
ارانیو کانون سردفتران و دفتر  ینامه قانون دفاتر اسناد رسم  نییآ

سازمان ثبت اسناد و  سییر  شنهادیو بنا به پ رانایو کانون سردفتران و دفتر یقانون دفاتر اسناد رسم ۷۵ماده  یاجرا در 

.است یبه شرح مواد آت "اران یو کانون سردفتران و دفتر ینامه قانون دفاتر اسناد رسم نییآ"امالک کشور، 

ات یاول: کل فصل

ف یاول: اختصارات و تعار مبحث

:باشد یم رینامه به شرح ز  نییاصطالحات و اختصارات آ یـ معان۱ماده

ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور؛  الف

؛ یبا اصالحات و الحاقات بعد ۴/۱۳۵۴/ ۲۵مصوب  ارانیو کانون سردفتران و دفتر یـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسم   ب

قانون در مراکز استان ها ( ۵۸که بر اساس ماده ) ینونهر کا ایمرکز )تهران( و  ارانیـ کانون: کانون سردفتران و دفتر   پ

شود؛  یم ادجیا

نامه قانون؛ نیینامه: آ نییـ آ   ت

قانون؛ ۱موضوع ماده   یـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسم   ث

را بر عهده دارد؛  یقانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسم ۲ـ سردفتر: شخص موضوع ماده   ج

سردفتر و به موجب ابالغ سازمان ثبت    شنهادیقانون که جهت معاونت سردفتر به پ ۳: شخص موضوع ماده ار یـ دفتر  چ

شود؛  یاسناد و امالک کشور برابر قانون انتخاب م

 یانتخاب م هییقوه قضا سییو انتخاب سردفتران توسط ر  یکه به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتر یأتی: هأتیـ ه  ح

شود؛ 

قانون است   ۱۸دفتر موضوع ماده   نیگزیدفتر جا نیشود که ا یدر آن ثبت م یکه اسناد رسم ی کیـ دفتر: دفتر الکترون  خ

باشد؛  ی( در دسترس سازمان منیآنال) برخط صورت و به

اران؛ یسردفتران و دفتر ی ـ دادگاه: دادگاه انتظام   د

اران؛یسردفتران و دفتر یـ دادستان: دادستان انتظام   ذ

.سند در دفترخانه میتنظ یـ اصحاب سند: اشخاص متقاض  ر 

براى خرید بسته کامل سواالت آزمون سردفترى اسناد رسمى ، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES427


 یخدمات کشور  تیریقانون مد ۸موضوع ماده  یتیاز امور حاکم ریخود غ فیاز وظا یتواند بخش یـ سازمان م۲ماده

. تعرفه حق الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار د یرا به دفترخانه ها واگذار نما یبا اصالحات بعد ۱۳۸۶مصوب 

 .رسدیم هیائقض هقو سییر  بیو به تصو شودیم  هیشده توسط سازمان ته

 

 سردفتر  رشی : پذدوم مبحث

 اتی که به موجب مقتض یمناطق از ی، جهت رفع ن هیقوه قضائ سیی ـ سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از ر ۳ماده

  ،یبه نحو مقتض ،یدفترخانه دارد، پس از اعالم عموم سیبه تأس از یکار و تعداد مراجعان به دفاتر، ن زانیم ،یاقتصاد ،یمحل

 :دیسردفتر اقدام نما رشینسبت به پذ ر یبه شرح ز 

 الزم جهت ثبت نام داوطلبان؛  یو اختصاص یعموم طیمهلت ثبت نام و شرا یـ اعالم عموم الف

 در مهلت مقرر؛ طیشرا نیـ ثبت نام از واجد   ب

 ؛یتست یآزمون کتب یـ برگزار  پ

 یپس از ط از یسردفتران مورد ن رشیشده و پذ نییمهلت تع انیپس از پا أت،یـ مصاحبه با ثبت نام کنندگان، توسط ه   ت

 .نشیمراحل گز

 

 .شود یم نییمناطق مختلف، توسط سازمان تع  یبرا یدر مرحله آزمون کتب یـ حداقل نصاب نمره قبول۱تبصره

کانون  ایدر ضمن خدمت توسط سازمان   ایشروع به کار و  یکه در ابتدا یآموزش یها دوره در   سردفتر شرکت  ـ ۲تبصره

 .است یشود الزام یبرگزار م

قانون اشتغال  ۱۵از مشاغل مصرح در ماده   کی چیدر ه دینبا یـ داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتر۳تبصره

  یکیپس از صدور ابالغ به  ا یشده  رفتهیماده پذ  نیا تیبدون رعا یفرد دیسازمان احراز نما سیی داشته باشند و چنانچه ر 

 .دینما یم لغورا  یاست، ابالغ و افتهیمشاغل مذکور اشتغال  از 

  یعلم اتیعضو ه ایمستخدم دولت و  نکهیمشروط به ا ست،ین یدر دانشگاه مانع شغل سردفتر سیـ تدر ۴تبصره

 .سازمان باشد سیینبوده و با اذن ر  یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه

به صورت ساالنه نسبت به  از یتواند بر حسب ن یباشد و سازمان م یسردفتر محدود به زمان  خاص نم رشیـ پذ ۵تبصره

 .دیسردفتر مطابق مقررات اقدام نما رشیپذ



  ۲جذب سردفتر براساس ماده  یبرا ه یقوه قضائ سییر  تیصالح یافماده، ن نیـ نحوه جذب سردفتر براساس ا ۶تبصره

 .قانون نخواهد بود

 

 دفترخانه سی : تأسسوم مبحث

خود، نسبت  یحکم انتصاب سردفتر یکی الکترون امیـ سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ پ۴ماده

و در صورت عدم انجام  دیشده است، اقدام نما نییکه در حکم تع یدفترخانه و شروع به کار در محدوده محل سیبه تأس

 .شود  ی م یتلق کنیحکم مذکور کأن لم  فیتکل نیا

 

در همان محل،  ییآن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجا د یی محل استقرار دفترخانه و تأ نییـ پس از تع۱تبصره

 .اداره ثبت همان محل است دییأمنوط به ت

  گریبخش در حکم سردفتر، به محل د ایشهرستان  ایشده، اعم از شهر  نییمحل دفترخانه از محل تع رییـ تغ۲تبصره

 .سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است  سییمنوط به موافقت و صدور حکم توسط ر 

 یصادر م  گر یمحل د ایدر شهر   ار یسردفتر ابالغ دفتر س یسازمان به طور موقت برا سییـ در صورت ضرورت، ر ۳تبصره

 .کند و با رفع ضرورت، ابالغ مذکور لغو خواهد شد

 

.  ردیو حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گ یباشد که دسترس یابه گونه دیـ محل دفترخانه با ۵ماده

و در هر صورت   شودیم نییبه محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تع مساحت محل دفترخانه با توجه

در طبقات سوم به   دیکه فاقد آسانسور است، دفترخانه نبا ییهامانمتر مربع باشد. در آپارت ۵۰کمتر از  دیمساحت آن نبا

  ریسا یکتب  تیفتر مالک باشد و رضاممنوع است، مگر سرد یآپارتمان یدفتر در مجتمع مسکون سیباال مستقر شود. تأس

 .و بهره برداران را اخذ کند نیمالک

 

و مکان   ینشان کپسول آتش  ر،یضبــط صدا و تصو تیمداربسته با قابل نیمجـهز به دورب دیـ محل دفترخــانه با ۶ماده

 .از قبل به اشخاص اعالم شود  دیمداربسته با نیباشد. وجود دورب یاسناد و دفاتر ثبت ینگهدار  یمطمئن برا

 

 .است یو کارکنان در دفترخانه الزام ار یـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتر۷ماده

 



و القاب در تابلو، مهر و   یغیعبارات تبل  دیطبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و ق دیـ تابلو و مهر دفترخانه با ۸ماده

 .سربرگ دفترخانه ممنوع است

 

 ارانی: انتخاب سردفتران و دفتردوم فصل

 انتخاب یالزم برا طی: مدارک و شرااول مبحث

اجتهاد موضوع  قیقانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه کنند. تصد ۶مقرر در ماده  طیشرا یدارا  دیبا انیـ متقاض۹ماده

با حروف باشد و صحت   یتولد و خیو تار  یو شماره مل یمتقاض یمتضمن نام و نام خانوادگ د یقانون با( ۶ماده )( ۴بند )

 .برسد شانیا دییا مرجع مورد تأی هییقضاقوه سیی ر  دییبه تأ دیصدور آن با

 

 رشیباشد قابل پذ یو التیاز تحص یمراتب  انگریب ایندارد و  یبر اجتهاد متقاض حیکه داللت صر ییهاقیـ تصد  تبصره

 .ستین

 

سمت   یتصد یرا برا طیـ سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد شرا۱۰ماده

 .ندینما یقانون به سازمان معرف( ۳اول موضوع ماده ) یار یدفتر

 

  یالزام انیآقا یبرا یعموم فهیائم از خدمت وظد تیکارت معاف ای یعموم فهی خدمت وظ انیـ داشتن کارت پا۱تبصره

 .است

مصاحبه و احراز   نش،یمراحل گز یط ،یدر آزمون کتب یشده توسط سردفتر در صورت قبول ی ـ شخص معرف۲تبصره

سردفتر   ار،یشده به عنوان دفتر  یشود و در صورت عدم انتخاب شخص معرف یسازمان منصوب م سییبا حکم ر  ت،یصالح

در ضمن   ایشروع به کار و  یکه در ابتدا یوزشآم یدر دوره ها ار ی. شرکت دفتردینما یرا معرف  ی گریمکلف است شخص د

 .است یشود الزام یکانون برگزار م ایخدمت توسط سازمان 

 .طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود یدوم، پرداخت حقوق و ار یـ در صورت انتخاب دفتر۳تبصره

 

 ار یبا دفتر یمساو  السهمو حق فیحقوق و وظا یشود و دارا یم ن ییتوسط اداره ثبت محل تع لیکف ار یدفترـ ۱۱ماده

 .است ریاز حق التحر لیاص



است . در   ریسازمان امکان پذ دییبا موافقت هر دو سردفتر و تأ گریدفترخانه به دفترخانه د کی از  ار یـ انتقال دفتر۱۲ماده

 .آوردیم عملبه یو اقدام مقتض یسازمان بررس د،یموجه با انتقال مخالفت نما لیبدون دل ار ی دفتر ایکه سردفتر  یموارد

 

 : مراسم سوگند دوم مبحث

 :کنند یم ادیسوگند  ریبه شرح ز  یار یو دفتر یقبل از اشتغال به سردفتر ارانی ـ سردفتران و دفتر۱۳ماده

 فیکه وظا کنمیم ادیبه خداوند قادر متعال سوگند  میدر محضر قرآن کر یبه عنوان سردفتر اسناد رسم نجانبیا»

