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ّزّد ّ ثبت ًاام  کدام اظت؟ بسای دزیافت کازت ّاکعي دیجیتال کسًّا چیکاز باید کسد؟ هسادل ً    رسانا وریافا رر اان

 کازت ّاکعي دیجیتال کسًّا چیعت؟ چگًَْ اظت؟ هصایا اظتفادٍ اش salamat .gov.ir بَ ظایت ّاکعي

دز اکثس کؽْزُا اش جولَ ایاساى دزّى هسشی  دز چٌد ظال اخیس ؼیْع ّیسّض کسًّا باػث ؼد تا زفت ّ آهد بسّى هسشی ّ

ؼاْد. باَ  هی ػدم اًتقال بیوازی کسًّا اش کؽْزی بَ کؽْز دیگس یا ؼِسی باَ ؼاِس دیگاس هذدّد ؼْد. شیسا ایي کاز هٌجس بَ

اًاداشی ؼادٍ اظات کاَ دز آى  زاٍ salamat .gov.ir ُوایي دییال ظااهاًَ دزیافات کاازت ّاکعاي کسًّاا باَ آدزض ایکتسًّیکای

کؽاْزُای  ُا زا بسدازًاد. دز ّاعاغ ا اس ؼاوا بیْاُیاد باَ تْاًٌاد بسخای اش ایاي هذادّدیت هی افت کازت ّاکعيکازبساى با دزی

 .اهکاى ّزّد ّ خسّج ؼوا فساُن ؼْد خازجی هعافست کٌید باید کازت دیجیتال ّاکعي کسًّا داؼتَ باؼید تا

اش ظاایت هؽاْزت دز هاْزد ظااهاًَ دزیافات  قایاَاش آًجا کَ تصزیق ّاکعاي کسًّاا بعایاز هِان اظات. باَ ُوایي دییال دز ایاي ه

 کٌین. بَ طْزی کَ ًذٍْ ثبت ًام ّ ّزّد بَ آى زا کاهال بسای ؼوا باَ ـاْزت هی ـذبت salamat .gov.ir   کازت ّاکعي

 .کٌین تفْیسی بیاى هی

  

ظاال باا ازا اَ  اْاُی  23باایی  بس اظاض اطالػیَ جدید ّشازت بِداؼت، دزهاى ّ آهْشغ پصؼاکی تواام هعاافساى :اطالػیَ

 ّازد ایاساى ؼاًْد. ایبتاَ PCR تْاًد بدّى اًجام آشهایػ ّاکعیٌاظیْى کسًّا( هی هؼتبس تصزیق دّ ًْبت ّاکعي کسًّا )کازت

ُای  اظاافٌد هاااٍ بااَ کلیااَ ؼااسکت 32دز  زّش  رؼااتَ باؼااد کااَ ایااي اطالػیااَ 21ُااا  اش تااازیآ آخااسیي دّش تصزیااق ّاکعااي آى

 .اى ابالؽ ؼد سدؼگسی ّ ُْاپیوایی ایس

  

 سانا وریافا رر اانرً    ریفجیتالر رً ا

اًجام ؼد. پیػ اش ایي یشم باْد باسای  ُای شیادی جِت ّزّد ّ خسّج بَ کؽْزُای جِاى با ؼیْع ّیسّض کسًّا ظیتگیسی

 .هعااافساى بایااد هٌفاای باؼااد. اهااا بؼااد اش آى کااَ ّاکعااي کسًّااا کؽاا  ؼااد PCR زفاات ّآهااد بااَ کؽااْزُای خااازجی آشهااایػ

دز آى کلیَ هعافساى بایاد ّاکعاي کسًّاا  ُای دیگسی زا بسای تسدد دز کؽْزُای هیتل  ایجاد کسدًد. بَ طْزی کَ هذدّدیت

 .زا بَ ُوساٍ داؼتَ باؼٌد خْد زا شدٍ باؼٌد ّ کازت دیجیتال آى

  



 

 salamat .gov.ir کازت ّاکعي کسًّا دیجیتایی

  

