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 مقدمه 

انجام فرآیندهای مربوط به خدمات زمین و صدور مجوزهای حوزه اراضی و املاک نظیر واگذاری و تغییر کاربری اراضی 

ی های اجرایی، فرآیندمتقاضی و تبادل میان دستگاهساز، به شیوه سنتی و کاغذی و توسط خود  یا صدور پروانه ساخت و

 زمانبر و طاقت فرسا بوده است.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، جهت سهولت انجام این فرآیندها و با هدف کاهش سردرگمی متقاضیان گرامی و 

  کند.را فراهم می ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان خدمات زمینامکان کاهش هزینه و زمان ارائه این خدمات، 
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وارد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به  بایستمیابتدا  به منظور استفاده از سامانه درگاه متقاضیان خدمات زمین،

 .شد https://iraneland.ir آدرس

 شود.ای مشابه شکل زیر نمایش داده میصفحهنشانی صفحه مرورگر، ثبت شده و و یا لینک مورد نظر در بخش آدرس 

 

 نیزممدیریت سامانه پنجره واحد  -1 شکل

قرار ران در اختیار کارباحتمالی  در رفع مشکلات رسانیپاسخگوئی و کمک به منظورسامانه امکانات پشتیبانی  نکته:

از طریق  ،در هر مرحله توانندمی "شروع"گرفته است، کاربران بر حسب نیاز و با تکمیل فرم مشخصات پس از انتخاب کلید 

 در ارتباط باشند.پرسش و پاسخ برخط با کارشناسان پشتیبانی 

 مردمیسامانه درگاه متقاضیان  ثبت نام/ ورود بهلینک 

 پشتیبانی

https://iraneland.ir/
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   .شودنمایش داده میفرمی مشابه شکل زیر  "مردمی نام/ ورود به سامانه درگاه متقاضیان ثبت"لینک  با انتخاب

  

 مردمی  نام/ ورود به سامانه درگاه متقاضیان ثبتفرم  -2 شکل

 ثبت نام در سامانه .1

د. اقدام نمای "ورود با سامانه دولت من"و یا   "ثبت نام"تواند از طریق یکی از دو گزینه می متقاضی ،جهت ثبت نام

 :پردازیمادامه به شرح هر یک میدر 

  

  ثبت نام در سامانه -3 شکل

2 

1 
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 "ثبت نام"انتخاب گزینه  -1

، ندرجم مطابق با راهنمایبایست خواهد شد و متقاضی می فرم عضویت در سامانه نمایان ،"امن ثبت" نهیبا انتخاب گز

 را تکمیل نماید. آن

 

 نیخدمات زم انیفرم ثبت نام متقاض -4 شکل

 نکته:

 باشد.تکمیل فیلدهایی که با رنگ قرمز مشخص شده است اجباری می 

  باشد. متقاضیشخص  بایست متعلق بهثبت شده صرفا می همراه شماره تلفنمالکیت 

 باشد.امکان ثبت نام مجدد با درج کد ملی تکراری فراهم نمی 

 .رمز عبور موقت به شماره همراه ثبت شده متقاضی ارسال خواهد شد "ثبت نام" دکمهپس از تکمیل فرم و انتخاب 

 "ورود با سامانه دولت من"انتخاب گزینه  -2

 باشد.میتر به کارتابل های این روش دسترسی راحت و سریعیکی از مزیت

 باشد.می و دسترسی قابل مشاهده ذیلهای فرم "ورود با سامانه دولت من"پس از انتخاب گزینه 
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 ورود به سامانه دولت من -1 شکل

 شود.به شماره همراه متقاضی ارسال می پنج رقمی های مورد نظر، کد فعالسازیپس از تکمیل فیلد

 

 ارسال کد فعالسازی -6 شکل

 

 احراز هویت از طریق سامانه دولت من -1 شکل

 

************** 
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مراحل ثبت  https://my.gov.ir سامانه از طریق حراز هویتثبت اطلاعات، پس از ا بابا درج کد فعالسازی در سامانه و 

 رسد.مینام به اتمام 

 امنیت بیشتر نباید در اختیار سایر افراد قرار گیرد.  به منظور باشد و کد تایید، مختص کاربر می نکته:

 ورود به سامانه .2

د با ورو"،"ورود" های موجودروشتواند از طریق یکی از در صورتی که متقاضی قبلا در سامانه ثبت نام نموده باشد می

 پردازیم. ماید. در ادامه به شرح هر یک میاقدام ن" my.gov.irسایت "و  "سامانه دولت من

  

 ورود به سامانه  -8 شکل

 "ورود"انتخاب کلید   -1

ود در شانتخاب می "ورود"و سپس دکمه توسط کاربر تکمیل  کلمه عبور و کد امنیتی، کد ملیورود به سامانه  جهت

  باشد.کارتابل فراهم میدر این صورت امکان دسترسی به 

  باشد.الزامی می با این روشدر اختیار داشتن کلمه عبور  نکته:

