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 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 3 صفحه 

 

 سامانه ي ثبت نام در تعامل با ديگر بخش هاي سامانه خدمات شهروندي   .1

 قش سامانه ي ثبت نامن 1,1

 ا مي نمايد.نقش درگاه ارتباطي متقاضيان در فرايند هاي زير را ايف ثبت نام سامانه ي

 كارت هوشمند ملي فرايند درخواست ·

 كارت هوشمند مليتوليد فرايند  ·

 تحويل كارت هوشمند ملي فر ايند  ·

گردآوري مي نمايد تا سامانه هاي ديگر بتوانند به درستي  را شهروندان يدر اصل اين سامانه داده هاما از اين سـامانه انتظار پياده سازي محدودي از  منطق كسب و كار را داريم  

 چرخ كسب و كار خدمات شهروندي را بچرخانند.

  USSDارتباط سامانه ي ثبت نام با سامانه ي   1,2

دســتورالعمل و  كه در هر زمان و هر وضــعيتي نقش راهنماي شــهروندان براي ادامه ي فرايند دريافت كارت هوشــمند ملي را بر عهده دارد براي ارايه اطالعات، UUSDســامانه ي 

ــكل لحظه اي داده دريافت مي كند. يعني هر تغ   ــامانه ي ثبت نام به ش ــهروندان از س ــ راهنمايي به ش ــهروند كه در س ــود در قالب ييري در اطالعات ش امانه ي ثبت نام اعمال ش

  براي شهروندان محسوس خواهد بود. UUSDدستورالعمل ها و راهنمايي هاي  سامانه ي 

 در اختيار شهروندان است. #6090*4*روي سر شماره ي  USSDسامانه ي 



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 4 صفحه 

 

 روش تعامل شهروندان با سامانه ثبت نام كارت هوشمند ملي  .2

 ب توسط شهروندان دارد؟آيا  سيستم  منويي براي  انتخا 2,1

 مند ملي با وارد كردن اقالم زير بهبر خالف گذشته سامانه ي ثبت نام كارت هوشمند ملي منو ندارد بلكه  همه ي شهروندان بدون توجه به سوابق عملكردي در رابطه با كارت هوش

 يي مي كند.سامانه، وارد مي شوند و سامانه به شكل خودكار آن ها را به صفحه ي مناسب راهنما

 همانطور كه درتصوير  زير مي بينيد  صفحه ي نخست سامانه ي ثبت نام كنارت هوشمند ملي شامل مولفه هاي زير است.

 كادر ورود شماره ملي ·

 كادر ورود سريال شناسنامه : كه شهروند بايد در آن صرفا بخش عدد شش رقمي  سريال شناسنامه را وارد نمايد ·

 شناسنامه: كه با تصوير و توضيح كوتاه  شهروندان را در پيدا كردن سريال شناسنامه از روي اصل شناسنامه كمك مي كند.راهنماي ورود سريال  ·

· Captcha:  .شهروند بايد حاصل جمع خواسته شده را به شكل عددي در كادر مقابل وارد نمايد 

 ير است.: كه برطرف كننده ي ناخواني احتمالي تصو Captchaدكمه ي تعويض سوال  ·

 دكمه ي ادامه  ·

صفحه براي هر فرايند يك لينك آگاهي از فرايند : كه اطالعات جامع اما مختصري از فرايندهاي  ثبت نام، توليد و تحويل  در اختيار شهروندان قرار مي دهد دراين  ·

Tab .در نظر گرفته شده و هر يك از مراحل هر فرايند توضيح كوتاهي دارند 

: متني يك صـفحه اي را ونمايش مي دهد كه با كمك آن شهروندان اطالعات عمومي كافي دررابطه با ثبت نام كارت هوشمند ملي به دست  لينك شـرايط ثبت نام  ·

 مي آورند.



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 5 صفحه 

 

 



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 6 صفحه 

 

 شهروند از صفحه نخست بر اساس چه معياري به صفحات بعدي راهنمايي مي شود؟ 2,2

سوابق وي را در پايگاه داده ي سامانه ي كارت هوشمند ملي بازيابي مي نمايد و بر اساس همين سوابق شهروند را به سـامانه با دريافت شـماره ملي و سريال شناسنامه ي شهروند   

 در سطر پاياني هر صفحه تعدادي دكمه نمايش داده شده است كه نشان دهنده ي  عمليات مجاز براي  شهروند است . صفحه ي مناسب راهنمايي مي نمايد.

