
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

تمان امور به دپار توسط مالك به تهيه نقشه تفكيك آپارتمان ارسال درخواست و مدارك مربوط
تفكيكي آپارتمانها

انتفكيك آپارتمتهيه نقشهفرايند ثبت درخواست  

بله

از طريق سامانهمالكتوسطپرداختيفيشارسال

 ارسال نامه ارجاع كار و فايل عرصه ملك مورد نظر به مهندس نقشه بردار از طريق سامانه 

 آيا مدارك مورد تاييد مي باشد؟

خير

 از طريق سامانهسازمان به مالكپرداختيحق الزحمه مهندس ومبلغ ارسال 

ياعالم نواقص به مالك در تيكت ارسال  

ارسال نسخه فيزيكي نقشه تفكيكي توسط مهندس 
 مستقر در اداره ثبت  سازمان نماينده نقشه بردار به

 ارسال مدارك ذيل توسط مالك
 الزامي مي باشد :

شماره همراه  مالك – 1  
ه نامه اداره ثبت اسناد و امالك ب – 2

 همراه شماره فايل عرصه 
الكيتتصوير برابر با اصل سند م – 3  
تصوير برابر با اصل پروانه  – 4

 ساختماني 
ايان تصوير برابر با اصل گواهي پ – 5

 كار ساختمان
و روي  تصوير برابر با اصل پشت  - 6

 كارت ملي مالك و يا وكيل وي به
التنامه انضمام تصوير برابر با اصل وك  

اري تصوير صفحه اول نقشه معم – 7
 تاييد شده ، ممهور به مهر سازمان و

 شهرداري  

نقشه تفكيكي ملك به انضمام صورتجلسهارسال فايل
 در سامانه سازمان توسط مهندس نقشه بردار



  به صورت الكترونيكي  گردش كار اخذ مدارك جهت تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمانها      

 http://online.nezam‐hormozgan.comورود به سامانه ارسال درخواست از طريق لينك  -1

سپرده تا در مراحل بعدي  در مرحله اول جهت ورود به سيستم ابتدا ثبت نام نموده و نام كاربري و كلمه عبور را به خاطر - 2     
  جهت ورود به سيستم از آن استفاده نماييد . 

صفحه مربوطه را تكميل نموده و در انتها مدارك  جهت ثبت درخواست بر روي گزينه ارسال تيكت جديد كليك كرده و سپس-3
  مورد نياز را در قسمت افزودن فايل ، اضافه نماييد .

امور تفكيكي آپارتمانها دپارتمان مورد نظر را را تايپ نموده و "   تهيه نقشه تفكيكي آپارتمان " عبارت در قسمت موضوع تيكت -4
 انتخاب نماييد.

در اين مرحله معرفي نامه اداره ثبت اسناد و امالك ، تصوير برابر با اصل سند مالكيت ، تصوير برابر با اصل پروانه  -1تبصره 
ساختماني ، تصوير برابر با اصل گواهي پايان كار ساختمان ، تصوير برابر با اصل پشت و روي كارت ملي مالك و يا وكيل وي به 

مه و همچنين تصوير صفحه اول نقشه معماري تاييد شده ملك ، ممهور به مهر سازمان و انضمام تصوير برابر با اصل وكالتنا
  شهرداري را در قسمت افزودن فايل اضافه نماييد.   

ارائه اصل و يا برابر با اصل نقشه معماري تاييد شده ملك ، ممهور به مهر سازمان و شهرداري در زمان بازديد به  - 2تبصره 
  لزامي مي باشد . مهندس نقشه بردار ا

  بعدي نگهداري نماييد.رهگيريهاي ايجاد شده توسط سيستم را جهت  پيگيريشماره  -3تبصره 

، حق الزحمه مهندس ، همچنين شماره كارت يا  سازمانبه حساب پرداختي  نام مهندس نقشه بردار منتخب ، ميزان مبلغ -5
  ست كننده ارسال مي گردد.به پنل كاربري فرد درخوا شماره حساب مهندس انتخاب شده

بانك نزد  6280-2313-3583- 1714شماره كارت يا  420000038604شماره حساب را به مبلغ پرداختي به حساب سازمان -6
و حق الزحمه مهندس را به شماره كارت يا شماره حساب وي كه قبالً در به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان هرمزگان  مسكن

پرداختي را در درخواست ( تيكت ) قبلي  هايز نموده و تصوير فيشكننده اطالع رساني گرديده ، واري پنل كاربري درخواست
  .ارسال نماييد

 فايل عرصه مورد نظر و مكاتبه سازمان در خصوص ارجاع كار از طريق سامانه به مهندس نقشه بردار ارسال مي گردد.-7

مذكور را از طريق سامانه به سازمان  نقشهبه انضمام صورتجلسه لك ، فايل مهندس نقشه بردار پس از تهيه نقشه تفكيكي م-8  
   .تحويل مي دهد مستقر در اداره ثبت سازمان نماينده نقشه را به  ارسال نموده و يك نسخه فيزيكي از

زمان ارسال نقشه ها و همچنين پاسخ نامه اداره ثبت اسناد و امالك از طريق سامانه به پنل فرد درخواست كننده ( مالك يا - 9    
  وكيل قانوني وي ) اعالم مي گردد. 


