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 مقدمه

 

به اهداف حوزه بين الملل در جهت رسيدن به راهکارهاي مناسب براي استفاده از تجربيات ديگر با توجه 

به دليل اينکه کشور پاکستان .کشور ها ،تطبيق خدمات مشترک بين ايران و پاکستان صورت گرفت 

و مسلمان مي باشد مورد توجه پيشرفت چشمگيري در زمينه خدمات الکترونيک داشته و همچنين آسيائي 

 .واقع شد 

در اين گزارش سعي شده تا با نگاهي به رئوس مطالب ،گذري در رويه هاي ثبت و صدور در کشور همسايه 

ايران روابط خوبي با کشور پاکستان داراست و با برنامه هاي طرح ريزي شده براي تبادل .داشته باشيم 

الزم به ذکر است منبع  .گوهاي خدمت رساني دست يابيم ل ه بهترين ا،اميدواريم ببا ديگر کشورها اطالعات 

 .مطالب سايت سازمان ثبت احوال کشور مي باشد 

 

 ايران ثبت احوال

 

به تصويب هيأت وزيران رسيد و در  7921آذر ماه  03تأسيس ثبت احوال در کشورمان در جلسه مورخه 

ماده در  03اولين قانون ثبت احوال مشتمل بر .صادر شداولين شناسنامه در تهران  7921ديماه  0تاريخ 

اتباع ايراني بايد  هن مقرر گرديد کليودر مجلس شوراي ملي تصويب شد و براساس اين قان 7031خرداد سال 

 .داراي شناسنامه باشند

به چند سال بعد وظيفه جمع آوري آمارهاي مختلف نيز به اداره سجل احوال محول گرديد و از آن تاريخ 

 .تغيير و اصالح قرار گرفت ،بعد قوانين موجود با توجه به نيازهاي جامعه به دفعات مورد تجديد نظر
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ارائه خدمات . اسناد هويت و تابعيت و آمارهاي حياتي کشور را در اختيار دارد ورسازمان ثبت احوال کش

ژگي هاي اختصاصي و عمومي به آحاد عمومي مردم و اطالعات ويژه جمعيتي به ارکان حکومت از وي

 .انحصاري اين سازمان است

 .بصورت الکترونيکي صورت ميگيرد همخدمات ثبت احوال بصورت حضوري و

 

 :خدمات

 

 خدمات شناسنامه  - 7

 خدمات کارت شناسايي ملي - 9

 خدمات الکترونيکي  - 0

 :شامل موارد زير استخدمات الکترونيکي 

 شناسنامه و کارت شناسايي ملي پيدا شده -7

 درخواست تغيير نشاني کارت شناسايي ملي  -9

 درخواست صدور گواهي تجرد -0

 رهگيري درخواستهاي هموطنان خارج از کشور -1

 درخواست انتخاب نام -3

 درخواست تغيير نام و نام خانوادگي -6

 درخواست صدور گواهي فوت -1
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 ثبت احوال پاکستان نادرا 

 

اين پايگاه . راه اندازي شده است (والدت ،فوت ،ازدواج و طالق )نادرا براي ثبت وقايع حياتي چهارگانه  پايگاه

سامانه اي توسعه يافته و جامع است و براي مبادله اطالعات بين دستگاهها و مردم فراهم آمده است و مجهز 

ره هويتي شهروندي واحد به عموم در اين سامانه همچنين يک شما. به تسهيالت گزارش گيري به روز است 

افراد تخصيص داده مي شود و فناوري بيو متريکي ،از جمله سامانه هويتي خود کار چهره نگاري ف اثر 

انگشت و شناسائي بصري در سامانه مذکور وجود دارد که امکان شناسائي هويتي را براي همه ادارات دولتي 

اردهاي الزم براي مشتري ،از جمله کارت هاي هويتي را دارد ميسر مي سازد و قابليت پذيرش تمامي استاند

همانند ابزار _و سامانه ثبت احوال ،اعتبار کامل و بي نقص افراد و اسناد را از طريق بينائي سنجي 

 تأئيد مي کند–الکترونيکي 

 

