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 درخواست و توزیع اسناد خام نکاحیه و طالقنامه شیوه

 

این  رصد گردشو ایجاد امکان اسناد خام نکاحیه و طالق یت در نظام توزیع فشفاایجاد و به منظور  ات سازمانمصوبدر راستای 

ت در فرآیند جدید، درخواس است.مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته اسناد خام نکاحیه و طالق ، فرآیند درخواست و توزیع گونه اسناد

د. با وتعبیه شده به همین منظور ثبت ش ۀدر سامانباید بصورت الکترونیک ارسال شده و صورتجلسات تحویل آنها نیز باید اسناد خام 

 سران دفاتر ازدواج و طالق موظف خواهند بود وضعیت استفاده از هر سند خام دریافتی را در سامانه ثبت کنند ،اندازی این سامانهراه

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

 ق وجود خواهد داشت.گیری از سرنوشت هر یک از اسناد خام ازدواج و طالگزارش

 باشد:یضروری م ازدواج و طالقهای ثبتی و دفاتر ها، حوزهت کل استانااین منظور رعایت موارد زیر برای ادار رای تحققب

دو هفته فرصت خواهند داشت های ثبتی و دفاتر ازدواج و طالق ها، حوزهاندازی سامانه، ادارات کل استاندر هنگام شروع راه -1

برداری صورتبه دقت /سریال آنها /سال چاپاسناد خام نکاحیه و طالق خود را شمارش نموده و از شماره سریموجودی تا 

در  ، حداکثر تا پایان مهلت مقرر،اسناد خام موجود در هر یک از این مراکز سری/سال چاپ/سریال اطالعاتالزم است  نمایند.

 در سامانه ثبت شود. "ثبت موجودی اول دوره"فرم 

درخواست اسناد و "در فرم به این منظور دریافت اسناد خام نکاحیه و طالق، الزم است درخواست خود را متقاضی  رخانهدفت -2

بدیهی است روند درخواست حوزه ثبتی از اداره کل  ثبت و بصورت الکترونیک به حوزه ثبتی خود ارسال نمایند. "اوراق خام

 ،وندارسال شالکترونیک  هایی که به غیر از این روشِبه درخواست برای دریافت اسناد خام نیز به همین ترتیب خواهد بود.

که به درخواست ارسال شده ترتیب اثر داده نشود، ارسال درخواست مجدد ممکن نخواهد تازمانی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 بود.

ارتابل ک"تواند وضعیت رسیدگی به درخواست خود را از طریق فرم متقاضی دریافت اسناد خام نکاحیه و طالق می -3

ارتابل ک"شده را در فرم  دریافتهای تواند درخواستاداره کل استان یا حوزه ثبتی می پیگیری نماید. "های ارسالیدرخواست

 اقدام نماید.به متقاضی مشاهده و براساس آنها نسبت به ارسال اسناد خام مورد درخواست  "های دریافتیدرخواست

 برداریدارد، به دقت صورت ار اسنادی که قصد ارسال آنها سری/سال چاپ/سریالاز شماره  است موظففرستنده اسناد خام  -4

اد صورتجلسه تحویل اسن"این اسناد در فرم  سری/سال چاپ/سریالشماره فیزیکی اسناد خام، الزم است قبل از ارسال  .نماید

بسته  توسط گیرنده همراه تأییدورتجلسه برای نظیم شده و یک نسخه چاپی از این صتقالب یک صورتجلسه در  "و اوراق خام

 اسناد خام ارسال شود.

دقیقاً اسناد دریافتی  سری/سال چاپ/سریالاسناد خام موظف است موقع دریافت فیزیکی اسناد خام، از شماره  گیرنده -5

 دریافتی مطابقت دهد.را با موارد مندرج در صورتجلسه تحویل آنها  سری/سال چاپ/سریالبرداری کرده و شماره صورت

 گیرنده اسناد درصورت تطابق موارد، نسخه چاپی صورتجلسه امضاء و به فرستنده اوراق تحویل داده خواهد شد. همچنین
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 أییدت، صورتجلسه موردنظر را بازیابی و نسبت به "صورتجلسه تحویل اسناد و اوراق خام"موظف خواهد بود با مراجعه به فرم

کننده کننده، این اسناد خام بعنوان موجودی دریافتصورتجلسه توسط دریافتالکترونیک  أییدتبا  آن اقدام نماید. الکترونیک

 د آمد.نبه حساب خواه

توجه م اسناد خام دریافتی سری/سال چاپ/سریالشماره حتی کننده در نوع، تعداد یا درصورتیکه موقع دریافت اسناد، دریافت

ح با فرستنده برای اصال ورد کند صورت الکترونیک بهاز طریق فرم صورتجلسه، دریافت آن را است الزم  مغایرتی شود،

 صورتجلسه تماس حاصل نماید.

