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  : نيازهاي عملياتي سيستم 

  .سيستم بايد شناسنامه ها و گواهي والدت را از بيمارستان دريافت كند - 1

  .سيستم بايد مكاتبات سازمان را ثبت كند  - 2

  .سيستم بايد سند و شناسنامه را تنظيم و به بايگاني ارسال نمايد  - 3

  . سيستم بايد در بايگاني اسناد را چك و به متقاضي ارائه نمايد  - 4

  . ثبت كرده و نگاهداري كند, سند فوت و گواهي پزشك قانوني را در مورد فوت, برگ گواهي فوت, سيستم بايد رسيد بانكي   - 5

  .سيستم بايد بتواند هر گونه جستجويي را بر روي اسناد ثبت شده آن در پايگاه محلي انجام دهد  - 6

  . مورد نظر مسئوالن سازمان انجام دهد سيستم بايد امكان وارسي و تغيير اسناد را به نحو مطلوب و  - 7

  . كد سند فوت و ساير اقالم مورد نظر, كد سند ثبت والدت, سيستم بايد بتواند اسناد را به طور اتوماتيك كد دهي كند از جمله كد ملي  - 8

  
  : نياز هاي كيفي 

  . شناسنامه در طي كوتاهترين مدت از بيمارستان به اداره ارسال شود - 1

  . خود گواهي والدت و شناسنامه ما را به ثبت احوال مربوطه برسانند, ري والدين بتواننددر موقع اضطرا  - 2

  . شناسنامه بايد در طي روز تنظيم و صادر گردد  - 3

  . يايستي اطمينان از صحت انجام عمليات سيستم به طور كامل حاصل گردد  - 4

آمده بايد همچنان در مورد سيستم رعايت شود و اينها جز  سرعت مطلوب و ساير موارد سيستم كه در شرح مساله, قابليت پشتيباني  - 5

 . نيازهاي كيفي سيستم مي باشند

  
  : سناريوهاي پروژه 

  
  والدت در واحد حوزه : نام مورد استفاده كاري 

  اصلي : نوع 
  مسئول دبير خانه  –بايگان  -شوراي محل والدت –شهود والدت  -والدين طفل: اكتورها 

  دفترچه كد ملي براي طفل , صدور شناسنامه, ت واقعهتنظيم سند ثب: هدف 
  : شرح مختصر 

اقدام به تنظيم سند ثبت واقعه و در نهايت , مسئول حوزه پس از احراز هويت والدين طفل و دريافت رسيد بيمارستان و گواهي معتبر والدت 
  . به واحد بايگاني منتقل مي نمايد,  صدور شناسنامه دفتر چه كد ملي براي طفل مي نمايد و سپس مراتب را براي ثبت

  ) گردش كار ( توابع مرتبط 
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  اكتور 
  . شناسنامه يا گواهي يا اعالميه والدت مربوط را به مسئول حوزه تحويل دهد, مسئول دبير خانه  - 1
  ان را ارائه مي دهند به سازمان مراجعه مي نمايند و رسيد بيمارست, والدين طفل براي اخذ شناسنامه و دفترچه كد ملي فرزند خود- 3
  . سند ثبت واقعه را امضا مي كنند, والدين طفل  -
  . شناسنامه هاي خود را به همراه شناسنامه و دفتر چه كد ملي فرزندشان از مسئول حوزه تحويل مي گيرند, والدين طفل -
, كه والدين بچه براي تقاضاي شناسنامه مراجعه كنند شناسنامه هاي والدين و گواهي يا اعالميه والدت مربوط را تا زماني, مسئول حوزه  - 2

