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 امکانبرداری از بهره تشریح مراحل

دریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در 

 مجلس تفکیکینامه با صورتد تقسیماسنا



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 1صفحه  

 

 مقدمه -9

سناد از تاریخ     سمی در بیش از    به 62/62/2936سامانه ثبت الکترونیک ا سناد   0666صورت ر دفترخانه ا

برداری قرارگرفته اسممتا از ایت تاریخ تنمیو و صممتور تمامی اسممناد رسمممی و ارا ه  رسمممیم مورد بهر 

سمی به   سناد ر صورت م    ختمات ثبتی در دفاتر ا سامانه  سنت  ردا پذییصورت الکترونیکی و از طریق ایت 

شودا به  یکی از انواع اسناد رسمی است که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنمیو و صادر می        نامهتقسیو 

 نامه به سه دسته تقسیو شت  استا ایت سه دسته شامل         طور کلی در سامانه ثبت الکترونیک اسنادم تقسیو   

سیو    سناد تق صورت ا سیو نامه با  سیو صورت نامه بتون مجلس تفکیکیم تق نامه اموال مجلس تفکیکی و تق

سناد تقسیو    منقول استا  نامه مجلس تفکیکیم به ایت گونه است که تقسیو  نامه با صورت تنمیو و صتور ا

صورت  صورت   ادارات ثبت امالک تنمیو می یمجلس تفکیکبر مبنای  مجلس شودا پیش از ایت اطالعات 

ستی در     صورت د سناد   به  یافت فرآینت درمکانیز  کردن شتا به منمور  وارد می سامانه ثبت الکترونیک ا

سیوم  صورت  اطالعات قطعات تق  مجلس تفکیکیم از طریقایت امکان فراهو گردیت تا اطالعات مربوط به 

صورت الکترونیک       سیو به  شودا اخذ اطالعات قطعات مورد تق شتت  از نو مسرویس الکترونیک دریافت 

 متون حقوقی سنت تنمیمی جلوگیری می کنت امجتد صورت مجلس تفکیکی در شرایط 

سناد    برداری کامل سنت تقسیو  انتازی و بهر را  نامه با صورت مجلس تفکیکی در سامانه ثبت الکترونیک ا

 به سیستو جامع امالک  جزییات تقسیو نامه  اطالعات گیردا در فاز نخستم ارسال   در چنت فاز صورت می 

 اختیاری استانیز در ایت فاز مجلس تفکیکی انتخاب صورت اگیردصورت نمی

 

 نامهاهداف توسعه سند تقسیم -2

 نامه به شرح زیر است:اهو دستاوردها و مزایای اقتامات انجام شت  در راستای توسعه سنت تقسیو

 مجلس تفکیکینامه با صورتتسریع و سهولت در تنمیو سنت تقسیو -

 مجلس تفکیکیاطالعات صورت  جلوگیری از ورود اشتبا -



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 2صفحه  

 

 تخصیص قطعات مورد تقسیو به مالکیت -

 برای قطعات مورد تقسیوانتقال امکان ارسال  -

 

 سنادا الکترونیک ثبت سامانه در نامهکالن تنظیم و صدور سند تقسیم فرآیند -3

در  سنت  یتادربرگیرنت  نحو  تنمیو و صتور   تفکیکی مجلسصورت  با نامهتقسیو  سنت  تنمیوفراینت کالن 

  سمجلصممورت با نامهتقسممیو سممنت تنمیودر یک نمای کلی فراینت  زیرا نمودار وضممعیت مطلوب اسممت

 :دهترا نشان می تفکیکی
 

 
 تفکیکی مجلسصورت با نامهتقسیم سند تنظیم کالن فرایندنمودار  -یکنمودار 

 



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 3صفحه  

 

دامه با شممودا در اسممنت آزاز میمجلس تفکیکیم با انتخاب نوع نامه با صممورتفرآینت تنمیو سممنت تقسممیو

سممت بایشممودا در گام بعتی میانتخاب اسممتعالم و تا یت اطالعات صممفحه اولیهم فرم پرونت  سممنت باز می

ضروری و ثبت اولیه پرونت  اقتام کردا بعت از ثبت اولیه ایت امکان برای     سبت به تکمیل اقالم اطالعاتی  ن

  مجلس تفکیکی اقتام کنتایل اطالعات صورتشود تا نسبت به اخذ و تکمکاربر فراهو می

 

 الکترونیک ثبت سامانه در نامهتشریح مراحل تنظیم و صدور سند تقسیم -4

 اسناد

 زیر است: های اصلیمجلس تفکیکی شامل گامنامه با صورتفرآینت تنمیو سنت تقسیو

 (سنت تنمیو اول صفحه) اولیه اطالعات وسنت  نوع انتخاب -

 سنت ضروری و اولیه اطالعات ورود -

 امالک جامع بانک از شت  تفکیک قطعات اطالعات دریافت -

 مربوطه قطعات به منضمات تخصیص -

 تقسیو مورد قطعات بنتیسهو تعییت -

 سنت نهایی تا یت و تکمیلی اقتامات -

 

ضیحات الزم در رابطه با نحو  ورود         ست و تو شت  ا شریح هر یک از ایت مراحل پرداخته  در ادامه به ت