 : خدمات

 

 کارت هوشمند-7

 کارت هاي بدون تماس -9

 کارت جوا  -0

 ريز پردازنده -1

  توسعه برنامه جديد شماره گذاري هويتي  -3

 دريافت اطالعات ،ارتباط و پردازش آن -6
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 توليد اسناد امن و تحويل اجزاي آن  -1

 نرم افزار و سخت افزار شناسائي براي اجراي سامانه دولت الکترونيک -8

 

 در ايران  ثبت والدت

 

شود و والدت اطفال ايراني مقيم خارج از کشور بايد والدت هر طفل در ايران بايد به مأمور ثبت احوال اعالم 

 .به مأمور کنسولي ايران در محل اقامت اعالم شود 

 .نند نسبت به اعالم والدت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام نمايند  افراد زير مي توا

 پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه – 7

 سيده باشدمادر در صورتي که ازدواج او قانوناً به ثبت ر – 9

 وصي يا قيم امين با ارائه مدرک ذيربط – 0

 متصدي يا نماينده موسسه اي که طفل به آنجا سپرده شده است – 1

 

 :مدارک مورد نياز

 

 اصل شناسنامه پدر و مادر – 7

 گواهي والدت صادره توسط پزشک يا ماما  – 9

 ريال 93333فيش بانکي به مبلغ  – 0
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 .جشان ثبت نشده باشداحضور يکي از والدين يا جد پدري و حضور پدر و مادر متفقاً در صورتيکه ازدو – 1

 

 درپاکستان ثبت والدت

 

 .تولد نوزاد از پدر و مادر پاکستاني بايد ظرف شش ماه بعد از وقوع واقعه ،به ثبت برسد 

 .گردد چون پيش نياز موارد ديگر است اما گواهي والدت بايد قبل از ترخيص مادر از بيمارستان صادر 

اصل گواهي والدت در انجمن هماهنگي نگهداري مي گردد و ارائه تصوير گواهي در موارد لزوم قابل قبول 

 .مي باشد 

 مراحل ثبت والدت 

 فرم مربوطه بايد به هردو زبان انگليسي و اردو تکميل شود -7

 تصاوير کارت شناسائي والدين ارائه گردد -9

 (کپي برابر با اصل )صوير محضري گواهي والدت نوزاد ت-0

ماه بعد از تولد  6هزينه دير کرد ثبت تا )روپيه است  733هزينه تعيين شده براي ثبت والدت معادل -1

 (روپيه است  033معادل 

 قطعه عکس نوزاد  9ارائه  -3

 تصوير محضري گذر نامه پاکستاني والدين -6
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 ثبت والدت

 

 ايران پاکستان کشور

 فرم مربوط  مدارک

 دوقطعه عکس نوزاد 

 رسيدپرداخت هزينه 

 تصويرمحضري گواهي والدت 

 تصويرمحضري گذرنامه والدين 

 گواهي پزشکي 

  اصل شناسنامه پدر و مادر 

  اصل کارت ملي پدر و مادر 

 رسيد پرداخت هزينه 

 والدين  والدين اعالم کننده

 سرپرست وقيم 

 جد پدري 

 مادر باازدواج قانوني 

 روز پس از تولد  15                  ماه پس از تولد 6 مهلت اعالم

 شناسنامه نوزاد  گواهي والدت مدرک صادره

 

  ريال  11111 روپيه111:عادي هزينه

 * روپيه 911 جريمه عدم اعالم

 اداره ثبت احوال و در خارج از کشور کنسولگري  ثبت محلي درشهرداري        مرجع ارائه خدمات
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 درايرانثبت ازدواج 

 

دواج و طالق صورت ميگيرد و ارائه شناسنامه زوجين در زمان جاري ثبت ازدواج به صورت رسمي در دفاتر از

پس از عقد رسمي نام همسر، تاريخ ازدواج ، شماره ثبت ازدواج وشماره دفتر .شدن خطبه عقد  الزامي است 