 "ورود با سامانه دولت من"انتخاب کلید  -2

ز اباشد. )و درج در سامانه فراهم می پس از دریافت کد فعالسازی "ورود با سامانه دولت من"کلید از طریق  ورودنحوه 

 (صرف نظر شده است.در این بخش ذکر جزئیات بیشتر 

2 

1 

https://my.gov.ir/
https://my.gov.ir/
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گیرد و به همین جهت در هر بار صورت می )در مرحله ثبت نام(فقط یکبار پس از تکمیل اطلاعات احراز هویت  نکته:

 .باشدفراهم می ورود به سامانه ورود به سامانه صرفا با در اختیار داشتن کد فعالسازی قابلیت

 سایت دولت من -3

با  و "های ملی و استانیورود به سامانه"و انتخاب زیر منوی  سایت دولت منتواند با مراجعه به متقاضی میهمچنین 

 کلیک نماید. "سامانه پنجره واحد مدیریت زمین"بر روی گزینه  "سازمان فناوری اطلاعات"انتخاب 

 

 ورود به سامانه از طریق سایت دولت من/ انتخاب سازمان فناوری اطلاعات -9 شکل

 

 ورود به سامانه از طریق سایت دولت من -11 شکل

ه ورود با سامان"تواند از همان کلید در صورتی که متقاضی با سامانه دولت من ثبت نام نموده باشد جهت ورود می نکته:

اب با انتختواند باشد میرا داشته  "ورود"در غیر اینصورت اگر تصمیم ورود به کارتابل از طریق دکمه ، اقدام نماید "من

 وده و وارد کارتابل خود شود.موقت نمدرخواست دریافت رمز  "فراموشی رمز عبور"گزینه 

دقیقه( در مدت زمان استفاده از سامانه، مجددا فرم ورود نمایش داده خواهد شد و  11به دلیل توقف زیاد )بیش از  :نکته

 را تکمیل نماید.  مربوطهفرم بایست به جهت ادامه روند فعالیت خود در سامانه، متقاضی می

******* 

******* 

1 

2 

3 
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 فرم ورود مجدد در حین فعالیت در سامانه -11 شکل

 فراموشی رمز عبور .2-1

یچ ه "سامانه دولت من"و یا به دلیل ثبت نام از طریق  ده باشدنمورمز عبور خود را فراموش  ،متقاضیدر صورتی که 

رم و تکمیل ف "ورود به سامانهثبت نام/"در فرم  "فراموشی رمز عبور"گزینه  کلیک بر رویبا  رمز عبوری نداشته باشد،

 ماره همراه کاربر پیامک خواهد شد.به ش موقتکلمه عبور  مربوطه،

 

 رمز عبور یفراموشفرم  -12 شکل

 ود.اجباری خواهد بتوسط متقاضی عبور  تغییر کلمهعبور موقت،  به کارتابل با استفاده از کلمه ورودپس از تذکر: 

 مسدودی حساب کاربری .2-2

بار نام کاربری و یا رمز عبور خود را اشتباه وارد نماید، حساب کاربری متقاضی به  1در صورتی که متقاضی بیش از 

امانه ی سپشتیبانطریق  از توانمیمدت یک ساعت مسدود خواهد شد. جهت دسترسی به کارتابل پیش از اتمام زمان مقرر 

 اقدام نمود.به منظور رفع مسدودی 
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 مسدودی حساب کاربری -13 شکل

 تغییر شماره موبایل .2-3

تغییر شماره موبایل ثبت شده خود در این سامانه را داشته باشد، کافیست  قصد به هر دلیلی در صورتی که متقاضی

ت آن که مالکیشماره موبایل جدید  را انتخاب نموده و "تغییر شماره موبایل"گزینه  "ورود به سامانهثبت نام/ "در فرم  تا

  ثبت نماید.را شخص متقاضی باشد خود متعلق به 

  

 لیشماره موبا رییتغفرم  -14 شکل

 شماره موبایل جدید در این فیلد درج شود
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 پرتال  بهبازگشت  .2-4

 د.باشفراهم می "بازگشت به پرتال"با انتخاب کلید  پنجره واحد مدیریت زمیناصلی سامانه  امکان بازگشت به

 تکمیل اطلاعات ثبت نام .3

 تغییر رمز عبور  .3-1

ی خود شود، فرم تغییر رمز عبور نمایان خواهد شد و متقاضی در صورتی که متقاضی برای اولین بار وارد حساب کاربر

 د خود را انتخاب نماید.بایست مطابق راهنمای مندرج، رمز عبور جدیمی

 

 رمز عبور رییتغفرم  -11 شکل

 لازم به ذکر است که دسترسی به فرم تغییر رمز عبور در سه حالت امکان پذیر خواهد بود:

