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 درخواست اصالح وضعیت اسناد و اوراق خام (8
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 مقدمه -1

در راستای مصوبات سازمان و به منظور ایجاد شفافیت در نظام توزیع اسناد خام نکاحیه و طالق و ایجاد 

خام نکاحیه و طالق مورد بازنگری و اصالح  امکان رصد گردش این گونه اسناد، فرآیند درخواست و توزیع اسناد

قرار گرفته است. در فرآیند جدید، درخواست اسناد خام باید بصورت الکترونیک ارسال شده و صورتجلسات 

اندازی این سامانه، سران دفاتر ازدواج و تحویل آنها نیز باید در سامانۀ تعبیه شده به همین منظور ثبت شود. با راه

های: استفاده ند بود وضعیت استفاده از هر سند خام دریافتی را در سامانه ثبت کنند )وضعیتطالق موظف خواه

شده برای ثبت یک واقعه ازدواج/طالق، مخدوش، مفقودی، مسروقه و ...(. به این ترتیب امکان رصد گردش و 

 گیری از سرنوشت هر یک از اسناد خام ازدواج و طالق وجود خواهد داشت.گزارش

 

 اسناد و اوراق خام منوی -2

وجود دارد که تمامی اعمال مربوط به اسناد  "اسناد و اوراق خام "در سامانه ازدواج وطالق منویی با عنوان 

های این منو انجام خواهد گزینهو...، با استفاده از  مانند درخواست، ارسال، دریافت و طالق و اوراق خام نکاحیه

 . (1-2)شکل  گرفت
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 1-2 شکل

 اولیه اسناد و اوراق خامجودی مو ثبت -3

 بیست روزهای ثبتی و دفاتر ازدواج و طالق ها، حوزهاندازی سامانه، ادارات کل استاندر هنگام شروع راه

فرصت خواهند داشت تا موجودی اسناد خام نکاحیه و طالق خود را شمارش نموده و از شماره سری/سال 

. الزم است اطالعات سری/سال چاپ/سریال اسناد خام موجود در برداری نمایندچاپ/سریال آنها به دقت صورت

  "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام"هر یک از این مراکز، حداکثر تا پایان مهلت مقرر، با استفاده از فرم 

 وقایعوسیله موجودی اولیه اسناد خام در سامانه ثبت شده و در ثبت  ه این. بدر سامانه ثبت شود( 1-3)شکل 

 قابل استفاده خواهد شد. ازدواج و طالق
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 0-3شکل 

 دهیم:برای ثبت موجودی اولیه اسناد مراحل زیر را انجام می

را با دوبار کلیک  "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام"از منوی اسناد و اوراق در سمت راست، فرم  -1

 کنیم.و دکمه جدید را کلیک می کنیممیانتخاب 

 .)سند نکاحیه و سند طالق( . انتخاب نوع سند اجباری استکنیممیاب نوع سند را انتخ -2

 .کنیممیرا کلیک  "+"دکمه زرد رنگ  "محدوده ارسال"در قسمت  -3

. این کار را برای چندین سری و محدوده کنیممیتا سریال را وارد  سپس اقالم سری، سال، از سریال، -4

 د سامانه کنیم.توانیم انجام دهیم یا اسناد مورد نظر را وارمی

که ورود اطالعات برای این دو فیلد  کنیممیسپس نام و نام خانوادگی ثبت کننده و سمت آن را مشخص  -5

 اجباری است.
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 تا اطالعات ثبت شود. کنیممیرا کلیک  "ثبت"پس از تکمیل اطالعات دکمه  -6

را فشار  "موجودی جاری ثبت نهایی اسناد فوق در"برای ثبت نهایی و اضافه شدن اسناد به موجودی دکمه  -7

 شود.دهیم. دقت داشته باشید قبل از ثبت نهایی اسناد به موجودی اضافه نمیمی

 درخواست اسناد و اوراق خام -4

 فرم در منظور نیا به را خود درخواست است الزم طالق، و هینکاح خام اسناد افتیدر یمتقاضدفترخانه 

 یهیبد. ندینما ارسال خود یثبت حوزه به کیالکترون بصورت و ثبت (1-4شکل) "خام اوراق و اسناد درخواست"

 به. بود خواهد بیترت نیهم به زین خام اسناد افتیدر یبرا کل اداره از یثبت وزهح درخواست روند است

 به کهیتازمان. شد نخواهد داده اثر بیترت شوند، ارسال کیالکترون روشِ نیا از ریغ به که ییهادرخواست

حداکثر تعداد اسناد خامی  .بود نخواهد ممکن مجدد درخواست ارسال نشود، داده اثر بیترت شده ارسال درخواست

 باشد ولی برای واحدهای ثبتی هیچ محدودیتی وجود ندارد. عدد می 33تواند درخواست دهد می که یک دفترخانه