 كمه ي عملياتي نمايش داده نشود يعني بر اساس وضعيت درخواست و سوابق اجرايي چنين عملياتي روي درخواست وي منطقا امكان پذير نيست.اگر براي شهروندي د

 ؟ شهروندي كه پيش از اين هيچ اقدامي نكرده چگونه بايد عمل كند 2,3

نخست را وارد نمايد و ادامه را بزند سامانه وي را به صفحه ي ثبت درخواست راهنمايي مي  پيش از اين هيچ درخواستي ثبت نكرده باشد كافي است اطالعات صفحه ياگر شهروند 

 و پس از  تكميل آن شهروند درخواست را تاييد نهايي و چاپ مي كند. كند كه شامل چهار بخش كلي زير است. اين صفحه اصلي ترين صفحه ي سامانه محسوب مي شود.

v ورود مشخصات فردي 

v  شهروندان نيازمند به تكميل ثبت نام خاصشناسايي 

v انتخاب زمان و مكان تكميل ثبت نام 

v  پرداخت 



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 7 صفحه 

 

v ورود مشخصات فردي 

 

 در اين بخش شماره ملي و سريال وارد شده نمايش داده مي شود و شهروند شش قلم مشخصات زير را وارد مي نمايد. 

 سال تمام براي متقاضيان توجه شده است. 15ايد . در ليست انتخاب سال به شرط تاريخ تولد شمسي  : روز ماه و سال را از ليست انتخاب مي نم ·

ده در شناسنامه در اين ليست تاريخ تولد قمري : سـامانه يك تاريخ را محاسـبه مي نمايد و امكان انتخاب دو روز قبل و دو روز بعد را فراهم مي كند اگر تاريخ نوشـته شـ     ·

 اسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كند و پس از اصالح شناسنامه براي كارت هوشمند ملي اقدام نمايد.نباشد  شهروند بايد براي اصالح شن

 جنسيت  ·

 دين  ·



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 8 صفحه 

 

 نام مادر : منظور صرفا نام مادر بدون  نام خانوادگي است ·

 از طريق اين موبايل بسيار آسان تر خواهد بود. USSDشماره تلفن همراه : همه ي پيامك هاي اطالع رساني به اين شماره ارسال خواهد شد و استفاده از سامانه  ·

v شناسايي شهروندان نيازمند به تكميل ثبت نام خاص 

 

ت اين پرسش ها نوعي فيلتر روي اين پرسـش ها در ارجاع شـهروند به دفتري كه امكانات و مجوز تكميل ثبت نام مناسب شرايط تندرستي ايشان را دارند اثر گذار است. در حقيق  

 دفتر هاي قابل انتخاب به حساب مي آيند .شهروندي كه به پاسخ خالف واقع بدهد به عنوان متخلف شناخته مي شود.ليست 

 طراحي شده اند كه يك شهروند معمولي به همه پاسخ بلي  بدهد.پرسش ها به شكلي 

 مانند.زمان بيشتري در نوبت ب ناگزير خواهندبودمي دهند  خيرپرسش نخست پاسخ شهرونداني كه به 

م دقت و پاسخ نادرست يا ك پاسـخ درسـت و دقيق به سـه پرسش بعدي سامانه را در فيلتر كردن ليست دفاتر به تناسب  شرايط فيزيكي و تندرستي  شهروندان ياري خواهد كرد   

 موجب ايجاد زحمت براي  خود شهروند خواهد شد.



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 9 صفحه 

 

v انتخاب زمان و مكان تكميل ثبت نام 

 

محل اقامت  لفنشهروندان از بين دفاتر يكي را براي مراجعه و تكميل ثبت نام انتخاب نمايند به اين منظور شهروند تاريخ مطلوب، كد تلفن شهر و شماره ت در اين مرحله الزم است

 هروند به دلخواه يكي را انتخاب كند.خويش را وارد مي نمايد و سامانه با توجه معيارهاي زير نزديك ترين دفاتر تكميل ثبت نام را براي شهروند ليست مي نمايد تا ش

 كد شهر محل دفتر. ·

 تلفن دفتر  ·

 ظرفيت آزاد دفتر  ·



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 10 صفحه 

 

 مهم تانك

v     رقم سمت چپ آن براي پيدا كردن محله ي اقامت شهروند و پيشنهاد  4تلفن وارد شـده  به عنوان بخشـي از مشـخصات شهروند در پايگاه داده ثبت نمي شود و صرفا از

 هاي بزرگ اسـتفاده مي شـود بنابراين شـهروند مي تواند شماره ي دلخواهي وارد كند و در نتيجه از بين دفاتر منطقه ي دلخواهي از شهر مكان   دفاتر نزديك تر در شـهر  