، شماره سری/سال چاپ/سریال سند خام در سامانه دفاتر ازدواج و طالق موظف خواهند بود در ثبت وقایع ازدواج و طالق -6

بدیهی است درصورتیکه دفترخانه مراحل ثبت  موجودی دفترخانه انتخاب نمایند.مصرفی را به دقت از فهرست اسناد خام 

( را 5( یا ثبت دریافت اسناد خام جدید در صورتجلسات تحویل )مطابق بند 1موجودی اول دوره اسناد خام )مطابق بند 

 /سال چاپ/سریال سند خام مصرفیبدرستی انجام نداده باشد، موقع ثبت اطالعات واقعه، قادر به یافتن و انتخاب شماره سری

 نخواهد بود.موردنظر در فهرست مربوط 

درصورتیکه یک سند خام نکاحیه یا طالق به هر دلیل قابل استفاده نباشد )مفقودی، مسروقه، مخدوش شدن، انصراف متقاضی  -7

 وضعیت اصالح درخواست"پس از تحریر، اشتباه در تحریر، پاره شدن، معدوم شدن و ...(، الزم است وضعیت آن در فرم 

تواند موردهای اظهار شده های مورد نیاز میاظهار شود. واحد ثبتی مافوق پس از انجام بررسی و بازرسی "خام اوراق و اسناد

گونه ک اینالکترونی تأییدنماید. با  تأییدبررسی و  "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست کارتابل"چنین را در فرم این

 سند خام موردنظر از فهرست موجودی دفترخانه یا واحد ثبتی اظهارکننده خارج خواهد شد. موارد،

دچار اشتباه  1سری/سال چاپ/سریال اسناد خام موجود خود مطابق بند  درصورتیکه دفترخانه یا واحد ثبتی در ورود اطالعات -8

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

 أییدتبا  تقاضای حذف رکورد موردنظر را برای واحد ثبتی باالدست خود ارسال نماید. بدیهی است "حذف از موجودی اولیه

درخواست اصالح مذکور توسط واحد ثبتی باالدست، سند خام مشخص شده از شمول موجودی دفترخانه یا واحد ثبتی 

 خارج خواهد شد. متقاضی
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 درخواست و توزیع اسناد خام نکاحیه و طالقنامه های متداول در مورد شیوهپرسش و پاسخ

 

نامه فقط مخصوص اسناد خام نکاحیه و طالق است یا سایر اسناد و اوراق بهادار خام نیز به همین آیا این شیوه -1
 ترتیب درخواست و توزیع خواهند شد؟

 باشد.نکاحیه و اسناد طالق میخام اسناد سامان دادن به درخواست و توزیع نامه فقط برای  اجرای این شیوهفعالً

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

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

اندازی سامانه، الزم است اطالعات اسناد خام موجود در دفترخانه در شروع راه نمایند. تأمینخود در سامانه و از حوزه ثبتی 

ه دفترخانه به اسناد خام موجود در دست خود نیازی نداشته باشد، الزم است با در فرم موجودی اولیه ثبت شود. درصورتیک

 استفاده از فرم تعبیه شده نسبت به عودت آنها به واحد ثبتی خود اقدام نماید.

توانند اطالعات سری/سال/سریال اسناد خام تحویل گرفته ها در کدام قسمت از سامانه میادارات کل استان -3
 ین را ثبت نمایند؟شده از خزانه مع

 "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام "از طریق فرم  هاادارات کل استانتوسط اطالعات اسناد تحویل گرفته از خزانه معین 

 .دوشسامانه ثبت  باید در

اندازی سامانه، دقیقاً اطالعات چه اسنادی باید در فرم "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام" در هنگام راه -4
 از این کار چیست؟ هدفثبت شود و 

خود نکاحیه و طالق موجود  خاماطالعات اسناد در این فرم باید  های ازدواج و طالقهای ثبتی و دفترخانه، حوزهادارات کل