 

 1-4شکل 
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 د به صورت زیر است:ایجاد درخواست سند از طریق فرم درخواست سن

 .کنیممیرا از منو انتخاب  "درخواست اسناد و اوراق خام"بتدا فرم ا

 .کنیممیرا کلیک  "جدید"برای ایجاد درخواست دکمه 

شود. و به صورت غیر فعال است و بصورت پیش فرض با دفترخانه جاری پر می "درخواست دهنده"فیلد 

 توان آن را ویرایش کرد.نمی

شود و بصورت غیر فعال است و بصورت خود کار پر می مربوطبت اسناد : اداره ث "درخواست شونده"فیلد 

 توان آن را ویرایش کرد.نمی

بصورت اتوماتیک پر خواهند شد. و غیر  "وضعیت"و  "تاریخ درخواست "، "شماره درخواست"فیلدهای 

 باشد.  "باطل شده"و  "ارسال شده"،  "تنظیم شده"تواند باشند. وضعیت فرم میفعال می

 . کنیممینوع سند درخواستی: نوع سند درخواستی ) سند نکاحیه و سند طالق(  را از لیست انتخاب 

نکته: در صورتیکه قبال برای سند نکاحیه و یا سند طالق درخواستی ایجاد کرده باشید و هنوز به آن رسیدگی 

همچنین اگر درخواست رسیدگی شود. انیکه به آن دهد تا زمسامانه اجازه ثبت درخواست جدید را نمی ،نشده باشد

 عدد باشد، سامانه از ایجاد درخواست جلوگیری خواهد کرد. 33تعداد اسناد خام موجود در دفترخانه بیش از 

اگر تعداد اسناد  .کنیممی: تعداد اسناد درخواستی را در این قسمت وارد  "تعداد سند درخواستی"فیلد 

عدد باشد سامانه از ایجاد درخواست جلوگیری  33در دفترخانه بیش از درخواستی به عالوه اسناد خام موجود 

 کند.می

نام و نام خانوادگی درخواست دهنده با نام و نام خانوادگی سردفتر و سمت درخواست دهنده  هایفیلد

 شود.بصورت خودکار پر می
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 .کنیممیدر ادامه پس از تکمیل اطالعات دکمه ثبت را کلیک 

 ند:ارسال درخواست س

را کلیک کنید. الزم به ذکر است پس از  "ارسال درخواست"برای ارسال درخواست به اداره ثبت دکمه 

تواند سند درخواستی شما را مشاهده کند. نکته بعدی این است که پس از ارسال درخواست واحد مربوط می

 ارسال درخواست امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد.

 ابطال درخواست سند:

کینم. در نظر داشته باشید پس از ارسال را کلیک می "ابطال درخواست"برای ابطال درخواست دکمه     

 درخواست امکان ابطال درخواست وجود ندارد.

 جستجوی درخواست سند:

. در این صورت لیست کنیممیدر باالی فرم کلیک  "جستجو"برای جستجوی درخواست روی دکمه 

 شود.نمایش داده می( 2-4)شکل زیر  تدرخواست ها بصور
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 2-4شکل 

 درخواستهاکارتابل مشاهده  -5

 یهادرخواست کارتابل" فرم در را شده افتیدر یهادرخواست تواندیم یثبت حوزه ای استان کل اداره

 .دینما اقدام یمتقاض به درخواست مورد خام اسناد ارسال به نسبت آنها براساس و مشاهده، (1-5)شکل  "یافتیدر

جلسه صورتصدور "را انتخاب و دکمه  هادرخواستدرخواست مورد نظر از لیست باید ت ارسال اسناد ابتدا جه

ظاهر ( 2-5)شکل کلیک نماید تا فرم تنظیم صورتجلسه ارسالی را  "ارسال اسناد برای درخواست انتخاب شده

سامانه از صدور صورتجلسه خودداری باشد، عدد  33اگر تعداد اسناد خام دفترخانه درخواست دهنده بیش از  شود.

 ( باز خواهد شد.2-5 )شکل "تنظیم صورتجلسه ارسالی "خواهد کرد در غیر اینصورت فرم 
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 1-5شکل 

 دقت به دارد، را آنها ارسال قصد که یاسناد الیسر/چاپ سال/یسر شماره از است موظف خام اسناد ستندهفر

 فرم در اسناد نیا الیسر/چاپ سال/یسر شماره خام، اسناد یکیزیف ارسال از قبل است الزم. دینما یبردارصورت

 نیا از یچاپ نسخه کی و شده میتنظ صورتجلسه کی قالب در "خام اوراق و اسناد لیتحو صورتجلسه"

 .شود ارسال خام اسناد بسته همراه رندهیگ توسط دییتأ یبرا صورتجلسه
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 2-5شکل 