و نظامات مربــوط به دفاتر   نیقوان ــژهیبه و ران،یا یاسالم یمقررات و نظامات کشور جمهور  ن،یمحوله را مطابق قوان

و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان    یاخالق حرفه ا ،یطرفیب ،یم و در کمال امانت دار به انجام رسان  یاسناد رسم

 «دهم یسوگند قرار م نیا قهیتالش خود را به کار برم و شرافت خود را وث تیاقدام نموده و نها

 

کانون  سییامور اسناد و سردفتران و ر  رکلیمد ایمعاون امور اسناد سازمان  ای سییـ مراسم سوگند با حضور ر ۱۴ماده

استان  ارانیکانون سردفتران و دفتر سییثبت و ر  رکلیمرکز و در مراکز استان ها با حضور مد ارانیسردفتران و دفتر

  ایامور اسناد و سردفتران  کلریمد یو حسب مورد به امضا ار یدفتر ا یسردفتر  یشود و متن سوگندنامه به امضا یبرگزار م

 .شود یضبط م ار یدفتر ایو در پرونده سردفتر  رسدیثبت استان مربوط م رکلیمد

 

 نیسوم: تضام مبحث

به موجب سند  دیکار با نیباشد و ا یضامن م یاول و دوم منوط به معرف ارانیـ شروع به کار سردفتران و دفتر۱۵ماده 

است. مبلغ مورد ضمانت  یبا ضامن خود تضامن ار یدفتر ایسردفتر   تیضامن، مسئول یانجام شود. در صورت معرف یرسم

است. مشموالن  الیر  ونیلیم صدیدوم س ار یو  دفتر الیر  ونیلیم  صداول  پان ار یدفتر ال،یر  اردیلیم ک یدر مورد سردفتر 

ضمانت نامه   ای یملک ای ینقد قهیوث داعیبه ا دهیکه مقرر گرد  یضامن معادل مبالغ  یمعرف یتوانند به جا یماده م نیا

 .مبادرت کنند یبانک

 

جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از  یبرا یضمانت نامه بانک ایو  یملک ای ینقد قهیوث داعیا ایـ ضمانت ۱تبصره

شود.    حیتصر یموضوع در سند رسم نیا دیاست و با یدادگاه انتظام ینقد میپرداخت جرا ایو  ارانیطرف سردفتران و دفتر

 .باشد یمجاز م نیتضم لیتبد



  ایاعتبار و  ایبعضاً به مصرف برسد و  ایکالً  ایبرود  نیاز ب یبه جهت ی ضمانت نامه بانک ای قهیوث ا یـ چنانچه ضمانت ۲تبصره

 لیماه نسبت به تبد کیوظف است با اخطار اداره ثبت ظرف م ار ی. سردفتر و دفترابدیکاهش  یارزش آن به نحو فاحش

 .دینما یصورت، سازمان ابالغ او را لغو م نیا ری. در غدیاقدام نما یبانک امهارائه ضمانت ن ای قهیوث داعیا ایضمانت 

 .نامه خواهند بود ن ییخود با آ نیتضم قیتطب تیملزم به رعا ارانیسردفتران و دفتر هیـ کل۳تبصره

که   یکاالها و خدمات مصرف یتواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بها یسازمان م  سییـ ر ۴تبصره

 هیقوه قضائ سییرا به ر  نیمبالغ تضم  لیشود، تعد یاعالم م یبه طور رسم رانیا یاسالم یجمهور  یتوسط بانک مرکز

 .دینما شنهادیپ

 

 ت کانون: انتخاباسوم فصل

قوه   سییآن دوره را به ر  یانقضا خیسازمان تار  سییر  اران،یهر دوره کانون سردفتران و دفتر انیـ پنج ماه قبل از پا۱۶ماده

 .نظارت بر انتخابات کانون اقدام شود أتیه لیتا نسبت به تشک دینما یاعالم م هیقضائ

 

 سییماده به ر  نیا یکانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجرا رهیمد أتیـ ه  تبصره

 .دیسازمان اعالم نما

 

حفاظت و  رکلیامور اسناد و سردفتران، مد رکلینظارت در استان تهران مرکب از معاون امور اسناد، مد أتیـ ه۱۷ماده

از ده سال سابقه   شیشاغل که ب ار ینفر دفتر کی، دو نفر سردفتر و و نظارت بر عملکرد سازمان  یبازرس رکلیاطالعات، مد

حفاظت و اطالعات،   سییمعاون اسناد، ر  رکل،یاستان ها متشکل از مد گر یداشته باشند و در د یار یدفتر ا یو  یسردفتر

 .دخواهد بو هیقوه قضائ سییهمان استان با انتخاب ر  ار ینفر دفتر ک یو دو نفر سردفتر و  یبازرس سییر 

 

از ده سال به حد الزم وجود نداشته  شیبا سابقه ب ار یمنظور سردفتر و دفتر نیا یبرا یـ چنانچه در مرکز استان تبصره

 .کندیم تیاز پنج سال کفا شیباشد، سابقه ب

 

را ندارند   رهیمد أتیشوند حق انتخاب شدن در ه یم نیی نظارت تع أتیه تیکه به عضو یارانی ـ سردفتران و دفتر۱۸ماده

 .نخواهند شد نیی نظارت بر انتخابات تع أتیه تیالبدل به عضو یو عل یکانون اعم از اصل رهیمد أتیه  یاعضا نیو همچن

 



 لیبالفاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل کانون تشک دینظارت بر انتخابات با أتیه یـ اعضا۱۹ماده

انتخاب  رینفر را به عنوان دب کیو  سییر  بینفر را به عنوان نا کیو  سیینفر را به عنوان ر  کی خود  انیجلسه داده و از م

دهد به سردفتران و  صیتشخ یمقتض أتیکه ه گر ید ی قیبه طر ایسازمان و  یها یآگه تیدر سا یا هیاطالع یو ط ندینما

 خیهفته از تار  کیتا ظرف  ندینما یدانند اعالم م یکانون م رهیمد أتیدر ه تیعضو طیکه خود را واجد شرا یارانیدفتر

نظارت در حداقل  أتیه مدت نیا یاعالم دارند. پس از انقضا أتیخود را کتباً به دفتر ه ینامزد هیشده در اطالع نیی تع

و  نییرا تع یو ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأ خیو تار  تیعضو طیداوطلبان واجد شرا یزمان ممکن صورت اسام

 .خواهد رساند هیحوزه انتخاب  ارانیفوق به اطالع سردفتران و دفتر قیمراتب را به طر

 

  طیشرا یدارا دی با ندینما یکانون اعالم م رهیمد أتیدر ه  تیعضو یخود را برا  یکه نامزد یارانی ـ سردفتران و دفتر۲۰ماده

 :باشند ریز 

 ؛ یار یو دفتر یـ اشتغال به شغل سردفتر  الف

 قضاوت؛   ایوکالت و  ایو  یار یدفتر ای و   یاسناد رسم یـ حداقل ده سال سابقه سردفتر   ب

 انجام واجبات و ترک محرمات؛  ،یو احکام اسالم ینید یبه مبان دیـ تق   پ

 ؛ ی و قانون اساس هیفق تیوال ران،یا یاسالم یـ تعهد و التزام به نظام جمهور    ت

 ؛ یفریمؤثر ک تیو محکوم نهی شیـ نداشتن پ ث

 خدمت خود؛ ریبه باال در پنج سال اخ ۳از درجه  یانتظام تیـ نداشتن محکوم  ج

 ـ داشتن حسن شهرت؛   چ

 طاغوت؛  میرژ  یها هیپا میو تحک یمنحوس پهلو میبه رژ  یـ عدم وابستگ  ح

 ؛یاسالم یو معاند با جمهور  یرقانون یغ یاز گروهک ها یو هوادار  تیـ عدم عضو   خ

 .به مسکرات، مواد مخدر و روان گردان ادیـ عدم اعت   د

 

 .مناط اعتبار است تیاکثر یرأ أت،یه ینظارت است. در صورت اختالف اعضا أتیمذکور با ه طیـ احراز شرا۱تبصره

 .دیمکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطالعات سازمان استعالم نما أتیـ ه۲تبصره



  ایزائل شده  ار یدفتر ایسردفتر  تیکه صالح یاست. در صورت یمندرج در بند )پ( و )ت( ضرور  طیـ استمرار شرا۳بصرهت

 .دینما یاقدام م  رهیمد اتینظارت نسبت به عزل آنان از ه أتیه ایسازمان  سییبوده، ر  طیکشف شود از ابتدا فاقد شرا

 

 یکه جهت انجام و اجرا یو امکانات  ل یو وسا نهیموظف است هز ارانیکانون سردفتران و دفتر رهیمد أتیـ ه۲۱ماده

 .نظارت بر انتخابات قرار دهد أتیه ار ی انتخابات الزم است در اخت 

 

 شنهادیو بنا به پ یکیسامانه انتخابات الکترون  ینظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارها أتیـ ه تبصره

. در هر کندیمراکز صادر م ایاز مراحل  یبخش ایرا در تمام  یک یانتخابات الکترون یکانون، اجازه برگزار  رهیمد أتیه

 .است ارتنظ أتیصحت انتخابات به عهده ه دییصورت تا

 

دهندگان   یکند و رأ هیرا ته یشاغل حوزه انتخاب ارانیسردفتران و دفتر یصورت اسام ش،یاز پ دینظارت با أتیـ ه۲۲ماده

 .مقابل اسم خود را امضا خواهند کرد یموقع دادن رأ

 

 .نظارت محو گردد  أتیتوسط ه یاز محل شعبه رأ یقبل از شروع اخذ رأ دیبا یغاتیو آثار تبل  ی ـ هرگونه آگه۲۳ماده

 

 أتیکه توسط ه یهر محل ایکه کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون  یروز و در مدت ک یـ اخذ آراء در ۲۴ماده

بالفاصله شروع به   یریگ ینظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأ أتیشود و ه یشده انجام م  نیینظارت تع

آراء قرائت شده را  جهینت انیقرائت شده مشخص و در پا مهرآن را با  یشمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأ

 .ندیصورتجلسه نما

 

  یمانده آراء صندوق محتو ینظارت پس از شمارش باق أتینباشد ه سر یم یـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأ  تبصره

 .دینما یمقرر در ماده فوق قرائت م تیفیآراء مذکور را به ک هیآراء را الک و مهر نموده و روز بعد بق 

 

  یکانون همان استان حق رأ یشده فقط برا لیشاغل در هر استان که کانون آن تشک ارانیسردفتران و دفتر ه یـ کل۲۵ماده

 .ندارند یجهت دادن رأ ندهینما ای لیوک نییداشت و انتخاب کنندگان حق تع خواهند

 



