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 طالق و ازدواج وقایع ثبت سامانه معرفی -3

 یکپارچه سیستم توسعه و کشور توسعه پنجم برنامه قانون 211 و 41 مواد «م» و «و» بندهای تحقق راستای در

 ایجاد و طراحی کشور امالک و اسناد ثبت سازمان توسط طالق و ازدواج وقایع الکترونیک ثبت سامانه ،اسناد ثبت

 .باشدمی طالق و ازدواج دفاتر برای سامانه این کاربری راهنمای مستند این .است شده

 

 استفاده لقاب (INTERNET BROWSERS) مرورگرهای -1-1

 Internet) اینترنت مرورگرهای اکثر در که است شده طراحی ایگونهبه طالق و ازدواج وقایع ثبت سامانه

Browsers) اینترنت قدیمی مرورگرهای در است ممکن حال این با .باشد استفاده قابل ،کاربران استفاده مورد، 

 Internet شما اینترنت مرورگر کهدرصورتی شودمی توصیه بنابراین .شود مشاهده سامانه از استفاده در مشکالتی

Explorer 6 حداقل به را آن نسخه حتماً ،است آن از ترقدیمی نسخه یا Internet Explorer 8 یا و داده ءارتقا 

 .نمایید استفاده Firefox مانند روزآمد اینترنت مرورگرهای سایر از

 

 کشور امالک و اسناد ثبت سازمان (VPN) مجازی خصوصی شبکه به اتصال -1-2

 ثبت سازمان (VPN) مجازی خصوصی شبکه به است الزم ،طالق و ازدواج وقایع ثبت سامانه با کار برای

 سرعت حداقل با اینترنتی ارتباط یک به نیاز ،اتصال این برقراری برای .کنید پیدا دسترسی کشور امالک و اسناد

1M مجازی خصوصی شبکه به زیر روش به توانیدمی اینترنت با ارتباط برقراری از پس .دارید (VPN) سازمان 

 .شوید متصل کشور امالک و اسناد ثبت
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 انجام .است شده داده شرح Windows7 در VPN Connection ساخت نحوة اینجا در است ذکر به الزم

 استفاده هاعامل سیستم سایر از چنانچه .دارد روند این به زیادی شباهت Windows هاینسخه سایر در کار این

 .کنید رجوع ،عامل سیستم آن راهنمای به VPN Connection ساخت نحوة با آشنایی برای ،کنیدمی

 :1 گام

 

 :2 گام
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 :3 گام

 

 

 

 :4 گام
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 :5 گام

 

 

 :6 گام
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 :7 گام

 

 

 :8 گام
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 کشور( امالک و اسناد ثبت سازمان از شده )دریافت VPN عبور رمز و شناسه کردن وارد :9 گام

 

 

 :11 گام

 

  



 وقایع ازدواج و طالق الکترونیکثبت  راهنمای کاربری سامانه

 

1.0.0.0                  

 

 :11 گام
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 طالق و ازدواج وقایع الکترونیک ثبت سامانه به ورود -2

 اینترنت به شما اتصال اگر .کنید وارد را http://www.sset.irآدرس ،وب مرورگر آدرس قسمت در

 درستی به را کشور امالک و اسناد ثبت سازمان (VPN) مجازی خصوصی شبکه به اتصال مراحل و باشد برقرار

 کرد: خواهید مشاهده زیر شکل مطابق را طالق و ازدواج وقایع ثبت سامانه به ورود صفحه ،باشید داده انجام

 

 

  



 وقایع ازدواج و طالق الکترونیکثبت  راهنمای کاربری سامانه

 

1.0.0.0                  

 

 عبور رمز تغییر -2-1

 .دهید تغییر "عبور رمز تغییر" نهگزی از استفاده با را خود عبور رمز ،سامانه به اتصال بار اولین از پس حتماً

 عبور رمز تغییر" گزینه سپس نمایید کلیک آن برروی و انتخاب را امکانات گزینه ،سیستم منوی از منظور بدین

 وارد را جدید عبور رمز سپس و وارد فعلی عبور رمز فیلد در را خود فعلی عبور رمز ابتدا بفشارید را "جاری کاربر

 به دفترخانه عبور رمز ذخیره دکمه فشردن با نمایید تایید را آن عبور رمز تایید فیلد در جدید عبور رمز ورود با و

 ایهدور صورتبه و کرده مراقبت دقت به عبور رمز از شودمی توصیه اکیداً همچنین .یابدمی تغییر جدید عبور رمز

 دهید: تغییر را خود عبور رمز

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 است: یافته تغییر سامانه به شما دورو رمز ،پیام این دریافت با تنها باشید داشته توجه

 

 

 

 

 

 

 

تنها با دریافت این پیام، رمز 

 ورود شما تغییر یافته است
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 طالق و ازدواج وقایع الکترونیک ثبت سامانه کلیات و مفاهیم-1

 تمامی ،کشور احوال ثبت سازمان و کشور مالکا و اسناد ثبت سازمان بین گرفته صورت هایتوافق براساس

 گرفته چاپ سامانه این طریق از نیز وقایع هایاعالمیه و شده ثبت سامانه این در بایستمی طالق و ازدواج وقایع

 اطالعات الکترونیکی ارسال ،کشور سراسر هایدفترخانه کل در سامانه این از استفاده شدن فراگیر با تدریج به .شود

 این در همچنین .شد خواهد احوال ثبت سازمان به کاغذی هایاعالمیه ارسال جایگزین ،سامانه در شده ثبت وقایع

 موجود مفاهیم تشریح به ادامه در .شودمی داده اختصاص یکتا شناسه یک ،(... و طالق ،ازدواج) واقعه هر به ،سامانه

 .پرداخت خواهیم سامانه این در وقایع ثبت شیوه و

 

 طالق و ازدواج وقایع ثبت یکتای شناسه مفهوم-3-1

 یکتا شناسه یک رجوع و طالق ،ازدواج واقعه هر به سامانه این در اطالعات پیگیری و شناسایی راحتی برای

 زمان از .شد نخواهد تکراری هرگز و بوده یکتا کشور کل در که است ایگونهبه شناسه این .شودمی داده اختصاص

 ثبت و امالک و اسناد ثبت یآنهاسازم دید از رجوع و طالق ،ازدواج وقایع شناسایی مالک ،سامانه این اندازیراه

 راحتی به را آن اطالعات توانمی سامانه در شناسه این اطالعات ورود با .بود خواهد یکتا شناسه این کشور احوال

 .کرد بازیابی

 اسناد کلیه گذاریشماره برای شده تدوین استاندارد براساس یکتا شناسه این دهندهتشکیل هایبخش ساختار

 وقایع ثبت یکتای شناسه .است شده ابالغ و تدوین هادفترخانه و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان در گردش در

 ازدواج وقایع ثبت یکتای شناسه دهندهتشکیل هایبخش کنندهمشخص زیر جدول .بود خواهد رقمی 15 شماره یک

 باشد:می طالق و
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 رقم( 4) رقم( 3) رقم( 1) رقم( 1)

 واقعه سریال شماره

 دفترخانه در
 دفترخانه ییکتا کد

 واقعه نوع کد

 رجوع( واقعه :431 - طالق واقعه :431 - ازدواج واقعه :434)
 سال

 

 طالق و ازدواج وقایع ثبت سامانه در اطالعات ثبت مراحل-3-2

 .نهایی ثبت و اولیه ثبت گیرد:می صورت مرحله دو در سامانه این در طالق و ازدواج وقایع ثبت

 طالق یا ازدواج واقعه یک اولیه ثبت 

 در زوجین و ازدواج اطالعات است الزم ،پرونده تشکیل و زوجین مراجعه با ازدواج واقعه ثبت در مثال برای

 به ثبت یکتای شناسه یک سامانه ،اطالعات اولیه ثبت با .شود اولیه ثبت سپس و شده وارد ،ازدواج واقعه ثبت فرم

 کهزمانی تا .شود درج مربوط اسناد تمامی و وقایع ثبت تردف در یکتا شناسه این است الزم دهدمی اختصاص واقعه

 واقعه اطالعات .کرد ویرایش را آنها و کرده بازیابی را اطالعات مجدداً توانمی باشد اولیه ثبت حالت در اطالعات