خاْد  salamat .gov.ir   ایکتسًّیکای دز ُوایي دییال ًیاص ّشازت بِداؼات ّ دزهااى جوِاْزی اظاالهی ایاساى دز ظااهاًَ

 ایاي ظااهاًَ هساجؼاَیرا کلیَ افسادی کَ عفد خسّج اش کؽْز زا دازًد بایاد باَ  . ـدّز کازت ّاکعي دیجیتال زا ؼسّع کسد

 .کسدٍ ّ کازت دیجیتال ّاکعي کسًّا خْد زا دزیافت کٌٌد

ُای ظایٌْفازم ّ  ُاا ّاکعاي دز اکثاس آى ُای کسًّا هیتلفی دز کؽاْزُای جِااى هاْزد عباْل اظات. اهاا دز دال داضس ّاکعي

خاازجی  ُای ایساًی جِات هعاافستّجْد آى کَ شدى ّاکعي کسًّا بسای کلیَ ؼِسًّداى  آظتساشًکا هْزد تایید عساز دازد. با

اجاشٍ ّزّد باَ  PCR ّاکعي کسًّا تٌِا با آشهایػ ضسّزی اظت. اها دز ایي هیاى کؽْزُایی ُعتٌد کَ بدّى ًیاش بَ کازت

 .دٌُد هعافساى زا هی

  

  حٌهریافا رر اانرً    ر رً اربر یرسفرىایرخااجی

ثبات  salamat .gov.ir   تاا ًاام ؼاوا دز ظااهاًَ عي آى زا شدٍ باؼیدؼوا عبل اش دزیافت کازت ّاکعي دیجیتال کسًّا باید ّاک

زا  دزیافات کاازت ّاکعاي ؼاوا باَ هؽاکل بسخاْزد خْاُاد کاسد. بؼاد اش آى کاَ ّاکعاي خاْد ؼْد. دز غیس ایي ـاْزت زًّاد

 :تصزیق کسدید جِت دزیافت آى طبق زّغ شیس اعدام کٌید

 بَ آدزض salamat .gov.ir دز هسّز س خْد هساجؼَ کٌید. 

 دز ـفذَ باش ؼدٍ زّی  صیٌَ ثبت ًام ّاکعي دیجیتال اًگلیعی کلیک کٌید. 

  

https://salamat.gov.ir/


 

 ازجیًذٍْ دزیافت کازت ّاکعي بسای ظفسُای خ

  

  ٌَکلیک کٌید« هتْجَ ؼدم»دای پط اش هطایؼَ ؼسایط دزیافت کازت ّاکعي جِت تایید زّی  صی. 

  



 

 ًذٍْ دزیافت کازت ّاکعي کسًّا بسای هعافست

  

 َرزًاهاَ، ؼاوازٍ ُواساٍ، ًاام ّ کاد هلای زا  ای بسای ؼوا باش خْاُد ؼد کَ باید دز آى اطالػااتی هاًٌاد ؼاوازٍ ـفذ 

 ظال ظي دازًد باید ؼاوازٍ هْباایلی زا دزج کٌٌاد باَ ًاام خْدؼااى اظات. دز غیاس 25ّازد کٌید. افسادی کَ بیؽتس اش 

 .کسدًد زا ّازد کٌٌد ای کَ جِت تصزیق ّاکعي اػالم ایي ـْزت ُواى ؼوازٍ

  



 

 دزیافت کازت ّاکعي کسًّا بسای ظفسُای خازجی

  

 اظتؼْد کَ دز آى توام اطالػات ؼوا هؽیؿ ؼدٍ  بؼد اش ثبت اطالػات خْاظتَ ؼدٍ یک ـفذَ باش هی. 