  . نگهداري مي كند
  . رسيد بيمارستان را از والدين طفل دريافت مي كند, مسئول حوزه- 4
  . سند ثبت واقعه مربوط به طفل را تنظيم مي كند و گواهي يا اعالميه والدت را بدان ضميمه مي نمايد, مسئول حوزه  - 5
  و دفترچه كد ملي مربوط به نوزاد را تنظيم مي كند ) سجلي( شناسنامه , ي سند ثبت واقعه مسئول حوزه از رو - 7
  . سند ثبت واقعه و ضميمه آن و همچنين شناسنامه و دفترچه كد ملي را به واحد بايگاني ارسال مي كند, مسئول حوزه - 8
  . ي گيردمسئول حوزه شناسنامه و دفترچه كد ملي را از واحد بايگاني تحويل م - 9

  . شناسنامه طفل و والدين و دفترچه كد ملي را به والدين بچه تحويل مي دهد, مسئول حوزه  -10
  : موارد استثنايي 

در خانه متولد شده باشد مي بايست گواهي تولد معتبر براي وي بر , چنانچه فرزندي داراي گواهي والدت معتبر نباشد و براي مثال -1 -4-1-
  . هد و همچنين امضاي شوراي محل تنظيم گردداساس شهادت دو شا

  . دو نفر شاهد در محل سازمان حاضر شده و سند ثبت واقعه را نيز امضا مي نمايند - 1-2- 4
والدين مي توانند شناسنامه هاي خود را به , شناسنامه بچه را بگيرند, در حالت اضطراري كه والدين طفل مي خواهند در همان روز تولد -2- 4

  . از بيمارستان به سازمان ببرند, گواهي والدت همراه 
از بايگاني , مداركي را كه به طور صحيح تكميل نشده اند يا كد هاي آنها با كد هاي موجود در دفتر بايگاني مغايرت دارد, مسول حوزه  -1- 8

 . آنها را به بايگاني ارجاع مي دهند, تحويل مي گيرند و پس از اصالح 
  
  

  در واحد حوزه , وفات: ه كاري نام مورد استفاد
  اصلي : نوع 

  متقاضي ثبت فوت -شوراي محل فوت -شهود فوت –بايگان  - مسئول دبير خانه: اكتورها  
  تنظيم سند فوت و صدور گواهي فوت براي متقاضي: هدف 

ت را تنظيم كرده و گواهي فوت سند فو, مسئول حوزه در هنگام مراجعه يك متقاضي براي ثبت فوت و صدور گواهي مربوط : شرح مختصر 
  . به بايگاني تحويل مي دهد, را براي متقاضي صادر مي نمايد و مدارك را جهت ثبت

  ) : گردش كار ( توابع مرتبط 
  
  مسئول دبير خانه شناسنامه ها و گواهي فوت مربوط به متوفيان را به مسئول حوزه تحويل مي دهد - 1
ه سازمان مراجعه مي كند و رسيد بانكي هزينه ثبت فوت و رسيد شناسنامه متوفي را ارايه مي ب, جهت در خواست خود, متقاضي ثبت فوت- 3

  دهد
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  . سند فوت را امضا مي كند, متقاضي ثبت فوت  - 8
  .نگهداري مي كند, مسئول حوزه مدارك متوفي را تا مراجعه متقاضي - 2
  . يرون مي كشدب, به سازمان ارسال شده بود "مسئول حوزه مدارك متوفي را كه قبال- 4
  .تومان را بابت هزينه صدور گواهي فوت به همراه رسيد شناسنامه متوفي از متقاضي دريافت مي كند 50مسئول حوزه رسيد بانكي به مبلغ  - 5

  . شناسنامه متوفي و برگه گواهي فوت سازمان را از مسئول حوزه تحويل مي گيرد, متقاضي  -12
فوت صادر شده است يا نه اگر براي بار دوم مي خواهد گواهي صادر  "م مي كند كه آيا براي متوفي قبالاز بايگاني استعال, مسئول حوزه  - 6