 .باشدنمی ممکن آن برای اعالمیه چاپ و نبوده استناد قابل شده اولیه ثبت

 طالق یا ازدواج واقعه یک ابطال 

 از استفاده با را اطالعات و شده بازیابی آن اطالعات است الزم ،نشد انجام ازدواج واقعه ،علتی هر به اگر

 یکتا شناسه همراه به ،رسندمی شده ابطال وضعیت به که وقایعی اطالعات .کرد ابطال ،فرم در شده تعبیه دکمه

 استناد قابل شده باطل واقعه اطالعات .بود خواهند تغییر غیرقابل ولی هماند باقی سامانه در آنها به یافتهاختصاص

 .باشدنمی ممکن آن برای اعالمیه چاپ و نبوده
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 طالق یا ازدواج واقعه یک نهایی ثبت 

 شده تعبیه دکمه از استفاده با و شده بازیابی واقعه اطالعات است الزم ،شود انجام ازدواج واقعه کهدرصورتی

 دکمه از استفاده با را واقعه به مربوط اعالمیه توانمی ،واقعه نهایی ثبت با .شوند نهایی ثبت اطالعات این ،فرم در

 به نیاز درصورت .بود خواهد تغییر غیرقابل آن اطالعات ،واقعه نهایی ثبت با همچنین .کرد چاپ فرم در شده تعبیه

 ثبت (... و دادگاه حکم به خانوادگی نام یا نام تغییر ،نشانی تغییر نظیر )مواردی نهایی ثبت از پس اطالعات تغییر

 .بود خواهد ممکن واقعه مالحظات بخش در فقط تغییرات این

 در واقعه تعداد یک از بیش ثبت از سامانه ،اولیه ثبت حالت در وقایع شدن رها بالتکلیف از جلوگیری برای

 ابتدا است الزم حالت این در .باشد(می واقعه 20 تعداد این حاضر حال )در .کندمی جلوگیری ،اولیه ثبت حالت

 دیگری واقعه ثبت اجازه سامانه تا (شوند ابطال یا نهایی )ثبت شوند تکلیف تعیین ،شده اولیه ثبت وقایع از تعدادی

 .بدهد اولیه ثبت حالت در را

 

 سامانه هایفرم با کارکرد در مشترک نکات -3-3

 .شودمی استفاده کلید این از آن سازیفعال و فرم یک نمودن فعال برای جدید: -

 کلیند  اینن  روی بر کلیک از پس .شودمی استفاده کلید این از فرم داخل اطالعات نمودن ذخیره برای ثبت: -

 را پیام «قبول» کلید روی بر کلیک با .شودمی ظاهر «شد انجام موفقیت با اطالعات ذخیره» مضمون با پیامی

 .نماییممی تایید

 

 حتمناً  بایند  اطالعنات  فیلندها  این در .اندشده مشخص کرم رنگ با که هستند فیلدهایی اجباری: فیلدهای -

 (زیر نمونه )مانند .دهدنمی را اطالعات ذخیره اجازه سامانه صورتدرغیراین شود وارد
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 در را اطالعنات  کناربر  کهدرصورتی .اندشده مشخص سفید رنگ با که هستند فیلدهایی اختیاری: فیلدهای -

 اجازه صورت هر در .شودنمی وارد اطالعاتی صورتدرغیراین و کندمی وارد فیلد درون باشد داشته اختیار

 (زیر نمونه )مانند .داشت خواهد وجود اطالعات ذخیره

 

 فیلند  درون اطالعنات  .شنوند منی  مشنخص  خاکسنتری  رننگ  بنا  که هستند فیلدهایی فعال: غیر فیلدهای -

 نموننه  )ماننند  .نندارد  آن در تصرفی و دخل گونه هیچ کاربر و شودمی پر سامانه توسط خودکار صورتبه

 (زیر

 

 و اسنت  شنده  تعبینه  قبل از آن در اطالعاتی مقادیر که دارد وجود سامانه در هاییفهرست بازشو: فهرست -

 بنه  .شنود منی  گفتنه  بازشو فهرست اصطالحاً هافهرست این به نماید انتخاب را اطالعات آنها از باید کاربر

 پنجره در مربوط بانک یا نامه تقاضا فرم در مرتبط اشخاص پنجره در شخص سمت قسمت در مثال عنوان

 ینا  اجبناری  توانند منی  فهرست این .شودمی انتخاب فهرست در جستجوی جهت تقاضانامه با مرتبط اسناد

 (زیر نمونه )مانند .باشد اختیاری
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 فلنش  روی بنر  کلینک  بنا  و دارد وجنود  آن در کمی اطالعاتی مقادیر که ییهافهرست ای:کرکره فهرست -

 .است انتخاب قابل و بوده موجود نآ درون اطالعات و .شودمی باز االب یا پایین سمت به کرکره صورتبه
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 قابنل  آن در تناریخ  و روز که شودمی داده نشان تقویمی  بروی کلیک با تاریخ دادن نشان برای تاریخ: -

 عقن   بنه  مناه  ینک  چپ سمت فلش و جلو به ماه یک راست سمت فلش روی بر کلیک با .است مشاهده

  .شودمی داده نشان هاسال فهرست ،سال روی بر کلیک با و گرددمیبر

 

 .درومی بکار اطالعاتی ردیف یک کردن فعال برای مثبت: عالمت -

   .رودمی بکار اطالعاتی ردیف یک کردن حذف برای منفی: عالمت -

 «جسنتجو » کلیند  روی بنر  کلینک  بنا  شنده  وارد مربنوط  فرم در قبالً که اطالعاتی جستجوی برای:جستجو -

 یا کلمه .«عنوان» یا «کد» براساس جستجومثالً  .کنیممی انتخاب آن در را جستجو نوع .شودمی باز فهرستی

 کنیم جستجو خواهیممی که را مواردی از کلمه یک سپس و نوشته شکل مستطیل کادر در را موردنظر عدد

 «رهنی» کلمه کنیم پیدا را شرطی و رهنی سند ی اجرائیه نوع بخواهیم اگرمثالً  ؛دهیممی قرار ستاره دو بین

  کلیند  و نموده انتخاب را جستجو شرط سپس .دهیممی قرار )*رهنی*( ستاره دو بین را «شرطی» یا

 .شود داده نشان جستجو نتیجه تا زنیممی را  کلید یا نموده کلیک را



 وقایع ازدواج و طالق الکترونیکثبت  راهنمای کاربری سامانه

 

1.0.0.0                  

 

 

  

 کلیند  اینن  روی بنر  کلینک  بنا  .شنود منی  استفاده است شده وارد مربوط فرم در قبالً که اطالعاتی جستجوی برای 

 اینن  در .نمناییم منی  کلینک     کلید برروی جستجو برای .دارد وجود آن در اطالعات که شودمی باز فهرستی

 :شودمی باز فرمی حالت

 .«عنوان» یا «کد» براساس جستجومثالً  .کنیممی انتخاب آن در را جستجو نوع -1

 جسنتجو  خنواهیم می که را مواردی از کلمه یک سپس و نوشته شکل مستطیل کادر در را موردنظر عدد یا کلمه -2

 ینا  «رهننی » کلمه کنیم پیدا را شرطی و رهنی سند ی اجرائیه نوع بخواهیم اگرمثالً  ؛دهیممیقرار ستاره دو بین کنیم

 .دهیممی قرار )*رهنی*( ستاره دو بین را «شرطی»
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 .شود داده نشان جستجو نتیجه تا نموده کلیک را  کلید و نموده انتخاب را جستجو شرط سپس -3

  

 

  

 

 عندد  شنکل  مسنتطیل  کادر در و کرده انتخاب "کد" را جستجو نوع بیابیم را 331 کد با اجرائیه نوع بخواهیم اگر _

 کلینک  را  دکمنه  و داده قنرار  مسناوی(  )= عملگنر  روی را جسنتجو  شنرط  و کنرده  وارد را (331) موردنظر

 .کنیممی
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 منوردنظر  عندد  شکل مستطیل کادر در بیابیم را آن از کوچکتر کدهای و 331 کد با اجرائیه نوع بخواهیم چنانچه -

 .دهیممی قرار ( مساوی کوچکتر =>) عملگر روی را جستجو شرط و کرده وارد را (331)
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 بنرای  دارینم  یناد  بنه  را آن "ت" حرف تنها که کنیم پیدا را مانموردنظر "کننده دریافت ثبتی واحد" بخواهیم اگر_