 .خانه در شناسنامه درج مي گردد 

يکديگر ازدواج شرعي نموده ا ند مي توانند با مراجعه به يکي از دفاتر اسناد رسمي محل زوجيني که با 

اقامت نسبت به تنظيم اقرار نامه رسمي زو جيت که در آن مشخصات زوجين به طور کامل قيد و تاريخ 

ثبت آنرا در دقيق ازدواج درج شده باشد اقدام نموده و با ارائه اقرار نامه و اصل شناسنامه خود درخواست 

 .سند سجلي و شناسنامه خود از اداره ثبت احوال محل اقامت يا محل صدور شناسنامه بنمايند 

  :مدارک مورد نياز

 ارائه عقد نامه يا ارائه اصل اقرار نامه رسمي زوجيت -7

 اصل شناسنامه زوجين و تصوير از صفحات آن -9

 پرداخت هزينه -0

 

 درپاکستان ثبت ازدواج

 

ادارات ثبت در شهرداري ،کميته پنجايات . مسلمانان بايد در اداره ثبت نکاح به ثبت رسانده شود ازدواج 

 .،اردو گاههاي مرزي يا شوراي هماهنگي مستقرند
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 نام دارد و به زبان اردو مي باشد "نکاح نامه "گواهي ازدواج 

کليسا ها و يا رهبران مذهبي معابد  غالبادر مورد غير مسلمانان از جمله مسيحيان ،هندوها ،پارس ها و زرتشتيان 

غير مسلمانان اگر مايل باشند ازدواجشان جزئي از . بايد نسبت به ثبت واقعه ازدواج در ادارات محلي اقدام کنند 

 .اسناد ملي باشد ،مي توانند گواهي مورد تأئيد قاضي ارائه کنند 
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 ثبت ازدواج

 

 ايران پاکستان کشور

 ارائه اصل شناسنامه زوجين   گواهي قاضي براي غير مسلمانان مدارک

    شناسنامه پدر زن 

  ارائه اصل عقد نامه يا ارائه اصل

 اقرار نامه زوجيت 

 گواهي سالمت 

  پرداخت هزينه ثبت در دفاتر

 اسناد رسمي 

 

 زوجين  * اعالم کننده

 وکيل 

 * * مهلت اعالم

گواهي ازدواج                    نکاح نامه:گواهي ازدواج  مدرک صادره                   

 قباله ازدواج 

 ثبت در سند سجلي رايگان است  * هزينه

 * * عدم اعالم-جريمه

شوراي -اردو گاه هاي مرزي-شهرداري مرجع ارائه خدمات

 هماهنگي کميته پنچايات

دفاتر اسناد رسمي وبعد ثبت احوال 

 در شناسنامه وسند سجلي 

 

 



12 
 

 

 در ايران طالقثبت 

در دفاتر رسمي ثبت مي گردد طالق ثبت شده در دفاتر رسمي در سند سجلي و شناسنامه با ارائه  طالق

 . سند قطعي طالق ثبت مي گردد 

 

 مدارک مورد نياز 

 اصل دادنامه صادره از دادگاه -7

 اصل عقد نامه زوجين -9

 اصل شناسنامه هاي زن و شوهر  -0

 ارائه حکم طالق از دادگاه  -1

 

 در پاکستان ثبت طالق

 

همسر بايد در اسرع وقت پس از وقوع طالق ،به رئيس شوراي اتحاديه ،اعالميه مکتوب را ارائه نمايد و مرجع 

عدم رعايت مقررات در اين خصوص منجر به .مزبور نيز تصوير اعالميه مربو طه را براي زوجه ارسال کند 

پس از دريافت اخطار طالق شوراي مزبور نسبت .يا مجازات مثل حبس تعزيري مي گردد  پرداخت جريمه و

به حل و فصل مشکالت زوجين و ايجاد سازش در بين آنان ،مبادرت به تشکيل جلسه مي نمايد چنانچه 

. روز پس از ارائه اولين ابالغ به صراحت يا ضمني طالق اجرا مي شود  23تالش براي سازش مؤثر نباشد ،