ب ، مخدوش یا معیوای تحریر نشدهواضح است که منظور از اسناد خام، اسنادی هستند که هنوز در آنها هیچ واقعه .را ثبت کنند

 هستند.و در دست و برای تحریر وقایع ازدواج و طالق در اختیار  نبوده

 مصرفی برایشماره سریال سند  ، بایدپس از راه اندازی سامانهاطالعات این است که دفاتر ازدواج و طالق این ثبت هدف از 

نه ند و چنانچه مشخصات اسناد خام در سامانوقایع ازدواج و طالق را از لیست موجودی وارد شده در سامانه انتخاب کثبت 

یم و تنظخام های ثبتی نیز برای ارسال اسناد در ادارات کل و حوزه. نخواهد داشتنها وجود ثبت نشده باشد، امکان انتخاب آ

ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق "از طریق فرم  قبالً ،موجودخام  اسناداطالعات  الزم است، خام داسناسه ارسال صورتجل

 در سامانه ثبت شده باشد. "خام

ه ثبت نکند، چدرصورتیکه حوزه ثبتی یا دفترخانه در مهلت مقرر )دو هفته( موجودی اول دوره خود را در سامانه  -5
 کرد؟خواهد شد و چه باید 

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

 هماهنگی شود.مربوط الزم است با حوزه ثبتی 

 تأییدآیا الزم است موجودی اول دوره ثبت شده توسط دفاتر ازدواج و طالق توسط حوزه ثبتی بررسی و  -6
 الکترونیک شود؟
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اد دفترخانه، این اسنخود توسط و تأیید آن  "ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام"خیر. با ثبت اطالعات اسناد خام در فرم 

 بعنوان موجودی دفترخانه محسوب خواهد شد.

 ؟مجاز است" موجودی اولیه اسناد و اوراق خام ثبتدر فرم "سریال تکراری /سال چاپ/سریآیا ثبت  -7

 .کندجلوگیری میهای تکراری سریال سری/سال چاپخیر. سامانه از ثبت 

شمارش و در فرم "ثبت موجودی اولیه اسناد خام خود را یک بار ای دفترخانهاندازی سامانه، در هنگام راه -8
موجودی طالعات اموجودی اولیه اسناد و اوراق خام" ثبت نموده است. آیا مجدداً این دفترخانه مجاز به ویرایش 

 ثبت شده خواهد بود؟اولیه 

مکان ا ،نهایی تأییداست ولی پس از  مجاز اطالعاتاین ویرایش  ،باشد "تنظیم شده"موجودی اول دوره چنانچه وضعیت فرم 

م ، با استفاده از فراشتباهی رخ دهد ،عضی از اسناد خامو تأیید بدر ورود اطالعات یکه درصورتویرایش اطالعات وجود ندارد. 

توان می "درخواست شده برای حذف از موجودی اولیه"و انتخاب گزینه  "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست"

آن، اسناد خام مشخص شده از شمول موجودی اولیه  تأییددرخواست اصالحی به واحد ثبتی باالدست ارسال کرد که با 

 خارج خواهند شد.دفترخانه 

گیری و پیقابل ارائه  اسناد خام نکاحیه و طالق تماس تلفنی، درخواست دریافت نگاری یا باصورت نامهآیا به -9
 است؟

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

 باشد.و طالق ممکن می درخواست اسناد خام نکاحیه درخواست نیز فقط بصورت الکترونیک از طریق کارتابل

درخواست الکترونیک ثبت شده توسط یک دفترخانه برای دریافت اسناد خام به کدام واحد ثبتی ارسال خواهد  -11
  شد؟

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

 اداره کل امور اسناد و سردفتران تماس حاصل شود.اداره کل استان یا زمینه، الزم است با وجود هر نوع مشکل در این 

با وجود ثبت الکترونیک درخواست اسناد خام توسط دفترخانه، حوزه ثبتی مرتبط قادر به مشاهده این درخواست  -11
  در کارتابل خود نیست. علت چیست؟

 : ه استدااتفاق افتزیر دو حالت احتماالً یکی از 

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

 .حوزه ثبتی ارسال کند رایآن را ب "ارسال"با استفاده از دکمه اطالعات درخواست، 

ین بانک جامع ابالغ سردفتران و دفتریاران بدرستی تعی شده برای دفترخانه در سامانهتعیین درصورتیکه که حوزه ثبتی  -