 تكميل ثبت نام انتخاب كند.

v    هروند انتخاب آزادتر و آگاهانه تري داشته براي هر دفتر دو رديف در ليسـت نمايش داده مي شـود كه يكي براي شـيفت صبح و ديگري براي شيفت عصر دفتر است. تا ش

 باشد.

v   نفر  10نفر ظرفيت مصوب و  20به منظور رعايت عدالت در توزيع شـهروندان بين دفاتر، ليست به ترتيب درصد ظرفيت آزاد نمايش داده مي شوند  براي مثال اگر دفتري

 33درصد ظرفيت آزاد باالتر از  50يعني  نفر ظرفيت آزاد داشته باشد نمايش داده خواهد شد. 15نفر ظرفيت مصـوب و   45ظرفيت آزاد داشـته باشـد باالتر از دفتري كه   

 درصد ظرفيت آزاد نمايش داده شده است.

v  ت در ليســپاســخ خير بدهد بديهي اســت كه برخي از دفاتر كه امكانات و يا مجوز الزم را ندارند  "تكميل ثبت نام خاص"اگر شــهروند به پرســش هاي  بخش قبلي يعني

 مشاهده نخواهند شد.

v   مشخصات تكميل خودشان را در ادارات ثبت احوال و يا از طريق سامانه ي گردآوري مشخصات دفاتر اصالح و تكميل نمايند تا بخشي از الزم اسـت دفاتر تكميل ثبت نام

  مشتريان بالقوه ايشان به ديگر دفاتر ارجاع نشوند.

 



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 11 صفحه 

 

v پرداخت 

 

د و وپرداخت فعال را انتخاب كرده و پس از ثبت مشخصات به درگاه پرداخت منتقل مي شود. در اين مرحله نوبت گرفته شده براي شهروند رزرو مي ششـهروند يكي از درگاههاي  

 اگر به هر دليلي پرداخت موفقيت آميز نباشد نوبت آزاد خواهد شد. و شهروند در مراجعه ي بعدي بايد مجددا نوبت گيري نمايد.



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 12 صفحه 

 

 



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 13 صفحه 

 

 

 صفحات درگاه پرداخت سداد نمونه ي



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 14 صفحه 

 

رسيد نوبت گرفته شده را چاپ كند يا ئر صورت لزوم مشخصات وارد شده شهروند پس از پرداخت به صفحه ي تاييد نهايي به شكل زير منتقل مي شود و در اين مرحله مي تواند 

 مراجعه به سامانه خواهد توانست چاپ رسيد و برخي ويرايش ها را انجام دهد. را ويرايش نمايد در هر حال ثبت نام و نوبت براي شهروند ثبت شده و از اين پس در هر

 



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 15 صفحه 
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 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 16 صفحه 

 

 



 23/11/1396 تاريخ انتشار: شهرونديخدمات پروژه : 

 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 17 صفحه 

 

 

 در پايان پيش نمايش و چاپ به شكل زير
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 1,0 نسخه: مرجع  عملكرد سامانه ثبت نام كارت هوشمند مليشناسه سند : 

 

 25 از 18 صفحه 

 

 

 

 چه كنترل هايي روي مشخصات شهروند اعمال مي شود تا از درستي  مشخصات اطمينان حاصل شود. 2,4

 .مي شوددر صفحه ي نخست موارد زير كنترل مي شود و در صورت وجود تناقض يا ورودي نادرست پيام مناسب نمايش داده  .1

 معتبر بودن شماره ملي .1,1

 معتبر بودن سريال شناسنامه .1,2
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 25 از 19 صفحه 

 

 متناظر بودن شماره ملي و سريال شناسنامه .1,3

 زنده بودن شهروند .1,4

 سال تمام و باالتر 15داشتن سن  .1,5

 .مي شودو در صورت وجود تناقض يا ورودي نادرست پيام مناسب نمايش داده  خصات فردي كنترل هاي زير انجام مي شوددر مرحله ي ورود مش .2

 درست و دقيق بودن تاريخ تولد شمسي شهروند .2,1

  معادل بودن جنسيت وارد شده با اطالعات شهروند در پايگاه داده ي مركزي  سازمان ثبت احوال .2,2

 درخواست ثبت كرده است چه كاري بايد انجام دهد. Portalاگر شهروندي قبال در  2,5

مشخصات خويش را ثبت كرده اند ولي  هنوز كارت هوشمند ملي دريافت نكرده اند به سامانه ثبت نام جديد منتقل   Portalاطالعات درخواسـت همه ي  شهرونداني در سامانه ي  