  . شود بايد مدارك بر طبق بند صدور گواهي بار دوم به بعد تنظيم شود
  ان ضميمه مي شود مسئول حوزه سندي را به نام سند فوت تنظيم مي نمايد و گواهي فوت نيز بد, پس از رويت مدرك فوت معتبر  - 7
  . سند فوت و ضميمه آن را به بايگاني ارسال مي كند, شناسنامه متوفي, مسئول حوزه - 9

  حوزه شناسنامه متوفي را از بايگاني تحويل مي گيرد, مسئول  -10
  . برگ فوت و شناسنامه متوفي را به متقاضي ارائه مي دهد,مسئول حوزه  -11

  : موارد استثنايي 
مي بايست گواهي فوت معتبر براي وي بر اساس شهادت دو نفر شاهد و , در محلي غير از بيمارستان فوت كرده باشد, شخصي  چنانچه - 1-1- 5

  . صادر شود, تاييد محل فوت
  . سند فوت را نيز امضا مي كنند, با حضور در سازمان, دو نفر شاهد - 1-2- 5
  . تنظيم گردد, گواهي فوت معتبر براي وي بر طبق روش فوقشناسنامه نداشته باشد نيز بايد , اگر شخص متوفي - 2-1- 5
مسئول حوزه بايد از بايگاني استعالم نمايد و پس از احراز هويت , ادعا كند كه متوفي فاقد شناسنامه مي باشد, اگر متقاضي گواهي فوت -3- 5

  . نسبت به تنظيم سند اقدام نمايد, متوفي
به سازمان  "شخصا, وفي و گواهي فوت مربوط را مه توسط بيمارستان يا گورستان صادر شده استشناسنامه مت, اگر متقاضي ثبت فوت -4- 5

  . مسئول حوزه آن ها را از وي تحويل مي گيرد, آورده و ارايه كند
مسئول , )  1337متولدين ( اگر متوفي مشمول خدمت سربازي  بوده باشد يعني در محدوده سني مشموالن نظام وظيفه فوت كرده باشد  -5- 5

  .حوزه از واحد دبير خانه تقاضاي استعالم از حوزه نظام وظيفه تاييد فوت وي را مي نمايد
دوباره به بايگاني ارجاع , از بايگاني تحويل مي گيرد و پس از اصالح , مداركي را كه به طور نا صحيح تنظيم شده اند, مسئول حوزه -1- 9

 .ميدهد
  
  

  در واحد حمل و نقل  والدت: نام مورد استفاده كاري 
  اصلي : نوع 

  مسئول بيمارستان  :اكتورها 
  جمع آوري شناسنامه هاي والدين اطفال به دنيا آمده از بيمارستانها : هدف 

هر دو روز يك بار شناسنامه هاي والدين متولدين محلي را نيز گواهي والدت مربوط را از بيمارستانهاي , مامور ثبت احوال : شرح مختصر 
  يه جمع آوري كرده و به سازمان انتقال مي دهد ناح

  . شناسنامه هاي والدين و گواهي والدت طفل آنها را به مامور تحويل مي دهد, مسئول بيمارستان - 2
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  به بيمارستان ناحيه مراجعه مي كند, مامور حمل و نقل  - 1
  . هاي ناحيه طي شوند مامور حمل و نقل به بيمارستانهاي بعدي مراجعه مي كند تا تمامي بيمارستان- 3
  . مدارك را به واحد دبير خانه تحويل مي دهد, پس از مراجعت به سازمان , مامور - 4
  

  

  والدت در واحد دبير خانه : نام مورد استفاده كاري 
  اصلي :  نوع

  بايگان  –مامور حمل و نقل  -اداره پست: اكتورها 
  جاع نامه ها به واحد هاي مربوط ثبت مكاتبات سازمان در دفتر انديكاتور و ار: هدف 

در دفتر انديكاتور ثبت مي نمايد و سپس به واحد مربوط در , مدارك ارسال شده به سازمان را پس از دريافت , مسئول دبير خانه : شرح مختصر 
افت مي كند و پس از ثبت در دفتر از واحد مربوط دري, همچنين نامه هاي سازمان را كه بايد به نقاط ديگر ارسال شوند. سازمان ارجاع مي دهد