  دیباشد، با یچنانچه نسبت به انتخابات معترض  یدر محل اخذ رأ تیقرائت آراء و اعالم حائزان اکثر انیـ پس از پا۲۶ماده

  ک ینظارت ظرف  أتیو ه دینما مینظارت تسل أتیبه دفتر ه تیاعالم حائزان اکثر خیاعتراض خود را ظرف سه روز از تار 

 .است ی نظر قطع نیکند. ا  یو نظر خود را اعالم م یدگیته نسبت به اعتراضات رسفه

 

 دیسازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجد سیینظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، ر  أتیکه ه یـ در صورت۲۷ماده

 .کندیم

 

 دیآراء و با ق بیرا به ترت تینظارت صورت حائزان اکثر أتیرد اعتراض، ه ایـ در صورت عدم وصول اعتراض و ۲۸ماده

 .البدل انتخاب شوند ی و عل یاصل یقانون اعضا ۶۳دارد تا طبق ماده  یو به سازمان ارسال م هیتعداد آراء آن ها ته

 

تواند در طول دوره کانون  یشئون، سازمان م تیعدم رعا ایاخالل در اداره آن و  ایکانون   لیـ در صورت عدم تشک  تبصره

 .دیرا نصب نما یمنتخبان افراد بعد نیو از ب دیالبدل را عزل نما یعل ایو  یاعضاء اصل

 

 حاکم بر دفترخانه ی: قواعد ادارچهارم فصل

 و ثبت اسناد  می: نحوه تنظاول مبحث

 

  ۶۵۵امور محوله به استناد ماده  ریامضا و سا قیسند، تصد میاعم از تنظ  ی خدمات در دفاتر اسناد رسم هیـ ارائه کل۲۹ماده

 ی. در اجراردیانجام پذ یکیبه صورت الکترون دیبا یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۳۹۲مصوب   یفریک یدادرس نییقانون آ

اعتبار  یگردد و دارا  یم سی دفاتر دست نو نیگزیجا کین دفاتر الکترو عاتاطال ۱۳۹۳قانون جامع حدنگار مصوب   ۷ماده 

دفاتر   نیگزی جا کیو دفاتر الکترون یمنتف سیمذکور، ثبت در دفاتر دست نو کیدفاتر الکترون جادیخواهد بود. با ا یقانون

 .شود  یموجود م

 

ثبت محل و  سییو اثر انگشت خود را در حضور ر  یموظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضا ار یـ سردفتر و دفتر۳۰ماده

در اداره کل ثبت اسناد و امالک  یگریاز فرم ها در اداره ثبت محل و د ی کیکه  ندیدر دو فرم مخصوص درج و ارائه نما

سند، ارتباط سردفتران و   یریعتبار و انکارناپذا ت،یدفاتر، تمام تیاسکن خواهد شد. در طول دوره فعال ای یگانیاستان با

 .و اثر انگشت خواهد بود کیالکترون یامضا  قیاز طر یآن ها جهت انجام امور ثبت یبه سامانه و اقدامات قانون ارانیدفتر 



ادث  حو ای  یمرخص لیمانند عدم حضور سردفتر به دل یتا در موارد د،یاتخاذ نما یبی ـ سازمان مکلف است ترت تبصره

 .در کار مراجعان شود  ریموجب تاخ  دیامر نبا نینشود و در هر حال ا جادیدر کار دفترخانه ا یخلل چیه رمترقبه،یغ

 

 یحساب کاربر  ای یکیآدرس پست الکترون  ایآدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه  ،یکد پست  ،یـ درج شماره مل۳۱ماده

اطالعات صرفاً از سامانه  نینامه، ا نییآ ن یا بیتصو خیاست. با گذشت شش ماه از تار  یاسناد، الزام هیاصحاب سند در کل

و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابالغ به اصحاب سند به صورت   هاخذ شد هی)ثنا( قوه قضائ یکیثبت نام الکترون

 .انجام خواهد شد  هیسامانه ابالغ قوه قضائ قیو از طر یکیالکترون 

 

 .شود یم دیکند. سمت امضا کننده ق یسند را امضا م یاز شخص حقوق یندگیـ چنانچه فرد به نما۱تبصره

 .شود یم دیق یشماره مل  یبه جــا شیکارت آما ایشمــاره گذرنامه  یـ در مورد افــراد خارج۲تبصره

 

و ازدواج و طالق   ینامه، ارائه هر گونه خدمت در دفاتر اسناد رسم نییآ نیا بیتصو خیـ با گذشت شش ماه از تار ۳۲ماده

دفاتر  یکاربر یسامانه ها ر یسا ایازدواج و طالق  عیوقا کیسامانه ثبت الکترون ای یکه مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آن

 .است یکیترونالک قی)ثنا( و اخذ تصد یکیثبت نام الکترون امانهاست، منوط به ثبت نام در س یاسناد رسم

 

 شنیکیشخص در سامانه ثنا و اپل یبه شماره تلفن همراه اعالم  یدرج کد ارسال ،یکیالکترون قیـ منظور از تصد۱تبصره

دفاتر اسناد   یکاربر یسامانه ها ر یسا ایازدواج و طالق  عیوقا کیسامانه ثبت الکترون ای یعدالت همراه، در سامانه ثبت آن

 .است یرسم

 

 نییآ نیا بیشود که ظرف شش ماه از تصو یم نیی تع ینامه ا وهیماده به موجب ش  نیاز حکم ا یـ اسناد مستثن۲تبصره

 .دیسازمان خواهد رس سیرئ بینامه به تصو

 

گردد.   یچاپ م  دیسف ۴Aاوراق  یثبت و بر رو  کیو در دفتر الکترون  میتنظ  یاسناد در سامانه ثبت آن ه یـ کل۳۳ماده

سامانه چاپ و به   قیسند را از طر بانینسخه پشت کتا، یسند در سامانه و اخذ شناسه  میلف است پس از تنظسردفتر مک

است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند  یدفتر الزام در آن ها  یکه اخذ امضا یاشخاص ر یاصحاب سند و سا یامضا

 .دینسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نما نیو ا



مکلف است   بانی از اصحاب سند در نسخه پشت کیهر یـ سردفتر در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضا۳۴ماده

 :را معمول دارد ریاقدامات ز 

و اثر انگشت، دفتر را   کیالکترون یاخذ و سپس با امضا  کیسامانه اثر انگشت آن ها را در دفتر الکترون  قیـ  از طر الف

 لیربط را به آنان تحو یسند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذ  یینموده و نسخه نها دییتأ

 .دیاخذ نما دیداده و رس

و مراتب   دینما همیتف نیامضاء اسناد به طرف نیمعامله را ح  نیطرف ایو مقررات مرتبط به طرف  نیـ مفاد اسناد و قوان ب

 .درج و به امضاء آنها برساند  "از مفاد سند مطلع شدم "عبارت  دیبا ق بانینسخه پشت لیرا ذ

 د،ینما رهیاسناد ضبط و ذخ میتنظ نیسند را ح نیطرف رینامه صدا و تصو نییآ نیا بیتصو خی ـ ظرف شش ماه از تار  پ

 .باشد یسند قابل بازخوان میپس از تنظ کسال یکه حداقل  یبه نحو

 

شود، موجب   نیاز طرف کیمذکور که موجب بروز خسارت به هر  یبندها  فیسردفتر در انجام تکال ریـ قصور و تقص تبصره

 .خواهد بود تیمسئول

 

تک برگ به ادارات ثبت، سند  یکیدر دفاتر و ارسال الکترون  ییسند نقل و انتقال امالک و ثبت نها میـ پس از تنظ۳۵ماده

را   یقانون ندهینما ایبه صاحب سند  دیآن با اخذ رس  لیتواند چاپ سند و تحو یشود. سازمان م یدر ادارات مذکور صادر م

نامه  نییآ نیابالغ ا  خیماه از تار  ۳است که ظرف  یبه موجب دستورالعمل ماده نیا ی. نحوه اجرادینما ض یبه سردفتر تفو

 .گردد یم بیو تصو هیسازمان ته سییتوسط ر 

 

که توسط سازمان  ینامه ا وهیسال، مطابق ش ک یخود را ظرف  یـ سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصد  تبصره

 .کنند ییاسکن و داده آما شود،یم هیته

 

پرداخت وجه  که در آن به  طور منجز ییهانوشته یعنی یمال یهانوشته یصحت امضا قیـ سردفتر مجاز به تصد۳۶ماده

 ایو  رمنقولیمنفعت مال غ ای نیامضا شده ع یآن که موضوع گواه ایضمانت شده و  ایاز طرف امضاکننده، تعهد  ینقد

 .ثبت شده است، نخواهد بود یسهام شرکت ها

 



را از سامانه در قالب سند قابل   دهیبه ثبت رس کیکه به نحو الکترون ییامضاها یـ سردفتر مکلف است نسخه گواه تبصره

 .دینما  یو نگهدار  رهیذخ یکیالکترون لیو به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فا افتیدر   ( PDF)حمل

 

قانون ثبت اسناد و امالک   ۶۷و  ۶۶و  ۶۴صحت امضا، موظف است مقررات مواد  قیـ سردفتر در هنگام تصد۳۷ماده

اسناد اسکن و در سامانه  کیشده را در سامانه ثبت الکترون  یگواه  ریو تصو د؛ینما تیرعا زیرا ن ۲۶/۱۲/۱۳۱۰مصوب 

 .دینما یمذکور نگهدار 

 

اتباع  یصادره از اداره ثبت احوال و برا ی کارت مل ایناسنامه ش یافراد در دفاتر اسناد رسم تی ـ مالک احراز هو۳۸ ماده

 .است شیکارت آما ایخارجه اصل گذرنامه 

 

 .است یاسناد و قبوض و مکاتبات الزام هیکل یبر رو یشمس  خیـ درج تار ۳۹ ماده

 

مورد معامله و در مورد  شماره پالک، حدود و فواصل ملک  دیثبت با انیاسناد معامالت امالک در جر میـ در تنظ۴۰ماده

 .گردد  دیق ت،یامالک ثبت شده مشخصات سند مالک

 

تقاضانامه  مهیضم مانده،یمدت باق یقبوض اقساط دیمستأجره با  نیع هیتخل یـ در مورد فسخ معامالت و تقاضا۴۱ماده

 .شود

 

از اصحاب سند قادر به   یکیصرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه  دیسند با میـ تنظ۴۲ماده

در دفترخانه،   یو عدم امکان حضور و یماریبر ب یمعتبر مبن یپزشک یحضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواه

 .شود  یم مو انقالب محل انجا یمومدادستان ع ندهیسند و ثبت آن در حضور نما میتنظ

 

. سردفتر سند را با د ینما نییرا تع یسردفتر ان،یو ثبت اسناد زندان م یتنظ یـ اداره کل ثبت استان مکلف است برا  تبصره