 ن گرامي از امكانات اين سامانه به تناسب وضعيت درخواست شان بهره مند گردند.شده است . پس اين عزيزان هم مي توانند مانند ديگر هم ميهننا

 مجموعه ي عمليات معنادار روي درخواست 2,6

 چاپ رسيد ثبت نام ·

 ويرايش مشخصات فردي ·

 تغيير موبايل ·

 تغيير  مكان و زمان تكميل ثبت نام ·

 تغيير مكان تحويل كارت ·
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 ذخيره ي رسيد ثبت نام در فايل ·

 Emailرسيد ثبت نام به ارسال  ·

 شهروند مجاز است كدام كدام عمليات براي  2,7

 شهروند مجاز عمليات رديف

 همه ي شهرونداني كه تا مرحله ي پرداخت موفقيت آميز پيش رفته اند. چاپ رسيد ثبت نام  .1

 همه ي شهرونداني كه هنوز تكميل ثبت نام را آغاز نكرده اند. ويرايش مشخصات فردي  .2

 همه ي شهرونداني كه صفحه ي نخست را ثبت كرده اند چه پرداخت موفق داشته باشند چه نداشته باشند. موبايلتغيير   .3

همه ي شهرونداني كه هنوز تكميل ثبت نام را آغاز نكرده اند حتي اگر تاريخ تكميل ثبت نام منتخب ايشان گذشته باشد  تغيير  مكان و زمان تكميل ثبت نام  .4

 اشند.و مراجعه نكرده ب

 همه ي شهرونداني كه درخواست آن ها كه هنوز توليد كارت شان آغاز نشده است. تغيير مكان تحويل كارت  .5

 همه ي شهرونداني كه تا مرحله ي پرداخت موفقيت آميز پيش رفته اند. ذخيره ي رسيد ثبت نام در فايل  .6

 پرداخت موفقيت آميز پيش رفته اند.همه ي شهرونداني كه تا مرحله ي  Emailارسال رسيد ثبت نام به   .7
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 25 از 21 صفحه 

 

 سناريو هاي  خاص   3

 شهروندي كه هنگام كار با سامانه با انقضاي نشست كاري مواجه شده است.  3,1

 در مراجعه ي  بعدي به سامانه مي تواند با توجه به راهنمايي هاي سامانه كار را ادامه دهد.

 شهروندي كه شناسنامه خود را عوض كرده است . 3,2

 48پيام  سـاعت كاري  از زمان تعويض شـناسـنامه چون ممكن است هنوز سريال شناسنامه ي جديد براي سامانه ي ثبت نام شناخته شده نباشد، پس ممكن است    48تا پيش از 

ير به شرط آنكه پيش از تغي خدمات سامانه بهره مند گردد.  ساعت بعد مراجعه نماييد را دريافت نمايد.  ولي پس از اين مدت زمان مي تواند با استفاده از سريال شناسنامه جديد از

 سريال درخواست مرحله ي توليد كارت آغاز نشده باشد.

د اقدام بت درخواست صدور مجددر صـورتي كه تا پيش از تغيير سـريال مرحله ي توليد كارت آغاز شده باشد پس از تحويل كارت توليد شده در دفتر تكميل ثبت نام نسبت به ث  

 نموده وكارت جديد دريافت خواهد كرد.

 محل اقامت خود را عوض كرده است.شهر شهروندي كه  3,3

بهره مند شده و براي تكميل ثبت نام به دفتري در شهر محل اقامت جديد مراجعه   "تغيير محل تكميل ثبت نام"اگر براي تكميل ثبت نام مراجعه نكرده باشـد مي تواند از امكان  

 نمايد.

 كميل ثبت نام مراجعه كرده  اما تكميل ثبت نام به پايان نرسيده است. بايد منتظر نسخه ي بعدي سامانه بماند.اگر براي ت

ر هكارت خويش را در اداره ثبت احوال ش "تغيير مكان تحويل كارت"اگر تكميل ثبت نام كامل شـده باشـد و هنوز توليد كارت آغاز نشـده باشـد، مي تواند با بهره مندي از امكان     

 محل اقامت جديد تحويل بگيرد.