 یافتیدر اسناد الیسر/چاپ سال/یسر شماره از خام، اسناد یکیزیف فتایدر موقع است موظف خام اسنادگیرنده 

 یافتیدر لیتحو صورتجلسه در مندرج موارد با را آنها الیسر/چاپ سال/یسر شماره و کرده یبردارصورت قاًیدق

 . دش خواهد داده لیتحو اوراق فرستنده به و امضاء صورتجلسه یچاپ نسخه موارد، تطابقدر صورت  .دهد مطابقت

 کارتابل صورتجلسات ارسالی و دریافتی -6

( 1-6)شکل  "ات ارسالی و دریافتیصورتجلسکارتابل  "فرم به مراجعه با بود خواهد موظف اسناد رندهیگ

 صورتجلسه کیالکترون دییتأ با. دینما اقدام آن کیالکترون دییتأ به نسبت و کردهباز را موردنظردریافتی  صورتجلسه

این فرم لیست مرتب  .آمد خواهند حساب به کنندهافتیدر یموجود بعنوان خام اسناد نیا کننده،افتیدر توسط

شده توسط تحویل گیرنده را نمایش  زدهشده آخرین صورتجلسات ارسالی و دریافتی و همچنین صورتجلسات 

 بار روی صورتجلسه مورد نظر کلیک کنید. دهد. برای نمایش اطالعات صورتجلسات کافی است دومی
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 1-6 شکل

چاپ/سریال اسناد خام کننده در نوع، تعداد یا حتی شماره سری/سالدرصورتیکه موقع دریافت اسناد، دریافت

صورت الکترونیک رد کند و با دریافتی متوجه مغایرتی شود، الزم است از طریق فرم صورتجلسه، دریافت آن را به

 فرستنده برای اصالح صورتجلسه تماس حاصل نماید.

 

 ورتجلسه عودت اسناد و اوراق خامص  -7

شود. بعنوان مثال پس از اعالم مفقودی این فرم برای عودت اسناد و اوراق خام در صورت نیاز استفاده می

تعدادی از اسناد به اداره ثبت مربوط، چنانچه اگر اسناد پیدا شود در این صورت اسناد پیدا شده از طریق این فرم به 

از طریق این هم در صورت بازنشتستگی، فوت یا انفصال سردفتر اسناد نیز شود. و داده میاداره ثبت مربوط عودت 

 شود.فرم به اداره ثبت مربوط عودت داده می
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 0-7شکل

 دهیم.برای استفاده از این فرم مراحل زیر را انجام می

 .کنیممی باز "اسناد و اوراق خام"را از منوی  "صورتجلسه عودت اسناد و اوراق خام "فرم  -1

 .کنیممیرا کلیک  "جدید"برای تنظیم صورتجلسه عودت دکمه  -2

 شود و غیر قابل ویرایش است.: این فیلد بصورت خودکار با دفترخانه جاری پر می"تحویل دهنده"فیلد  -3

 .باید پر شود با اداره ثبت مربوطاین فیلد : "تحویل گیرنده"فیلد  -4

 شود و غیر قابل ویرایش است.خودکار پر می: این فیلد بصورت "شماره صورتجلسه"فیلد  -5

این فیلد بصورت خود کار پس از تایید ارسال صورتجلسه با تاریخ جاری پر  "تاریخ صورتجلسه "فیلد  -6

 شود و غیر قابل ویرایش است.می

دهد. و بصورت های مختلف نشان می: این فیلد وضعیت صورتجلسه را در حالت "وضعیت"فیلد -7

 باشد.و غیر قابل ویرایش می شودخودکار پر می
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)اسناد نکاحیه و اسناد  باشدکند و اجباری می: این فیلد نوع اسناد عودتی را مشخص می"نوع سند"فیلد  -8

 .طالق(

اگر نوع سند انتخاب شده با اسناد وارده برای ارسال یکسان نباشد، سامانه از ارسال درخواست جلوگیری 

 خواهد کرد.

 باشد.شود. و غیر قابل ویرایش میین فیلد از طریق سامانه بصورت خودکار پر می: ا"بهای هر سند"فیلد  -9

را  "+". برای افزودن اسناد دکمه بعالوه کنیممیاسناد عودتی را مشخص  "اسناد ارسالی "درقسمت -13

سال "، "سری" هایشود و فیلد. در این صورت یک ردیف به گرید جهت ویرایش اضافه میکنیممیکلیک 

شوند. پس از فعال شدن فیلدها اسناد شوند و قابل ویرایش میفعال می "تا سریال"و  "ازسریال" ،"چاپ

 .کنیممیمورد نظر خود در این قسمت وارد 

بر  "بهای کل اسناد ارسالی"و  "تعداد اسناد ارسالی"فیلدهای  "تحویل دهنده"در قسمت مشخصات  -11

