
بسم هللا الرحمن الرحیم                          

صدور اجرائیه مهریه از طریق سامانه          

کرج 23مهدی توکلی سردفتر ازدواج                  

برای صدور اجرائیه مهریه از طریق سامانه دفاتر ازدواج و طالق باید طبق 

 روند ذیل اقدام کرد:

:اخذ درخواست کتبی زوجه مبنی بر درخواست صدور اجرائیه طبق فرم 1

 مخصوص

:ورود به سامانه 2  



 

:از ستون سمت چپ گزینه ))صدور اجرائیه(( را کلیک کنید.3  

 

 

 



:در صفحه باز شده در باالی صفحه گزینه ))جدید((  را انتخاب فرمائید.4  

 

   

 

 



    صادر کننده اجرائیه

عمل باید انجام گیرد : 4در صفحه فعال جدید   

 الف:انتخاب واحد اجرای دریافت کننده اجرائیه

بدون کم و کاست در قسمت ))مندرجات  ب:درج کل مهریه مندرج در دفتر

 سند((

 ج:تاریخ صدور اجرائیه را که امروز است را انتخاب فرمائید.

د:کادر مربوط به اینکه ایا اجرائیه جدیدی است یا برای اصالح اجرائیه 

را انتخاب  ((خیر ))سابق است را تکمیل نمائید .اگر اصالحیه نیست کلمه

.کنید  



 

 

 

 

     



 اشخاص مرتبط

در این قسمت باید مشخصات زوجین را وارد کنیم برای این کار دو بار 

عالمت ))  +  ((را کلیک کنید و بعد از هربار کلیک در ذیل صفحه 

.را کامل کنید ج و زوجهمشخصات زو  

 



 

ه را نیز توضیح اینکه در هنگام درج مشخصات زوج باید قسمت اطالع نام

 که نامه ای رسمی از طرف دفتر خطاب به زوج می باشد را نیز کامل کنید.

 



با اجرائیه مرتبطاسناد   

دو اقدام باید صورت گیرد : در این قسمت  

(( در ستون عنوان سند فقط عنوان -الف:با استفاده از عالئم ))+(( و ))

))سند ازدواج ((باقی بماند و بقیه را حذف کنید.سپس در ذیل صفحه اقدام 

قسمت ))اقالم اطالعاتی اصلی سند((نمائید. به تکمیل  

 



ب :با کلیک بر روی گزینه ))سایر اقالم اطالعاتی وابسته(( با استفاده از 

 عالمت )) + (( تاریخ ازدواج را اضافه کنید و ذیل صفحه را کامل کنید.

 

 

 

 



 علت تقاضا و موضوع الزم االجراء

:در این قسمت دو اقدام صورت می گیرد   

الف :حذف دو مورد از سه مورد موجود یعنی گزینه حق التحریر و گزینه 

(( حذف  -حق الوکاله را با استفاده از کلیک روی گزینه و زدن عالمت )) 

 می کنیم و فقط گزینه وصول مهریه در کادر باقی می ماند.

 



ب:در ذیل صفحه باید موضوع الزم االجراء یا میزانی از مهریه که زوجه 

بت به ان را دارد باید در کادر مربع شکل صدور اجرائیه نس درخواست

و در قسمت ریالی می توانید عدد صفر سمت چپ پائین صفحه درج کنیم.

 وارد کنید.

 

 



 گردش کار دفترخانه

ابتدائا غیر فعال است برای فعال شدن باید در باالی صفحه گزینه  این قسمت

 )) ثبت ((را کلیک کنید.

 

 

 



 اقدامات این قسمت عبارت است از :

در این قسمت می توانید قبل از ثبت نهایی از قسمت گزارشات پیش الف :

نویس اجرائیه و اطالع نامه را دریافت کنید و چک کنید اگر ایرادی داشته 

 باشد اصالح فرمائید.

ن از صحت موارد ثبت شده بعد از وصل ب :بعد از چک کردن و اطمینا

))توکن(( اقدام به کلیک روی گزینه ))صدور و امضاء و ارسال ....((نمائید 

 تا اجرائیه به واحد اجراء ارسال گردد .

 



ج:بعد از صدور و ارسال می توانید از قسمت گزارشات نسبت به پرینت 

.اقدام فرمائیدائیه و اطالع نامه اجر  

 

توضیح اینکه سایر موارد ازقبیل ارسال اطالع نامه و ارسال به واحد اجرا و....طبق روال قبل 

 صورت میگیرد

 در صورت بروز هرگونه مشکل با واحد پشتیبانی تماس بگیرید .

 

برای دستیابی به موارد بیشتر به گروه تلگرامی سردفتران ازدواج و طالق بپیوندید:  

https://telegram.me/joinchat/BfIq4jvwgHJTAjuMlBCslA 