 .روز و يا تا اتمام ماه بارداري به تأخير مي افتد  23چنانچه زوجه باردار باشد اجراي طالق تا پايان 
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چنانچه شيوه صدور حکم زنا امکان سوء استفاده براي همسران 7283و اوايل دهه  7213تا اواخر دهه 

 .از سوي همسران فراهم مي آورد مطلقه که به اتهان زنا باز مانده بودند،در صورت عدم پي گيري ابالغ طالق 

 (خوال)طالق دادگاه ها 

دادگاه قضائي خوال امکان طالق را بدون رضايت شوهر و در صورت تمايل زوجه با چشم پوشي از حقوق مالي 

 .خود ،فراهم مي آورد 
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 ثبت طالق

 

 ايران پاکستان کشور

 اصل دادنامه صادره از دادگاه   اعالميه مکتوب-صدور حکم زنا مدارک

  اصل عقد نامه زوجين 

  اصل شناسنامه هاي زن و شوهر 

 ارائه حکم طالق از دادگاه 

 زوجين همسر اعالم کننده
 

 * سي روز پس از دريافت اخطار مهلت اعالم

 حکم طالق حکم مدرک صادره

 ثبت در سند سجلي رايگان است    * هزينه

عدم -جريمه

 اعالم

* * 

مرجع ارائه 

 خدمات

 دادگاه خانواده  شوراي اتحاديه

دفاتر اسناد رسمي وبعد ثبت احوال در شناسنامه 

 وسند سجلي 
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 در ايران ثبت فوت

وفات هر ايراني بايد در دفاتر ثبت احوال ثبت گردد و براي ايرانيان خارج از کشور نيز بايد به مأموران 

 . کنسولي محل اقامت اعالم گردد

 مدارک مورد نياز براي ثبت فوت 

 شناسنامه متوفي و کارت شناسائي ملي  -7

 گواهي پزشک يا بيمارستان يا مسئولين گورستان و دو نفر گواه - 9

 ريال مي باشد 73333هزينه پرداختي که  -0

 .روز به اداره ثبت احوال اعالم گردد 73واقعه وفات بايد ظرف مدت 

 ت را اعالم کنند اشخاصي که مي توانند واقعه وفا

 نزديکترين خويشاوند متوفي يا هر شخصي که در موقع وفات حاضر بوده  -7

 متصدي مأموران انتظامي  -9

 متصديان گورستانها  -0

 مقامات قضائي و نظامي  -1

                                  گروه هاي امدادي  -3
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 در پاکستان ثبت فوت

 

اردو گاه هاي مرزي نيز . هماهنگي به منزله ثبت سند فوت است ثبت تولد و وفات در شهرداري و يا شوراي 

 .گواهي فوت صادر مي کنند ثبت فوت در پاکستان دقيق نيست و در بيشتر موارد داراي خطا و اشتباه است 

گواهي فوت با استناد اعالميه بيمارستان يا گواهي خاکسپاري گورستان و فقط براي خويشاوندان نسبي ،مثل 

 .،پدر ،مادر ،همسر و شوهر صادر مي شود  پسر ،دختر
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 ثبت فوت

 

 ايران پاکستان کشور

 گواهي بيمارستان   مدارک

 گواهي خاکسپاري 

  شناسنامه متوفي و کارت شناسائي ملي 

  گواهي پزشک يا بيمارستان يا مسئولين

 گورستان و دو نفر گواه 

  ريال مي باشد11111هزينه پرداختي که  
 

نزديکترين خويشاوند متوفي يا هر   خويشاوندان نسبي                 کنندهاعالم 

 شخصي که در موقع وفات حاضر بوده 

  مأموران انتظامي متصدي 

  متصديان گورستانها 

  مقامات قضائي و نظامي 

 گروه هاي امدادي 

 * * مهلت اعالم

 گواهي فوت   سند فوت  مدرک صادره

 

 رايگان                       * هزينه

 * * عدم اعالم-جريمه

 شهرداري  مرجع ارائه خدمات

 شوراها 

 اردوگاههاي مرزي 

 اداره ثبت احوال و در خارج از کشور کنسولگري 
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 در ايران کارت ملي 