شوند و غیر قابل ویرایش هستند. محاسبه میاساس اسناد وارد شده جهت ارسال بصورت خودکار 

را جهت ثبت  "ثبت"کنید و سپس دکمه فیلدهای نام تحویل دهنده و سمت تحویل دهنده را وارد می

 کنید.اطالعات کلیک می

 ارسال صورتجلسه 

 تایید"پس از تنظیم صورتجلسه و اطمینان از صحت اطالعات، جهت ارسال صورتجلسه به اداره ثبت مربوط  

. دقت داشته باشید پس از تایید ارسال امکان ویرایش و تصحیح اطالعات وارد شده وجود کنیممیرا کلیک  "ارسال

را کلیک کنید. توجه داشته باشید که  "تایید ارسال"شود پس از اطمینان از صحت اطالعات دکمه ندارد. توصیه می

تواند صورتجلسه ارسالی شما را مشاهده کند و لسه میپس از تایید ارسال دریافت کننده یا تحویل گیرنده صورتج

تواند صورتجلسه را مشاهده کند و اسناد اگر وضعیت صورتجلسه تنظیم شده باشد، تحویل گیرنده صورتجلسه نمی

 عودتی را تحویل بگیرد.
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یغام خواهد داد نکته : اسنادی را جهت ارسال انتخاب کنید که در سامانه موجود باشد در غیر این صورت سامانه پ

 که اسناد انتخاب شده در سامانه موجود نیست.

 تحویل اسناد ارسالی و برگشت صورتجلسه:

پس از تنظیم و ارسال صورتجلسه، تحویل گیرنده با مشاهده اطالعات صورتجلسه و اطمینان از صحت 

نده اسناد ارسالی به موجودی کند. پس از تایید دریافت توسط تحویل گیراطالعات دکمه تایید دریافت را کلیک می

 شود.آن اضافه می

 رد صورتجلسه

پس از تنظیم و ارسال صورتجلسه، تحویل گیرنده با مشاهده اطالعات صورتجلسه متوجه عدم صحت 

 کند. را کلیک می "رد صورتجلسه"صورتجلسه شود در این صورت دکمه 

 ابطال صورتجلسه 

ابطال "توان صورتجلسه را ابطال کرد. برای اینکار دکمه مین آپس از تنظیم صورتجلسه و قبل از ارسال 

 .کنیممیرا کلیک  "صورتجلسه

 چاپ صورتجلسه

 کلیک فرمایید. "چاپ صورتجلسه"برای چاپ صورتجلسه روی دکمه 

 جستجوی صورتجلسه

کلیک کنید. در این صورت لیست  "جستجو"برای جستجوی صورتجلسه مورد نظر خود روی دکمه 

توانید صورتجلسه مورد نظر خود را انتخاب و مشاهده کنید و یا ارسالی را مشاهده خواهید کرد. میصورتجلسات 

 ویرایش کنید.
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 درخواست اصالح وضعیت اسناد و اوراق خام -8

درصورتیکه یک سند خام نکاحیه یا طالق به هر دلیل قابل استفاده نباشد )مفقودی، مسروقه، مخدوش شدن، 

حریر، اشتباه در تحریر، پاره شدن، معدوم شدن و ...(، الزم است وضعیت آن در فرم انصراف متقاضی پس از ت

های اظهار شود. واحد ثبتی مافوق پس از انجام بررسی و بازرسی "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست"

 اوراق و اسناد یتوضع اصالح درخواست کارتابل"چنین را در فرم تواند موردهای اظهار شده اینمورد نیاز می

گونه موارد، سند خام موردنظر از فهرست موجودی دفترخانه یا بررسی و تأیید نماید. با تأیید الکترونیک این "خام

 واحد ثبتی اظهارکننده خارج خواهد شد.

 اشتباه دچار خود موجود خام اسناد الیسر/چاپ سال/یسر اطالعات ورود در یثبت واحد ای دفترخانه کهیدرصورت

 درخواست" نهیگز انتخاب و "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست" فرم از استفاده با است الزم شود،

. دینما ارسال خود باالدست یثبت واحد یبرا را موردنظر رکورد حذف یتقاضا "هیاول یموجود از حذف یبرا شده

 شمول از شده مشخص خام سند باالدست، یثبت واحد توسط مذکور اصالح درخواست دییتأ با است یهیبد

 شد خواهد خارج یمتقاض یثبت واحد ای دفترخانه یموجود

های این فرم و ام این فرم مشخص است تمام فعالیتترین نکته ای که باید به آن توجه شود همانطور که از نمهم

ت به محض اینکه وجه داشی اصالح اسناد و اوراق خام است و باید تو کارتابل مربوط به آن در زمینه فرم جستجو

اصالح توان آن را دیگر به هیچ عنوان در این بخش نمی ده است وسند از حالت خام خارج ش از سند استفاده شود

 نمود.

