
 ل یتحص رانیاستعالم | ا  تیوضع یر یگی+ پ کتایملک با شناسه استعالم سند 

 

امروزه حساسیت های بسیاری در زمینه امالک وجود دارد که دلیل آن گرانی مسکن و نیز زیاد بودن مبلغ  

ت  سرمایه گذاری شده در ملک است. اگر مایل به خرید ملک هستید الزم است تا قبل از انجام معامله جه

استعالم سند ملکی و خوب بودن اوضاع حقوقی ملک مورد نظر و همچنین معتبر بودن سند آن از لحاظ  

قانونی اطمینان حاصل نمایید.از طریق استعالم سند ملکی خود از اعتبار آن مطمئن خواهید شد و همچنین  

ی، اطمینان حاصل کردن  مانع از بروز کالهبرداری افراد سودجو خواهید شد. از دیگر دالیل استعالم گیر 

اگر به تازگی صاحب خانه شده اید و شک دارید که آیا خانه خریداری     از انتقال صحیح سند ملک است.

یا خیر، الزم است جهت استعالم آن سند ملکی اقدام نمایید. روش های مختلفی     شده به نامتان زده شده است 

، کدملی و  استعالم سند ملک با شناسه یکتا  ان مثال را می توان برای استعالم گیری به کار برد، به عنو

... که در ادامه به طور مفصل به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت. درنتیجه اگر صاحب ملک هستید  

و نمی دانید که آیا سند ملک شما ارزش قانونی دارد یا نه، مراحل قانونی آن درست طی شده است یا نه؛  

 .همراه باشید  حتما تا انتهای مقاله با ما 

  

 سند ملک چیست 

قانون مدنی، عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل    1248تعریف دقیق سند در ماده  

قانون مدنی نیز اسناد رسمی عبارتند از اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و    ۱۲۸۷استناد باشد. در ماده  

یا در نزد   سایر مامورین رسمی، در حدود صالحیت آن ها، بر طبق  امالک و یا دفاتر اسناد رسمی و 

مقررات قانونی تنظیم شده باشند، است. در لغت نامه نیز سند را نوشته ای که وام یا طلب کسی مشخص  

می کند یا مطلبی را ثابت می کند، تعریف شده است. در حالت کلی سند یک ملک نشان دهنده مالکیت یک  

برای یک ملک م یا فرادی  باشد وگرنه  فرد  قانونی  اعتبار  دارای  باید  ... است و  یا  و  تجاری  سکونی، 

 .هیچگونه ارزش و یا مزایایی ندارد 

  

 :نکته

 .امکان استعالم سند ملک با کارت ملی شخص دیگری به غیر از صاحب ملک وجود ندارد 

 شناسه یکتا چیست 

سند ملک راه اندازی شده است. با    سامانه استعالم الکترونیکی ملک با هدف اطالع از وضعیت و اعتبار 

مراجعه به این سایت می توان نسبت به استعالم سند ملکی خود اقدام کرد، الزم به ذکر است که برای  

استفاده از این سامانه الکترونیکی نیازمند شناسه ای تحت عنوان شناسه یکتا خواهید بود. شناسه یکتا در  

استعالم از آخرین وضعیت سند ملکی مربوطه را می دهد. این    رقمی که به شما امکان   18واقع کدی است  

شناسه مانند شناسنامه یا کد ملی منحصر به فرد است. این شناسه پس از دریافت یک سند ملکی و طی  



کردن مراحل مربوط به ثبت سند در سامانه ثبت اسناد و امالک کشور، در اختیار شما قرار می گیرد.  