 : دکمه روی بر کلیک از بعد آن جستجوی

 .کنیممی انتخاب "واحد عنوان" را آن جستجوی نوع -1

 را  دکمنه  سپس و دهیممی قرار  *ت*  صورتبه ستاره دو بین را "ت" حرف شکل مستطیل کادر در -2

 منا  بنرای  است آن در "ت" حرف که رسمی اسناد اجرای هایاداره تمام اسامی صورتدراین .کنیممی کلیک

 .کنیم انتخاب و پیدا را موردنظر اجرای ی اداره توانمی که شودمی لیست
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 آن آخنر  حنرف  و "الف" آن اول حرف دانیممی که کنیم پیدا را ای "کننده دریافت ثبتی واحد" بخواهیم چنانچه _

 :کنیممی جستجو زیر صورتبه است "ش"

 .کنیممی انتخاب "واحد عنوان" را آن جستجوی نوع-1

 دکمنه  سنپس و نویسنیم  منی  ( ا*ش ) صنورت بنه  آنرا "ش" آخر حرف و است "الف" اول حرف آنکه دلیل به-2

 در النف  حنرف  که است معنی این به بگذارید ستاره "الف" از قبل اگر باشید داشته توجه .کنیممی کلیک را 

 حنروف  "ش" حنرف  از بعد که است معنی این به بگذارید را ستاره "ش"حرف از بعد اگر و دارد قرار کلمه وسط

 .دارد دوجو نیز دیگری



 وقایع ازدواج و طالق الکترونیکثبت  راهنمای کاربری سامانه

 

1.0.0.0                  
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 را آن دارد وجود "سعادت" کلمه آن در دانیممی که کنیم پیدا را ای "کننده دریافت ثبتی واحد" بخواهیم چنانچه _

 :کنیممی جستجو زیر صورتبه

 .کنیممی انتخاب "واحد عنوان" را جستجو نوع-1

 کلیک را  دکمه و دهیممی قرار *سعادت* صورتبه ستاره دو بین را سعادت کلمه شکل مستطیل کادر در-2

 مطنابق  .شنود  منی  آورده دارد وجنود  سعادت کلمه آنها در که اجرایی های اداره اسامی لیست ترتی  بدین کنیممی

 :زیر شکل
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 وقایع ازدواج و طالق الکترونیکثبت  راهنمای کاربری سامانه

 

1.0.0.0                  

 

 

 

 بخش این در اطالعات ورود جهت سکونت محل نظیر هاییفیلد در :سکونت محل اطالعات ورود 

 جستجو قسمت در .گرددمی ظاهر زیر شکل به ایپنجره ،صورتدراین .دبفشاری را دکمه کافیست

 :بفشارید را جستجو دکمه و وارد را جوتجس مورد موضوع وروبر فیلد در و نموده انتخاب را جستجو نوع

. 
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 سامانه مورد در توجه قابل نکات سایر -3-4

 با شما ارتباط ،امنیت حفظ برای ،نکنید کار سامانه با مدتی کهدرصورتی -سامانه با ارتباط شدن قطع 

 .شوید سامانه وارد مجدداً است الزم صورتایندر .شد خواهد قطع سامانه

 انگلیسی حروف تایپ حالت در رایانه کلید صفحه کهدرصورتی نمایید دقت -کلید صفحه کردن فارسی 

(EN) فارسی تایپ امکان انتخاب با و داشت نخواهید تایپ امکان فیلدها از یک هیچ در باشد (FA)، این 

 .شد خواهد رفع مشکل

 

 واقعه انتخاب -3-5

 گزینه برروی کلیک با سپس نمایید انتخاب را وقایع ثبت گزینه راست سمت منوی از ازدواج واقعه ثبت برای

 انتخاب با شودمی داده نمایش وقایع انواع ،واقعه نوع برروی کلیک با .شودمی داده نمایش زیر پنجره "وقایع ثبت"

 .شویدمی موردنظر هواقع آن ثبت فرم وارد تایید دکمه فشردن و وقایع از یک هر
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 سامانه از استفاده با ازدواج وقایع ثبت-4

 ازدواج را واقعه نوع و نمایید انتخاب سیستم اصلی یمنو از را "وقایع ثبت" گزینه ازدواج عهقاو ثبت برای

 ازدواج؛ مشخصات شود:می انجام مرحله چهار در اطالعات ورود ،ازدواج واقعه ثبت برای .نمایید انتخاب

 این از یک هر ثبت نحوه ادامه در .اطالعات نهایی ثبت یا ابطال ،اولیه ثبت زوج؛ مشخصات زوجه؛ مشخصات

 :گرددمی تشریح موارد
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 ازدواج مشخصات اطالعات ورود -4-1

 :شویدمی زیر پنجره وارد تایید دکمه فشردن و ازدواج واقعه انتخاب با
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 ازدواج نوع تعیین 

 کند:می سؤال ،ماه و سال به را ازدواج مدت سیستم ،کنید تعیین "نقطعم" را ازدواج نوع کهدرصورتی

 

 

 

 

 



 وقایع ازدواج و طالق الکترونیکثبت  راهنمای کاربری سامانه

 

1.0.0.0                  

 

 دادگاه حکم براساس ازدواج ثبت 

 دادگاه قطعی حکم براساس ازدواج ثبت" گزینه ،باشد دادگاه حکم براساس ازدواج ثبت کهدرصورتی

 ،دادنامه تاریخ و شماره شامل) دادگاه نهایی حکم اطالعات است الزم حالت این در .کنید انتخاب را "باشد؟می

 نمایید: وارد ،شده داده نمایش فیلد چهار در را (صدور مرجع و پرونده کالسه
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 زوجه مشخصات اطالعات ورود -4-2

 صفحه در .کنید وارد را زوجه اطالعات و شده زوجه مشخصات صفحه وارد ،ازدواج اطالعات ورود از پس

 وی تماس اطالعات نهایت در و زوجه تکمیلی اطالعات و فردی اطالعات سپس ،تابعیت ابتدا ،زوجه مشخصات

 باشد:می "ایرانی" ،زوجه برای "تابعیت" فرضپیش .شودمی وارد
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 احوال ثبت الکترونیک هایسرویس از استفاده 

 و "احوال ثبت از زوجه مشخصات اخذ" عناوین با الکترونیک سرویس دو ،اشخاص هویت کنترل منظور به

 .است شده داده قرار فرم این در "زوجه ملی کارت عکس مشاهده"

 ثبت از زوجه مشخصات اخذ" دکمه فشار با ،کنید وارد را "تولد تاریخ" و "ملی شماره" کهدرصورتی

 :دهدمی نمایش و یافته را فرد سجلی مشخصات ،احوال ثبت سامانه به اتصال با سیستم ،"احوال

 

  

برای استفاده این سرویس،  در ابتدا 

 شماره ملی و تاریخ تولد را  وارد نمایید

سپس با فشردن این دکمه و باز شدن و 

رقم سمت چپ سریال  7وارد نمودن 

پشت کارت ملی شخص تصویر فرد 

 شود.نمایش داده می

 

برای استفاده از این سرویس 

شماره ملی و تاریخ تولد را 

 وارد نمایید
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 اطالعات بلی گزینه انتخاب با توانمی باشد محترم سردفتر تایید مورد شده بازیابی اطالعات کهدرصورتی

 :دونم منتقل واقعه ثبت فرم به را احوال ثبت هویتی پایگاه از دریافتی

 

 .دهندمی گزارش نیز را شخص احتمالی بودن یفوت ،الذکرفوق هویت احراز هایسرویس نکته:

 اطالعات تکمیل در مهم نکات 

o تنها و نموده خودداری ملی شماره عنوان به عددی هرگونه قبول از هوشمند طور به سیستم ملی: شماره 

 .شد خواهد واقع قبول مورد ،باشد شده تولید کشور احوال ثبت سازمان فرمول طبق که ایشماره

o :دوشیزه" بین انتخاب برای .کنید خودداری نام فیلد در "بانو" و "دوشیزه" مانند پیشوندهایی بردن بکار از نام" 

 .نمایید استفاده منظور همین به شده تعبیه فیلد از "بانو" و

o شماره عنوان به فرد ملی شماره احوال ثبت سازمان توسط صادره جدید هایشناسنامه در :شناسنامه شماره 