ه الزم ب .اسناد و سردفتران تماس حاصل شود اداره کل اموراداره کل استان یا الزم است با . در این صورت نشده باشد

مکان ا دفترخانه،پس از اصالح واحد ثبتی تا  کند "رد"درخواست را  توانداستان میاداره کل ذکر است در چنین مواردی، 

 .شود برای دفترخانه میسرواست جدید ثبت درخ

درصورتیکه پس مدتی از ارسال الکترونیک درخواست اسناد خام، به درخواست ارائه شده رسیدگی نشود، آیا  -12
 توان درخواست جدیدی در سامانه ثبت کرد؟می
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توان درخواست جدیدی در نمی ،رسیدگی نکرده باشد یا آن را رد نکرده باشدآن درخواست به  ۀکننددریافتکه زمانیخیر. تا

توان بطور همزمان دو درخواست البته شایان ذکر است که در مورد اسناد خام نکاحیه و اسناد خام طالق می سامانه ثبت کرد.

 مجزا ارائه کرد.

توان ا میآیبه این درخواست رسیدگی نشده باشد و  اگر درخواستی برای اسناد نکاحیه تنظیم شده باشدآیا  -13
 برای اسناد طالق تنظیم کرد؟ای ست جداگانهدرخوا

 های اسناد خام طالق برخورد مجزا خواهد داشت.های اسناد خام نکاحیه و درخواستسامانه با درخواست بله.

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

 ویرایش کرد. توان اطالعات آن راتا قبل از ارسال درخواست میخیر. فقط 

طالق  نکاحیه یاخام د اسناصورتجلسه تحویل  ،توان بدون دریافت درخواست از دفترخانه یا واحد ثبتیآیا می -15
 تنظیم کرد؟ 

 .شده باشدباید درخواستی دریافت  حتماً ،نکاحیه یا طالقخام د اسناخیر. برای تنظیم صورتجلسه تحویل 

 هم نیستند، چگونه باید عمل تنظیم صورتجلسه برای ارسال اسنادی که دارای سری/سریال پشت سرموقع  -16
 کرد؟

ه های اسناد کبندی شده و برای هر کدام از دستهبرداری و دستههای اسناد ارسالی صورتبطور دقیق سری/سریال استالزم 

مانه سا شود.اطالعات د ورودر صورتجلسه  "سریالتا  – از سریال"صورت ست، یک سطر بهسری/سریال آنها پشت سر هم ا

به تعداد نمایش داده  استالزم دهد. تعداد اسناد موجود در هر دسته با سریال پشت سر هم و تعداد کل اسناد را نمایش می

 تا از هر گونه اشتباه احتمالی در تنظیم صورتجلسه جلوگیری شود. دقت شودشده 

 گیرنده قابل مشاهده است؟موقع صورتجلسه تحویل برای تحویل چه -17

تواند آن را می "کارتابل صورجلسات دریافتی"گیرنده در تحویلکرده باشیم،  "ارسال تأیید"که صورتجلسه تحویل را زمانی

 مشاهد کند.

 تحویلی با تعداد مندرج درخام تعداد اسناد شود که متوجه می اسنادگیرنده اسناد خام موقع تحویل گرفتن  -18
. در این مورد تکلیف طالق ارسال شده است یا بجای ارسال اسناد نکاحیه، اسناددارد نصورتجلسه مطابقت 

 چیست؟

نده برای با فرست ورد کند صورت الکترونیک بهاز طریق فرم صورتجلسه، دریافت آن را کننده است دریافتالزم در این مورد 

 نماید. اصالح صورتجلسه تماس حاصل

 تحویلی با تعدادخام شود که هر چند تعداد اسناد متوجه می اسنادگیرنده اسناد خام موقع تحویل گرفتن  -19
صورتجلسه مطابقت دارد ولی سری یا شماره سریال بعضی از آنها با مفاد مندرج در صورتجلسه تطابق مندرج در 

 ندارد. در این مورد تکلیف چیست؟

نده برای با فرست ورد کند صورت الکترونیک بهاز طریق فرم صورتجلسه، دریافت آن را کننده است دریافتالزم در این مورد 

 نماید. اصالح صورتجلسه تماس حاصل
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علت  ".دباشموجود نمی سامانهسند یا اسناد انتخابی در "دهد ام میسامانه پی ،صورتجلسه تحویلموقع ارسال  -21
 چیست؟