 ؼاوازٍ تلفاي ُواساٍ ؼاوا ازظاال  زعوای باَ 3ُاا یاک کاد  دز ـْزتی کَ اطالػات ؼوا ـذیخ باؼاٌد پاط اش تاییاد آى

 .کٌید تا آدزض ایٌتسًتی کازت ّاکعي کسًّا ؼوا ازظال ؼْد خْاُد ؼد کَ باید آى زا دز کادز هؽیؿ ؼدٍ ّازد

  



 

 دزیافت کازت ّاکعي بسای ظفسُای خازجی

  

هغاایستی دز اطالػاات خاْد هاًٌاد تاداخل تاازیآ  دال ا س بَ ٌُگام ّزّد ّ ثبت ًام دز ظاهاًَ دزیافت کازت ّاکعي ُس  ًْاَ

دز آى تکویال  هساجؼَ کٌید ّ فاسم  اصازغ خطاا زا issue. salamat.gov.ir بَ ظایت تْاًید  هی تصزیق ّاکعي زّبسّ ؼدید

 .کٌید

بَ تاازیآ پاسّاش خاْد کاازت ّاکعاي کسًّاا دیجیتاال  ؼْد با دز ًظس  سفتي ایي ادتوایت دداعل دّ ُفتَ هاًدٍ ایبتَ تْـیَ هی

 هؽْزت هؽاّزاى تْاًید اش ازت ّاکعي کسًّا داؼتَ باؼید هی ًَْ هؽکلی دز هْزد دزیافت ک زا دزیافت کٌید. دال ا س ُس

 کوک بگیسید

  

  حٌهرصدًار اانرً    ر رً اریفجیتالی

ظااػت بؼاد اش آى  31ثبت ًام خاْد زا طای کسدیاد  بؼد اش آى کَ بَ ظاهاًَ دزیافت کازت ّاکعي هساجؼَ کسدید ّ کلیَ هسادل

آى زا کپی  تْاًید ییٌک زا دزیافت خْاُید کسد. پط اش دزیافت ایي پیاهک هی (QR) آز -کیْ ی داّی ییٌک ایٌتسًتی کدپیاهک

هؽاُدٍ خْاُید کسد کَ دز آى توام اطالػاات فاسد ّاکعاي شدٍ  کسدٍ ّ دز ایٌتسًت جعتجْ بصًید. بؼد اش جعتجْ شدى فایلی زا

 –کٌیاد. ایبتاَ کاد کیاْ  د پی دی اف آى زا داًلْد کسدٍ ّ دز  ْؼی خْد ًگِدازیتْاًی دز ـْزت یصّم هی ّجْد دازد کَ ؼوا

https://mashwerat.com/


طاْزی کااَ ؼااوا تٌِاا بااا ًؽاااى دادى آى دز کوتاس اش چٌااد ثاًیااَ  دازد . بااَ QR CODE آز ًیاص عابلیاات اظاکي تْظااط دظااتگاٍ

 .خْد زا اظتیساج کٌید تْاًید اطالػات هی

چاا   PVC کازت ّاکعاي زا زّی کاغار ال کسًّا ّجْد دازد کَ دز آىایبتَ زّغ دیگسی بسای ـدّز کازت ّاکعي دیجیت

 .ُوَ جا بَ ُوساٍ داؼتَ باؼید تْاًید دز کٌٌد کَ هاًٌد یک کازت هی هی

  

   حٌهریافا رر اانر رً ایریفجیتالر ااسی

دیگاسی اش کاازت ّاکعاي کسًّاا تْشیاغ  بَ دییل اُویت بایی تصزیق ّاکعي کسًّا باسای دواْز دز اجتواػاات هیتلا  ًاْع

ُای ّزشؼای ّ غیاسٍ  ُا ّ باؼاگاٍ اش اهاکي خاؾ هاًٌد اهاکي فسٌُگی، هْشٍ ؼْد کَ دز آى ؼوا هجْش دوْز دز بسخی هی

ُای ػوْهی دوْز یابیاد . دز  ایي هکاى تْاًید دز خْاُید داؼت. بَ طْزی کَ ؼوا بدّى دزیافت کازت ّاکعي کسًّا ًوی زا

 طسیق کازت ّاکعي کسًّا فازظی اعدام کٌید کاَ کلیاَ هسادال آى هاًٌاد کاازت ّاکعاي بسای دزیافت کازت خْد اشایي هسدلَ 