 نامه با صورت مجلس تفکیکی ارا ه شت  استا اطالعات و صتور سنت تقسیو

سامانه   بایست بعت از ورود به بخش تنمیو سنت  می متفکیکی مجلس صورت  با نامهتقسیو سنت  تنمیو  برای

سنادم  سیو   »سنتم گزینه  در فرم نوع  ثبت الکترونیک ا صورتمجلس تفکیکی سنت تق ( 222)با کت  «نامه با 

 :انتخاب شود زیرمطابق شکل 

 



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 4صفحه  

 

 
 فرم انتخاب نوع سند -1شکل 

 

متناسممب با تعتاد مالکیتم پاسممخ  در بتو تنمیو ایت نوع اسممنادم بعت از انتخاب نوع سممنتم الزم اسممت  

ستعالم  شودا ا سنت و      های الزم انتخاب  سنت نمیر انتخاب نوع  صفحه اولیه تنمیو  بعت از تکمیل اطالعات 

 بایست با فشردن کلیت تا یت نسبت به ادامه رونت صتور سنت اقتام کرداهای مورد نیازم میاستعالم

 طالعاتی ضروری سنت در سامانه وارد و ثبت اولیه شودا بایست اقالم اپرونت م ابتتا میتشکیل بعت از 

شکل  در ادامه  شردن کلیت  زیرمطابق    "از بانک جامع امالک شت   تفکیک قطعاتدریافت اطالعات "م با ف

مجلس تفکیکی و قطعات مورد صورت اطالعات  "سایر مشخصات ثبتی   "و  "مال مورد تقسیو "در بخش 

 :دگردتکمیل میو از طریق ارتباط الکترونیک با بانک جامع امالک به صورت خودکار  تقسیو

 



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 5صفحه  

 

 
 دریافت اطالعات قطعات تفکیک شده از بانک جامع امالک -2 شکل

 

 

قطعات مورد "ی تحت عنوان فرم یرزدر نسممخه جتیت سممامانه ثبت الکترونیک اسممنادم   زیرطبق شممکل 

 :اضافه شت  است "تقسیو

 

 
 زیرفرم قطعات مورد تقسیم -3 شکل



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 6صفحه  

 

 

مطابق آنچه در شکل فوق آمت  استم زیرفرم قطعات مورد تقسیو شامل اطالعات مشخصاتم حتودم 

 بنتی قطعات استامنضمات و سهو

بایسممت به قطعات می منضممماتپس از تکمیل خودکار اطالعات قطعات مورد تقسممیوم هر یک از 

شکل       شودا  صیص داد   صیص   زیر)آپارتمان( مربوطه تخ ضمات بخش مربوط به تخ   عاتقط به من

 :دهترا نشان می مربوطه

 

 
 بخش مربوط به تخصیص منضمات قطعات مربوطه -4 شکل

 

ه آپارتمانی ک"یک روی منضماتم زیر منوی  کلپس از مطابق آنچه در شکل فوق نمایش داد  شت  استم    

ست  ضمات و ملک مورد نمر  فعال می "پارکینگ متعلق به آن ا عریف تگرددا در ایت بخش ارتباط بیت من

 :گرددمی



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 7صفحه  

 

شکل      مهر یک از قطعات مورد تقسیو به جز منضمات  بایست مالک  میدر ادامه  شودا طبق   رزیمشخص 

 :بنتی اقتام کردتوان نسبت به سهواز بخش سهو مالکیت از قطعه انتخاب شت  می

 

 
 بندی قطعات مورد تقسیمسهم بخش مربوط به -5 شکل

 

ستم      شت  ا شکل فوق نمایش داد   سهو مالکیت از  "پس از کلیک روی ملکم زیر منوی مطابق آنچه در 

 گرددای تعییت میبنتسهونحو  گرددا در ایت بخش فعال می "آپارتمان انتخاب شت 

 شودا طبق روال گذشته انجام می مسایر اقتامات مربوط به تنمیو سنت فوق پس از انجام مراحل

 

 

ضیح   سناد در منوی     تو سامانه ثبت الکترونیک ا سیو ": در  صورت مجلس  "م منوی  "مال  مورد تق متت 

 اطالعات قطعات مورد تفکیک به صورت زیر قابل ویرایش نمایش داد  می شودا "تفکیکی



 

 برداری از امکانتشریح مراحل بهره

 لس تفکیکیمجنامه با صورتسناد تقسیمدریافت الکترونیک اطالعات صورتمجلس تفکیکی در ا
 

 

 8صفحه  

 

 
 بخش مربوط به متن صورتمجلس تفکیکی -6 شکل

 

صیه می   صورتمجلس تفکیکی در      بنابرایت اکیتاً تو سیو و یا کپی متت  شود از تکرار اطالعات قطعات تق

 متت حقوقی سنت اجتناب شودا

 

ضمات در     تذکر مهم: سیم به همراه من سخه تمامی اطالعات مربوط به قطعات مورد تق ی مختلف هان

 شود.می نویس، پشتیبان و نهایی،چاپعم از پیشسند اچاپ 

  