انتخاب شده برای ارسال را با دقت بررسی کنید که اطالعات اسناد خام های ، سری/سال چاپ/سریالاین پیامدرصورت مشاهده 

ا را با استفاده آنهاطالعات ، است بوده اندازی سامانه در اختیار شمااسناد انتخابی قبل از راهرا به اشتباه انتخاب نکرده باشید. اگر 

 تا ،دست برای شما ارسال کرده استحد باالاسناد انتخابی را واکنید. اگر  ثبت از فرم ثبت موجودی اولیه اسناد و اوراق خام

ه نخواهد اسناد به موجودی شما اضافاین نکرده باشید،  تأیید "صورتجلسه تحویل دریافتی"را از طریق فرم  هازمانیکه دریافت آن

 شد.

شده" وضعیت  اظهار وضعیت اصالح فیلد "نوعدر  ،خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواستهنگام  -21
 شود. علت چیست؟مشاهده نمی "شده برای حذف از موجودی اولیهدرخواست "

ثبت موجودی "فرم  از طریقاست که  خامی داسنافقط مربوط به  "درخواست شده برای حذف از موجودی اولیه"وضعیت 

توان اند را میدر واقع تنها اسناد خامی که پس از شمارش اولیه وارد فرم موجودی اولیه شده اند.وارد سامانه شده "اول دوره

توان از شمول موجودی خارج اند را نمیاز شمول موجودی حذف کرد و اسناد خامی که از طریق فرم صورتجلسه رسید شده

 کرد.

 راقاو و اسناد وضعیت اصالح درخواست "کارتابلدر فرم " خام اوراق و اسناد مورد در بازرسی علت نوعفیلد " -22
 در چه مواردی الزم است پر شود؟خام" 

شده و  نمایش دادهباشد،  "شده باطل بعنوان شده اظهار" ،آنهادرخواست شده برای  اصالح فقط برای اسنادی که نوعفیلد این 

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

اسناد خام در موجودی اولیه با نوع )نکاحیه یا طالق( سریال در ورود اطالعات سری، سال چاپ، درصورتیکه  -23
 چه باید کرد؟ ی رخ دهد،اشتباه

توان اقدام به اصالح اشتباه و میاطالعات مجاز است این باشد، ویرایش  "تنظیم شده"چنانچه وضعیت فرم موجودی اول دوره 

درصورت اشتباه در امکان ویرایش اطالعات وجود ندارد.  ،موجودی اول دورهفرم اطالعات  نهایی تأییدولی پس از نمود. 

و انتخاب  "خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواست"، با استفاده از فرم و تأیید آن ورود اطالعات بعضی از اسناد خام

بتی باالدست ارسال کرد که با توان درخواست اصالحی به واحد ثمی "درخواست شده برای حذف از موجودی اولیه"گزینه 

 ، اسناد خام مشخص شده از شمول موجودی اولیه خارج خواهند شد.توسط واحد ثبتی آن تأیید

ی خام را پیگیر اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواستوضعیت رسیدگی به توان در کدام قسمت سامانه می -24
 ؟کرد

رای ب .را پیگیری کرد رسیدگی به آنهاتوان وضعیت خام می اوراق و اسناد وضعیت اصالح هایدرخواست در فرم جستجوی

( دهپذیرفته شده/نش)وضعیت درخواست  سطر موردنظر،بار کلیک بر روی  با دو ،اصالحیا رد شدن درخواست  تأییدده اهمش

 شود.نمایش داده می
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اگر در هنگام ثبت اطالعات وقایع ازدواج و طالق، شماره سری، سال چاپ یا شماره سریال سند به اشتباه  -25
 و اسناد وضعیت اصالح درخواستبا استفاده از فرم "واقعه آن اطالعات نهایی شود، آیا اصالح  تأییدثبت و 

 پذیر است؟" امکانخام اوراق

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

 باشد و ربطی به اسناد تحریر شده ندارد.ت اسناد خام مییتنها برای اصالح وضع "خام اوراق

" خام اوراق و اسناد وضعیت اصالح درخواستفرم " اصالح در مفاد اسناد تحریر شده، با استفاده ازآیا  -26
 ؟پذیر استامکان

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

 باشد و ربطی به اسناد تحریر شده ندارد.ت اسناد خام مییتنها برای اصالح وضع "خام اوراق

 