 شده دیده مواردی در .است موردنظر شناسنامه شماره عنوان به شماره این ورود لذا است شده ارایه شناسنامه

 تنها موارد این در که است شده ثبت (تهران دو منطقه1) ایکلمه یا حروف همراه به فرد شناسنامه شماره که

 .گردد ثبت سامانه در باید و باشدمی نظر مد شناسنامه شماره عنوان به آن عددی بخش

o می بخش یک دارای تنها که المثنی هایشناسنامه در مسلسل شماره خصوص درشناسنامه: مسلسل شماره-

 :است شده داده نمایش اجباری فیلد یک عنوان به که باشدمی کافی بخش همان تنها ورود باشند
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o  
o ازدواج دفعات ثبت منظور ،شناسنامه طبق – ازدواج دفعات تعداد ثبت خصوص در :ازدواج دفعات تعداد 

 کهدرصورتی .است شده مراجعه دفترخانه به آن ثبت برای که ازدواجی احتساب بدون یعنی باشدمی تاکنون

 :نمایید وارد را صفر موردنظر بخش در ،باشد نشده ثبت ازدواجی ،فرد شناسنامه ازدواج دربخش

 

 

o اطالعاتی اقالم شود انتخاب فیلد این برای خیر گزینه کهدرصورتی :است؟ موجود شخص مشخصات همه آیا 

 ایرانی اشخاص برای سکونت محل ،کدپستی ،ازدواج دفعات تعداد ،شناسنامه سریال و سری ،ملی شماره

 :شودمی داده نمایش غیراجباری فیلد صورتبه
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 ایرانی غیر تابعیت اطالعات ورود 

 .کنید انتخاب تابعیت بخش از را "بیگانه اتباع" گزینه ،نباشد ایرانی تابعیت دارای زوجه کهدرصورتی

 موردنظر کشور اسم یجستجو با .شودمی داده نمایش ،متبوع کشور انتخاب فیلد ،گزینه این رویهبرو ،حالتدراین

 کنید: انتخاب کشورها لیست از را فرد تابعیت توانیدمی

 

 را کشور وزارت از زناشویی پروانه و ناجا از ازدواجی اقامت پروانه ،گذرنامه مشخصات ،بیگانه اتباع برای

 :کرد وارد منظور همین به شده تعبیه فیلدهای در توانمی
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 زوج اطالعات ورود -4-3

 صفحه در .کنید وارد را زوج اطالعات و شده زوج مشخصات صفحه وارد ،زوجه اطالعات ورود از پس

 وی تماس اطالعات نهایت در و زوج تکمیلی اطالعات و فردی العاتاط سپس ،تابعیت ابتدا ،زوج مشخصات

 باشد:می "ایرانی" ،زوج برای "تابعیت" فرضپیش .شودمی وارد
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 احوال ثبت الکترونیک هایسرویس از استفاده 

 و "احوال ثبت از زوج مشخصات اخذ" عناوین با الکترونیک سرویس دو ،اشخاص هویت کنترل منظور به

 .است شده داده قرار فرم این در "زوج ملی کارت عکس مشاهده"

 ،"احوال ثبت از زوج مشخصات اخذ" دکمه فشار با ،کنید وارد را "تولد تاریخ" و "ملی شماره" کهدرصورتی

 :دهدمی نمایش و یافته را فرد سجلی مشخصات ،احوال ثبت سامانه به اتصال با سیستم
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 اطالعات بلی گزینه انتخاب با توانمی باشد محترم سردفتر تایید مورد شده بازیابی اطالعات کهدرصورتی

 :نمود منتقل واقعه ثبت فرم به را احوال ثبت هویتی پایگاه از دریافتی

 

 .دهندمی گزارش نیز را شخص احتمالی بودن یفوت ،الذکرفوق هویت احراز هایسرویس نکته:

برای استفاده این سرویس،  در ابتدا 

شماره ملی و تاریخ تولد را  وارد نمایید 

سپس با فشردن این دکمه و باز شدن و 

رقم سمت چپ سریال  7وارد نمودن 

ملی شخص تصویر فرد پشت کارت 

 شود.نمایش داده می

 
برای استفاده از این سرویس 

شماره ملی و تاریخ تولد را 

 وارد نمایید
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 اطالعات تکمیل در مهم نکات 

o تنها و نموده خودداری ملی شماره عنوان به عددی هرگونه قبول از هوشمند طور به سیستم ملی: شماره 

 .شد خواهد واقع قبول مورد ،باشد شده تولید کشور احوال ثبت سازمان فرمول طبق که ایشماره

o شماره عنوان به فرد ملی شماره احوال ثبت سازمان توسط صادره جدید هایشناسنامه در :شناسنامه شماره 

 شده دیده مواردی در .است موردنظر شناسنامه شماره عنوان به شماره این ورود لذا است شده ارایه شناسنامه

 تنها موارد این در که است شده ثبت تهران( دو منطقه1) ایکلمه یا حروف همراه به فرد شناسنامه شماره که

 .گردد ثبت سامانه در باید و باشدمی نظر مد شناسنامه شماره عنوان به آن عددی بخش

o می بخش یک دارای تنها که المثنی هایشناسنامه در مسلسل شماره خصوص در شناسنامه: مسلسل شماره-

 :است شده داده نمایش اجباری فیلد یک عنوان به که باشدمی کافی بخش همان تنها ورود باشند

o  
o ازدواج دفعات ثبت منظور ،شناسنامه طبق – ازدواج دفعات تعداد ثبت خصوص در:ازدواج دفعات تعداد 

 در کهدرصورتی .است شده مراجعه دفترخانه به آن ثبت برای که ازدواجی احتساب بدون یعنی باشدمی تاکنون

 :نمایید وارد را صفر موردنظر بخش در ،باشد نشده ثبت ازدواجی ،فرد شناسنامه ازدواج بخش

 

 

o اطالعاتی اقالم شود انتخاب فیلد این برای خیر گزینه کهدرصورتی :است؟ موجود شخص مشخصات همه آیا 

 ایرانی اشخاص برای سکونت محل ،کدپستی ،ازدواج دفعات تعداد ،شناسنامه سریال و سری ،ملی شماره

 :شودمی داده نمایش غیراجباری فیلد صورتبه
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o ایرانی غیر تابعیت اطالعات ورود 

 این در .کنید انتخاب تابعیت بخش از را "بیگانه اتباع" گزینه ،نباشد ایرانی تابعیت دارای زوج کهدرصورتی

 موردنظر کشور اسم جستجوی با .شودمی داده نمایش ،متبوع کشور انتخاب فیلد ،گزینه این رویروبه ،حالت

 کنید: انتخاب کشورها لیست از را فرد تابعیت توانیدمی

 

 را کشور وزارت از زناشویی پروانه و ناجا از ازدواجی اقامت پروانه ،گذرنامه مشخصات ،بیگانه اتباع برای

 :کرد وارد منظور همین به شده تعبیه فیلدهای در توانمی
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 امکان با اطالعات اولیه ثبت" دکمه فشردن با و رفته بعد صفحه به حتماً شودمی توصیه زوج اطالعات ثبت از پس

 .نمایید اولیه ثبت را تاکنون شده ثبت اطالعات "مجدد ویرایش
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 ازدواج ثبت در اطالعات نهایی ثبت یا ابطال ،اولیه ثبت -4-4

 ازدواج ثبت در اطالعات نهایی ثبت یا ابطال ،اولیه ثبت 

 .شوید وارد اطالعات نهایی ثبت یا ابطال ،ولیها ثبت برای نهایی تایید به مرحله زوج اطالعات ثبت از پس

 :برگردید قبلی مراحل به هابخش از هریک ویر بر کلیک با توانیدمی اطالعات در تغییر گونه هر به نیاز درصورت
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 هایبخشنامه کهدرصورتی و شده هویت احراز احوال ثبت سامانه در ابتدا در افراد ،"ثبت" دکمه فشار با

 اطالعات "اولیه ثبت" دکمه فشردن با .شودمی داده نمایش باشد داشته وجود اشخاص این خصوص در محجوریت

 :گرددمی ثبت سامانه در
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 به تنها و باشدنمی احوال ثبت سازمان داده پایگاه و اسناد در اثری هیچ منشأ ،شده اولیه ثبت که ایواقعه توجه:

 .است سامانه در شده وارده اطالعات حفظ و ثبت منظور

  