 جهت تکمیل اطلاعات کاربری و پس از اولین ورود به سامانه 

  موقت، پس از ورود به سامانهدر صورت فراموشی رمز عبور و دریافت رمز عبور 

 انتخاب آیکون تغییر رمز عبور در کارتابل 

 ثبت اطلاعات هویتی .3-2

پس از ثبت نام اولیه و ورود به سامانه، متقاضی ملزم به تکمیل اطلاعات هویتی خواهد بود. در صورتی که اطلاعات 

 ( هدایت خواهد شد.هویتی به درستی تکمیل و تایید شده باشد، به گام بعد )ثبت اطلاعات سکونت
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 یتیثبت اطلاعات هوفرم  -16 شکل

 ثبت اطلاعات سکونت .3-3

جهت ثبت اطلاعات سکونت کافیست تا متقاضی کد پستی محل سکونت خود را در فیلد مربوطه درج و بر روی دکمه 

 و تکمیل خواهند شد.کلیک نماید. لازم به ذکر است که مابقی فیلدها توسط سیستم استعلام  "ثبت"

 کارتابل کاربر نمایش داده خواهد شد. "تایید نهایی"در صورت صحت اطلاعات سکونت با کلیک بر روی گزینه  
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 ثبت اطلاعات سکونتفرم  -11 شکل

 کارتابل کاربر .4

 ای مشابه شکل زیر نمایش داده خواهد شد. پس از ورود به کارتابل، صفحه

 

 متقاضیانکارتابل صفحه اصلی  -18 شکل

***** 
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 پردازیم.ذیل به شرح هر یک میجدول ابزارهایی قرار گرفته است که در  ،در صفحه اصلی کارتابل

 موجود در سرصفحه کارتابل یابزارها یراهنما -1 جدول

 توضیحات عنوان آیکون ردیف

1  
 

 مشاهده و ویرایش اطلاعات هویتی و سکونت متقاضی پروفایل شخصی

2  
 

 - خروج از سامانه

3  
 

 - تغییر رمز عبور

4   
 جاریباز کردن صفحه 

 در تب جدید
- 

 صفحه قبل-صفحه بعد   1
توان بین صفحات مشاهده شده توسط از این آیکون میبا استفاده 

 کاربر گذر نمود.

 - صفحه اصلی   6

 شخصی پروفایل  .4-1

ویرایش "کلید  با کلیک بر رویخود را مشاهده و در صورت نیاز  تواند اطلاعات هویتی و سکونتدر این بخش کاربر می

 اقدام به ویرایش آنها نماید.  "پروفایل

 

 یشخص لیپروفا - 19 شکل

 

 

 آیکون دسترسی به پروفایل شخصی

 
***** 
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 :اتتذکر

رفا و ص د بودن، در این بخش قابل ویرایش نخواهثبت نام متقاضی هنگام استعلام شده به اطلاعات هویتی .1

 .جنبه نمایشی دارند

قوانین درج شده در این بخش  مطابق باخود را عکس پرسنلی فایل  تواندصورت تمایل، متقاضی میدر  .2

 نماید. بارگذاری

یک  کل "ثبت"دکمه بایست پس از درج کد پستی بر روی در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات سکونت، می .3

 د.به صورت خودکار تکمیل شونسایر فیلدها  ،استعلام و با یکد امنیت درجو پس از  نموده

 کلیک شود. "ذخیره"بایست بر روی دکمه مورد نظر میپس از انجام تغییرات  .4

 

 فرم ویرایش پروفایل شخصی -21 شکل

 
*********** 
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 های شخصیمشاهده و ثبت درخواست .4-2

 قرار یمتقاض اریاخت در "هادرخواست ستیل" و "درخواست ثبت" نهیگز دو کارتابل یاصل صفحه از بخش نیا در

 .است گرفته

 

 های شخصیمشاهده و ثبت درخواست -صفحه اصلی کارتابل -21 شکل

 ثبت درخواست .4-2-1

 .باشدمی الزامی شرایط مندرج در این بخش و متعهد بودن به جهت ثبت درخواست جدید، پذیرفتن

 

 ضوابط ثبت درخواست -22 شکل
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ش نمای پذیرفتن شرایطباشد. این مراحل پس از به شرح ذیل می یدرخواست جدید در حالت کلی دارای مراحل ثبت

 داده خواهند شد:

 تعیین نوع درخواست .1

 خدمات دارای طرح 

 مشخصات پروانه تاسیس یا موافقت اصولی 

 تعیین نوع مالکیت 

 خدمات بدون طرح  

 متقاضیان اطلاعات 

 تکمیل اطلاعات مالکیت .2

 تعیین موقعیت زمین .3

 بارگذاری مستندات .4

 تایید نهایی و دریافت کد رهگیری .1

 :های ثبت درخواستگامیک از هر  در رابطه باکلی  نکات

 باشد و در صورت عدم تکمیل آنها امکان گذر به گام بعد وجود نخواهد تکمیل موارد قرمز رنگ اجباری می

 داشت.