همان کد یکتا ملک و یا شماره دفتر امالک است. این کد معموال در قسمت باالیی  شناسه یکتا سند مالکیت  

سند و در سمت راست آن ثبت می گردد. از جمله کاربردهای شناسه یکتا ملک، می توان به موارد زیر  

 :اشاره کرد 

 استعالم آخرین وضعیت ملک مربوطه  •

 ثبت در سامانه امالک و اسکان کشور  •

 خریداران و فروشندگان در هنگام خرید و فروش ملک  ایمنی بیشتر معامالت  •

 پیگیری استعالم قرارگیری ملک در طرح های شهرداری  •

 جلوگیری از کالهبرداری های احتمالی  •

 امکان استعالم از تمام نقاط کشور  •

  

 .کلیک کنید  پیگیری صدور سند مالکیت   برای اطالع از نحوه 

 نحوه دریافت شناسه یکتا سند مالکیت

در این بخش از مقاله به بررسی نحوه دریافت شناسه یکتا سند ملکی خواهیم پرداخت و مرحله به مرحله  

 .فت پیش خواهیم ر

مرحله اول: در ابتدا می بایست مدارک الزم برای دریافت شناسه یکتا سند را فراهم نمایید. این مدارک  

  :عبارتند از

 .می باشد  شناسه یکتا سند مالکیت  که متقاضی دریافت  مالکیت مالکی دلیل •

شناسنامه  • و  ملی  دریافت  مالک کارت  درخواست  که  در صورتی  مالکیت  و  سند  یکتا  توسط   کد 

 .انجام می گیرد، وکالت نامه ای معتبر برای وکیل مالک ارائه گردد  مالک کیل و

نقشه یو تی ام عرصه. این نقشه باید توسط نقشه بردار   تهیه نقشه مختصات دار عرصه ملک یا   •

نقشه بردار دارای   باشد. الزم به ذکر است که  تایید شده  واجد صالحیت، تهیه، مهر و امضا و 

یکی از سه گروه شرکت های مهندسین مشاور نقشه برداری دارای تاییدیه،  صالحیت، می بایست 

 .کارشناس نقشه برداری دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری باشد 

نسبت به دریافت   ICT مرحله دوم: در این مرحله می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات پیشخوان و دفاتر

 .شناسه یکتا سند مالکیت خود اقدام نمایید 

  

 .کلیک کنید  استعالم بارکد سند تک برگی برای اطالع از نحوه 

https://irantahsil.org/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%aa%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%db%8c/


 روش های استعالم سند ملک

از دو طریق می توان نسبت به استعالم سند مالکیت خود اقدام نمایید: روش حضوری و روش غیر حضوری  

 .یا الکترونیکی 

 د ملک روش حضوری استعالم سن 

اولین روش از استعالم سند ملکی، پیگیری حضوری می باشد. برای پیگیری حضوری سند ملکی باید به   

یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمس معتبر داخل کشور مراجعه نمایید و مدارک شناسایی خود را ارائه دهید.  

الم سند ملک با کد ملی فقط  در این روش شما نیازمند کد ملی خود می باشید و الزم به ذکر است که استع

به صورت حضوری امکان پذیر است و فرد می تواند همه پالک های ثبتی که به نام خود می باشد را  

   .مشاهده نماید 

  :نکته

 .در این روش فرد فقط می تواند از وضعیت اسنادی که به نام وی ثبت شده است، اطالع پیدا کند 

 روش غیر حضوری استعالم سند ملک 

ری سند ملک به صورت غیر حضوری در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انجام می شود.  پیگی

راه اندازی شده است و بسیاری از خدمات مربوط به سندهای مالکیت در   ssaa.ir این سایت به آدرس

صورت   به  گیری  استعالم  های  روش  انواع  بررسی  به  ادامه  در  کند.  می  ارائه  را  کشور  سراسر 

 .ری خواهیم پرداخت غیرحضو

 استعالم سند ملک با شناسه یکتا

باز   • را  از مرورگرهای خود  یکی  ابتدا  در  تا  است  نیاز  یکتا  با شناسه  استعالم سند ملک  برای 

را جستجو کنید.   سازمان ثبت امالک و اسناد کشور  در ادامه، در فیلد جستجوی گوگل سایت  کنید. 