پردازیم. در زمان اضافه کردن درخواست اصالح تر فرم میهای مهمحال با فرض باال به توضیح قسمت

وضعبت زیر را دارند و نه غیر  4باشد که یکی از دن وضعیت اسنادی میوضعیت اسناد و اوراق خام مقصود تغییر دا

 شود.تنها برای اسنادی که جزو موجودی اولیه هستند ظاهر می 4از این که مورد 

 درخواست شده برای حذف از موجودی اولیه-4بعنوان مفقودی -3بعنوان مسروقه  -2بعنوان باطل شده -1
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 0-8شکل

نقش  ،شود.در ادامه روند انجام ثبت و ارسال عملیات علت تغییر وضعیت سند خام را ذکر کرده، ،در بخش علت

 شده را تایید یا رد کند.ی ارسال درخواستهاتواند باال دستی در سلسله مراتب سازمان می

اسناد و ت اصالح وضعیت درخواس "تواند از طریق جستجو در فرم دهنده میبعد از این رویداد فرد درخواست

خواست قابل ه تنها پس از تایید یا رد شدن درنی و در بخش پذیرفته شده/نشده )کیدر قسمت پای "اوراق خام

 .خود را ببیندمشاهده است( وضعیت درخواست 

کارتابل رسیدگی به "واحد باالدست که درخواست اصالح وضعیت برای او ارسال شده باید با استفاده از فرم 

را بازیابی کرده  هادرخواست، با زدن دکمه جستجو (2-8)شکل  "وضعیت اسناد و اوراق خام ی اصالحدرخواستها

 کلیک روی هر درخواست، آن را باز کند و بعد از بررسی، آن را تایید و یا رد کند. دو بارو با 
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 2-8شکل 

 

نوع علت ابطال هم باشد، در کارتابل رسیدگی به درخواست اصالح،  "باطل شده "اگر نوع اصالح وضعیت، 

 باید مشخص شود. 
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 2-8شکل

 ثبت وقایع ازدواج و طالق-9

دفاتر ازدواج و طالق موظف خواهند بود در ثبت وقایع ازدواج و طالق در سامانه، شماره سری/سال چاپ/سریال 

یکه سند خام مصرفی را به دقت از فهرست اسناد خام موجودی دفترخانه انتخاب نمایند. بدیهی است درصورت

( یا ثبت دریافت اسناد خام جدید در 3دفترخانه مراحل ثبت موجودی اول دوره اسناد خام )مطابق بند 

( را بدرستی انجام نداده باشد، موقع ثبت اطالعات واقعه، قادر به یافتن و 6صورتجلسات تحویل )مطابق بند 

 ربوط نخواهد بود.انتخاب شماره سری/سال چاپ/سریال سند خام مصرفی موردنظر در فهرست م
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 نامه درخواست و توزیع اسناد خام نکاحیه و طالقهای متداول در مورد شیوهپرسش و پاسخ-11

نامه فقط مخصوص اسناد خام نکاحیه و طالق است یا سایر اسناد و اوراق بهادار خام آیا این شیوه -1

 نیز به همین ترتیب درخواست و توزیع خواهند شد؟

نامه فقط برای سامان دادن به درخواست و توزیع اسناد خام نکاحیه و اسناد طالق یوهفعالً اجرای این ش

 باشد.می

توانند اسناد خام نکاحیه و طالق بالاستفاده خود را به سایر دفاتر آیا دفاتر ازدواج و طالق می -2

 واگذار کنند؟ 

نیاز خود را صرفاً از طریق خیر. دفاتر ازدواج و طالق موظف هستند اسناد خام نکاحیه و طالق مورد 

اندازی سامانه، الزم است درخواست الکترونیک در سامانه و از حوزه ثبتی خود تأمین نمایند. در شروع راه

اطالعات اسناد خام موجود در دفترخانه در فرم موجودی اولیه ثبت شود. درصورتیکه دفترخانه به اسناد 

الزم است با استفاده از فرم تعبیه شده نسبت به عودت آنها خام موجود در دست خود نیازی نداشته باشد، 

 به واحد ثبتی خود اقدام نماید.