  ورودی متقاضی قرار  مقدارجهت استعلام و صحت سنجی  "ثبت"سبز رنگ  یبرخی از فیلدها دکمهدر کنار

تایید  امکان ،پس از تکمیل فیلد بر روی آن کلیک شود. در صورت عدم انجام این امر بایستگرفته است و می

 گذر از گام جاری وجود نخواهد داشت.فرم و 

 راهنمای تکمیل فرم  ،قرار گرفته است که با کلیک بر روی آن () در هر گام یک دکمه راهنما

 نمایش داده خواهد شد.

 بایست فارسی باشد.زبان صفحه کلید می 

ابتدا متقاضی اقدام به اخذ موافقت اصولی یا جواز تاسیس از مراجع  "دارای طرح"از نوع هایتذکر: برای درخواست

 ود در سامانه نماید.ذیربط نموده و سپس اقدام به ثبت درخواست خ
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 مراجع صدور موافقت اصولی یا جواز تاسیس در بخش راهنمای سامانه قرار گرفته است.راهنمای 

 تواند توسط متقاضی ثبت گردد در دو حوزه ذیل قرار دارد: هایی که میدرخواست

 خدمات دارای طرح  .1

 خدمات بدون طرح .2

 پردازیم:می در خدمات ارائه شده،ی موجود هادر ادامه به شرح جزئیات هر یک از گام

 ت دارای طرحاخدم .4-2-1-1

 باشد:شامل موارد ذیل می "خدمات دارای طرح"انواع 

 نسبت تربه منافع جادیا رینظ یلیدلا به بخواهد متقاضی که یصورت در: تغییر کاربری سازمان امور اراضی 

 .دینما ثبت سامانه در را خود درخواست ستباییم د،ینما اقدام آن مجاز نوع از خارج ملک از استفاده به

 یصولا موافقت ای یصنعت تیفعال کی سیتاس جوازمتقاضی،  که یصورت در سازمان امور اراضی: واگذاری 

 افتیدر ار یکشاورز تیفعال کی یاصول موافقت ای یدست عیصنا ای نقل و حمل ،یگردشگر تیفعال کی

 در را خود درخواست ستباییم، باشد داشته را یدولت هاینیزم در تیفعال انجام به لیتما و نموده

 .دینما ثبت سامانه

 تعیین نوع درخواست -1

  بایست نوع درخواست خود را تعیین نماید.گام، متقاضی می ایندر 

 

 تعیین نوع درخواست-ثبت درخواست -23 شکل

 باشد:به شرح ذیل می "دارای طرح"انتخاب نوع خدمت در صورت موجود  اقدامات
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 شود.می توسط متقاضی تعیین "عنوان طرح"فیلد  .1

به صورت اتوماتیک برای  ،تعیین شده مطابق با عنوان طرح دارای خدمت "گروه طرح"و  "نوع درخواست" .2

 .شودمتقاضی نمایش داده می

قت دستگاه صادرکننده مواف( فیلد های قبلی دارمپروانه تاسیس یا موافقت اصولی) فعال نمودن چک باکسبا  .3

 . شوداصولی نمایش داده می

مجوز امکان تامین آب دارم/ مجوز رعایت شرایط زیست محیطی و ) چک باکس سایر موارد ،در صورت نیاز  .4

 خواهد شد.تکمیل فیلدهای مربوطه  فعال و (بررسی اثرات زیست محیطی اجرای طرح دارم

 

 خدمت دارای طرح -درخواستثبت  -24 شکل

ص و مشخ "های قبلی دارم پروانه تاسیس یا موافقت اصولی"عدم فعال نمودن چک باکس مربوط به در صورت  نکته:

 نخواهد داشت.نمودن دستگاه صادر کننده موافقت اصولی امکان گذر به گام بعد وجود 

 باشد:ترتیب ذیل می بهخدمت دارای طرح  صورت انتخاب در ی روند ثبت درخواستادامه

 مشخصات پروانه تاسیس یا موافقت اصولی -2
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پروانه تاسیس یا موافقت اصولی دارد، این گام نمایش تعیین نماید که  دارای طرحنوع خدمت را  متقاضیدر صورتی که 

 که متقاضیبرای خدمات دارای طرح داده خواهد شد. لازم به ذکر است که بر مبنای دستگاه صادر کننده موافقت اصولی 

 ه است، فیلدهای این بخش متفاوت خواهد بود.انتخاب نمود

 

 مشخصات پروانه تاسیس یا موافقت اصولی -ثبت درخواست -21 شکل

 تعیین نوع مالکیت -3

 

 تینوع مالک نییتع-ثبت درخواست -26 شکل

ضی توسط متقا و فعالهای مرتبط با مورد انتخابی فیلد، مالکیت زمین درخواستینوع لازم به ذکر است با انتخاب 