 .رساند یمزبور م ندهیو نما  نفعیذ یثبت و به امضا م،یو انقالب محل، تنظ یدادستان عموم ندهیحضور نما

 



  یو طفل فاقد ول هیو سف یاختالل تام روان یفرد دارا رمنقولیو ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غ میـ تنظ۴۳ماده

شده باشد، در   نییتع میاو ق یبرا یبا فرض وجود ول ل یبه هر دل ایاثبات شده  یکه عدم امانت و ی قهر یول یدارا ا ی یقهر

نامه   میو انقالب محل ممنوع است و اوراق ق یدادستان عموم یاجازه کتب  ائهآن ها، بدون ار  یقانون میدفاتر با حضور ق

 .ستی ن استناد قابل و بوده اعتبار  فاقد هادر دفترخانه یعاد

 

 :عمل کند ریبه نحو ز  دیـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معامالت با۴۴ماده

سند و احراز حق   تیفسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤ ار یاعمال حق خ یاضمتق نیاز متعامل  ی کیکه  یـ در صورت  الف

 دییآن را در سامانه تأ یسند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت و میمزبور، نسبت به تنظ 

 .دینموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نما

سند و ثبت  می پس از تنظ دیبه منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر با نی که متعامل یـ در صورت   ب

رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن ها، در سامانه   نیمتعامل  یمراتب را به امضا ک،یاقاله در ستون مالحظات دفتر الکترون 

 .دیاداره ثبت محل ارسال نما بهنموده و سند اقاله را  دییآن را تأ

 

 :است یالزام ریموارد ز  تیرعا یاسناد معامالت اقساط میـ در تنظ۴۵ماده

متعهد  یشده و به امضا دیاقساط در آن ها ق هیتأد خیبه تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تار  ی ـ قبوض رسم الف

 .برسد

 یدرج شده و به امضا کیو تعداد شماره قبوض آن در ستون مالحظات دفتر الکترون میبه دائن تسل دیـ قبوض مزبور با ب

 .متعهد له برسد

درج شده و به    یضامن در قبوض اقساط یو شماره مل ینام و نام خانوادگ دیکه متعهد ضامن داشته باشد، با یـ درصورت پ

 .برسد یو یامضا

 ایو  یدر قبوض مزبور، رهن دیباشد با یرهن ایبه اصل معامالت با حق استرداد  و اجاره مربوط یـ چنانچه قبوض اقساط  ت

 .شود  دیبا حق استرداد بودن معامله ق

 

 .قبوض شود  نیگزیتواند جا یو تعداد اقساط م ونیشماره حساب مد یو رهن یاسناد معامالت اقساط میـ در تنظ  تبصره

 

 



از   کی چی به خود، به عنوان وجه التزام، در ه ونیاز مال مد یدر انتقال بخش ونیـ درج وکالت دائن از طرف مد۴۶ماده

 .ستیاسناد معامالت، مجاز ن

 

  یو رقب یاز سه سال،  عقد انتفاع عمر شی امالک، انتقال منافع ب یو رهن یو ثبت اسناد معامالت قطع میـ در تنظ۴۷ماده

 یکیسند و ارسال الکترون دییتأ ،یاستعالم ثبت ،یپالک ثبت ک یدر مورد  یکیتمل تیو وص نامهمیقسزائد بر سه سال، ت

درج  تیاست و سردفتر مکلف است خالصه معامالت و عقود مذکور را در سند مالک یخالصه آن ها به اداره ثبت محل الزام

 .دینما

 

 یبر ارث و ارائه گواه اتیپرداخت مال  نامهینسبت به ماترک، گواه یو ثبت اسناد معامالت وراث متوف میتنظ یـ برا۴۸ماده

 .است یحصر وراثت و توافق آن ها در سهم االرث الزام

 

  ایدرآمد و  افتیدر  یحصر وراثت، برا یباشد و قبل از صدور گواه ریصغ یاز وراث متوف یک ی که  یـ در صورت۴۹ماده

دادستان مرکز استان،   ایالزم باشد، پس از موافقت دادستان محل  یاقدام فور  ،یضرور  یها نهیهز ایو  نویپرداخت د

 .ستیوراثت ن یسند منوط به صدور گواه میتنظ

 

توسط اتباع  رمنقول یتملک اموال غ ینامه چگونگ نییو آ ۱۳۲۸نامه استمالک اتباع خارجه مصوب  نییآ تیـ رعا ۵۰ماده

و اجاره  یامالک، رهن  یو ثبت اسناد معامالت قطع میدر تنظ  ۱۳۷۴مصوب  رانیا یاسالم یدر جمهور  میرمق یغ یخارج

 .است یالزام گانهیاتباع ب یبرا

 

 دینموده اند و مطابق قانون حق خر ت یکه ترک تابع رانیاتباع ا ی برا رمنقولیو ثبت اسناد معامالت غ میـ تنظ ۵۱ماده

 .را ندارند، ممنوع است رانیدر ا رمنقولیاموال غ

 

قانون اوقاف مصوب   تیبه احسن آن منوط به رعا لیو ثبت اسناد در مورد انتقال امالک موقوفه و تبد میـ تنظ ۵۲ماده

سازمان حج و اوقاف و امور  اراتی و اخت تالیدر حدود قانون تشک ه یریسازمان اوقاف و امور خ  یو ارائه اجازه کتب ۱۳۵۴

 .باشد یم نآ یبا اصالحات و الحاقات بعد ۱۳۶۳مصوب  هیریخ

 



 تیقبل از احراز شخص یو دولت یعموم ،یخصوص یو ثبت معامالت و اسناد مربوط به اشخاص حقوق میـ تنظ ۵۳ماده

  یمربوط ممنوع است و درج شناسه مل یسامانه ها قیآن ها از طر تیصاحب صالح ندگانینما اراتیو اخت یحقوق

 .است یدر اسناد مذکور الزام شانیا یو کد پست یاشخاص حقوق

 

رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص   یـ در صورت تقاضا ۵۴ماده

. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص  دینما می، تسلآن ها یقائم مقام قانون ایدر معامله و  میمستق نفعیذ

 .به نقص سند بالمانع است حیو تصر دیشد، با قاب

 

  یی صالح قضا یماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذ نیاز اشخاص مذکور در ا ریغ یرونوشت به اشخاص میتسل ـ   تبصره

 .مجاز است

 

نموده  رموجهیغ بتیغ ای دهیبه انفصال دائم محکوم گرد ایبازنشسته،  ایردفتر آن فوت که س یدفترخانه ا لیـ کف ۵۵ماده

مذکور در   فیتکل یعدم اجرا لیبه دل کنیشده، ل  یسپر یو یانفصال موقت از سردفتر امیروز از خاتمه ا ۱۰از  شیب ایو 

اسناد  لیدر آن دفترخانه را ندارد و تکم دی و ثبت سند جد میقانون، شروع به اشتغال مجدد نکرده است، حق تنظ ۴۹ماده 

 .منوط به کسب اجازه از ثبت محل است زیناقص آن دفترخانه ن

 

روش  ریسا ایسازمان  دییمورد تأ  ( POS)دستگاه کارتخوان لهیوسسند  یینها دییقبل از تأ دیبا الثبتـ حق ۵۶ماده

 ینهائ دییاسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأ کیشده در سامانه ثبت الکترون هیتعب کیپرداخت الکترون  یها

در   ی شود. ول یم  سردفتر و برابر مقررات مسترد دییمأخوذه با تأ الثبتحق ند،یاز انجام معامله صرف نظر نما نیسند، طرف

 .سند حق الثبت مسترد نخواهد شد یینها دییصورت ثبت و تأ

 

نسبت به متفرعات معامله ممنوع و   ریحق التحر افتیمجاز است و در  یمعامله اصل زانیبه م  ریـ اخذ حق التحر ۵۷ماده

 .باشد ینم ریمندرج در تعرفه حق التحر زانی از م شیب یمال ایسردفتر مجاز به اخذ وجه  نی همچن

 

اعالم  یمعادل ارزش معامالت یبر اساس مبلغ رمنقولیغ یاسناد معامالت قطع ریمحاسبه و اخذ حق التحر یـ مبنا۱تبصره

  ۵۶مطابق روش مذکور در ماده  ریالتحروصول حق قهیخواهد بود. طر یو دارائ یشده از طرف وزارت امور اقتصاد

 .ستا نامهنییآ



 .دینما زیشده به حساب او وار  میهر سند تنظ ریاول را از حق التحر ار یپانزده درصد سهم دفتر دیـ سردفتر با۲تبصره

 

 ،یبازرس یگزارش ها ن،یمراجع  یمند تی رضا زانیم رینظ یـ سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص ها ۵۸ماده

دفاتر اسناد   یمقررات و نظامات، نسبت به رتبه بند  یاجرا زانیو م یفریک یها تیمحکوم ،یتعداد و نوع تخلفات انتظام 

ماه پس از  ۶ماده ظرف مدت  نیا ینامه اجرا وهیرا جهت اطالع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. ش جهیاقدام و نت یرسم

 .دیمان خواهد رسساز  سیرئ بیو به تصو هینامه ته نییآ بیتصو

 

 اران ی سردفتران و دفتر یدوم: حضور و مرخص مبحث

ساعت در هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته   ۴۴که کمتر از  یمکلفند در وقت ادار ارانیـ سردفتران و دفتر ۵۹ماده

 .و ابالغ کند ینیب شیدفاتر را پ کیحجم کار برنامه کش  شیتواند در صورت ضرورت و افزا یباشند. سازمان م

 

 :باشد یم یمجاز به استفاده از مرخص ر یبه  شرح ز  ار یدفتر ایـ سردفتر  ۶۰ماده

 :یاستحقاق یـ مرخص الف

ساعت در   ۹۶از  دیساعت در روز است و نبا  ۳حداکثر  یساعت یماه در سال و مدت مرخص کی ساالنه  یمرخص زانیـ م۱

 .دیسال تجاوز نما

  یسردفتر طیواجد شرا  ار یدفتر نییشود و پس از تع یبه اداره ثبت محل ارسال م ونیاتوماس قیاز طر یمرخص یـ تقاضا۲

 .شود  یابالغ م  یبه متقاض یکیثبت محل به صورت الکترون سیی ر  ایثبت استان  رکلیدر صورت موافقت مد ل،یکف ای

تواند از مجموع  یشود و م یم رهیاو ذخ ی مزبور برا یاستفاده نکند مرخص یاز مرخص ار یدفتر ای که سردفتر  یـ در صورت۳

 .به دفعات استفاده کند ای کجایماه تجاوز نکند  ۴آن ها به شرط آنکه از 

 

  بیو تصو یشود با درخواست سردفتر متقاض یم انتخاب کانون رهیمد أتیه یکه به عنوان عضو اصل  یـ سردفتر۱تبصره