 متاسفانه بايد به شهر محل اقامت قبلي سفر كرده و كارت را تحويل بگيرد. باشد، شدهاگر تكميل ثبت نام كامل شده باشد و توليد كارت آغاز 
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 و بايل خود را عوض كرده است.شهروندي كه م 3,4

 استفاده نمايد تا  پيامك هاي اطالع رساني را به درستي دريافت نمايد. "موبايل تغيير "در هر زمان و بدون هيچ شرطي مي تواند از امكان  

 .را بسته است Browserدر هنگام پرداخت  شهروندي كه 3,5

ل ثبت زمان و دفتر تكمي راهنمايي مي شود تا "تعيين زمان و مكان تكميل ثبت نام"اگر پرداخت  كامل شده و موفق بوده باشد پس از نخستين ورود بعدي به سامانه به صفحه ي 

 نام را دوباره انتخاب نمايد و پس از آن به صفحه ي نتيجه ي ثبت نام راهنمايي مي شود و مي تواند رسيد را چاپ نمايد.

ب مايي مي شود و مي تواند با انتخاپس از نخستين ورود بعدي به سامانه به صفحه ي تاييد نهايي راهن و مبلغي از حسـاب شـهروند كم نشده باشد.   اگر پرداخت موفق نبوده باشـد 

 پرداخت كار را ادامه بدهد.

. پس از نخستين ورود بعدي به سامانه به صفحه ي تاييد نهايي راهنمايي مي شود و مي تواند با انتخاب پرداخت  اگر پرداخت موفق نبوده و مبلغي از حساب شهروند كم شده باشد.

 بلغ كم شده به حساب شهروند برگشت داده نشد ايشان بايد مراتب را از طريق بانك پيگيري نمايد. ساعت م 72كار را ادامه بدهد. اگر پس از 

 هنگام پرداخت با انقضاي زمان پرداخت مواجه شده است. شهروندي كه 3,6

 راهنمايي مي شود تا مراحل زير را طي نمايد. "تعيين زمان و مكان تكميل ثبت نام"پس از نخستين ورود بعدي به سامانه به صفحه ي 

 انتخاب مجدد دفتر و زمان تكميل ثبت نام ·

 پرداخت وجه ·

 تاييد نهايي و چاپ رسيد ·
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 .در كافي نت  ثبت نام كرده و از درستي داده ي وارد شده مطمئن نيستشهروندي كه  3,7

اصـلي و مهم ثبت نام در رسيد هست در صورت  مشاهده ي هر گونه مغايرت مي تواند به كافي نت   رسـيد ثبت نام  را به دقت مطالعه نمايد با توجه به اينكه همه ي مشـخصـات   

 مزبور مراجعه كرد و اصالح اطالعات را مطالبه نمايد.

 شهروندان بايد نسبت به موبايل ثبت شده در رسيد حساس باشند تا حتي االمكان پيامك هاي اطالع رساني را به موقع دريافت نمايند.

 .چاپگر در دسترس ندارد  روندي كهشه 3,8

 اگر شهروندي چاپگر در اختيار نداشته باشد مي تواند به يكي از سه روش زير روي كامپيوتر شخصي خودش ذخيره نمايد.

 PDFبه عنوان چاپگر و ذخيره ي خالصه ي ثبت نام به عنوان فايل  Microsoft Print to PDF انتخاب  ·

 XPSو ذخيره ي خالصه ي ثبت نام به عنوان فايل   Microsoft XPS Document Writerانتخاب  ·

 Htmlاز منوهاي مرورگر و ذخيره ي خالصه ي ثبت نام به عنوان فايل   Save asانتخاب گزينه ي  ·

 ؟اگر شهروندي به هر دليل نتواند خالصه ي ثبت نام را چاپ نمايد با چه مشكلي مواجه خواهد شد 3,9

در فرايند درخواست وي ايجاد نخواهد شد چرا كه در هر زمان مي  هيچ اشـكالي اگر شـهروندي به هر دليل نتواند خالصـه ي ثبت نام را چاپ كند و يا فايل آن را ذخيره نمايد.   

راهنمايي الزم براي ادامه فرايند را دريافت نمايد. و از  USSDهده نمايد. همچنين با استفاده از سامانه ي ) خالصه ي ثبت نام را مشاwww.ncr.irتواند با مراجعه به سايت ثبت نام (

 نتخاب شدها رفا بايد در تاريخ انتخاب شـده شخصا با داشتن مدارك زير به دفتر تكميل ثبت نام صـ   نيسـت  اجباريتكميل ثبت نام  هنگام ثبت نام اين گذشـته ارايه ي رسـيد  

 مراجعه نمايد.

 منظور كارت ملي قديمي نيست  صرفا داشتن شماره ملي كافي است. :شماره ملي ·

 يد الزامي استشناسنامه ي عكس دار معتبر: حتما بايد اصل شناسنامه را همراه داشته باشد. و اگر شناسنامه را تعويض كرده باشد ارايه ي شناسنامه ي جد ·


