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 پیوست:

 سند )شمس( یشناسه مل اقالم اطالعاتی

 

 بایست در شناسه ملی سند درج شوند، شامل موارد زیر است:اقالم اطالعاتی که می

 

سازمان    شماره نامه  .1 سط  سربرگ نامه چاپ می جادکنندهیاکه تو شماره حداکثر   ، توليد و عموماٌ در  شود. این 

 کاراکتر خواهد بود؛ 20

باشد.  در قالب روز، ماه، سال و ساعت می   ISO8601که بر اساس استاندارد    صدور تاريخ و ساعت ثبت و   .2

 شود:زیر در نظر گرفته می به صورتکاراکتر است و بر اساس تاریخ شمسی  19دقيقاٌ  این قلم اطالعاتی،

[YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss] 

 1399-06-28T17:02:15 مثال:     

سناد   شده یمعرفکه در قالب  (GUIDشناسه يكتاي عمومی )   .3 شامل   ECEدر ا کاراکتر بوده و توسط   36و 

 شود؛هاي مكاتبات اداري توليد میسامانه

ضاکننده ی کد مل .4 سند  ام شامل حداکثر   نامه/ ضاکننده کاراکتر بوده و چنانچه نامه داراي دو  20که  شد   ام با

 دوم خواهد بود؛ ضاکنندهامرقم بعدي، کد ملی  10اول و  امضاکنندهکد ملی رقم اول،  10

شانی   .5 ست الكترون ن سند  جادکنندهياسازمان   کیپ شانی همان    29که حداکثر  نامه/ ست. این ن کاراکتر ا

 در شبكه دولت است؛براي دستگاه  شدهفیتعر شانی پست الكترونيکن

ستگاه اجرايی      .6 سه حقوقی د سند  جادکنندهياشنا سازمان ثبت     11که یک کد  مكاتبه/ ست که  رقمی ا

 ها و موسسات غيرتجاري( به هر سازمانی اختصاص داده است؛اسناد و امالک کشور) اداره کل ثبت شرکت

ه هر که ب فردمنحصربه اي شامل دو عنصر اعم از شناسه یكتاي واحد سازمانی )شناسه         شناسه حوزه صدور    .7

صا       شكيالتی اخت ساختار ت سازمانی در  سه           ص داده میواحد  شنا سازمانی ) ست  سه یكتاي پ شنا ي اشود( و 

صربه  صاص داده می     فردمنح سازمانی اخت ست  ستخدامی        که به هر پ سازمان اداري و ا سط  ست که تو شود( ا

 .  ابدییمکشور تخصيص 

 . اقالم اطالعاتی مندرج در شناسه شمس1جدول 
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کد شناسايی 

 قلم داده

تعداد  قلم داده نام

 کاراکتر
 20 شماره نامه 1

 19 تاریخ و ساعت ثبت و صدور 2

 36 (GUIDشناسه یكتایی ) 3

 20 امضاکنندهکد ملی  4

5 
ده دستگاه اجرایی ایجاد کننشبكه دولت نشانی پست الكترونيک 

 نامه/سند
30 

 11 شناسه حقوقی دستگاه اجرایی ایجاد کننده نامه/سند 6

7 
و شناسه شناسه حوزه صدور)شامل شناسه یكتاي واحد سازمانی 

 یكتاي پست سازمانی(
16 

 

o  روش تشكیل(بارکد دوبعديQR code) 

 در شناسه شمس براي ایجاد این بارکد، از قالب زیر استفاده خواهد شد:

 (1(شماره نامه)2(تاريخ و ساعت ثبت و صدور)3شناسه يكتايی)(4(پست الكترونیک)5(شناسه حقوقی)6(کدملی امضا کننده)7شناسه حوزه صدور)

 