 شود.تکمیل می

 تکمیل اطلاعات مالکیت -4

ناسب متبایست اطلاعات مالکیت تکمیل گردد. لازم به ذکر است که فرم نمایش داده شده در این گام در این گام می

 متفاوت خواهد بود. انتخاب شده استنوع مالکیتی که توسط متقاضی در گام قبل  با
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 تیاطلاعات مالک لیتکم -21 شکل

 تعیین موقعیت زمین -1

 . گردد تعیین موقعیت طرحو بایست مختصات مکانی زمین می گامدر این 

 

 تعیین موقعیت زمین -28 شکل

موقعیت "با عنوان  انتخاب شود، تنها یک پلیگون برای متقاضی واگذاریدر صورتی که نوع درخواست از نوع  نکته:

 شود.نمایش داده می "زمین اصلی
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 ورود مختصات مکانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: جهت یهای مختلفروش

 فایل مختصات مکانیبارگذاری  .1

شود. لازم به ذکر است که فایل مورد نظر میبا انتخاب این گزینه، امکان بارگذاری فایل مختصات مکانی فراهم 

 باشد.  dwgو یا  kml ،kmz ،shapeهای به یکی از فرمت بایستمی

 (X ,Yمکانی به صورت )ثبت مختصات  .2

 ثبت شوند.متناسب با نیاز تنظیم و مختصات نقاط  "ورودی"و  "نوع"در این مورد باید دو فیلد 

 :نوع 

 دد.انتخاب گر نقاطمختصات  نوعبایست در ابتدا ورود مستقیم نقاط میجهت ثبت مختصات مکانی با استفاده از 

 Decimal Degree: ییایو عرض جغراف ییایطول جغراف Lat-Lng 

 UTM : مختصات جغرافیایی بر اساسx-y-zone 

 :DMS جغرافیایی بر اساس درجه، دقیقه و ثانیه مختصات 

 :ورودی  

 Table: ثبت نقاط به صورت تک به تک 

 Textباره: ثبت نقاط به صورت یک 

 راهنمای ابزارهای ثبت مختصات -2 جدول

 توضیحات آیکون ردیف

 افزودن ردیف جدید جهت ثبت نقطه  1

2 
 

 )حذف تمام نقاط( هاحذف تمام ردیف

3 
 

 مورد نظر )نقطه( حذف سطر 

 
 )ایجاد سطر جدید در پایین سطر مورد نظر( انتقال به پایین

 
 )ایجاد سطر جدید در بالای سطر مورد نظر( انتقال به بالا

 بارگذاری مستندات -6

 شود.میناد و مدارک مطابق با قوانین مندرج، بارگذاری یر اسکن اسگام فایل تصودر این 
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 مستندات یبارگذار -29 شکل

در هر مرحله امکان بازگشت به مرحله قبل به منظور بررسی اطلاعات به ثبت رسیده با کلیک بر روی گزینه  نکته:

 باشد.فراهم می "مرحله قبل"

 تایید نهایی و دریافت کد رهگیری -1

 ر اینغی ، درکلیک شود "تایید نهایی" بر روی کلید صحت اطلاعات ثبت شدهی از بررس بایست پسیم گام آخردر 

 د.را ویرایش نمو و اطلاعات بایست به مرحله مورد نظر بازگشتهمیصورت 
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  یینها دییتاخدمت دارای طرح /  -31 شکل

ای هته و کد رهگیری درخواست به همراه گام، مراحل ثبت درخواست پایان یاف"تایید نهایی"با کلیک بر روی گزینه 

 شود.به درخواست متقاضی، به صورت نموداری نمایش داده می پیش رو جهت بررسی و پاسخ
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 یریکد رهگ افتیدر -31 شکل

 خدمات بدون طرح .4-2-1-2

 باشد:شامل موارد ذیل می "خدمات بدون طرح"انواع 

 (یشهرساز و راه 12 ماده ونیسیکم) یاراض تینوع نییتع استعلامات به پاسخ 

 روستاها یهاد طرح محدوده - تیوضع حدود نییتع استعلام به پاسخ 

 ت منابع طبیعی(اات ملی و مستثنیات )صدور گواهی مستثنیات توسط اداراستعلام به پاسخ 

 (ییروستا پروانه) یادار ای یتجار ،یمسکون یبنا احداث 

 ارائه لیست را با توجه به عنوان خدمت بایستمیانتخاب شود در این صورت  بدون طرح صورتی که نوع خدمت،در 

 پرداخته شده است:مختصری در این خصوص . در ادامه به تشریح شده تعیین نمود

 تعیین نوع درخواست -1

 راه و شهرسازی( 12ی )کمیسیون ماده اراض تینوع نییتع استعلامات به پاسخ 

راه و  12)کمیسیون ماده  یاراض تینوع نییتع استعلامات به پاسخ"خدمت بدون طرح با عنوان در صورتی که 

 شود.فرمی مشابه شکل زیر نمایش داده می ،انتخاب شود "شهرسازی(
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 انتخاب خدمت بدون طرح -32 شکل