، یک به هر علتیچنانچه 

ثبت اولیه شده  ازدواج

از این گزینه ، ملغی شود

آن استفاده  جهت ابطال

 شود می
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 ازدواج واقعه نهایی ثبت 

 و ازدواج ثبت و وقوع تاریخ ،ثبت شماره ابتدا بایستمی ،هستید اطالعات نهایی ثبت به مایل کهدرصورتی

 با سیستم ،دکمه این فشار با .دهید فشار را "نهایی تایید" دکمه سپس و نمایید وارد را ازدواج سند سریال شماره

 ثبت عمل ،"بلی" دکمه فشار درصورت .کندمی پرسش شما از نهایی ثبت مورد در زیر صورتبه پنجره یک نمایش

 :شد خواهد اطالعات نهایی ثبت از فانصرا باعث "خیر" دکمه فشار .شودمی انجام اطالعات نهایی

 

 :گرددمی دریافت زیر پیام "نهایی تایید" دکمه فشردن از پس
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 صورت در .گرددمی بررسی نیز محجوریت هایبخشنامه و شده هویت احراز افراد مجدداً بلی دکمه فشردن با

 :شودمی داده اختصاص آن به واقعه ثبت یکتا شناسه و ثبت ازدواج واقعه نهایی ثبت دکمه فشردن
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 غیر آن هایصفحه تمام و شده نهایی ثبت سند وضعیت گردد نهایی ثبت ایواقعه کهدرصورتی باشید شتهدا توجه

 :ندارد وجود ویرایشی هیچگونه امکان و گرددمی ویرایش قابل

 

 ازدواج ثبت واقعه ابطال 

 این فشار با .دهید فشار را "واقعه ابطال" دکمه ،هستید شده اولیه ثبت اطالعات ابطال به مایل کهدرصورتی

 .کندمی پرسش شما از شده اولیه ثبت اطالعات ابطال مورد در زیر صورتبه پنجره یک نمایش با سیستم ،دکمه

 ابطال از انصراف باعث "خیر" دکمه فشار .شودمی انجام العاتاط ابطال عمل ،"بلی" دکمه فشار درصورت

 :شد خواهد اطالعات
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 داده نمایش اعالمیه ،دکمه این فشار با .شودمی داده نمایش "اعالمیه چاپ" دکمه ،اطالعات نهایی ثبت از پس

 :نمود چاپ توانمی را شده داده نمایش اعالمیه و شودمی
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 وقایع ازدواج و طالق الکترونیکثبت  راهنمای کاربری سامانه

 

1.0.0.0                  

 

 سامانه از استفاده با طالق وقایع ثبت -5

 انتخاب طالق را واقعه نوع و کنید کلیک اصلی یمنو از "وقایع ثبت" گزینه روی طالق وقایع ثبت برای

 ،ازدواج مشخصات و طالق مشخصات شود:می انجام مرحله پنج در اطالعات ورود ،طالق واقعه ثبت برای .نمایید

 .اطالعات نهایی ثبت یا ابطال ،اولیه ثبت و شدهدادهطالق مشخصات ،دهندهطالق مشخصات

 :شویدمی زیر پنجره وارد تایید دکمه فشردن و طالق واقعه انتخاب با
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 طالق مشخصات -5-1

 طالق نوع تعیین 

 انتخاب ،شده داده نمایش انواع بین از را آن نوعزیر توانیدمی ،کنید انتخاب "بائن" را طالق نوع کهدرصورتی

 :نمایید

 

 :نمایید انتخاب بایستمی زیر تصویر طبق را بائن طالق نوع شود انتخاب بائن طالق نوع کهدرصورتی

 

 :نمایید تعیین را طالق کننده درخواست باید ادامه در
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 دادگاه نهایی حکم اطالعات 

 را طالق به رای که دادگاهی حکم صدور( مرجع و کالسه ،دادنامه تاریخ و )شماره اطالعات باید قسمت این در

 :گردد وارد است نموده صادر

 

 ازدواج مشخصات 

 ثبت اطالعات آیا" گزینه است کافی ،نباشد دسترس در ازدواج اطالعات از بخشی یا همه کهدرصورتی

 حالت از "ازدواج وقوع تاریخ" از غیر به ازدواج اطالعات همه حالت دراین .نمایید انتخاب خیررا  "؟دارد ازدواج

 :نمود ثبت را اطالعات توانمی "زدواجا وقوع تاریخ" ورود با تنها و شده خارج اجباری
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 اولویت ترتیب به طالق علل 

 طالق کنندهدرخواست اظهار به را گرفته صورت آن خاطر به طالق که علتی یا علل یستبامی بخش این در

 را طالق دالیل انواع توانمی طالق دلیل نوع ویربر کلیک با سپس "+" عالمت فشردن با منظور بدین .نمود ذکر

 :نمود ثبت و انتخاب زیر تصویر طبق اولویت رعایت با
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 دهندهطالق مشخصات ورود -5-3

 ،تابعیت ابتدا ،دهندهطالق مشخصات صفحه در .شوید دهندهطالق صفحه وارد ،طالق اطالعات ثبت از پس

 برای "تابعیت" فرضپیش .شودمی وارد وی تماس اطالعات نهایت در و تکمیلی اطالعات ،فردی اطالعات سپس

 :باشدمی "ایرانی" ،دهندهطالق
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 احوال ثبت الکترونیک هایسرویس از استفاده 

 و "احوال ثبت از زوج مشخصات اخذ" عناوین با الکترونیک سرویس دو ،اشخاص هویت کنترل منظور به

 .است شده داده قرار فرم این در "زوج ملی کارت عکس مشاهده"

 ،"احوال ثبت از زوج مشخصات اخذ " دکمه فشار با ،کنید وارد را "تولد تاریخ" و "ملی شماره" کهدرصورتی 

 :دهدمی نمایش و یافته را فرد سجلی مشخصات ،احوال ثبت سامانه به اتصال با سیستم

 
 

 

 

 

برای استفاده این سرویس،  در ابتدا 

شماره ملی و تاریخ تولد را  وارد نمایید 

سپس با فشردن این دکمه و باز شدن و 

رقم سمت چپ سریال  7وارد نمودن 

پشت کارت ملی شخص تصویر فرد 

 شود.نمایش داده می

 

استفاده از این سرویس برای 

شماره ملی و تاریخ تولد را 

 وارد نمایید
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 اطالعات ،بلی گزینه انتخاب با توانمی باشد محترم سردفتر تایید مورد شده بازیابی اطالعات کهصورتیدر

 :نمود منتقل واقعه ثبت فرم به را احوال ثبت هویتی پایگاه از دریافتی

 

 .دهندمی گزارش نیز را شخص احتمالی بودن یفوت ،الذکرفوق هویت احراز هایسرویس نکته:

 اطالعات تکمیل در مهم نکات 

o تنها و نموده خودداری ملی شماره عنوان به عددی هرگونه قبول از هوشمند طور به سیستم ملی: شماره 

  .شد خواهد واقع قبول مورد ،باشد شده تولید کشور احوال ثبت سازمان فرمول طبق که ایشماره

o شماره عنوان به فرد ملی شماره احوال ثبت سازمان توسط صادره جدید هایشناسنامه در :شناسنامه شماره 

 شده دیده مواردی در .است موردنظر شناسنامه شماره عنوان به شماره این ورود لذا است شده ارایه شناسنامه

 تنها موارد این در که است شده ثبت تهران( دو منطقه1) ایکلمه یا حروف همراه به فرد شناسنامه شماره که

 .گردد ثبت سامانه در باید و باشدمی نظر مد شناسنامه شماره عنوان به آن عددی بخش

o می بخش یک دارای تنها که المثنی هایشناسنامه در مسلسل شماره خصوص در :شناسنامه مسلسل شماره-

 :است شده داده نمایش اجباری فیلد یک عنوان به که باشدمی کافی بخش همان تنها ورود باشند
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o ازدواج دفعات ثبت منظور ،شناسنامه طبق – ازدواج دفعات تعداد ثبت خصوص در :ازدواج دفعات تعداد 

 در کهدرصورتی .است شده مراجعه دفترخانه به آن ثبت برای که ازدواجی احتساب بدون یعنی باشدمی تاکنون

 :نمایید وارد را صفر موردنظر بخش در ،باشد نشده ثبت ازدواجی ،فرد شناسنامه ازدواج بخش