 .روی اولین سایتی که گوگل به شما نشان می دهد کلیک کنید  سپس بر

http://ssaa.ir/


 

در مرحله بعد، از تب های موجود در باالی سایت روی گزینه میز خدمات الکترونیک کلیک کنید   •

 .کلیک کنید  و در نهایت بر روی گزینه »پیگیری استعالم الکترونیک ملک« 



 

مربوط به آن وارد نمایید. سپس،    رقمی استعالم سند ملک را در کادر  ۱۸در انتها کافیست شناسه  •

جمع دو عددی که در تصویر نشان داده شده است را در کادر روبروی آن تایپ کنید و در نهایت  

  .بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید 



 

بعد از گذشت چند لحظه، سامانه پیگیری مربوط به سند شما را انجام می دهد و اطالعات مورد   •

 .نیاز را به شما نمایش می دهد 

  

 .کلیک کنید  های درخواست سند مالکیت   فرم  برای اطالع از انواع 

  

 استعالم سند ملک با بارکد 

روش دیگر برای استعالم سند ملک، از طریق بارکد می باشد. در این روش می بایست از طریق بارکد یا  

در ابتدا وارد   .شماره پیگیری که در زمان ارسال مدارک جهت صدور سند دریافت کرده اید، اقدام نمایید 

را جستجو کنید. سپس با وارد کردن بارکد سند  sabtasnad.post.ir   مرورگر خود شده و آدرس اینترنتی 

 .مالکیت، می توانید از وضعیت صدور سند مالکیت خود مطلع شوید 

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa/
http://sabtasnad.post.ir/


 

  

 :نکته

سامانه مذکور به جهت اطالع از وضعیت صدور سند راه اندازی شده است و برای بررسی وضعیت اعتبار  

 .ا استفاده نمایید سند مالکیت باید از روش استعالم سند ملک با شناسه یکت

 اخبار پیرامون استعالم سند ملک با شناسه یکتا 

بنابر گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، تمامی مالکین امالک اعم از اینکه ملک آنها دارای سند   •

مالکیت بوده باشد یا فاقد سند مالکیت باشد، ملزم به ثبت نام در سامانه کد یکتای امالک بوده و  

خود   شناسه یکتا سند مالکیت  ای سند، ضروری است در هنگام ثبت نام ملک،مالکین امالک دار

 .را وارد نمایند 

طبق قانون پیش فروش ساختمان، مالکان زمین و سرمایه گذاران موظف هستند برای پیش فروش   •

و واگذاری حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند  

کی همچون سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت کل  و مدار

ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد و پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل  

 .وقوع ملک را ارائه دهند 



نیز پرداخت کند. هزینه    فروشنده عالوه بر اینکه موظف به انتقال سند است، باید هزینه دفترخانه را •

استعالم ثبت و پرداخت دارایی که قبل از تنظیم سند انجام می شود و هزینه مالیات انتقال ملک نیز  

 .بر عهده فروشنده خواهد بود 

 خالصه مطلب 

سایت سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به دلیل حساسیت باالی معامالت ملکی راه اندازی شده اند  

ران و مالکین محترم این امکان را می دهند که بتوانند از این طریق نسبت به استعالم سند ملکی  و به کارب

  خود اقدام نمایند. همانطور که در مقاله باال به طور مفصل شرح داده شد، یکی از روش های پیگیری، 

ا می دهد و  است که به مالکین امکان بررسی صحت سند ملکی خود ر  استعالم سند ملک با شناسه یکتا

همچنین اگر مشکل قانونی در رابطه با ملک وجود داشته باشد، این سامانه به شما نشان خواهد داد و در  

نتیجه می توان با استعالم سند ملک پیش از خرید آن از آخرین وضعیت سند ملکی اطالع حاصل کرده  

  .به درستی تصمیم گرفت و جهت خرید خانه اقدام کرد   و

 