 د.بومتفاوت خواهد تعیین شده،  "عنوان خدمت" متناسب با ،درخواستثبت روند ها جهت ادامه فیلدتکمیل  نکته:

لاعات اط"فرم ذیل در  های بعد خواهد شد.وارد گام "تایید و ادامه"با کلیک بر روی گزینه  هاتکمیل فیلدمتقاضی با 

 .شودنمایش داده می "متقاضیان

 اطلاعات متقاضیان -2

 

 اطلاعات متقاضیان -33 شکل

ود، در شهای بعد اجرا میگام "تایید و ادامه"در صورتی که متقاضی خود شخص باشد )اصیل( با انتخاب گزینه نکته: 

ند استعلام س"بایست بر روی گزینه جهت ادامه روند ثبت درخواست می "وکیل"غیر اینصورت با فعال شدن چک باکس 

 موجود امکان ورود به گام بعد فراهم گردد.های کلیک نموده تا پس از استعلام و سپس نمایش فیلد "وکالت

 متفاوت خواهد بود. "اطلاعات متقاضیان"فرم  ،در گام قبل "عنوان خدمت"با توجه به انتخاب  لازم به ذکر است

 ای دیگر از فرم اطلاعات متقاضیان در ذیل شرح داده شده است.نمونه
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 شود.متقاضی نمایش داده میانتخاب شود فیلد سمت در صورتی که متقاضی خود شخص نکته: 

 

 سمت متقاضی - 34 شکل

 ورتدر ص وهای مرتبط با آن فعال و پس از استعلام ین سمت متقاضی فیلدیهر یک از موارد موجود جهت تع انتخاببا 

 .شودهای بعد اجرا میگام "تایید و ادامه"گزینه  صحت اطلاعات وارد شده با کلیک بر روی

تخاب لیست متقاضیان با ان "متقاضیان استعلام بیش از یک نفر هستند"چک باکس با فعال شدن در غیر اینصورت  

 قابل دسترس خواهد بود. مرتبطو تکمیل فیلدهای  "افزودن متقاضی"دکمه 

 

 نوع متقاضی)حقوقی( -31 شکل

سرویس سازمان ثبت اسناد از طریق وب شخص حقوقی مذکور، "ثبت"و کلیک بر روی گزینهپس از درج شناسه ملی 

 شود.میداده مایش ن در لیست متقاضیان ،و در صورت تایید و صحت آن استعلام شده و املاک کشور
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 نوع متقاضی )حقیقی( -36 شکل

و  موقعیت زمین، بارگذاری مستندات و تایید نهایی تعیینتکمیل اطلاعات مالکیت، ) به دلیل تشابه سایر مراحل نکته:

  صرف نظر شده است.این بخش در از ذکر جزئیات  "دارای طرح"خدمات نوع با  دریافت کد رهگیری(

 .متفاوت خواهد بود نوع انتخاببا توجه به  های هر بخشفیلدلازم به ذکر است مغایرت در 

 روستاها یهاد طرح محدوده - تیوضع حدود نییتع استعلام به پاسخ 

 "روستاها یهاد طرح محدوده - تیوضع حدود نییتع استعلام به پاسخ"خدمت بدون طرح  عنوانهای موجود در امگ

  باشد.می "راه و شهرسازی( 12ی )کمیسیون ماده اراض تینوع نییتع استعلامات به پاسخ"های موجود در مشابه گام

 گیرد.ادامه مراحل صورت می زیرگروه درخواست در این بخش تعیین شده و

 

 پاسخ به استعلام تعیین حدود وضعیت/محدوده طرح هادی روستاها -تعیین زیر گروه درخواست -31 شکل

 باشد.الزامی نمی" بارگذاری مستندات"بارگذاری فایل تصویر پرسنلی در بخش 
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 گواهی مستثنیات توسط ادارت منابع طبیعی(ات ملی و مستثنیات )صدور استعلام به پاسخ 

 باشد.اندازی میباشد و در حال تکمیل و راهاین نوع خدمت موقتا قابل ارائه نمی

 (ییروستا پروانه) یادار ای یتجار ،یمسکون یبنا احداث 

انتخاب شود،  "(ییروستا پروانه) یادار ای یتجار ،یمسکون یبنا احداث "خدمت بدون طرح با عنوان در صورتی که 

 (شود.مشابه شکل زیر نمایش داده می فرم مربوطه)تعیین شود.  "عنوان و نوع درخواست"بایست می

 

 پروانه روستایی -38 شکل

ه از ذکر جزئیات صرف نظر شد ،باشد. به دلیل تشابه مراحلهای بعد فراهم میها امکان گذر به گامپس از تکمیل فیلد

 است.