 

 

o اطالعاتی اقالم شود انتخاب فیلد این برای خیر گزینه کهدرصورتی :است؟ موجود شخص مشخصات همه آیا 

 ایرانی اشخاص برای سکونت محل ،کدپستی ،ازدواج دفعات تعداد ،شناسنامه سریال و سری ،ملی شماره

 :شودمی داده نمایش غیراجباری فیلد صورتبه

 

 
 

 

 ایرانی غیر تابعیت اطالعات ورود 

 این در .کنید انتخاب تابعیت بخش از را "بیگانه اتباع" گزینه ،نباشد ایرانی تابعیت دارای زوج کهدرصورتی

 کشور اسم یجستجو با .شودمی داده نمایش ،متبوع کشور انتخاب فیلد ،گزینه این رویروبه ،حالت

 :یدکن انتخاب کشورها لیست از را فرد تابعیت توانیدموردنظرمی
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 شدهدادهطالق مشخصات ورود -5-4

 وارد را شدهدادهطالق اطالعات و شدهدادهطالق مشخصات صفحه وارد ،دهندهطالق اطالعات ورود از پس

 و شدهدادهطالق تکمیلی اطالعات و فردی اطالعات سپس ،تابعیت ابتدا ،شدهدادهطالق مشخصات صفحه در .کنید

 :باشدمی "ایرانی" ،شدهدادهطالق برای "تابعیت" فرضپیش .شودمی وارد وی تماس اطالعات نهایت در
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 احوال ثبت الکترونیک هایسرویس از استفاده 

 و "احوال ثبت از هزوج مشخصات اخذ" عناوین با الکترونیک سرویس دو ،اشخاص هویت کنترل منظور به

 .است شده داده قرار فرم این در "هزوج ملی کارت عکس مشاهده"

 ثبت از هزوج مشخصات اخذ" دکمه فشار با ،کنید وارد را "تولد تاریخ" و "ملی شماره" کهدرصورتی

 :دهدمی نمایش و یافته را فرد سجلی مشخصات ،احوال ثبت سامانه به اتصال با سیستم ،"احوال

 
 

 

برای استفاده این سرویس،  در ابتدا 

شماره ملی و تاریخ تولد را  وارد نمایید 

سپس با فشردن این دکمه و باز شدن و 

رقم سمت چپ سریال  7وارد نمودن 

پشت کارت ملی شخص تصویر فرد 

 شود.نمایش داده می

 

برای استفاده از این سرویس 

شماره ملی و تاریخ تولد را 

 نماییدوارد 
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 اطالعات ،بلی گزینه انتخاب با توانمی باشد محترم سردفتر تایید مورد شده بازیابی اطالعات کهدرصورتی

 :نمود منتقل واقعه ثبت فرم به را احوال ثبت هویتی پایگاه از دریافتی

 

 .دهندمی گزارش نیز را شخص احتمالی بودن یفوت ،الذکرفوق هویت احراز هایسرویس :نکته

 اطالعات تکمیل در مهم نکات 

o تنها و نموده خودداری ملی شماره عنوان به عددی هرگونه قبول از هوشمند طور به سیستم ملی: شماره 

  .شد خواهد واقع قبول مورد ،باشد شده تولید کشور احوال ثبت سازمان فرمول طبق که ایشماره

o :کنید خودداری نام فیلد در "بانو" و "دوشیزه" مانند پیشوندهایی بردن بکار از نام. 

o شماره عنوان به فرد ملی شماره احوال ثبت سازمان توسط صادره جدید هایشناسنامه در :شناسنامه شماره 

 شده دیده مواردی در .است موردنظر شناسنامه شماره عنوان به شماره این ورود لذا است شده ارایه شناسنامه

 تنها موارد این در که است شده ثبت تهران( دو منطقه1) ایکلمه یا حروف همراه به فرد شناسنامه شماره که

 .گردد ثبت سامانه در باید و باشدمی نظر مد شناسنامه شماره عنوان به آن عددی بخش

o می بخش یک دارای تنها که المثنی هایشناسنامه در مسلسل شماره خصوص در شناسنامه: مسلسل شماره-

 :است شده داده نمایش اجباری فیلد یک عنوان به که باشدمی کافی بخش همان تنها ورود باشند

o   
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o ازدواج دفعات ثبت منظور ،شناسنامه طبق – ازدواج دفعات تعداد ثبت خصوص در :ازدواج دفعات تعداد 

 در کهدرصورتی .است شده مراجعه دفترخانه به آن ثبت برای که ازدواجی احتساب بدون یعنی باشدمی تاکنون

 :نمایید وارد را صفر موردنظر بخش در ،باشد نشده ثبت ازدواجی ،فرد شناسنامه ازدواج بخش

 

 

o اطالعاتی اقالم شود انتخاب فیلد این برای خیر گزینه کهدرصورتی :است؟ موجود شخص مشخصات همه آیا 

 ایرانی اشخاص برای سکونت محل ،کدپستی ،ازدواج دفعات تعداد ،شناسنامه سریال و سری ،ملی شماره

 :شودمی داده نمایش غیراجباری فیلد صورتبه

 

 
 

 

o ایرانی غیر تابعیت اطالعات ورود 

 این در .کنید انتخاب تابعیت بخش از را "بیگانه اتباع" گزینه ،نباشد ایرانی تابعیت دارای شدهدادهطالق کهدرصورتی

 کشور اسم یجستجو با .شودمی داده نمایش ،متبوع کشور انتخاب فیلد ،گزینه این رویروبه ،حالت

 :کنید انتخاب کشورها لیست از را فرد تابعیت توانیدموردنظرمی
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 اطالعات نهایی ثبت یا ابطال ،اولیه ثبت -5-5

 طالق ثبت در اطالعات نهایی ثبت یا ابطال ،اولیه ثبت 

 ثبت یا ابطال ،اولیه ثبت برای نهایی تایید صفحه به "ثبت" دکمه فشار با شدهدادهطالق اطالعات ثبت از پس

 از هریک ویر بر کلیک با توانیدمی اطالعات در تغییر گونه هر به نیاز درصورت .شوید وارد اطالعات نهایی

 د:برگردی قبلی مراحل به هابخش
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 هایبخشنامه کهدرصورتی و شده هویت احراز احوال ثبت سامانه در ابتدا در افراد ،"ثبت" دکمه فشار با

 اطالعات"اولیه ثبت" دکمه فشردن با .شودمی داده نمایش باشد داشته وجود اشخاص این خصوص در محجوریت

 :گرددمی ثبت سامانه در
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 به تنها و باشدنمی احوال ثبت سازمان داده پایگاه و اسناد در اثری هیچ منشأ ،شده اولیه ثبت که ایواقعه توجه:

 .است سامانه در شده وارده اطالعات حفظ و ثبت منظور

 طالق واقعه نهایی ثبت 

 و طالق ثبت و وقوع تاریخ ،ثبت شماره ابتدا بایستمی ،هستید اطالعات نهایی ثبت به مایل کهدرصورتی

 با سیستم ،دکمه این فشار با .دهید فشار را "نهایی تایید" دکمه سپس و نمایید وارد را طالق سند سریال شماره

 ثبت عمل ،"بلی" دکمه فشار درصورت .کندمی پرسش شما از نهایی ثبت مورد در زیر صورتبه پنجره یک نمایش

 :شد خواهد اطالعات نهایی ثبت از فانصرا باعث "خیر" دکمه فشار .شودمی انجام اطالعات نهایی

 

، یک به هر علتیچنانچه 

ثبت اولیه شده  ازدواج

از این گزینه ، ملغی شود

آن استفاده  جهت ابطال

 شود می
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  .گرددمی دریافت زیر پیام "نهایی تایید" دکمه فشردن از پس

 

 

 صورت در .گرددمی بررسی نیز محجوریت هایبخشنامه و شده هویت احراز افراد اًمجدد بلی دکمه فشردن با

 :شودمی داده اختصاص آن به واقعه ثبت یکتا شناسه و ثبت طالق واقعه نهایی ثبت دکمه فشردن
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 آن هایصفحه تمام و شده نهایی ثبت سند وضعیت گردد نهایی ثبت ایواقعه کهدرصورتی باشید شتهدا توجه

 :ندارد وجود ویرایشی هیچگونه امکان و گرددمی ویرایش قابل غیر
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 طالق ثبت واقعه ابطال 