توانند اطالعات سری/سال/سریال اسناد خام ها در کدام قسمت از سامانه میادارات کل استان -3

 تحویل گرفته شده از خزانه معین را ثبت نمایند؟

ثبت موجودی اولیه "از طریق فرم ها سط ادارات کل استاناطالعات اسناد تحویل گرفته از خزانه معین تو

 باید در سامانه ثبت شود. "اسناد و اوراق خام

ثبت موجودی اولیه اسناد و "اندازی سامانه، دقیقاً اطالعات چه اسنادی باید در فرم در هنگام راه -4

 ثبت شود و هدف از این کار چیست؟ "اوراق خام

نکاحیه و  خامهای ازدواج و طالق در این فرم باید اطالعات اسناد فترخانههای ثبتی و دادارات کل، حوزه

طالق موجود خود را ثبت کنند. واضح است که منظور از اسناد خام، اسنادی هستند که هنوز در آنها هیچ 

ای تحریر نشده، مخدوش یا معیوب نبوده و برای تحریر وقایع ازدواج و طالق در اختیار و در دست واقعه

 هستند.
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هدف از ثبت این اطالعات این است که دفاتر ازدواج و طالق پس از راه اندازی سامانه، باید شماره سریال 

سند مصرفی برای ثبت وقایع ازدواج و طالق را از لیست موجودی وارد شده در سامانه انتخاب کنند و 

نها وجود نخواهد داشت. در چنانچه مشخصات اسناد خام در سامانه ثبت نشده باشد، امکان انتخاب آ

های ثبتی نیز برای ارسال اسناد خام و تنظیم صورتجلسه ارسال اسناد خام، الزم است ادارات کل و حوزه

در سامانه ثبت  "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام"اطالعات اسناد خام موجود، قبالً از طریق فرم 

 شده باشد.

( موجودی اول دوره خود را در بیست روزر مهلت مقرر )درصورتیکه حوزه ثبتی یا دفترخانه د -5

 سامانه ثبت نکند، چه خواهد شد و چه باید کرد؟

پس از اتمام مهلت مقرر، سامانه اجازه ثبت موجودی اولیه را به دفاتر و واحدهای ثبتی نخواهد داد. 

 ، دفترخانه با مشکل مواجه خواهد شد.درصورت اتمام مهلت

اول دوره ثبت شده توسط دفاتر ازدواج و طالق توسط حوزه ثبتی بررسی  آیا الزم است موجودی -6

 و تأیید الکترونیک شود؟

و تأیید آن توسط خود  "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام"خیر. با ثبت اطالعات اسناد خام در فرم 

 دفترخانه، این اسناد بعنوان موجودی دفترخانه محسوب خواهد شد.

مجاز  "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام"چاپ/سریال تکراری در فرم آیا ثبت سری/سال  -7

 است؟

 کند.های تکراری جلوگیری میخیر. سامانه از ثبت سری/سال چاپ سریال

ای یک بار موجودی اولیه اسناد خام خود را شمارش و در اندازی سامانه، دفترخانهدر هنگام راه -8

ثبت نموده است. آیا مجدداً این دفترخانه مجاز به  "اق خامثبت موجودی اولیه اسناد و اور"فرم 

 ویرایش اطالعات موجودی اولیه ثبت شده خواهد بود؟

باشد، ویرایش این اطالعات مجاز است ولی پس از  "تنظیم شده"چنانچه وضعیت فرم موجودی اول دوره 

طالعات و تأیید بعضی از اسناد تأیید نهایی، امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد. درصورتیکه در ورود ا

و انتخاب گزینه  "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست"خام، اشتباهی رخ دهد، با استفاده از فرم 
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توان درخواست اصالحی به واحد ثبتی باالدست می "درخواست شده برای حذف از موجودی اولیه"

 ول موجودی اولیه دفترخانه خارج خواهند شد.ارسال کرد که با تأیید آن، اسناد خام مشخص شده از شم

نگاری یا با تماس تلفنی، درخواست دریافت اسناد خام نکاحیه و طالق قابل ارائه صورت نامهآیا به -9

 و پیگیری است؟

خیر. درخواست اسناد خام فقط از طریق ثبت الکترونیک در فرم درخواست اسناد خام نکاحیه و طالق 

واست نیز فقط بصورت الکترونیک از طریق کارتابل درخواست اسناد خام ممکن بوده و پیگیری درخ

 باشد.نکاحیه و طالق ممکن می

درخواست الکترونیک ثبت شده توسط یک دفترخانه برای دریافت اسناد خام به کدام واحد  -11

 ثبتی ارسال خواهد شد؟ 

سردفتران و دفتریاران ارسال  درخواست دفترخانه به واحد ثبتی تعیین شده در سامانه بانک جامع ابالغ

خواهد شد. درصورت وجود هر نوع مشکل در این زمینه، الزم است با اداره کل استان یا اداره کل امور 

 اسناد و سردفتران تماس حاصل شود.

