
رای اند، بدر موارد متعدد مشاهده شده است که افراد به دلیل نداشتن سند مالکیت در شرایط مختلف با مشکالتی روبرو شده

های دعاوی ملکی است که معموال افراد پس از شود پروندههای کشور زیاد دیده میمثال یکی از مسائلی که در دادگاه

کنند، در نتیجه باید پیش از بروز هرگونه حق خود به دادگاه مراجعه میاحساس خطر نسبت به حق خود برای پیگیری 

 .مشکل به سامانه صدور سند مالکیت مراجعه کرده و نسبت به دریافت سند امالک و یا اراضی خود اقدام کنید

 ایی تحت عنوان سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت به آدرسدر این باره سامانه
www.sabtemelk.ir  توانند به راحتی با مراجعه به این سامانه نسبت به اخذ سند ملک خود ایجاد شده است و افراد می

 .پردازیماقدام کنند. در ادامه به صورت کامل با نحوه ثبت درخواست و دریافت سند ملک می

 سامانه ثبت الکترونیکیایی تحت عنوان امانهها و اراضی که سند ندارد؛ سبرای اجرای قوانین تعیین و تکلیف ساختمان

های خود را برای ایجاد شده است و به واسطه آن مالکین قادر خواهند بود درخواست پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

دریافت سند رسمی برای امالک خود ثبت کنند؛ پس از این هیئت نظارت بر این قوانین در مورد این درخواست کارهای 

 .ا اجرا کندالزم ر

  

 دالیل صدور سند مالکیت، شرایط و قوانین بخصوص آن
از آنجاییکه مالکیت ملک هر فرد باید مشخص شود، الزم است سند رسمی در این زمینه تنظیم شود که از اهمییت زیادی 

شود در نظر می توان نقش بسیار مهم این موضوع را در دعاوی امالک که در دادگاه ارائهبرخوردار است، به نوعی می

 .گرفت زیرا در جریان اثبات بسیار تاثیرگذار خواهند بود

بایست شرایط و مقدماتی را انجام داد تا در نهایت بتوانید درخواست صدور سند مالکیت را در برای تهیه سند رسمی می

 .سامانه مربوطه ثبت کنید

 درخواست سند تک برگی

شوند که با در نظر گرفتن شرایط هرکدام مراحل درخواست دسته تقسیم میبرای درخواست سند تک برگی افراد به سه 

درخواست   برای www.sabtemelk.ir ها متفاوت خواهد بود، بعضی از افراد به سامانهصدور سند تک برگی برای آن

ثبت مراجعه صدور سند تک برگی مراجعه کرده و برخی دیگر به به صورت حضوری به دفاتر اسناد رسمی و بعد اداره 

 :کنند. افراد متقاضی این سند عبارت است ازکنند که در آن به دریافت سند تک برگی اقدام میمی

ایی بوده و قصد تعویض سند تک برگ را دارند، این افراد قادر نیستند دار یا دفترچهافرادی که دارای سند قدیمی منگوله

 .طی کردن مراحل صدور سند به صورت حضوری اقدام کننددرخواست خود را در سامانه وارد کنند و باید با 

ها انتقال یابد و فرد فروشنده در قید حیات و شرایط انتقال راحت افرادی که ملک را خریداری کرده و باید سند به نام آن

ینترنتی است، در این صورت براساس مواردی که در سامانه ثبت ملک قرار داده شده است این افراد شرایط درخواست ا

بایست پس از مراجعه به اسناد رسمی و طی کردن مراحل صدور سند تک برگی برای صدور سند تک برگ را داشته و می

 .برای دریافت سند اقدام کنند

 .شودشوند که در ادامه به آن اشاره میافرادی که صاحب امالکی هستند که سند رسمی ندارند هم به چند دسته تقسیم می



 

 اضای ثبت انواع ملکقوانین تق

ها، فاقد سند باشند برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی باید تقاضای صدور سند براساس قانون اگر مالکان اراضی و ساختمان

مالکیت را در سامانه صدور سند مالکیت ثبت کند برای انجام این مراحل باید ملک موردنظر از شرایط زیر برخوردار 

 :باشد

تی است و فرد متقاضی، مالک رسمی مشاعی است که تصرفات او در محل جدا شده و به علت اینکه ملکی دارای سابقه ثب .1
به ملک و سایر مالکین مشاعی دسترسی نداشته و یا مالک رسمی فوت کرده است، موفق به دریافت سند مالکیت شش 