 این فشار با .دهید فشار را "واقعه ابطال" دکمه ،هستید شده اولیه ثبت اطالعات ابطال به مایل کهدرصورتی

 .کندمی پرسش شما از شده اولیه ثبت اطالعات ابطال مورد در زیر صورتبه پنجره یک نمایش با سیستم ،دکمه

 ابطال از انصراف باعث "خیر" دکمه فشار .شودمی انجام العاتاط ابطال عمل ،"بلی" دکمه فشار درصورت

 :شد خواهد اطالعات

 

 

 داده نمایش اعالمیه ،دکمه این فشار با .شودمی داده نمایش "اعالمیه چاپ" دکمه ،اطالعات نهایی ثبت از پس

 :نمود چاپ را شده داده نمایش اعالمیه و شودمی
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 سامانه از استفاده با رجوع وقایع ثبت -6

 را واقعه نوع .کنید کلیک اصلی یمنو در "وقایع ثبت" گزینه روی توانیدمی زوجیت به رجوع ثبت برای

 بازیابی را آن جستجو یا و کرده وارد را "طالق ثبت یکتای شناسه" فرم این در نمایید انتخاب زوجیت به رجوع

 خواهد مشاهده قابل مربوط فیلدهای در طالق اطالعات ،طالق ثبت یکتای شناسه بودن صحیح درصورت .نمایید

 :نمود مشاهده را مربوط طالق اعالمیه ،"طالق وقوع اعالمیه مشاهده" دکمه فشار با توانمی همچنین .بود

 

 

 

 

ه با انتخاب یکی از اطالعات مربوط ب

 واقعه طالق، واقعه مربوطه را بازیابی

 نموده و دکمه انتخاب را بفشارید.
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 اسناد دفترخانه در شده تنظیم اقرارنامه سند اطالعات .است ضروری "رجوع تاریخ" ورود ،رجوع ثبت برای

 :کرد وارد منظور این به شده تعبیه فیلدهای در توانمی ضرورت درصورت را دادگاه حکم یا رسمی

 

 داده تخصیص ،رجوع واقعه به ثبت یکتای شناسه یک و شده ذخیره اطالعات ،"رجوع تایید" دکمه فشار با

 :شودمی
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 ،آن فشار با که شودمی داده نمایش "رجوع اعالمیه مشاهده" دکمه ،رجوع اطالعات ثبت از پس بالفاصله

 :بود خواهد چاپ قابل ،زوجیت به رجوع اعالمیه
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 طالق ثبت فرم از استفاده با رجوع اطالعات بازیابی -6-1

 بازیابی" برای دکمه یک ،نماییم بازیابی است شده ثبت ،رجوع آن برای که را طالق یک اطالعات چنانچه

 اطالعات ،دکمه این فشار با .شودمی داده نمایش "رجوع فرم مشاهده" عنوان با عالمیها چاپ دکمه کنار در "رجوع

 :شودمی داده نمایش ،طالق این به مربوط رجوع آخرین
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 سامانه از استفاده با نکاح فسخوقایع ثبت-7

 "ازدواج ثبت ییکتا شناسه" فرم این در .کنید کلیک اصلی یمنو در "وقایع ثبت" گزینه روی نکاح فسخ ثبت برای

 مشاهده قابل مربوط فیلدهای در ازدواج اطالعات ،ازدواج ثبت ییکتا شناسه بودن صحیح درصورت نمایید وارد را

 ازدواج این به مربوط اعالمیه توانیدمی ،"ازدواج وقوع اعالمیه مشاهده" دکمه فشار با توانمی همچنین ،بود خواهد

 .نمایید مشاهده را

 ضرورت درصورت را دادگاه حکم اطالعات .است ضروری "فسخ تاریخ" ورود ،نکاح فسخ ثبت برای

 :کرد وارد منظور این به شده تعبیه فیلدهای در توانمی

 

 یک و شده ذخیره اطالعات ،"نکاح فسخ برای جدید شناسه دریافت و فسخ اطالعات ثبت" دکمه فشار با

 .شودمی داده تخصیص نکاح فسخ اقعهو به ثبت یکتا شناسه
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 فسخ اعالمیه ،آن فشار با که شودمی داده نمایش "فسخ اعالمیه مشاهده" دکمه ،فسخ اطالعات ثبت از پس بالفاصله

 :بود خواهد چاپ قابل نکاح
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 سامانه از استفاده با مدت بذل وقایع ثبت-8

 ثبت یکتا شناسه" فرم این در .کنید کلیک اصلی یمنو در "وقایع ثبت" گزینه روی توانیدمی مدت بذل ثبت برای

 در ازدواج اطالعات ،ازدواج ثبت ییکتا شناسه بودن صحیح درصورت اییدنم وارد را موقت( )ازدواج "ازدواج

 ازدواج اعالمیه ،"ازدواج وقوع اعالمیه مشاهده" دکمه فشار با توانمی همچنین ،بوده مشاهده قابل مربوط فیلدهای

 :کرد مشاهده را مربوط شده ثبت

 

 بذل تقاضای زوج که شود مشخص باید همچنین .است ضروری "بذل تاریخ" ورود ،مدت بذل ثبت برای

 .است نموده مدت بذل تقاضای زوج از وکالت به زوجه یا است کرده مدت

 یک و شده ذخیره اطالعات ،"مدت بذل برای جدید شناسه دریافت و بذل اطالعات ثبت" دکمه فشار با

 مشاهده" دکمه ،بذل اطالعات ثبت از پس بالفاصله .شودمی داده تخصیص مدت بذل واقعه به ثبت یکتا شناسه

 :بود خواهد چاپ قابل مدت بذل میهاعال ،آن فشار با که شودمی داده نمایش "بذل اعالمیه
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 شده ثبت طالق و ازدواج وقایع جستجوی -3

 کلیک وقایع پیشرفته یجستجو گزینه بروی سامانه به ورود از پس بایستمی واقعه یک جستجوی برای

 .نمایدمی مهیا کاربر برای را است شده نهایی ثبت یا اولیه ثبت که وقایعی بازیابی و جستجو امکان بخش این نمایید

 مورد در ولی داشت خواهند را اطالعات تکمیل یا و تغییر امکان باشند شده اولیه ثبت که وقایعی است بدیهی

 :داشت نخواهد وجود امکان این باشند شده نهایی ثبت که وقایعی

 

  است: بخش دو دارای جستجو

 جستجو شرایط تعیین اول: بخش

 دکمه شرطی هیچ انتخاب بدون توانمی همچنین .نمود تعیین جستجو برای شرط چند یا یک توانمی بخش این در

 وقایع تمامی ،جستجو نتایج در نشود تعیین جستجو برای شرایطی کهدرصورتی است بدیهی .فشرد را جستجو نتایج

   .شد خواهد داده نمایش سامانه در شده ثبت
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 را جستجو دکمه سپس و وارد موردنظر فیلد در را واقعه اطالعات از هریک باستمی ،جستجو شرایط تعیین برای

 :بفشارید

 

 ملی کد سپس و طالق را واقعه نوع واقعه ثبت مشخصات مفر از ابتدا طالق واقعه یک بازیابی جهت مثال بطور

 :بفشارید را جستجو دکمه و وارد را زوجه یا و زوج
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 اجرائیه صدور -31

 .است عمومی قسمت یک و پنجره 1 دارای فرم این

 شنماره  اینن  .یابند  منی  اختصناص  سامانه توسط خودکار صورتبه که است اجرائیه شماره ،«شماره» فیلد از منظور

 صنورت بنه  نینز  «ثبنت  زمنان » .شند  خواهد شناخته شماره این با اجرائیه و باشد می کشور سطح در یکتا صورتبه

 و است اجباری فیلدهای از که «اجرائیه صدور تاریخ» .شودمی داده نمایش ثبت کلید روی بر کلیک از سپ خودکار

 و ازدواج رسمی دفاتر توسط دیگر انواع و باشد می «مهریه» صرفاً مورد این در نیز «اجرائیه نوع» .شود پر حتماً باید

 .شودنمی صادر طالق

 اجرائیه صادرکننده-31-3

 .کننیم می انتخاب  روی بر کلیک با ها دفترخانه فهرست از را اجرائیه «کننده صادر دفترخانه»ابتدا پنجره این در