با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور  ت،یسازمان، در مدت عضو  سییکانون و موافقت ر  رهیمد أتیه شنهادیو پ

جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه  تیمعذور  دتشــود. م یمدت دفترخانه به کفالت اداره م نیاست و در ا

 ت،یمعذور  امیشود. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ا  یم میتقس هیو سردفتر معذور بالسو لیکف  نیب هانهیپس از کسر هز

 .کانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است رهیمد أتیه بیبا تصو



شود و در   یکانون به آن ها محول م ایکه توسط سازمان و  یجهت انجام امور  ار یدفتر ایکه سردفتر  یـ مدت زمان۲تبصره

 .گردد  یآن ها محاسبه نم یمرخص امیدفتر حضور ندارد جزء ا

 

 :یلیتحص یـ مرخص ب

با  یو معارف اسالم اتیاله ،یعلوم ثبت ،یی حقوق قضا یلیتحص یاز رشته ها کیکه در هر   یارانیـ سردفتران و دفتر۱

  ایو  یاز مراکز دانشگاه آزاد اسالم  ی کیدر   یارشد و دکتر یدر مقاطع کارشناس  یحقوق اسالم یفقه و مبان شیگرا

در سطح   ا یو  یو فناور  قاتیوزارت علوم و تحق دییمورد تأ ور خارج کش ایداخل  یهاو دانشگاه یمؤسسات آموزش عال

 .ندیاستفاده نما یل یتحص یتوانند از مرخص یشوند، م یم رفتهیپذ هیعلم یچهار و باالتر در حوزه ها

 

آنان در مراکز  رشیمدارک دال بر پذ دییو تأ یپس از بررس ارانیسردفتران و دفتر یلیتحص یـ حکم مرخص۱تبصره

 .نامه صادر خواهد شد نییآ تیمربوط، با رعا

به باال موضوع  ۳از درجه  یانتظام یقطع تیحکومو م یفریمؤثر ک تیمحکوم  یکه دارا یارانی ـ سردفتران و دفتر۲تبصره

 .ماده نخواهند بود نیا یایباشند مشمول مزا یم ریدر پنج سال اخ یقانون دفاتر اسناد رسم ۳۸ماده 

 

خواهد بود و در آن   ریامکان پذ یلیمقطع تحص کی یبار و برا کی یصرفاً برا ارانیبه سردفتران و دفتر یـ اعطاء مرخص۲

 ارانیسردفتران و دفتر یلیتحص یساالنه را نخواهد داشت. حداکثر مدت مرخص یاستحقاق مرخص ار یمدت سردفتر و دفتر

و موافقت سازمان   دییآن منوط به تأ د یباشد و تمد یسال م سه  ی ارشد دو سال و در مقطع دکتر یدر مقطع کارشناس

 .گردد یاول محاسبه نم ار یجزء سنوات خدمت سردفتر و دفتر یلیتحص یمرخص امیخواهد بود. مدت ا

 

  زیباالتر ن یلیمقطع تحص ک یدر  یمتقاض لیطبق مقررات با ادامه تحص  دیتواند در صورت صالحد یـ سازمان م  تبصره

 .دیموافقت نما

 

با سازمان و کانون   لیاشتغال به تحص ثیاز ح یدر طول مدت مرخص ار یسردفتر و دفتر لیـ نظارت بر نحوه تحص۳

از  یهر ترم گزارش انیموظف است که در پا لیمشغول به تحص ار یدفتر  ایخواهد بود و سردفتر  ارانیسردفتران و دفتر

 .د یخود را به سازمان و کانون ارائه نما یلیتحص تیوضع

 



دفترخانه و ارائه  یامور مال یبازرس جهی و اعالم نت  یبه دوران تصد  یدگیمشروط به رس یلیتحص یـ صدور ابالغ مرخص۴

 .خواهد بود ار یدفتر  ایسردفتر و  یاتیو مال یحساب امور مال هیتسو یگواه

 

سردفتران همان  ایو  یسردفتر طیواجد شرا ارانیدفتر نیدفترخانه از ب لیسردفتر، کف یلیتحص  یـ در مدت مرخص ۵

 یها و کسورات قانون نه یگردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هز یم  نییتوسط اداره کل ثبت استان مربوط تع  یحوزه ثبت

 .خواهد شد میتقس هیبالسو لیسردفتر و کف نیب

 

قسمت )ب(   ۳عدم گزارش بند   نیبه هر علت و همچن یلیقطع رابطه تحص ایانصراف، اخراج  ل،یـ در صورت اتمام تحص ۶

  لیو تحو یموظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعالم تا نسبت به لغو مرخص ار یدفتر  ایماده سردفتر  نیا

 .شود یصورت، برابر مقررات اقدام م نیا ریاقدام گردد. در غ کار و شروع به  یار یدفتر ای یو تحول امور سردفتر

 

پزشک   یتواند با ارسال گواه ینباشد، م فهیقادر به انجام وظ یمار یبه علت ب ار یدفتر ایکه سردفتر  یـ در صورت ۶۱ماده

ماه به طول انجامد،  کیاز  شیب یمار ی. چنانچه مدت بدیدرخواست نما یاستعالج یمحل، مرخص یمعالج به واحد ثبت

نامه خواهد   نییآ(  ۸۶موضوع ماده ) یپزشک  ونیسیکم هیدییتأ ائهمنوط به ار  یاستعالج یصدور مجوز استفاده از مرخص

 .بود

 

مربوط  یدوقلو( بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده ها ای کی) مانی زا یـ مدت مرخص  تبصره

 باشد یم

 

از   یبازرس جهیم نت خروج از کشور مشروط به اعال یبرا یاستعالج ای یاستحقاق یـ مجوز استفاده از مرخص ۶۲ماده

 .حساب است هیتصف یدفترخانه و ارائه گواه

 

 یهایبه پرداخت بده لیمجوز فوق الذکر پس از تعهد کف ست،یممکن ن یکه انجام بازرس یـ در موارد اضطرار   تبصره

 .شود یاز سردفتر، توسط سازمان صادر م یکاف نیپس از اخذ تضم ایسردفتر  یالمتاح

 

 



واجد   ارانیدفتر انیو انفصال موقت سردفتر، از م قیو تعل تیمعذور  ،یل مکلف است در موارد مرخصـ ثبت مح ۶۳ماده

 .د ینما نیی دفترخانه را تع لیکف ،یسردفتران همان حوزه ثبت  ایو  یسردفتر طیشرا

 

  طیواجد شرا ار یسردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به  فرد و فاقد دفتر تیمعذور  ای قیـ در صورت انفصال، تعل ۶۴ماده

گردد. در صورت عدم   یبه محل دفترخانه مذکور، واگذار م کینزد یاز دفترخانه ها  ی کیباشد، کفالت دفترخانه به سردفتر 

 .شود  یم لیدفترخانه به اداره ثبت محل تحو یثبت  رکبه طور موقت دفاتر، اسناد و مدا ل،یکف نیی تع

 

 آن ها  یانتظام ب یو تعق  ارانی: تخلفات سردفتران و دفترپنجم فصل

 هاتی: تخلفات و تنباول مبحث

  ریمتناسب با آن ها به شرح ز  هاتیو سردفتران ازدواج و طالق و تنب یاسناد رسم ارانیـ تخلفات سردفتران و دفتر ۶۵ماده

 :شود یم نیی تع

 :با درج  در پرونده  است یکتب  خیمستوجب  توب ریـ تخلفات   ز  الف

 ـ عدم  حضور در دفترخانه  در ساعات  مقرر بدون عذر موجه؛۱

 سردفتر؛  یاز انجام دستور قانون ار یـ تمرد دفتر۲

 گردد؛  یکه منجر به نقض مقررات ادار  یـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورت ۳

 ؛یینها دییتأ خیساعت از تار  ۲۴ظرف  یخدمات ثبت ریسا ایاسناد و  بانیـ عدم امضا و مهر نسخ پشت۴

 اسناد و سوابق دفترخانه؛  یضوابط مربوط به نگهدار  تیـ عدم رعا ۵

 مراجعان؛ دیو کارکنان دفترخانه در معرض د ار یعدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتر ـ  ۶

 و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛ هیـ عدم ته۷

 تیعدم نظارت سردفتر بر رعا ایاز جمله پوشش مناسب سردفتر و  یو شؤونات اسالم یاخالق حرفه ا تیـ عدم رعا  ۸

 .کارکنان دفترخانهموارد مذکور توسط 

 

 :است یآن براساس مقررات قانون لیو تعد یمطابق قانون بودجه سنوات ینقد مهیمستوجب پرداخت جر ریـ تخلفات ز   ب

 به مراجعان؛ ییو عدم پاسخگو یدفترخانه در ساعات مقرر ادار  یلیـ تعط۱



 تا مدت سه روز؛ یمتوال ایبه صورت متناوب  رموجهیغ بتیـ غ ۲

قبوض سپرده که مطابق مقررات  رشیامتناع از پذ ایقبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت  لیـ اهمال در تبد۳

 باشند؛یموظف به قبول آن م

 باشد؛  یم ییکه دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگو ییـ امتناع از پاسخ به استعالم ها۴

 مراجعان دفترخانه باشد؛ دی که در معرض د  یدر محل مناسب ریالتحر حق و الثبتنصب تعرفه حق ـ عدم ۵

 شود؛  فیکه از طرف ثبت محل تکل یبدون عذر موجه در موارد گریـ تمرد از قبول کفالت دفاتر د  ۶

رک و پرداخت حقوق مربوطه مدا لیبه صورت ناقص پس از تکم هییصدور اجرا ای هییدر صدور اجرا ریـ اهمال و تأخ۷

 ؛یتوسط متقاض

 اسناد توسط سردفتر؛  یینها دییـ عدم تأ ۸

 ار؛یدر رابطه با رفع اختالف سردفتر و دفتر ارانیکانون سردفتران و دفتر میتصم یـ عدم اجرا۹

 .کاتور یدر دفتر اند رمنقولیو صلح و اجاره غ یثبت سند معامالت قطع یاز درج مراتب حضور متقاض یـ خوددار ۱۰

 

 :مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است ریـ تخلفات ز  پ

 نیبه ا یانتظام تیبار سابقه محکوم کی ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن ۱

 تخلف؛

 تخلفات نباشد؛ گر یمربوط که موضوع د ینامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها نییآ ن،یسند برخالف قوان  میتنظ ـ۲

بار سابقه  ک ی یگردد و دارا یکه منجر به نقض مقررات ادار  یـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورت۳

 تخلف باشد؛ نیبه ا یانتظام تیمحکوم

 یبر بالتصد یاخطار اداره ثبت مبن خی از تار  ایو  سیتأس خیظرف دو ماه از تار  طیواجد شرا ار یدفتر شنهادیپ ـ امتناع از ۴