 .دانگ نشده است
نام افراد برخوردارند، و شخص دیگری بخشی از آن یا های که از سابقه ثبتی با اراضی کشاورزی، باغات و یا ساختمان .2

 .کل آن را خریداری کرده است، اما موفق به دریافت سند مالکیت نشده است
ملکی که عرصه آن به صورت وقف است و فرد متقاضی عرصه را در جهت احداث اعیانی اجاره کرده و موفق به  .3

 .دریافت سند مالکیت اعیانی نشده است

های مستقیم، امالک خالی از سکنه و واحدهای خالی از مالیات برخوردار نیستند. به همین دلیل کلیه مالیات براساس قانون

 .افراد سرپرست خانوار موظفند امالک خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند

  

ثبت چک در سامانه سامانه صیاد در جهت ثبت چک و استعالم گیری ایجاد شده است که در این مقاله به صورت کامل به 

 .توانید با این سامانه آشنا شویدایم، با مراجعه به این صفحه میپرداخته صیاد

 الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیتمعرفی سامانه ثبت 
  

اری تر شدن فرآیند کها و اراضی فاقد سند رسمی در جهت آساندز جهت اجرای قوانین تعیین تکلیف وضعیت ثبت ساختمان

ایی تحت عنوان سامانه ثبت الکترونیک پذیرش درخواست صدور سند مالکیت در متقاضیان صدور سند مالکیت، سامانه

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af/


مراجعه کرده و برای دریافت سند مالکیت   www.sabtemelk.ir فته شد؛ تا کلیه افراد به آدرس اینترنتینظر گر

 .های خود را ثبت کننددرخواست

ایجاد شد که در رابطه با بسیاری از   shamim.ssaa.ir های دیگری همچون سامانه همیار سند و سامانه شمیمهرچند سامانه

 .خدمات ثبتی فعال هستند

 بعبارتی کلیه افراد متقاضی قادر هستند به واسطه سامانه ثبت اکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت در سایت
www.sabtemelk.ir ها همچون پیگری صدور فرآیند درخواست صدور سند را پیگری کرده و در رابطه با سایر اطالعیه

 .سند مالکیت اطالع کافی داشته باشند

 www.sabtemelk.ir ه سایتراهنمای ورود ب

های وبسایت سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت آشنا شدید باید بعد از اینکه با امکانات و قابلیت

 .شود، اقدام کنیدهای این سامانه با توجه به راهنمای تصویری که در زیر ارائه میبرای استفاده از تمامی بخش

"سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت" را در گوگل سرچ کرده و روی نخستین در ابتدا عبارت 

 .لینک در صفحه ظاهر شده کلیک کنید

 

 .دمند شویایی مشابه تصویر زیر روبرو شدید باید خدمات مدنظر خود را انتخاب کرده و از آن بهرهبعد از اینکه با صفحه



 

رسانی پرونده و تکمیل مانه قادر خواهید بود از کلیه خدمات مانند درخواست پذیرش جدید، اطالعبعد از ورود به این سا

درخواست استفاده کنید تا در نهایت برای ثبت درخواست صدور سند ملکی اقدام کنید البته شرایطی را باید در نظر بگیرید 

 .کنیم را طی کنیدبه آن اشاره می توانید مراحلی را که در ادامهکه در صورت داشتن این شرایط می

  

 ، مراحل ثبت درخواست صدور سند مالکیتwww.sabtemelk.irسامانه
  

برای www.sabtemelk.ir بعد از ورود به سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت در سایت 

باید از داشتن شرایط این سامانه مطمئن باشید، پس از اطمینان از داشتن شرایط مذکور  درخواست صدور سند مالکیت

 :توانید مراحل درخواست صدور سند مالکیت را طی کنید. مراحل به صوت زیر استمی

 .مرحله اول: روی گزینه درخواست پذیرش جدید کلیک کنید

http://www.sabtemelk.ir/


 

م" باشید باید روی گزینه کنار عبارت "حایز شرایط درج شه میبعد از اینکه از شرایط نوشته شده اطمینان حاصل کردی

 .کلیک کنید

 

ایت های دیگر سبعد از آن قسمت اکنون تقاضا را نامه را باید تکمیل کنید، اگر این بخش تکمیل نشود قادر به دیدن بخش

 .نخواهید بود



 

 در این صفحه باید مشخصات فرد متقاضی را کامل کنید

 

 ملک تکمیل مشخصات



 

 .اکنون به قسمت موضوع مورد درخواست رفته و اطالعات را تکمیل کنید

 