  . از طرفين پست ارسال مي كند, به اداره يا نهاد يا سازمان مربوط
  ) : گردش كار ( توابع مرتبط 

به دبير , شناسنامه هاي والدين طفل و گواهي والدت مربوط را كه از ناحيه مربوط به سازمان جمع آوري كرده است, مامور حمل و نقل - 1
  . دخانه تحويل مي ده

اگر تولد يك نوزاد كه والدين آن مربوط به حوزه شبستر هستند در يك ناحيه ديگر اتفاق افتاده باشد و يا اعالميه والدت مربوط كه از   - 2
  . به دبير خانه مي آيد, طريق پست به سازمان ارسال شده است

در اين ناحيه به دنيا آمده باشد بايد اعالميه , اگر نوزادي كه يكي از والدين يا هر دوي آنها اهل شبستر نيستند و در اين سازمان پرونده ندارند - 6
حد دبير خانه بايگان اين اعالميه ها را به وا. به سازمانهاي مربوط ارسال گردد تا در پرونده والدين نيز ثبت شود, والدت صادر شده براي طفل

  . تحويل مي دهد
  . واحد دبير خانه مدارك الزم را از مامور حمل و نقل تحويل مي گيرد - 3
  . در دفتر انديكاتور ثبت مي شود, گواهي والدت يا اعالميه والدت ارسال شده به سازمان به همراه شناسنامه هاي ارسالي  - 4
  . ويل مي دهدمدارك رسيده به اين واحد را به واحد حوزه تح, دبير خانه - 5
 . به محل صدور سجلي والدين ارسال مي كند, از طريق پست, مسئول دبير خانه اعالميه والدت را پس از ثبت در دفتر - 7
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داده آمايي فوت  

دريافت فرم داده آمايي فوتمسئول رايانه 

بايگان

(from والدت)

تحويل دادن 
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بايگان

(from والدت)

تحويل گرفتن سند ثبت واقعه

ارسال

تغذيه سند ثبت واقعه

ارجاع سند ثبت واقعه به بايگاني

آنترل سند ثبت واقعه

مسئول رايانه
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عمليات واحد رايانه 

وفات 
<<subsystem>>

والدت
<<subsystem>>

مسئول دبيرخانه

(from والدت)

ثبت در سند ثبت واقعه زوجين

بايگاني آردن اعالميه ازدواج 

تحويل گرفتن

تحويل دادن 

مهر زدن بر اعالميه هاي ازدواج     تحويل دادن 

بايگان

(from والدت)
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مسئول دبيرخانه

(from والدت)
ثبت در سند ثبت واقعه زوجين

تحويل گرفتن

تحويل دادن 

بايگاني آردن اعالميه طالق   

مهر زدن بر اعالميه هاي طالق  
تحويل دادن 

بايگان

(from والدت)
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مسئول دبيرخانه:   اآتور   منوي اصلي :   منوي اصلي    منوي دفتر انديكاتور:   منوي دفتر انديكاتور  منوي ثبت اعالميه:   منوي ثبت اعالميه والدت   
والدت

انتخاب گزينه دفتر انديكاتور :1

نشان دادن :2

انتخاب گزينه ثبت اعالميه والدت :3

نشان دادن :4

وارد آردن جزئيات اعالميه والدت :5

شماره دادن  :6

 پرونده اعالميه والدت دفتر
پرونده اعالميه وال  :   انديكاتور  ...

ثبت آردن :7
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ارباب رجوع : 

فرم ورود : 

بررسي و کنترل درخواست  : 

انجام عمليات : ارجاع درخواست به واحد مربوطه    : 

1: Show()

2: Control

تعيين واحد مربوطه  :3

انجام و تکميل درخواست ارباب رجوع   :4

5: 