با وجود ثبت الکترونیک درخواست اسناد خام توسط دفترخانه، حوزه ثبتی مرتبط قادر به  -11

 تابل خود نیست. علت چیست؟ مشاهده این درخواست در کار

 احتماالً یکی از دو حالت زیر اتفاق افتاده است: 

قرار دارد. در این حالت الزم است متقاضی پس از  "تنظیم شده"هنوز وضعیت درخواست در حالت  -

 آن را برای حوزه ثبتی ارسال کند. "ارسال"اطیمنان از صحت اطالعات درخواست، با استفاده از دکمه 

ه که حوزه ثبتی تعیین شده برای دفترخانه در سامانه بانک جامع ابالغ سردفتران و دفتریاران درصورتیک -

بدرستی تعیین نشده باشد. در این صورت الزم است با اداره کل استان یا اداره کل امور اسناد و 

خواست تواند درسردفتران تماس حاصل شود. الزم به ذکر است در چنین مواردی، اداره کل استان می

کند تا پس از اصالح واحد ثبتی دفترخانه، امکان ثبت درخواست جدید برای دفترخانه میسر  "رد"را 

 شود.
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درصورتیکه پس مدتی از ارسال الکترونیک درخواست اسناد خام، به درخواست ارائه شده  -12

 توان درخواست جدیدی در سامانه ثبت کرد؟رسیدگی نشود، آیا می

توان کنندۀ درخواست به آن رسیدگی نکرده باشد یا آن را رد نکرده باشد، نمیتکه دریافخیر. تازمانی

درخواست جدیدی در سامانه ثبت کرد. البته شایان ذکر است که در مورد اسناد خام نکاحیه و اسناد خام 

 توان بطور همزمان درخواست مجزا ارائه کرد.طالق می

شده باشد و به این درخواست رسیدگی نشده باشد آیا اگر درخواستی برای اسناد نکاحیه تنظیم  -13

 ای برای اسناد طالق تنظیم کرد؟توان درخواست جداگانهآیا می

 ی اسناد خام طالق برخورد مجزا خواهد داشت.درخواستهای اسناد خام نکاحیه و درخواستهابله. سامانه با 

 ود؟آیا پس از ارسال درخواست امکان ویرایش اطالعات درخواست خواهد ب -14

 توان اطالعات آن را ویرایش کرد.خیر. فقط تا قبل از ارسال درخواست می

توان بدون دریافت درخواست از دفترخانه یا واحد ثبتی، صورتجلسه تحویل اسناد خام آیا می -15

 نکاحیه یا طالق تنظیم کرد؟ 

 ی دریافت شده باشد.خیر. برای تنظیم صورتجلسه تحویل اسناد خام نکاحیه یا طالق، حتماً باید درخواست

موقع تنظیم صورتجلسه برای ارسال اسنادی که دارای سری/سریال پشت سر هم نیستند،  -16

 چگونه باید عمل کرد؟

بندی شده و برای هر کدام از برداری و دستههای اسناد ارسالی صورتالزم است بطور دقیق سری/سریال

در  "تا سریال –از سریال "صورت سطر به های اسناد که سری/سریال آنها پشت سر هم است، یکدسته

صورتجلسه ورود اطالعات شود. سامانه تعداد اسناد موجود در هر دسته با سریال پشت سر هم و تعداد 

دهد. الزم است به تعداد نمایش داده شده دقت شود تا از هر گونه اشتباه احتمالی کل اسناد را نمایش می

 در تنظیم صورتجلسه جلوگیری شود.

 گیرنده قابل مشاهده است؟ه موقع صورتجلسه تحویل برای تحویلچ -17

کارتابل صورجلسات "گیرنده در کرده باشیم، تحویل "تأیید ارسال"که صورتجلسه تحویل را زمانی

 تواند آن را مشاهد کند.می "دریافتی
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ی با شود که تعداد اسناد خام تحویلگیرنده اسناد خام موقع تحویل گرفتن اسناد متوجه می -18

تعداد مندرج در صورتجلسه مطابقت ندارد یا بجای ارسال اسناد نکاحیه، اسناد طالق ارسال شده 

 است. در این مورد تکلیف چیست؟

صورت الکترونیک رد کند کننده از طریق فرم صورتجلسه، دریافت آن را بهدر این مورد الزم است دریافت

 نماید. و با فرستنده برای اصالح صورتجلسه تماس حاصل

شود که هر چند تعداد اسناد خام تحویلی گیرنده اسناد خام موقع تحویل گرفتن اسناد متوجه می -19

با تعداد مندرج در صورتجلسه مطابقت دارد ولی سری یا شماره سریال بعضی از آنها با مفاد 

 مندرج در صورتجلسه تطابق ندارد. در این مورد تکلیف چیست؟

صورت الکترونیک رد کند کننده از طریق فرم صورتجلسه، دریافت آن را بهافتدر این مورد الزم است دری

 و با فرستنده برای اصالح صورتجلسه تماس حاصل نماید.