 .پاظپْزت ًدازید کسًّا اًگلیعی اظت . تٌِا با ایي تفاّت کَ دز آى ًیاشی بَ ّازد کسدى ؼوازٍ

  

 

 دزیافت کازت کسًّای دیجیتال فازظی

  

  کانرنيمربورىنگامریافا رر اانرً    ر رً اریفجیتالی



ُای هاْزد تاییاد ّشازت بِداؼات کؽاْز  ّاکعاي کلیَ اطالػات ذکس ؼدٍ دز بای بسای افسادی هفیاد اظات کاَ یاک یاا دّز دّش

ؼاوا تٌِاا باا شدى  ّ کّْ ایساى بسکت زا عبال تصزیاق کاسدٍ باؼاٌد. دز ّاعاغ V اشًکا، اظپْتیٌکآظتس هاًٌد ظیٌْفازم، بِازات،

 .دزیافت کٌید salamat.gov.ir ظاهاًَ تْاًید کازت دیجیتال ّاکعي کسًّا زا اش یک ّاکعي ًوی

  

 فا رر نند؟تٌ  ندر اانرً    ریفجیتالر فر  یریارآفار  ا یر وریارخااجر زر شٌار اانرً    رزی درنی

ُای هااْزد تاییااد ّشازت  اش کؽااْز ّاکعااي ؼاااید بااسای ؼااوا ظااْال پاایػ آهاادٍ باؼااد کااَ آیااا آى دظااتَ اش افااسادی کااَ دز خااازج

 تْاًٌد کازت ّاکعي دیجیتال کسًّا ایساًی زا دزیافت کٌٌد؟ هی بِداؼت، دزهاى ّ پصؼکی کؽْز زا شدًد

دزیافات کٌٌاد. فقاط  salamat.gov.ir اش ظااهاًَ م کاازت ّاکعاي کسًّاا زاتْاًٌد با ازا َ هدازک یش خْؼبیتاًَ ایي افساد هی

زا  هساجؼاَ کاسدٍ ّ باا زاظاتی آشهاایی تصزیاق ّاکعاي خاْد، کاازت ّاکعاي دیجیتاال کسًّاا باید بَ هؼاًّت بِداؼت ؼِس خْد

 :اٍ ببسًد بَ ؼکل شیس اظتهذل شًد ی خْد بَ ُوس ُا باید بَ ٌُگام هساجؼَ بَ هؼاًّت بِداؼت دزیافت کٌٌد. هدازکی کَ آى

 ّ(کپی کازت هلی )پؽت ّ ز 

 َکپی ـفذَ ًیعت  رزًاه 

 َ(ـفذَ هِس ّزّد ّ خسّج )هستبط با ظفس بَ کؽْز هسبْط 

 کپی کازت ّاکعي خازجی 

 تکویل اطالػات فسم دز هذل 

  

 salamat.gov.ir ح رنشکالنرسانا وریافا رر اانرً    ر رً ا

زا شدًاد ّ کاازت فیصیکای کسًّاا زا دزیافات  اش افساد با ّجْد آى کاَ ّاکعاي کسًّاا خاْدای  دز بسخی هْاعغ هوکي اظت ػدٍ

بسطاسف  ُاا باسای اًد. دز ایي ـاْزت آى ًؽدٍ salamat.gov.ir دیجیتال کسًّا دز ظاهاًَ کسدًد. اها هْفق بَ دزیافت کازت

هؽاکل خاْد زا دال کٌٌاد. داال ا اس آى پایگااٍ کسدٍ ّ  تْاًٌد بَ پایگاٍ تصزیق ّاکعي کسًّا خْد هساجؼَ کسدى هؽکل خْد هی

 .تس دل کٌٌد ُا زا ظسیغ باؼد اش کازؼٌاظاى هؽْزت کوک بگیسًد تا هؽکل آى ّاکعیٌاظیْى ّجْد ًداؼتَ

  

 سانا ورنغافرنریار طالعانر اانرً    ر رً ا

ی دز اطالػاات خاْد هؽااُدٍ  ًْاَ هغاایست دز ـْزتی کَ ؼوا بؼد اش ّزّد ّ ثبت ًام دز ظااهاًَ دزیافات کاازت ّاکعاي ُاس