 بدون عذر موجه؛ یار یشدن سمت دفتر

 و مراجعان؛ یمجوز کتب یدارا یرسم نیبا مأمور  یار یو دفتر یشؤون شغل سردفتر ریـ رفتار خارج از نزاکت و مغا ۵

 ؛یقانون و اعالم کتب ۳۰مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده  یقانون فیـ امتناع از انجام وظا ۶

بدون   رمسؤولیو سپردن رمزنگار )توکن( و مهر به اشخاص غ رمسئولیامور دفترخانه و مهر به اشخاص غ یـ واگذار ۷

 ارائه خدمات؛ یحضور سردفتر برا



  افتیکه برابر مقررات حق در  یسند و رونوشت به اشخاص میمدارک تنظ ،یمیاز اسناد تنظ یا  ـ امتناع از ارائه نسخه ۸

 ندارند؛  افتیکه حق در  یآن ها به اشخاص میتسل ایدارند و 

 ظرف مهلت مقرر؛ ریاز حق التحر ار یدفتر سهم  درصد  پانزده و کانون سهم  درصدـ عدم پرداخت ده ۹

 شود؛  یتلق یکه مفاد آن تعهد مال یامضا اوراق یصدور گواه ـ ۰۱

 خارج از محل دفترخانه؛ یـ ثبت واقعه ازدواج و طالق و خدمات فرع۱۱

 ن؛ یازدواج و طالق در شناسنامه زوج  عیـ عدم درج مراتب ثبت وقا۱۲

 صورت جلسه؛ میبدون تنظ یـ ثبت طالق رجع۱۳

 و مهرها و رمزنگار )توکن(؛ یکیدفاتر، اسناد و سوابق الکترون  یـ اهمال در حفظ و نگهدار ۱۴

 کانون؛ رهیمد أتیاز اعضاء در جلسات ه کیهر زیآم نیاختالل و رفتار توه جادیـ ا۱۵

 ؛یاسالم نیشعائر و مواز  ریشرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغا ای یـ برگزار  ۱۶

 اساس؛ ی و ب یو انتشار اخبار واه دی تول لیاز قب یگروه یو رسانه ها یمجاز  یدر فضا رمجاز یغ تیـ هرگونه فعال۱۷

 محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛ رییـ تغ۱۸

 اران؛ یجلسات کانون سردفتران و دفتر لیـ اخالل در تشک۱۹

 شود، بدون عذر موجه؛ یکانون برگزار م ایکه توسط سازمان  یآموزش یـ عدم شرکت در دوره ها۲۰

 

 :مستوجب  انفصال  موقت  از شش  ماه  تا دو سال  است  ریتخلفات  ز  ـ ت 

 امور دفترخانه؛ معلق در  ایسردفتر منفصل  میرمستقیغ ای می ـ حضور و دخالت مستق۱

 ؛یقانون ی ـ ممانعت از انجام بازرس۲

 نامه؛  نییآ ۳۵شده در تبصره ماده  نییـ عدم اسکن دفاتر در مهلت تع۳

معلق در امور  ایمنفصل  ار یدفتر ایسردفتر  میرمستقیغ ای میدفترخانه از حضور و دخالت مستق لیـ عدم ممانعت کف۴

 از اعالم مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛  یخوددار  ایدفترخانه و 

 تا دوبرابر مبلغ مقرر باشد؛  یافتیچنانچه مبلغ اضافه در  یمازاد بر تعرفه قانون ریالتحرـ اخذ حق ۵

 بار دوم؛ یدر ظرف مهلت مقرر، برا ریالتحراز حق ار یـ عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده در صد سهم دفتر ۶



 به ثبت سند معارض گردد؛  یکه منته یـ قصور  ۷

 ثبت محل؛ ای لیو انفصال موقت، به کف قیمدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعل لیاز تحو یـ خوددار   ۸

 ماه؛  کیاز  شیب رموجهیغ بتیـ غ۹

 شده است؛ نییاز آنچه در ابالغ سردفتر تع ریغ یمحل ایمحل دفترخانه به شهر  رییـ تغ۱۰

بار سابقه  کی مربوط در صورت داشتن  ینامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها نییآ ن،یسند برخالف قوان میـ تنظ۱۱

 تخلف؛ نیبه ا یانتظام تیمحکوم

 اران؛یـ اخالل در انتخابات کانون سردفتران و دفتر۱۲

 و شمارش آراء؛ یریگ یـ تقلب در رأ۱۳

در کانون سردفتران و   تیاز داوطلبان عضو یاشخاص خاص ایدادن به شخص  یرأ یاغواء افراد برا ای عیتطم د،یـ تهد ۱۴

 ؛ ارانیدفتر

 گردد؛  عیصندوق ثبت تود  ایو  یاحکام دادگستر یبه اجرا دیکه با نی زوج یحقوق مال افتیـ قبول و در  ۱۵

 ؛یو قانون یخارج از موعد مقرر شرع تیـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوج۱۶

 رمتعارف؛یازدواج و طالق به نحو غ عیثبت وقا یبرا یغیتبل تیـ هرگونه فعال۱۷

 دادگاه؛  یزوجه به نحو مقرر در حکم قطع یحقوق مال هیـ ثبت طالق بدون تأد ۱۸

 ؛ یشرع نیمواز  تیازدواج و طالق بدون رعا غهیص یـ اجرا۱۹

 

 :مستوجب  انفصال  دائم است ریـ تخلفات  ز  ث

معلق در امور  ایمنفصل  ار یدفتر ایسردفتر  میرمستقیغ ای میدخالت مستق ایدفترخانه از حضور  لیـ عدم ممانعت کف۱

به  یانتظام تی بار سابقه محکوم کی یکه دارا یاز اعالم مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورت یخوددار  ایدفترخانه و 

 تخلف باشد؛ نیا

 به  ثبت  سند معارض  گردد؛  یکه  منته یریـ تقص ۲

در   نیاز دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچن شیب یتافیچنانچه مبلغ اضافه در  یمازاد بر تعرفه قانون ریـ اخذ حق التحر ۳

 تخلف؛  نیبه لحاظ ارتکاب ا یانتظام تیصورت داشتن سابقه محکوم

 ؛یار یو دفتر یسردفتر  یـ اشتغال به شغل مناف۴



 عده وفات قرار دارد؛ ایدر عده طالق  ا یو  یگرید تیزوج  دیـ ثبت نکاح زوجه که در ق ۵

 بدون حکم دادگاه؛  یـ ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانون  ۶

 زوجه در موارد لزوم اذن؛  یول تی ـ ثبت ازدواج بدون رضا۷

 ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛  ۸

 در موارد مقرر در قانون؛ یعدم باردار  یـ ثبت طالق بدون اخذ گواه۹

 مقررات؛ تیبدون رعا یرانیبا ا گانهیـ ثبت ازدواج تبعه ب ۰۱

 عدم امکان سازش؛ یگواه ایطالق بدون حکم دادگاه   ایاعالم بطالن نکاح  ایاز موجبات انحالل نکاح  کیـ ثبت هر۱۱

 .قرراتو م نیالزم برابر قوان یپزشک یها شیـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزما۱۲

 

 یدادرس   نییدوم : آ مبحث

و   یسران دفاتر اسناد رسم هیعل یدر پرونده ا نکهیقانون مکلفند به محض ا ۱۳ماده  یدر اجرا ییـ مراجع قضا ۶۶ماده

نسخه از آن را به صورت  کی گردد،   یصادر م یرقطعیو غ ی حکم قطع ای فرخواستیک ارانیازدواج و طالق و دفتر

 .ندیبه سازمان ارسال نما کیالکترون 

 

موضوع   یبا بررس ارانیازدواج و طالق و دفتر ،یاشخاص از سردفتران اسناد رسم تیبه شکا یمقدمات  یدگیـ رس ۶۷ماده

  یمخصوص از سو یها أتیه ایتوسط بازرسان سازمان ثبت، کانون و  یصورت مجلس بازرس میدر محل دفترخانه و تنظ 

شود. بازرس موظف است گزارش  ی آغاز م ،یاتیامور مال  یبرا ی و دارائ یوزارت امور اقتصاد ندگانینما ا ی هییقوه قضا

هارنظر خود است،  به همراه اظ ار یدفتر ایپاسخ سردفتر  رندهیکه در برگ یمیتنظ مجلس صورت انضمام خود را به  تیمأمور 

و  ناددهد. مرجع اعزام کننده موظف است صورت مجلس مذکور را به اداره کل ثبت اس لی به مرجع اعزام کننده تحو

 .دهد لیک استان تحوالام

 

او  نی جانش  ایوقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان  صیثبت استان در صورت تشخ رکلیـ مد ۶۸ماده

 :دینما یاقدام م لی پرونده به شرح ذ یاو پس از بررس نی جانش ایکند. دادستان  یاعالم م

  ی موقوف ایشمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع  ای لیفقد دل ای یـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتکاب  الف

 .دینما یاقدام م بیتعق



 یثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام م رکلیمد قیاز طر ایدهد شخصاً  صیکه پرونده را ناقص تشخ یـ در صورت   ب

 .به دادگاه ارسال خواهد کرد فرخواستیصورت، پرونده را با صدور ک نیا ری. در غدینما

 

بر  یو مدارک مبتن ل یبه نوع، دال دیبا ار،ی دفتر ا یکامل سردفتر و عالوه بر ذکر مشخصات  فرخواستیـ در متن ک ۶۹ماده

 .اشاره گردد  حاًیآن ها، تشر یو انتظام یفریتخلف و سوابق ک

 

 .شود یانجام م یکیبه صورت الکترون ها هیاخطار  گر یو دادنامه و د فرخواست یـ ابالغ ک۷۰ماده

 

و موافقت  یباشد و با درخواست متقاض یابالغ م خیده روز از تار  فرخواستیبه ک ار یـ مدت پاسخ سردفتر و دفتر۷۱ماده

و   لیدال هیکل فرخواستیتواند در پاسخ به ک یم ار یدفتر ایاست. سردفتر  دیده روز قابل تمد یثبت استان برا رکلیمد

و  دیبه دادگـاه ارســال نما یکیالکترون صورتبه هیدفاع حهیالداند همراه با  یاز برائت خود م یرا که حاک یاسناد

دادگاه از  صیصورت به تشخ نی. در ادینما دیق حه یداشته باشد، در ال یدگیچنانچه درخواست حضور در جلسه رس

 .نخواهد بود یدگیمانع رس ی. عدم حضور متقاضدیآ یشرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل م  یبرا یمتقاض

 

جرم   ،یدادگاه، رفتار ارتکاب  ایدر دادسرا  یدگیرس ایتخلف در اداره کل ثبت استان،  یبررس نیـ هرگاه در ح۷۲ماده