 :شودمی انتخاب  روی بر کلیک با مربوط فهرست از نیز «کننده دریافت ثبتی واحد» و «کننده صادر ثبتی واحد»

  

 

  

 :شودمی تایپ است شده ذکر سند متن در آنچه "سند مندرجات" قسمت در
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 مرتبط اشخاص-31-3

 

 شخص اصلی اطالعات-11-1-1

 صندور  تقاضنای  تواننند  منی  کنه  هسنتند  افرادی آن از منظور .است «مرتبط اشخاص» فرم در موجود پنجره دومین

 کلینک  روی بنر  شنخص  کردن اضافه برای .شوندمی محسوب ذینفع دارند که سمتی براساس و نمایند اجرائیه

 اطالعنات  قسنمت  سنه  از صنفحه  اینن  .نماییممی وارد آن در را اطالعات سپس .شود فعال ردیف یک تا نماییممی

 قسنمت  دو بنه  که .است «شخص نوع» فیلد اولین .است شده تشکیل شخص های نماینده و اطالعات سایر ،اصلی

 سنمت  و نشنانی  ،نشنانی  نوع ،جنسیت ،خانوادگی نام ،نام حقیقی شخص نوع در .شودمی تقسیم حقوقی یا حقیقی

 متعهدله عنوان به وی و شودمی مطالبه زوجه توسط مهریه که جایی آن از .هستند اجباری فیلدهای عنوان به شخص
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 باشند  حقنوقی  شنخص  نوع اگر .باشد می اجباری هستند متعهدله که افرادی مورد در ملی شماره شودمی محسوب

 .شودمی ظاهر متفاوتی فیلدهای ،انتخابی شخص نوع به توجه با .باشد می اجباری شخص سمت و نشانی ،نام

 فعنال  هنگنامی  فیلند  دو اینن  .اسنت  شده اضافه «اجرا با مرتبط حقوقی شخص» و «حقوقی شخص نوع» فیلدهای 

 فهرست اشخاص مختلف انواع حقوقی شخص نوع فهرست از صورتایندر .باشد حقوقی شخص نوع که شودمی

 از نوع همان فهرست اجرا با مرتبط حقوقی شخص فیلد در حقوقی شخص نوع به توجه با .شودمی انتخاب و شده

 اجنرا  بنا  منرتبط  حقنوقی  شنخص  در باشد بانک حقوقی شخص نوع اگر مثال عنوان به .شودمی فهرست اشخاص

 :شودمی داده نمایش ها بانک فهرست
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 بکنار  هنا  ابنالغ  انواع برای فیلد این .است موجود نوع سه آن در که دارد وجود «نشانی نوع» نام به فیلدی همچنین

 آن از منظنور  .است نمایندگی نوع آن جمله از .شودمی فعال فیلدهایی باشد نماینده شخص سمت اگر .شودمی برده

 کنه  نمناییم منی  انتخناب  را اسنت  او نمایننده  وی کنه  شخصی سمت سپس .است نمایندگان مختلف انواع فهرست

 بخنواهیم  اگنر  .نمناییم می درج مربوط فیلد در را نمایندگی احراز سند نیز انتها در .باشد له متعهد یا متعهد تواندمی

 .شد خواهد حذف موردنظر ردیف  روی بر کلیک با کنیم حذف ایم کرده باز که را ردیفی

 اطالعات سایر-11-1-2

 صنندوق » ،«پیامنک  ارسنال  جهت همراه تلفن شماره» ،«پستی کد» ،«تابعیت» یفیلدها نیز اطالعات سایر قسمت در

 :است اجباری فیلد عنوان به تابعیت که .دارد وجود «اطالعات ارسال جهت الکترونیکی پست آدرس» و «پستی
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 شخص های نماینده-11-1-3

 «شنخص  نمایننده » فهرست از ابتدا .شودمی مشخص باشد داشته وکیل یا قانونی نماینده شخص اگر قسمت دراین

 نمایننده  شنخص  سنمت  «قنانونی  نماینده» فهرست از سپس .شودمی انتخاب است نماینده دارای که فردی یا موکل

 :شودمی انتخاب غیره یا متولی ،قیم ،وصی ،وکیل مانند

 

 نامه اطالع-11-1-4

 مراجعنه  دفتنر  بنه  خنود  به مربوط امور پیگیری جهت تا شودمی داده اطالع متعهد عنوان به زوج به قسمت این در

 متننی  کلیند  اینن  روی بنر  کلینک  از پنس  کنه  «نامنه  اطالع متن پیشنهاد» .دارد وجود کلید دو قسمت این در .نماید
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 منوردنظر  منتن  تواندمی سردفتر یعنی .دارد اصالح و ویرایش قابلیت متن این .شودمی نمایان فرض پیش صورتبه

 ارائه را چاپ قابل نسخه و گیرد می پرینت را موردنظر متن نیز «جاری نامه اطالع چاپ» کلید .نماید جایگزین خود

 :دهد می
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 اجرائیه با مرتبط اسناد-11-2

 

 سند اصلی اطالعاتی اقالم-11-2-1

 «ازدواج سنند » اولنی  که دارد وجود مرتبط قلم دو مهریه اجرائیه در .باشد می «اجرائیه با مرتبط اسناد» بعدی صفحه

 اختیناری  آن اطالعنات  ورود که است «طالق سند» دومی و باشد می اجباری آن به مربوط اطالعات ورود که است

 جندایی  از قبنل  اسنت  ممکنن  کنه  اسنت  اینن  هم آن علت و است اختیاری طالق سند مهریه اجرائیه در .باشد می

 .بنماید را خود مهریه مطالبه زوجه ،زوجین

 و «سنند  شماره» اول قسمت در .نماید نمی ایجاد نیز طالق از پس مهریه تقاضای مورد در را منعی موضوع این اما 

 :است طالق سند یا ازدواج سند اجرائیه نوع با مطابق «سند عنوان» .کنیممی وارد را «سند تاریخ»
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 سند به وابسته اطالعاتی اقالم سایر-11-2-2

 کنه  اجرائینه  ننوع  به توجه با نیز صفحه این .است «سند به وابسته اطالعاتی اقالم سایر» پنجره این در بعدی صفحه

 ..اسنت  ازدواج تناریخ  تنهنا  و شنود منی  داده نشنان  خودکنار  صورتبه مورد این .است شده تنظیم باشد می مهریه

 صنفحه  اینن  در «نندارد » عنوان با کلیدی .کندمی تغییر اطالعاتی اقالم نوع تناس  به نیز «شرح» و «تاریخ» ،«مقدار»

 مربوط کادر در خودکار صورتبه کلمه این کلید این روی بر کلیک با شرح وجود عدم صورت در که است موجود

 :گردد می قید
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 جرااال الزم موضوع و تقاضا علت-11-3

 سنه  اجرائینه  نوع به توجه با که است «موضوع» فیلد اولین .است «االجرا الزم موضوع و تقاضا علت» بعدی صفحه

 ردینف  دومین .است نموده تقاضا زوجه که است ای مهریه مقدار منظور .است «مهریه وصول» اولی .باشد می مورد

 اسنت  «التحریر حق» نیز ردیف سومین .شودمی ذکر اینجا در آن مقدار باشد داشته وکیل اگر که است «الوکاله حق»

 فیلندهایی  از «شنرح » و «محاسنبه  مبنای تاریخ» ،«ریالی مبلغ» .شودمی نوشته مربوط قسمت در باشد موجود اگر که

 محاسنبه  مبننای  کهدرصورتی نیز «گیری اندازه واحد نوع» همچنین .شودمی پر اجرائیه موضوع به توجه با که است

  .شودمی داده نشان قسمت این در باشد ریال از غیر
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 این کلید این روی بر کلیک با شرح وجود عدم صورت در که است موجود صفحه این در «ندارد» عنوان با کلیدی 

 :گردد می قید مربوط کادر در خودکار صورتبه کلمه

 

 دفترخانه کار گردش -11-4

 ارسال و امضا ،صدور» کلید شده وارد اطالعات صحت از اطمینان و ها قسمت همه تکمیل از پس قسمت این در

 اجرای اداره برای اجرائیه حالت این در .شودمی کلیک «دفترخانه در ذیصالح مقام توسط مربوط ثبتی واحد به

 :یابد می پایان عملیات و .شودمی ارسال شده انتخاب
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