سند یا اسناد انتخابی در سامانه موجود "دهد موقع ارسال صورتجلسه تحویل، سامانه پیام می -21

 . علت چیست؟"باشدنمی

های اسناد خام انتخاب شده برای ارسال را با دقت چاپ/سریال درصورت مشاهده این پیام، سری/سال

اندازی سامانه در بررسی کنید که اطالعات را به اشتباه انتخاب نکرده باشید. اگر اسناد انتخابی قبل از راه

. اختیار شما بوده است، اطالعات آنها را با استفاده از فرم ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام ثبت کنید

اگر اسناد انتخابی را واحد باالدست برای شما ارسال کرده است، تا زمانیکه دریافت آنها را از طریق فرم 

 تأیید نکرده باشید، این اسناد به موجودی شما اضافه نخواهد شد. "صورتجلسه تحویل دریافتی"

 "شده هاراظ وضعیت اصالح نوع"خام، در فیلد  اوراق و اسناد وضعیت اصالح هنگام درخواست -21

 شود. علت چیست؟مشاهده نمی "درخواست شده برای حذف از موجودی اولیه"وضعیت 

فقط مربوط به اسناد خامی است که از طریق فرم  "درخواست شده برای حذف از موجودی اولیه"وضعیت 

وارد فرم اند. در واقع تنها اسناد خامی که پس از شمارش اولیه وارد سامانه شده "ثبت موجودی اول دوره"

توان از شمول موجودی حذف کرد و اسناد خامی که از طریق فرم صورتجلسه اند را میموجودی اولیه شده

 توان از شمول موجودی خارج کرد.اند را نمیرسید شده
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 اصالح درخواست کارتابل"در فرم  "خام اوراق و اسناد مورد در بازرسی علت نوع"فیلد  -22

 چه مواردی الزم است پر شود؟ در "خام اوراق و اسناد وضعیت

باشد،  "شده باطل بعنوان شده اظهار"درخواست شده برای آنها،  اصالح این فیلد فقط برای اسنادی که نوع

 نمایش داده شده و الزم است موقع تأیید توسط اداره کل یا حوزه ثبتی، حتماً ورود اطالعات شود.

ل با نوع )نکاحیه یا طالق( اسناد خام در درصورتیکه در ورود اطالعات سری، سال چاپ، سریا -23

 موجودی اولیه اشتباهی رخ دهد، چه باید کرد؟

توان باشد، ویرایش این اطالعات مجاز است و می "تنظیم شده"چنانچه وضعیت فرم موجودی اول دوره 

یرایش اقدام به اصالح اشتباه نمود. ولی پس از تأیید نهایی اطالعات فرم موجودی اول دوره، امکان و

اطالعات وجود ندارد. درصورت اشتباه در ورود اطالعات بعضی از اسناد خام و تأیید آن، با استفاده از فرم 

درخواست شده برای حذف از "و انتخاب گزینه  "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست"

ا تأیید آن توسط واحد توان درخواست اصالحی به واحد ثبتی باالدست ارسال کرد که بمی "موجودی اولیه

 ثبتی، اسناد خام مشخص شده از شمول موجودی اولیه خارج خواهند شد.

 اوراق و اسناد وضعیت اصالح توان وضعیت رسیدگی به درخواستدر کدام قسمت سامانه می -24

 خام را پیگیری کرد؟

به آنها را توان وضعیت رسیدگی خام می اوراق و اسناد وضعیت اصالح یدرخواستها در فرم جستجوی

پیگیری کرد. برای مشاهده تأیید یا رد شدن درخواست اصالح، با دو بار کلیک بر روی سطر موردنظر، 

 شود.وضعیت درخواست )پذیرفته شده/نشده( نمایش داده می

اگر در هنگام ثبت اطالعات وقایع ازدواج و طالق، شماره سری، سال چاپ یا شماره سریال  -25

ید نهایی شود، آیا اصالح اطالعات آن واقعه با استفاده از فرم سند به اشتباه ثبت و تأی

 پذیر است؟امکان "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست"

 اصالح درخواست"خیر. هرگونه اصالح در مفاد اسناد تحریر شده، تابع مقررات مربوط خواهد بود. فرم 

باشد و ربطی به اسناد تحریر شده اد خام میتنها برای اصالح وضعیت اسن "خام اوراق و اسناد وضعیت

 ندارد.
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 و اسناد وضعیت اصالح درخواست"آیا اصالح در مفاد اسناد تحریر شده، با استفاده از فرم  -26

 پذیر است؟امکان "خام اوراق

 اصالح درخواست"خیر. هرگونه اصالح در مفاد اسناد تحریر شده، تابع مقررات مربوط خواهد بود. فرم 

باشد و ربطی به اسناد تحریر شده تنها برای اصالح وضعیت اسناد خام می "خام اوراق و ناداس وضعیت

 ندارد.

 


