالق  -]3[31ماده 

وقایع ازدواج وطالق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می 
کنند در شناسنامه زوجین نیز درج و امضاء و مهر نمایند 

وحداکثر هر پانزده روز یکبار وقایع ازدواج و طالق و 
رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد روي نمونه هاي 

ریافت مربوط تهیه و به ثبت احوال محل تحویل و رسید د
ازدواج وطالق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور باید . دارند

به وسیله کنسولگریهاي مربوط در دفاتري که از طرف ثبت 
احوال تهیه می شود ثبت و حداکثر هریک ماه یکبار وقایع 

ازدواج و طالق رجوعی را که در دفاتر به ثبت می رسد 
امور روي نمونه هاي مخصوص تهیه و از طریق وزارت 

تغییر  .خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده شود
وضع تأهل افراد از حالتی به حالت دیگر در ظاهر صرفا بر 

ترکیب جمعیت تاثیر گذار است که در حال حاضر در 
سازمان ثبت احوال بصورت الکترونیکی ثبت و بالفاصله 
قابلیت گزارش دهی به روز را داراست که باتوجه به ثبت 

ین آدرس و کد پستی زوجین میتواند منبع مهم دیگري آخر
در جهت رصد آخرین کد پستی و وضعیت مهاجرت در 

 شغل و میزان تحصیالت زوجین،آدرس.-کشور باشد

 :اعالم تغییر نشانی -5

اعالم تغییر نشانی نیز یکی دیکر از درگاههاي ورود 
اطالعاتی است که افراد طی آن مدارك هویتی خود مانند 

ملی را با آخرین  وضعیت کد پستی محل سکونت  کارت
 .خود بروز مینمایند
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 :ثبت وفات -6

وفات هرکس اعم از ایرانی یا خارجی و  -]3[22ماده 
همچنین والدت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله 
پس از والدت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال 

خارج از کشور به ماموران ایرانیان در   وفات. اعالم شود
کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی 

ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعالم می شود وفات 
ایرانیان و خارجیان ساکن کشور را ماموران و نمایندگان 

ثبت احوال و وفات ایرانیان در خارج از کشور را بر حسب 
ان یا ماموران و یا محل اعالم ماموران کنسولی ایر

وفات باید در سند ثبت . نمایندگان ثبت احوال ثبت می کنند
وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط 

به در گذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و 
وفات خارجیان پس از ثبت به شهربانی . امضاء و مهر گردد

هی به سازمان ثبت محل اعالم می شود و یک نسخه گوا
احوال کشور فرستاده خواهد شد که به وزارت امور خارجه 

 ). 18/10/63اصالحی ( ارسال گردد 
واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در  -]3[24ماده     

در . صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد
مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بالفاصله پس از تولد 

بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک 
ضروري است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر 

پزشکی که وقوع وفات به او اطالع داده می . کافی است
شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا 

اظهار نظر می باشد و در صورت امکان تشخیص علت 
حال یک نسخه از تصدیق  وفات باید تصدیق شود و به هر

یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل در مهلت مقرر 
 ).18/10/63اصالحی (ارسال نماید 

مهلت اعالم وفات ده روز از تاریخ وقوع یا  –]3[ 25ماده     
روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین . وقوف بر آن است

فات در اثناء روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که و
سفر رخ دهد مهلت اعالم آن از تاریخ رسیدن به مقصد 

همانگونه که از ). 18/10/63اصالحی ( احتساب خواهد شد 
مواد قانونی فوق استنباط میگردد ثبت واقعه وفات و به تبع 
آن اعالم آخرین نشانی فرد به عنوان یکی دیگر از مراحل 

 .ثبت مکانی جمعیت حائز اهمیت است

 :گیري و پیشنهاد نتیجه
سرشماري به هر روشی که صورت گیرد، حجم عظیمی از 
اطالعات خـام مهیا می شود که باید این اطالعات طبقه 

بندي گردیده و براي استفاده در بخش هاي مختلف براي 
هاي اجرایی دستگاه. برنامه ریزي مورد آنالیز قرار گیرند

وزارت  همچون سازمان ثبت احوال، مرکز آمار ایران،
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوولیت تولید آمار و 

هاي مختلف هاي آن در حوزهاطالعات جمعیتی و ویژگی
اعم از ترکیب سنی، جنسی جمعیت، وضعیت معیشت و 

اقتصادي خانوارها، سطح تحصیالت اشخاص جامعه، 
هاي داخلی و گیري خانواده، مهاجرتوضعیت ازدواج و شکل

سالمت بهداشت فردي و جمعی را بر عهده المللی، بین
همچنین مراکز علمی و دانشگاهی متعددي با رصد و . دارند

هاي تحلیل این اطالعات به شکل اختصاصی، نتیجه و یافته
تولید مستقیم آمارهاي .کنندبه دست آمده را ارائه می

جمعیتی ایرانیان از پایگاه اطالعات جمعیت کشور و تامین 
ریزي از نیازهاي نیاز نظام آماري و برنامهآمارهاي مورد 

 .بنیادین رسیدن به پیشرفتهاي کشور میباشد

اداره و نمایندگی  600سازمان ثبت احوال کشوربا داشتن 
سازمان ثبت احوال در سراسر کشور که  این ادارات در 
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نقاط مختلف کشور به صورت برخط اقدام به ثبت اطالعات 
ایگاه اطالعاتی جمعیت کشور وقایع حیاتی و مهاجرت در پ

با این پایگاه امکان پایش تحوالت جمعیتی کشور . کنندمی
هاي جمعیتی فراهم و تجزیه و تحلیل نتیجه سیاست

هاي زمانی دلخواه اي که در دورهگردیده است، به گونه
هاي مورد نیاز براي تحلیل توان عمده اطالعات شاخصمی

 .ودنگري جمعیت را تولید نمو آینده

در خاتمه با بیان اینکه مقاله حاضرتالش نمود اهمیت ثبت 
و رصد حرکات جمعیتی و همچنین پتانسیلهاي سازمان 

بیان نماید میتوان از فراهم  ثبت احوال در این زمینه را
افراد  نمودن بسترمناسب در جهت اخذ اطالعات دیگري از

ي جامعه از قبیل میزان تحصیالت افراد،والدین و آیتم ها
دیگر مورد نیاز پژوهشگران جمعیتی کشور از امکانات 

بدیهی است بهره .سازمان ثبت احوال کشور بهره گرفت
هاي سازمان ثبت احوال کشور  برداري از این پتانسیل

میتواند نقش بسزایی در افزایش سطح علمی پژوهشی و 
 .هاي کشور داشته باشد برنامه ریزي
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