آمیز بودن مراحل ثبت روبرو شدید، اطالعات ورود به روی دکمه ثبت کلیک کنید و در صورتی که با عبارت موفقیت

 .شودسامانه ظاهر می



 

 .به بخش مدارک مراجعه کرده و فایل مدارک را داخل آن وارد کنید

زینه این فرآیند پانصد هزار لایر است که باید پرداخت کرده و یا با با انتخاب فیش بانکی گزینه پرداخت را کلیک کنید و ه

 .شماره فیش پرداختی را در آن بخش وارد کنید

 رشیدر نهایت در بخش چاپ کلیه اطالعات برای شما چاپ خواهد شد که بعد از امضا و اثرانگشت باید آن را با پست سفا

 .به واحد ثبتی موردنظر ارسال کنید

رقمی مرسوله و تاریخ ارائه به اداره پست تحویل داده و بعد روی  20بعد از اینکه قصد ارسال آن را به پست داشتید، شماره 

 .عبارت "ثبت نهایی و دریافت شماره پرونده" کلیک کنید

رسانی شما خواهد بود، قادر خواهید بود به بخش اطالع بعد از دریافت شماره پرونده و رمز عبور که همان شماره ملی

 .پرونده مراجعه کرده و فرآیند درخواست خود را مورد پیگیری قرار دهید

روز منتظر باشید تا کارشناسان در اداره ثبت به محل ملک شما مراجعه کرده و  20پس از طی کردن کلیه مراحل فوق باید 

ت جلسه بپردازند، پس از امضای مالکین و چهار نفر از معتمدین به محل ارسال بعد از بررسی مواردی به تهیه صور

 .شوندمی

های در نهایت رای دبیرخانه هیئت قانون تکلیف اراضی که از سند رسمی برخوردار نیست در یکی از روزنامه

 .د مالکیت را صادر کندیابد. اگر در آن اعتراضی صورت نگیرد، دبیرخانه قادر است سنکثیراالنتشار، انتشار می



 

مراجعه کنید تا  www.sabtemelk.ir ثبت ملک به بخش پذیرش جدید در سامانه برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص

 .درخواست خود را ثبت کنید

 www.sabtemelk.ir مدارک موردنیاز ارسال به واحد ثبتی سامانه

مدارک احتیاج است، مدارکی که باید به واحد ثبت امالک ارسال در جهت ارائه درخواست صدور سند مالکیت به یک سری 

 :شود عبارت است از

 کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی فرد متقاضی حقیقی)نماینده افراد حقوقی( .1
 کپی برابر اصل مدارک دال بر نمایندگی وی )در صورت وجود نماینده( .2
 راد حقوقی(کپی برابر اصل اساسانامه )برای اف .3
 نامه )نوع مالکیت خریداری، عادی باشد(کپی برابر اصل مبایعه .4
 :کپی برابر اصل سند مالیت مشاعی )اگر نوع مالکیت خریداری به صورت مشاعی باشد( متشکل از .5

 .سند مالکیت که شامل اطالعات مالک و ملک است 3و  2کپی برابر اصل صفحه 

 سند مالکیت 4انتقاالت، کپی برابر اصل صفحه کپی برابر اصل آخرین صفحه نقل و 

 .سند مالکیت که شامل اطالعات ملک و مالک است 3و  2کپی برابر اصل صفحه 

 سند مالکیت 4کپی برابر اصل صفحه 

 کپی برابر اصل آخریت صفحه نقل و انتقاالت

 تقاضا نامه به صورت نسخه چاپی عاری از هرگونه خطا -6

بانک ملی ایران  2171328017009لایر به شماره حساب 500000نه تقاضانامه اصل به مبلغ فیش بانکی پرداخت هزی -7

 اید نیازی به فیش نیست(با نام صاحب حساب سازمان قبت اسناد و امالک کشور)اگر به صورت اینترنتی پرداخت کرده

 فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملک -8



 این صفحه کلیک کنید کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف

 خالصه مطالب

آشنا کنیم تا بتوانید با کمک بخش راهنما ثبت نام  سامانه صدور سند مالکیتدر مقاله فوق قصد داشتیم تا شما را با 

درخواست سند تک برگ در این مقاله برای کلیه اراضی و یا امالک خود به صورت جداگانه اقدام به دریافت سند تک برگ 

توایند به راحتی درخواست خود را در امانه با هدف راحتی کار افراد ایجاد شده است که با طی کردن مراحل میکنید. این س

 .آن ثبت کنید تا کارشناسان این حوزه آن را مورد بررسی قرار دهند
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