توان با مراجعه به سامانه و ورود با می هامدیریت درخواستیا و   جهت پیگیری مراحل رسیدگی به درخواست نکته:

 نمود.نام کاربری و گذرواژه خود، آخرین وضعیت را در قسمت )لیست درخواست ها( مشاهده 

 هالیست درخواست .4-2-2

 .مشاهده و پیگیری نمایدهای خود را تواند لیست درخواستدر این بخش کاربر می
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 هادرخواست ستیل -39 شکل

 با توجه به وضعیت درخواست، رنگ بندی به صورت زیر خواهد بود:

 :متقاضی و تایید سازمان امور اراضیثبت نهایی نشده، انصراف  سفید 

 :درخواست در حال بررسی زرد 

 :تکمیل مدارک/ تایید شرایط آبی 

 :رد درخواست قرمز 

 :تایید درخواست( صدور مجوز سبز( 

 باشد.طبق جدول ذیل می های موجود در لیستراهنمای ابزار

 ستیل یابزارها یراهنما -3 جدول

 توضیحات عنوان آیکون ردیف

1   
تعداد سطرهای قابل 

 هر صفحه نمایش در
- 

2   
تعداد صفحات و 

 شماره صفحه جاری
- 

3   
 پیمایش بین صفحات

 لیست

ها به ترتیب از راست به آیکون یک ازروی هر بر با کلیک 

بازگشت به یک صفحه "، "بازگشت به صفحه اول"چپ 

******** 

******** 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

**********

** 
******* 

******* 

******* 
******* 

********** 
******** 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 

******* 
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 "صفحه آخررجوع به "و  "رجوع به یک صفحه بعد"، "قبل

 باشد.امکان پذیر می

4   
جستجوی صفحه 

 دلخواه

با کلیک بر روی دکمه  از درج شماره صفحه دلخواه،پس 

 خواهد شد. نمایش دادهسبز رنگ، صفحه مورد نظر 

1  
 

 هامدیریت ستون

/عدم نمایش نمایش دسترسی به تنظیمات لیست همچون

فریز نمودن ستون دلخواه جهت نمایش به صورت ها، ستون

 . و ... ثابت

 اعمال شده بر روی لیست حذف کلیه فیلترهای حذف فیلتر   6

 جستجوی پیشرفته   1

ای هبا استفاده از این نوع جستجو که شامل تمام سر ستون

ر دلخواه فیلتتوان لیست را بر اساس موارد می ،لیست است

 نمود.

8   

نحوه چیدمان سطرها 

بر اساس ستون مورد 

 نظر

به صورت  در این قسمت امکانات مرتب سازی لیست

مقدار برای  ناموجود بودنصعودی/ نزولی و یا موجود/

 .باشدامکان پذیر می سرستون مورد نظر

9  

ت
لیا

عم
 

 های مربوطههای دریافتی از سازمانلیست پاسخمشاهده  مشاهده پاسخ 

 
 مشاهده دلایل رد درخواست دلیل رد

 های انجام شده و نتیجه آنهامشاهده لیست استعلام هامشاهده استعلام 

 کارچرخه  
مشاهده نمودار چرخه کار جهت اطلاع از وضعیت روال 

 بررسی درخواست 

 - خاتمه چرخه کار 

 
ویرایش اطلاعات 

 درخواست

ویرایش اطلاعات مشاهده و با استفاده از این ابزار امکان 

 باشد.فراهم می درخواست

 نمایش 
 جزئیات درخواست مورد نظر تواناز این ابزار میبا استفاده 

 نمود.را مشاهده 

 - حذف درخواست 
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 از این ابزارها پرداخته شده است:برخی به شرح در ادامه 

 هامدیریت ستون .4-2-2-1

 و /عدم نمایشهمانند نمایش های لیستستونبر روی  امکان اعمال تنظیمات "هامدیریت ستون" ابزار استفاده ازبا 

 ست.ا( فراهم های اولیه جهت دسترسی آسانانتخابی در ستون یها)ثابت نمودن ستونمورد نظر سر ستون نمودن فریز یا

 تنظیمات ذخیره شود. فعال و چک باکس مربوط به ستون، ی مذکور کافیستهایک از ویژگی فعال نمودن هر جهت

 اشند.بقابل تشخیص می مجزا شده و ،است لیستدر سمت ر های فریز شده با رنگ طوسیلازم به ذکر است که ستون

 

 هاستون تیریمد -41 شکل

 

 فریز نمودن ستون ها -41 شکل

 جستجوی پیشرفته .4-2-2-2

 را بر اساس مقادیر مورد نظر فیلتر نمود. توان لیستمی "جستجوی پیشرفته" ابزار با استفاده از

 هاکون دسترسی به ابزار مدیریت ستونآی
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 جستجوی پیشرفته -42 شکل

 مشاهده پاسخ .4-2-2-3

 مشاهده نمود. و دسترسی یافته فرم جزئیات نوع درخواستتوان به می "نمایش نوع درخواست"ابزار  با استفاده از

 

 آیکون دسترسی به ابزار مشاهده پاسخ -43 شکل

 