 

 16قانون ثبت احوال اختصاص شماره ملي و کد پستي به کليه اتباع ايراني مصوب سال  08برابر ماده 

 سال الزامي مي باشد 73مجلس شوراي اسالمي براي افراد باالي 

اتباع ايراني واجد شرايط با مراجعه به ادارات ثبت احوال يا دفاتر خدماتي مستقر در محل سکونت خود  ه کلي

 .مي توانند درخواست صدور کارت شناسايي ملي بدهند

با استفاده از ) هاي ايران و تکميل فرم درخواست ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز با مراجعه به کنسولگري 

 .اقدام مي نمايند(  ICRS – form Builder-exeبرنامه فرم ساز 

 

 

 :مدارک مورد نياز

 

 شناسنامه عکسدار متقاضي و يک برگ فتوکپي از صفحه اول آن  – 7

 ( عکس با سن جاري متقاضي مطابقت داشته باشد ( )  0×1يا  6×1 )يک قطعه عکس با زمينه روشن  – 9

 ريال  9333تهيه فيش به مبلغ  – 0

 .تحويل کارت ملي با ارائه شناسنامه متقاضي و حضور صاحب کارت يا وکيل قانوني او صورت مي گيرد
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 شماره ملي

 

 هر شخص ايراني اختصاص داده مي شودعددي ده رقمي و منحصر به فرد که به 

 کد پستي ده رقمي به هر مکان طبق ضوابط پست اختصاص مي يابد

پيگيري وضعيت صدور کارت به طريق اينترنتي امکان پذير است ، در صورتي فقدان کارت ملي مي توان با 

 .اسايي ملي اقدام نمودو ارائه مدارک الزم جهت  و صدور کارت شن ( 73فرم شماره ) تکميل فرم اظهارنامه 

 تغيير آدرس

 

در صورت تغيير نشاني محل سکونت کد پستي مندرج در پشت کارت بايد تغيير نمايد و مي بايست در اسرع 

 .تغيير آدرس را مي توان بصورت اينترنتي انجام داد. وقت با اداره ثبت احوال اطالع داده شود

 

 مراحل کار

 تغيير نشاني کليک کردابتدا بايد روي دکمه فرم ثبت  – 7

 .کد پستي قديم و جديد و شرح نشاني را بايد در سيستم وارد نمود – 9

 در صورت صحت و درستي مطالب بايد آن را تأئيد کرد – 0

 پس از تکميل شدن فرم ثبت نام بايد روي دکمه ادامه کليک نمود – 1

 پس از کنترل مجدد اطالعات بايد دکمه ثبت اطالعات را کليک کرد و کد رهگيري دريافت نمود – 3

 .از طريق کد رهگيري مي توان صدور مجدد کارت را بررسي نمود – 6
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 در ايران کارت هوشمند 

 

کارت هوشمند بعنوان . کارت ملي هوشمند طي يک طرح برنامه ريزي شده جايگزين کارت ملي مي شود

ليد ورود به دولت الکترونيک ، اين فرست را فراهم مي کند تاافراد به شيوه اي امن وارد فضاي ديجيتالي ک

 .شوند 

 

 فوايد کارت هوشمند

 

 توزيع عادالنه فرصت ها – 7

 کاهش بسياري از هزينه هاي دولت، مردم ، بنگاه ها – 9

 پويايي اقتصادي – 0

 خدمات سريع با کيفيت باال – 1

 باال بردن سطح رضايت مردم از دولت  – 3

 شناسايي و تصديق هويت به صورت ديجيتالي – 6

 

 کاربردهاي کارت هوشمند 

 

کد موجب کاهش تقلب در شناسايي ( نام، نام خانوادگي، محل تولد ) شناسايي ديجيتالي صاحب کارت  – 7

  مي شود
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اثر انگشيت نيز روي کارت قرار گرفته است که بصورت  تصديق هويت که عالوه بر عکس صاحب کارت ، – 9

