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پنی  اص   ،دس ساهاًِ ثبت الکتشًٍیک اسنٌاد  ّای اشتباُ دسج شذُلضٍم تصحیح شواسُ تشتیب -1

 چیست؟  سشدفتش دفتش الکتشًٍیک اص بشداسیبْشُ

تبٍ انبىاد    ثثب   شماسٌ تشتیبة  ،خًدکاس دس دفتش الکتشيویک طًست تٍاوذاصی دفتش الکتشيویک،  پس اص ساٌ

شماسٌ تشتیة ثث  شبذٌ   تضسگتشیه دس ادامٍ ،دفتش الکتشيویک تشتیة ايلیه شماسٌشًد.  اختظاص دادٌ می

فبش   "دس قالبة   تشتیة ایه شماسٌطح  تًلیذ خًاَذ شذ.  ،اوذاصی دفتش الکتشيویکقثل اص ساٌ دس ناماوٍ

تبٍ   .شبًد تاییذ مینشدفتش  تًنط تشداسی اص دفتش الکتشيویک،پیش اص تُشٌ "تشداسی اص دفتش الکتشيویک تُشٌ

ماوٍ دسج شذٌ تاشبذ مًببة اشبتثاٌ دس ايلبیه شبماسٌ      عل  چىاوچٍ شماسٌ تشتیثی تٍ اشتثاٌ دس ناَمیه 

 تشداسی اص دفتش الکتشيویک اطالح گشدد. تایس  پیش اص تُشٌتشتیة دفتش الکتشيویک شذٌ ي می

 

خذهات  ثبت، بشای سشدفتش الکتشًٍیک دفتش اص بشداسی ًاهِ بْشُ هغابق تبصشُ هادُ یک شیَُ -2

ًنَی  بنِ ثبنت سسنیذُ دس دفتنش       کِ قبالً دس دفتش دسنت  هشبَط بِ اسٌاد ٍ هالحظات تبعی

شَد. ًَی  سابق دس دفتش الکتشًٍیک سشدفتش ٍاسد  اعالعات سٌذ دست بایذ ابتذا ،الکتشًٍیک

 ایي اعالعات شاهل چِ اقالهی است؟

ثثب   شماسٌ تشتیبة   یاطالعاتاقال  يسيد  طشفاً ،دس مًسد ایه انىادتشای ثث  خذمات تثعی ي مالحظات 

نىذ ي یا تظًیش نبىذ دس   کىذ ي لضيمی تٍ يسيد کل اطالعات کفای  می نىذ ناتق، تاسیخ ي وًع دفتش دس

تٍ طبًست خًدکباس یبک     مشتًط تٍ نىذ ناتق، پس اص ثث  خذمات تثعی ي مالحظاتتاشذ. ناماوٍ ومی

مشتبًط، خالطبٍ خبذم  تثعبی یبا       دس نتًن مالحظبات نىذ اختظاص دادٌ شذٌ ي ایه طفحٍ دفتش تٍ 

 گشدد.  دسج می مالحظات ثث  شذٌ،

 

 کواکاى ٍجَد داسد؟ شٌاسِثش کشدى بی ااهکاى اًذاصی دفتش الکتشًٍیک  پ  اص ساُآیا  -3

اوذاصی دفتش الکتشيویک، تی اثبش   پس اص ساٌ، نشدفتشدفتش الکتشيویک تشداسی اص وامٍ تُشٌشیًٌ 7مطاتق مادٌ 

 پزیش ان . امکان ،وُایی نشدفتش تائیذدس فاطلٍ اخز شىانٍ یکتا تا  شىانٍکشدن 
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اثش اًگشت ٍ  تصَیش ،خَاّذ شذاشخاص ریشبظ تحَیل دادُ کِ بِ  آیا دس ًسخِ ًْایی سٌذ -4

 گشدد؟ اعالعات هعتوذ، هتشجن یا هعشف دسج هی

یک نىذ اطالعات معشف، معتمذ یا متشبم دس ناماوٍ ثث  شذٌ تاشذ، اطالعات ایه خظًص چىاوچٍ دس 

)تبشای اخبز امیبای     نىذاشخاص طشفاً دس دفتش الکتشيویک )تشای اخز اثشاوگش ( ي دس وسخٍ پشتیثان 

گشدد. شایان رکش ان  دس وسخٍ وُایی نىذ، اطالعات ي اثش اوگشب  اشبخاص مبزکًس     کی( دسج مییفیض

 د. شً دسج ومی

 

اثنش اًگشنت    ،پزیش ًباشنذ اخز آثاس اًگشت شخض اهکاىچٌاًچِ  4هادُ  2با تَجِ بِ تبصشُ   -5

خَاّنذ  اشخاص ریشبظ تحَیل دادُ کِ بِ  سٌذ آیا دس ًسخِ ًْایی. هعتوذ اخز خَاّذ شذ

 هعتوذ چاپ هی شَد؟ایي شخض اثش اًگشت  ،شذ

 نبىذ اطالعات ایه شخض معتمذ، طشفاً دس دفتش الکتشيویک )تشای اخز اثشاوگش ( ي دس وسخٍ پشبتیثان  

گشدد ي دس وسخٍ وُایی نىذ، اطالعات ي اثش اوگش  شبخض مبزکًس    )تشای اخز امیای فیضکی( دسج می

 شًد.  چاج ومی

 

عٌَاى تاسیخ ثبنت  تاسیخ اخز شٌاسِ بِ  اًذاصی دفتش الکتشًٍیک()قبل اص ساُ دس حال حاضش -6

اًذاصی دفتش الکتشًٍیک، چِ تاسیخی بِ گشدد. پ  اص ساُدس ًسخِ چاپی سٌذ دسج هی ،سٌذ

 ؟  خَاّذ شذعٌَاى تاسیخ ثبت سٌذ دس ًسخِ ًْایی سٌذ دسج 

 گشدد.تاسیخ تاییذ دفتش الکتشيویک تًنط نشدفتش تٍ عىًان تاسیخ ثث  نىذ دس وسخٍ وُایی نىذ دسج می

 

دفتشیاس هکلف است پ  اص تأییذ ًْنایی دفتنش الکتشًٍینک تَسنظ      8هادُ  یکتبصشُ هغابق  -7

ًحَُ اهضنای   سشدفتش، با استفادُ اص گَاّی اهضای الکتشًٍیک، دفتش سشدفتش سا اهضاء ًوایذ.

 دفتش تَسظ دفتشیاس چگًَِ است؟

 سا مشتًط نىذ اقذا ، دن  دس َایپشيوذٌ تخش دس ي شذٌ ناماوٍ ياسد خًد عثًس سمض ي شىانٍ تا دفتشیاس

  اوتخاب تا ي ومًدٌ متظل سایاوٍ تٍ سا خًد الکتشيویک امیای گًاَی حايی تًکه نپس. ومایذمی اوتخاب

  . ومایذمی دفتش الکتشيویک تاییذ تٍتا امیای الکتشيویک خًد اقذا   دفتشیاس دس ناماوٍ، تاییذ دکمٍ