جرم به مرجع صالح  یو مستندات قانون  لیبه دال حیمراتب با تصر ی به تخلف انتظام یدگیداده شود، ضمن رس صیتشخ

 .شود  یاعالم  م ییقضا

 

 :ردیگیانجام م ریاز آن به شرح ز  یدنظرخواهیو تجد یبدو یـ ابالغ رأ۷۳ماده

در استان به  یو نیجانش ایبه او منتسب شده است و دادستان  ی که تخلف انتظام  یبه فرد یدادگاه انتظام  یـ رأ  الف

 .شود  یم ابالغ  کیالکترون صورت

 .است دنظریابالغ حکم قابل تجد خیبه باال ظرف ده روز از تار  ۳و از درجه  ی قطع ۲و   ۱درجه  یانتظام یـ مجازات ها ب

پرونده را به انضمام درخواست  یبدو دادگاه  شود،ارسال  یانتظام یبه دادگاه بدو دیبا یدنظرخواهیـ درخواست تجد پ

 .داردیارسال م یانتظام ردنظیبه دادگاه تجد یدنظرخواهیمهلت تجد تیبه رعا حیمزبور با تصر

 



برائت متهم، ظرف   ای تیآراء صادره بر محکوم هینسبت به کل یدنظرخواهیاو مجاز به تجد نی جانش ایـ دادستان   تبصره

 .ابالغ خواهد بود خیمدت ده روز از تار 

 

همان  البدل،یعل یو اعضا ارانیو دادستان و داد دنظریو تجد ی انتظام یدادگاه ها یرد اعضا ایـ موارد امتناع ۷۴ماده

 .ذکر شده است یو انقالب در امور مدن یعموم یدادگاه ها ی دادرس نییقانون آ( ۹۱است که در ماده )  یموارد

 

 یمانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظام یانتظام یدگیـ صرف اعالم گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رس۱تبصره

 .ستین

شده به   یدگی رس یهابا توجه به تعداد جلسات دادگاه ها و پرونده یـ سازمان مکلف است هر ماه پاداش مناسب۲تبصره

 .دادگاه ها بپردازد یاعضا

 

 ارانیسردفتران و دفتر یو بازنشستگ مهی: مقررات مربوط به ب ششم  فصل

 مهی: مقررات مربوط به ب اول حثمب

(  ۵۴موضوع ماده ) یدفاتر اسناد رسم ریحق التحر عیماده واحده قانون توز ( ۱ـ سردفتران مکلفند به شرح بند )۷۵ماده

درمان و  مهیهر ماه را به عنوان حق ب یافتیدر  ریالتحر حق از  درصد ده  ۱۳۷۳مصوب   یقانون دفاتر اسناد رسم

ن منظور با نظارت سازمان و به نام کانون مرکز افتتاح شده  یکه بد یبه حساب خاص یکیرت الکترونبه صو یبازنشستگ

 .کنند زیاست، وار 

 

و  دینما مهیو افراد تحت تکفل آنان را ب ارانیسردفتران و دفتر  هیکل مه،یـ کانون مرکز مکلف است از محل حساب ب۷۶ماده

 یمراکز درمان ایو   مهیب یاز جمله انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها یمذکور به طرق مقتض یدرمان مهیب نیتأم  یبرا

ماده را به کانون  نیا یاجرا یاز امور ادار  یتواند انجام بخش یکند. کانون مرکز م اممجاز و پزشکان در سراسر کشور اقد

 .دینما ضیاستان ها، تفو

 

شاغل، بازنشسته و  ارانینامه، سردفتران و دفتر نییقانون و آ یاست که بر مبنا یلزامپوشش ا مه،یـ منظور از ب ۱تبصره

پرداخت   ثیرا از ح  یمتوف ار یدفتر ایالفوت سردفتر  نیوراث تحت تکفل ح نیازکارافتاده و افراد خانواده آن ها و همچن



 یقرار م یبانی و پشت تیمورد حما فهیو حقوق وظ یکار یب ،یازکارافتادگ یمستمر ،یحقوق بازنشستگ ،یدرمان یها نهیهز

 .دهد

مصوب   می مستق یها اتیقانون مال( ۱۶۵وجوه حاصل از ماده ) ه یاست که کل یحساب مه،یـ منظور از حساب ب ۲تبصره

قانون دفــاتر اسناد  ( ۶۸و )( ۵۷، ) (۱۱، )( ۱۰مواد ) یاعتبار جهت اجرا نی و ماده واحده قانون تأم یبعد هیبا اصالح ۱۳۴۵

دفاتر اســناد   ریحق التحر عیماده واحــده قانــون توز ( ۱و بند ) ۱۳۶۷مصوب  ارانیو کانون سردفتران و دفتر یرسم

از   یکیدر تهران  ارانیشود و کانون سردفتران و دفتر  یم ایشده  زیوار  ،یقانون دفاتر اسناد رسم( ۵۴موضوع ماده ) یرسم

 .دینما یمبادرت به افتتاح آن م رانیا یاسالم  یجمهور  یمجوز از بانک مرکز یدارا یبانک ها

 

 ،یدرمان و امور رفاه ،یبازنشستگ مهیماه هر سال، تعرفه حق ب ید انیـ کانون مرکز مکلف است حداکثر تا پا۷۷ماده

کانون   هیکل  یاهیمصارف سرما گریساختمان و د  لیو تکم جادیا ،ینگهدار  ر،یتعم زات،یتجه ، یپرسنل ،یادار  یهانهیهز

 .دی سازمان اجرا نما س ییر  دییارسال و پس از تأ مانبه ساز  بیو جهت تصو میسال بعد تنظ  یها را برا

 

 یسال بعد را جهت اجرا به کانون ابالغ م  یبیتصو اسفند ماه هر سال، بودجه انیسازمان حداکثر تا پا سییـ ر  تبصره

 .دینما

 

و نظارت   یبازنشستگ مهیو پرداخت وجوه ب افتیاداره محاسبات در  ی را برا ینی سازمان شخص خبره و ام سییـ ر ۷۸ماده

ون  کان رهیمد أتیکند تا تحت نظر ه یمدت دو سال منصوب م یبرا  یداخل ریبه عنوان مد مه،یحساب ب اتیمستمر بر عمل

 ریبالمانع است. مد گر یدوره دو ساله د کی یو انتخاب مجدد برا ور در طول دوره مذک ی. عزل ودینما فهی مرکز انجام وظ

 انیباشد، حداکثر تا پا دهیرس یرسم یمؤسسه حسابرس کی دییرا که به تأ اتیمکلف است گزارش ساالنه عمل یداخل

ن و پرداخت ییکانون مرکز تع رهیمد أتیتوسط ه یداخل ریمد الزحمه. حق دینما میسازمان تسل سییسال بعد به ر  رماهیت

 .شود یم

 

  یدرمان به کانون مرکز معرف مهیتواند افراد تحت تکفل خود را جهت استفاده از خدمات ب یم ار یدفتر  ایـ سردفتر ۷۹ماده

را فراهم کند. افراد تحت تکفل  یاهم یو کانون مرکز مکلف است طبق مقررات امکان استفاده آن ها از خدمات ب دینما

 :عبارتند از  ار یدفتر  ایسردفتر 

 ار؛یدفتر ای ـ زوجه دائم سردفتر   الف



 ۶۰باالتر از  یشود و سن و نیتأم  ار یدفتر ایمعاش او توسط سردفتر   نکهیمشروط به ا ار یدفتر ا یسردفتر   یـ زوج دائم   ب

 نامه، ازکارافتاده شناخته شود؛  نییآ( ۸۶وضوع ماده )م ونیسیطبق نظر کم ایباشد   یسال شمس

در   لیو در صورت تحص یسال تمام شمس ستیدر صورت عدم اشتغال به  کار تا ب ار یدفتر ا یـ فرزند ذکور سردفتر    پ

 .یو پنج سالگ ستیتا سن ب یو فناور  قاتیوزارت علوم، تحق دییخارج کشور مورد تأ ایداخل  یاز مراکز آموزش عال یکی

 

  ایرا به علت نقص عضو   ار یدفتر اینامه فرزند ذکور سردفتر  نییآ( ۸۶موضوع ماده ) ونیسی که کم یـ در صورت تبصره

 .شود یبند اعمال نم نیموضوع ا یدهد، شرط سن صی ازکارافتاده تشخ  یمار یب

 

 شوهر؛  ا یدر صورت نداشتن شغل  ار یدفتر  ایـ فرزند اناث سردفتر     ت

 

  افتیدر  یگرید  فهیوظ ای یمستمر ای یکه شاغل نبوده و حقوق بازنشستگ  ار یدفتر  ای سردفتر مادر  از پدر و کیـ هر ث

 ونیسیطبق نظر کم ایاز پنجاه و پنج سال سن داشته  شیاز شصت سال و مادر ب شیپدر ب نکهیمشروط به ا کند،ینم

کرده   یاز آنان را کتباً به کانون معرف  کیهر ار یدفتر ا یو سردفتر   ودنامه ازکارافتاده شناخته ش نییآ( ۸۶موضوع ماده )

 باشد؛

 

 .ماده نی )پ( و )ت( ا یبا لحاظ بندها ار یسردفتر و دفتر یـ نوادگان تحت کفالت قانون ج

 

 ی : مقررات مربوط به بازنشستگدوم مبحث

مراتب را کتباً  ،یالزام یموعد بازنشستگ  دنیفرارس از  قبل ماه مکلف است حداقل شش ار یدفتر ایـ سردفتر و  ۸۰ماده

 .دیجهت انجام مقدمات الزم به سازمان و کانون مرکز اعالم نما

 

 یاتیمراتب را به سازمان امور مال اران،یاز شغل سردفتران و دفتر یمسلم ناش یهایـ سازمان جهت اعالم بده تبصره

 .دینما یکشور و اداره کل ثبت محل ابالغ م

 



 خدمت خاتمه  ای ار یدفتر  ایسردفتر   یازکارافتادگ ای یماه پس از ابالغ حکم بازنشستگ  ک یـ سازمان ظرف مدت  ۸۱ماده

 .دینما یمراتب را به کانون مرکز اعالم م ت،یسلب صالح ایبه انفصال دائم  یصدور حکم قطع ای استعفا علت به ها آن

 

  یحقوق بازنشستگ یـ کانون مرکز مکلف است با توجه به مدت اشتغال اعالم شده از طرف سازمان نسبت به برقرار   تبصره

 .دیاقدام نما ار یدفتر   ایسردفتر  یمستمر ای

 

  ،یفریک بی شود و تحت تعق یالزاماً بازنشسته م رسدیم یبازنشستگ یکه به سن قانون یار یدفتر ایـ سردفتر   ۸۲ماده

 یمانع صدور حکم بازنشستگ زین ار یانفصال موقت بودن سردفتر و دفتر ایو  قیدر حال تعل ایتحمل مجازات  ایو  یانتظام