 نوع درخواستمشاهده  -44 شکل

 را مشاهده نمود. نوع درخواستتوان جزئیات با کلیک بر روی آیکون چشمی در ردیف مورد نظر می

 دلیل رد .4-2-2-4

  د.را مشاهده نمو علتتوان می "دلیل رد"ابزار با استفاده از باشد،  صورتی که با درخواست متقاضی موافقت نشدهدر 

 آیکون دسترسی به ابزار جستجوی پیشرفته

 مشاهده پاسخدسترسی به ابزار آیکون 

****** 
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 "دلایل رد درخواست"نمایش -41 شکل

 هامشاهده استعلام .4-2-2-1

  های انجام گرفته و نتایج آنها قابل مشاهده است.لیست استعلام ،"هامشاهده استعلام"ابزار با استفاده از 

 

 هالیست استعلام -46 شکل

 د.باشفراهم میپس از کلیک بر روی علامت چشمی مقابل استعلام مورد نظر امکان دسترسی به نتیجه استعلام 

 آیکون دسترسی به ابزار دلیل رد

 هامشاهده استعلام آیکون دسترسی به ابزار

*************** 
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 مشاهده نتیجه استعلام -41 شکل

 چرخه کار .4-2-2-6

قابل مشاهده  به صورت نموداری های انجام شده و پیش رو جهت بررسی درخواستگام "چرخه کار"ابزار با استفاده از 

 است. 

 

 چرخه کارفرم  -48 شکل

 آیکون دسترسی به ابزار چرخه کار
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 مشاهده درخواست مورد نظر .4-2-2-1

 توان جزئیات درخواست مورد نظر را مشاهده نمود.می "نمایش"ابزار استفاده از با 

 

 مشاهده درخواست -49 شکل

 هااطلاعات آماری درخواست .4-3

 ها وجود دارد. آمار تعداد درخواست در هر یک از وضعیتامکان مشاهده در این بخش از کارتابل، 

 نمایشآیکون دسترسی به ابزار 
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 هااطلاعات آماری درخواست -11 شکل

 های سایر اشخاصمشاهده و ثبت درخواست .4-4

ت به بایسابتدا می حقوقی( را داشته باشد، )حقیقی یا درخواست برای افراد دیگریقصد ثبت  ،صورتی که کاربر در

مشاهده و ثبت "برای این منظور پس از ورود به کارتابل شخصی خود، در بخش کارتابل موکل خود دسترسی یابد. 

 نماید.را انتخاب می "مشاهده"گزینه  "های سایر اشخاصدرخواست
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 های سایر اشخاصمشاهده و ثبت درخواست -11 شکل

 باشد.ین قابل مشاهده میدر این بخش، لیست موکل

 

 لیست موکلین -12 شکل

 دسترسی به کارتابل موکل .4-4-1

در باکس موکل مورد نظر، کارتابل وی قابل دسترسی  "مشاهده و ثبت درخواست"با انتخاب گزینه در لیست موکلین، 

 خواهد بود.
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 کارتابل موکل -13 شکل

 ، کاربر به کارتابل شخصی خود هدایت خواهد شد."بازگشت به پروفایل شخصی"در صورت انتخاب گزینه 

 افزودن موکل حقوقی .4-4-2

شود. پس از ثبت شناسه ، فرم ثبت اطلاعات شخص حقوقی نمایش داده می"افزودن شخص حقوقی"با انتخاب گزینه 

 دد.گراسه ملی و وکالت نامه بررسی می، صحت شن"استعلام ثبت اسناد"و یا  "ثبت"ملی، با کلیک بر روی گزینه 

 

 ثبت موکل حقوقی -14 شکل

 د.نمایش داده خواهد ش فرم ثبت اطلاعات شخص حقوقیدر صورت تایید استعلام صورت گرفته از سازمان ثبت اسناد، 

 لینک بازگشت به پروفایل شخصی
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 فرم ثبت اطلاعات شخص حقوقی -11 شکل

گزینه  وده ورا وارد نم "رمز تصدیق اصالت"و  "شناسه یکتای سند"بایست فیلدهای مربوط به کاربر می بخشدر این 

در صورت صحت اطلاعات ثبت شده، موکل حقوقی به لیست موکلین کاربر، افزوده  .را انتخاب نماید "استعلام ثبت اسناد"

 خواهد شد.

 فهرست وکلا .4-1

یل تواند اطلاعات وکنامه رسمی، به شخص دیگری وکالت داده باشد، در این بخش میصورتی که کاربر، طبق وکالتدر 

  خود را ثبت نموده و به وی امکان دسترسی به کارتابل خود را بدهد.
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 فهرست وکلا -16 شکل

 

 لیست وکلا -11 شکل

 فرم مربوطه نمایش داده خواهد شد. "افزودن وکیل"با انتخاب گزینه جهت افزودن اطلاعات وکیل جدید، 
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