هساجؼاَ کٌیاد. ایاي ظااهاًَ ضاوي ایاي  https://issue.salamat.gov.ir بَ ظاهاًَ ُا تْاًید بسای بسطسف کسدى آى کسدید هی

ایاي  تصزیقی خْد زا تغییاس دُیاد. هگاستْاًید اطالػاتی هاًٌد ًْع ّاکعي  ّیی ًوی .دُد کَ اهکاى اـالح اطالػات ؼوا زا هی

 .کَ ظاشهاى ّشازت بِداؼت آى زا تایید کٌد

  

https://issue.salamat.gov.ir/


 

 ظاهاًَ هغایست دز اطالػات کازت ّاکعي کسًّا

  

 ف رقددارزنا رزازمر سر؟بر یریافا رر اانرً    ر رً ارآ ال

باسد. باَ طاْزی کاَ ؼاوا تٌِاا باا ّازد کاسدى  هی دعیق شهاى 4ددّد  salamat.gov.ir دزیافت کازت ّاکعي کسًّا دز ظایت

ّاکعاي کسًّاا  چٌیي بَ یاد داؼاتَ باؼاید کاَ دزیافات کاازت زا خیلی ظسیغ دزیافت کٌید. ُن تْاًید آى اطالػات خْاظتَ ؼدٍ هی

 .ؼْد ایي ظاهاًَ کازت ـادز ًوی ُای هتفسعَ دز بسای ُوَ افساد کاهال زایگاى اظت ّ بسای ّاکعي

  

کااسد، کلیااَ ظسًؽاایٌاى  فسؼااید ّفااا، ز اایط  ااسٍّ ظااالهت کاااز داًؽااگاٍ ػلااْم پصؼااکی هؽااِد، طاای  صازؼاای بیاااى :اطالػیااَ

ّاکعاي کسًّاا داؼاتَ باؼاٌد. دز غیاس ایاي ـاْزت تْظاط  کٌٌد باید کازت خْدزُّای ؼیفی کَ بَ خساظاى زضْی ظفس هی

کسًّاا  ُای خاْد افاصّد ُاس چٌاد کاَ شدى ّاکعاي ؼاًْد. ّفاا دز اداهاَ ـاذبت باش سداًادٍ هی پلیط بَ ؼِس هذل شًاد ی خاْد

 .بعیاز هِن اظت کٌد. اها بسای دفظ ظالهتی توویي ًوی 211دز  211ظالهتی هعافساى زا 

  

 خالـَ هطلب

چٌایي دز آى بیااى  کسًّاا ـاذبت کاسدین. ُن ش ظاایت هؽاْزت دز هاْزد ظااهاًَ دزیافات کاازت ّاکعاي دیجیتاالدز ایي هقایَ ا

کَ ؼاوا  ایي ظاهاًَ چیعت ّ جِت دزیافت آى چَ اعداهاتی زا باید اًجام دُین. بَ طْزی کسدین کَ اُداف ّ کازایی اظتفادٍ اش

خاْد زا باَ ـاْزت چااپی یاا ایکتسًّیکای دزیافات کٌیاد.  یجیتال کسًّااتْاًید کازت ّاکعي د بؼد اش ثبت ًام دز ایي ظاهاًَ هی

 ُاا باَ ظااهاًَ آى تْاًیاد باسای بسطاسف کاسدى اطالػات هٌدزج دز کازت ّاکعي ؼوا اؼاتباٍ باؼاد هی دال ا س دز ـْزتی کَ

https://issue.salamat.gov.ir دز هااْزد  ا ااس باا هطایؼاَ ایااي هقایاَ بااَ کلیاَ ظاْایت ّ ابِاهااات خاْد هساجؼااَ کٌیاد. داال

 .هؽْزت کوک بگیسید تْاًید اش کازؼٌاظاى ظاهاًَ دزیافت کازت ّاکعي کسًّا ًسظیدید هی
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