 .الکترونيکي قابل بررسي هستند و امکان جعل هويت به حداقل مي رسد

 امضاي ديجيتال که از نظر کاربرد ، همان امضاي سنتي است – 0

کليد ورود مناسب براي کاربردهاي مانند هدفمند کردن يارانه ، سالمت الکترونيکي ، انتخابات و ساير  – 1

 خدمات شهروندي

 

 در پاکستان کارت هوشمند

 

محصول اصلي نادرا ،کارت هويت ملي رايانه اي است و براي اعتبار و مشروعيت شهروندان پاکستاني صادر 

سن قانوني دريافت کارت . نر،فناوري و قوانين تجارت دولتي است اين کارت تلفيقي از ه. شده است 

 .سال به باالست  78هوشمند ملي 

 . مي باشد (از طريق بيومتريک )و امنيت مالک (از طريق گواهي ديجيتالي )ويژگي اين کارت امنيت باال 

و عمر و برنامه هاي  کارت هويت ملي هوشمند براي پس انداز و خدمات مالي و اقتصادي ،حج،بيمه درماني

 .اعتباري و دسترسي به کنترل آن مي باشد و آسايش شهروندان و کاهش جعل هويت را در پي دارد 

 مراحل درخواست کارت 

 جمع آوري اطالعات در واحد ذي ربط -7

 صدور رمز -9

 ثبت اثر انگشت ، امضاء و عکس  -0
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 DEOجمع آوري اطالعات از طريق -1

 چاپ فرم -3

 تآئيد و امضاي فرم -6

 (NADRA)ارسال اطالعات به پايگاه داده هاي ملي -1

 بررسي و تعيين صالحيت در پايگاه داده هاي ملي -8

 چاپ-2

 ((NSRCتحويل کارت به -73

 مدارک مورد نياز به هنگام در خواست کارت 

 گواهي والدت يا کارت ملي قديمي -7

 (دبيرستان ،دانشکده )مدرک تحصيلي -9

 ارت هويت ملي رايانه اي بستگان درجه اول ک-0

 (MOI)گواهي صادر شده از وزارت اطالعات -1

 (روپيه 933) پرداخت هزينه-3

 خدمات زير براي کارت هويت ملي رايانه فراهم است 

 صدور کارت جديد هويت ملي رايانه اي -7

 تعويض کارت -9

 صدور کارت المثني -0



23 
 

 اصالح اشتباهات اداري -1

 (در صورت فوت )ابطال کارت  -3

 . روز مي شود  73روز مي باشد و در موارد فوريت اين زمان  03زمان تحويل کارت 
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   کارت هويت ملي

 ايران پاکستان کشور

گواهي والدت يا کارت ملي   مدارک

 قديمي 

  دبيرستان )مدرک تحصيلي

 (،دانشکده 

  کارت هويت ملي رايانه اي

 بستگان درجه اول 

  گواهي صادر شده از وزارت

 (MOI)اطالعات 

 

  شناسنامه عکس دار متقاضي 

  يک قطعه عکس زمينه روشن

 جديد

  رقمي 11آدرس و کدپستي 

 شخص متقاضي   اعالم کننده

  وکيل قانوني 

 داري امضاء   مشخصات کارت

  عکس صاحب کارت 

 اثر انگشت 

 شماره اختصاصي 

   ارسال اطالعات به پايگاه

 (NADRA)داده هاي ملي 
 

 داراي شماره ملي 

  عکس صاحب کارت 

 داراي بارکد 

 وجود اطالعات در پايگاه داده ها 

خدمات پس از 

 صدور 

  تعويض کارت 

  صدور کارت المثني 

  اصالح اشتباهات اداري 

   در صورت )ابطال کارت

 (فوت

  تعويض کارت 

  صدور کارت المثني 

  (باتغيير مشخصات)ابطال کارت 

 يافتن اينترنتي کارت مفقودي 

 ريال 1511 روپيه 111 هزينه

 ريال 111111اولين بار   * هزينه مفقودي

  ريال111111دومين بار 

 روز درمواقع عادي   91 زمان تحويل کارت 

 15 روز در فوريت 

      15  روز 11تا 

 

 