 .ستین

 

حسب مورد   ار،یدفتر ایسردفتر  یخاتمه خدمت به علت استعفا ای  یازکارافتادگ ،یـ پس از ابالغ حکم بازنشستگ  ۸۳ماده

 .شود ینامه م نییمندرج در آ ازاتی امت ر یو سا یمستمر ،یحقوق بازنشستگ افتیمستحق در 

 

منوط به پرداخت کامل ده  درصد موضوع   ار یدفتر ایسردفتر  فهیو وظ یمستمر ،یحقوق بازنشستگ یـ برقرار   تبصره

 .به کانون مرکز است یو یها یبده ریامه و سان نییآ( ۷۵) یماده

 

شود، در صورت داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه اشتغال و  یمستعف ار یدفتر ایکه سردفتر  یـ در موارد  ۸۴ماده

  زیو ن یدرمان یمهیتواند از ب  یسال تمام م  ۶۰به سن  دنینامه، پس از رس نییآ( ۷۵موضوع ماده ) مهیپرداخت حق ب

 .شود ار به نسبت سنوات مدت اشتغال، برخورد یمستمر افتیدر 

 

سلب   ایمنفصل دائم از خدمت  ایبا سابقه اشتغال کمتر از پانزده سال تمام  یمستعف ارانی ـ سردفتران و دفتر  تبصره

 یداختنامه پر نییآ ( ۷۵) ماده موضوع درصدو پنج درصد از ده  ستیشوند و صرفاً ب ی م دیشده، بازخر تیصالح

 .گردد یآنان با کانون قطع م یشده و هرگونه رابطه پرداختاز آنان  کیهر به اند،بوده لیکه در آن اص یا دفترخانه

 

 یار یدفتر  ای یاشتغال در مشاغل سردفتر یو پنج سال سابقه ستیکه عالوه بر ب یارانیدفتر ایـ سردفتران  ۸۵ماده

را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال  یبازنشستگ یهاصندوق ریبه سا یو بازنشستگ مه یپرداخت حق ب یسابقه



 یحقوق بازنشستگ کنیبازنشسته شوند، ل توانندیقانون م( ۱۰) یماده یرسد؛ در اجرا یسال تمام م  یآن ها به س

 .شود یرداخت مبه صندوق کانون محاسبه و پ یو بازنشستگ  مهیبه نسبت سنوات پرداخت حق ب شانیا

 

قابل انتقال به صندوق کانون   گر ید یبازنشستگ  یصندوق ها ایبه صندوق  یپرداخت یو بازنشستگ مهیـ حق ب۱تبصره

 .ستین

 ثارگرانیبه ا یمقرر در قانون جامع خدمات رسان یایمشمول استفاده از مزا ارانیسردفتران و دفتر هیـ کل۲تبصره

 .باشندیم

 

  ،یقانون  یسازمان، کانون مرکز و سازمان پزشک ندگانیمتشکل از نما ونیسیکه توسط کم یورتـ در ص ۸۶ماده

از ده سال به نسبت سنوات   شیاحراز شود تا کمتر از ده سال معادل ده سال و ب ار یدفتر ای دائم سردفتر  یازکارافتادگ

 .شوند یم  یمستمر افتیمشمول در 

 

به نسبت سنوات   شوند،ینامه بازنشسته م نییکه برابر قانون و آ  یارانیسردفتران و دفتر یـ حقوق بازنشستگ  ۸۷ماده

 .شود یسال، محاسبه و پرداخت م یاشتغال و حداکثر س

 

 ،یزندگ یها نهیو هز مهیحساب ب یاز جمله موجود ات،یمقتض لحاظ با سالههمه ،یحقوق بازنشستگ یـ مبنا۱تبصره

کانون و   شنهادیصندوق ها بنا به پ ری حقوق بازنشستگان سا شی افزا زانیو م یخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزنر

 .شود  یم نیی سازمان تع سییر  بیتصو

 .شود  یم نیینامه تع نییمعادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آ اران،یدفتر یـ حقوق بازنشستگ ۲تبصره

به نسبت   یو تکفل تحت افراد دارد، اشتغال سابقه  سال که کمتر از ده ی شاغل ار یدفتر ایـ در صورت فوت سردفتر ۳تبصره

  یبرخوردار م یدرمان یهانهیو هز یدرمان مهیدرصد سهم ب  یو استفاده از س یمستمر افتیدر  حق از  ساله، سنوات ده

 افتیاشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول در ب  شتهاز ده سال سابقه اشتغال دا شیشوند؛ و چنانچه ب

 .خواهند بود یخدمات درمان مه یو استفاده از ب یمستمر

 

برابر مقررات،   یبازنشسته حقوق مستمر ایشاغل   ار یدفتر اینامه، در صورت فوت سردفتر  نییآ بیتصو خیـ از تار   ۸۸ماده

 افتیاز افراد مستحق در  کیاشتغال به کار هر ایشود. در صورت استخدام  یپرداخت م یبه افراد تحت تکفل و یبه تساو



و مؤسسات   یو عموم یدولت یاز دستگاه ها، سازمان ها و نهادها ی کی(، در یزوجه متوف ی) به استثنا  یحقوق مستمر

 .شود یقطع م  یو یمستمر ،یخصوص

 

باشد، مشمول    گریمراجع د ایازکارافتاده کانون  ایبازنشسته  ایچنانچه شاغل  یمتوف ار یدفتر ایـ زوجه دائم سردفتر ۱تبصره

و   یو در صورت فوت شوهر بعد ستی ن یمستمر افتیمانع در  یشود و ازدواج و یماده م نیموضوع ا یمستمر افتیدر 

در صـورت نداشتن . فرزنـدان اناث ردیگ یمالک عمل قرار م یمرمست نیشتریب ،یاز حقوق و ی مستمر افتیاستحقاق در 

 ایباشند  ازمندیکه معلول ازکارافتاده ن ی و بعد از آن منحصراً درصورت یسالگ ستیشوهر و فرزندان ذکور تا سن ب ا یشغل 

حقوق   ای دگانبازمان  یو مستمر مهی اوالد، ب نهیداشته باشند، حسب مورد از کمک هز یدانشگاه التیاشتغال به تحص

  .گردند یخود برخوردار م نیوالد فهیوظ

  گرید نیب هیبالسو ی ماده، سهم و نیموضوع ا یمستمر افتیاز افراد مستحق در  کیهر یـ در صورت قطع مستمر۲تبصره

 .شود یبه سهم فرد منحصر اضافه م ای یاز حقوق متوف رانیبگ یمستمر

 

نامه بازنشسته خواهند شد،  نییند مطابق مقررات آکه شاغل باش  یسمت نیاول با آخر ارانیـ سردفتران و دفتر ۸۹ماده

  ۵شود که حداقل   یسردفتر بازنشسته بهره مند م یایاز مزا یداشته باشد در صورت یار یچنانچه سردفتر سابقه دفتر کنیل

 یاول سردفتر، به عنوان سنوات خدمت و یار یسابقه خدمت دفتر رحال،اشتغال داشته باشد. دره یسال در سمت سردفتر

 .گردد یمحاسبه م

 

  یمطابق مقررات و عمومات قانون رانیبگ یو مستمر ار یسردفتر و دفتر یو برداشت از حقوق بازنشستگ فیـ توق۹۰ماده

 .است

 

 .ون استکان اراتی به کانون، تهاتر آن در هر مرحله از اخت ار یدفتر  ایسردفتر  یـ در صورت کشف بده  تبصره

 

و  لیعلل مشابه دفترخانه تعط ایسردفتر  قیتعل ایـ کانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا ۹۱ماده

به عنوان  یرا بر عهده نداشته باشد، حداکثر تا دو سال ماهانه مبلغ یگریشود و کفالت دفترخانه د کار یشاغل ب ار یدفتر

 :پرداخت کند یو به مهیحساب ب از محل ریمعاش، به شرح ز  نهیکمک هز

 ار؛یدفتر یحقوق کامل بازنشستگ پنجم کیتا پنج سال تمام است، ماهانه  یکه سابقه اشتغال و یار یـ به دفتر الف



 یسوم حقوق بازنشستگ کیاز پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه  شیب یکه سابقه اشتغال و یار یـ به دفتر ب

ار؛یدفتر

 یدوم حقوق بازنشستگ کیاز ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه  شیب یکه سابقه اشتغال و یار یـ به دفتر پ

ار؛یدفتر

به  یمعادل حقوق بازنشستگ نهیتمام باشد، ماهانه کمک هزاز پانزده سال  شیب یکه سابقه اشتغال و یار یبه دفتر ـت

.ارینسبت مدت اشتغال دفتر

که حداکثر ظرف دو ماه از  گردندیمذکور برخوردار م نهیاز کمک هز یماده در صورت نیمشمول ا ارانیـ دفتر تبصره

.کنند میخود را به کانون تسل یتقاضا ،یکار یآغاز ب خیتار 

:شوند  ینسخ م ریبا آن به شرح ز  رینامه ها و مقررات مغا نیینامه، آ نییآ بیتصو خیـ از تار ۹۲ماده

قانون دفاتر اسناد    ۵۳و   ۳۷ـ  ۲۸ـ  ۲۴ـ   ۲۰ـ  ۱۹ـ  ۱۷ـ  ۱۴و مواد  ۶ماده  ۲و تبصره  ۶ماده  ۴بند  ینامه ها نییآ ـالف

؛یبعد یها هیبا اصالح یدادگستر ریوز  ۱۳۵۴/ ۱۷/۱۰مصوب  ارانیو کانون سردفتران و دفتر یرسم

؛یبعد  یهاهیبا  اصالح هیوزارت عدل ۱۳۱۷  بهشتیارد ۱۴مصوب   ینامه( دفاتر اسناد رسم نییـ نظام نامه )آ ب

با  هیقوه قضائ سییر  ۱۳۸۱آبان   ۱۲مصوب  یاسناد رسم ارانیسردفتران و دفتر یو بازنشستگ مهینامه ب نییـ آ پ

؛ یبعد یهاه یاصالح

ه؛یقوه قضائ سییر  ۲۴/۹/۸۴اول مصوب  ارانیسردفتران و دفتر یلیتحص ینامه مرخص نییـ آ  ت

قوه   سییر  ۲۷/۲/۱۳۷۹مصوب  ارانیو کانون سردفتران و دفتر یقانون دفاتر اسناد رسم ۶۱ماده  ینامه اصالح نییـ آ ث

.هیقضائ

.دیرس هییقوه قضا سییر  بیبه تصو ۱۳۹۹/۱۲/۲۸    خیتبصره در تار  ۶۵ماده و  ۹۳نامه مشتمل بر  نییآ نیـ ا۹۳ماده

براى خرید بسته کامل سواالت آزمون سردفترى اسناد رسمى ، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/ES427



