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 .( نمایش داده میشود1خود وارد کنید. فرمی مطابق شکل )آدرس سایت را در مرورگر  .1

 

 

 ( نمایش داده شود.2)فرمی مطابق شکل ( انتخاب کنید. تا 1را مطابق شکل ) د دفاتروورو یا  ورود شهروندان .2

 
 

 

(1شکل )  

(2شکل )  
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را  ورودو کلید  د کنیدرخود را درصورتیکه قبال در سیستم من میل، کاربری ایجاد کرده اید وا کلمه عبورو  نام کاربری .3

، نام ثبت نامدر غیر اینصورت میتوانید با کلیک بر روی کلید  ( نمایش داده شود.3انتخاب کنید تا فرمی مطابق شکل )

 .کاربری جدید ایجاد کنید

 
 

 

به گردش درخواست گواهی انتقال  تارا انتخاب فرمایید  درخواست انتقال، خدمات اختصاصی( از منوی 3مطابق شکل ) .4

  آپارتمان رهنمون شوید.

را انتخاب و به گام بعد  تأییددر گام اول تعهدات خواسته شده را مطالعه کنید و درصورت رعایت تمامی بندها، تیک  .5

 بروید.

که قبال در  شماره درخواست یا گواهیآپارتمان خود و  کدنوسازی(، 4: در این مرحله مطابق شکل )انتخاب آپارتمان .6

 ( نمایش داده شود.5را کلیک کنید تا فرمی مطابق شکل ) جستجوشهرداری پاسخ گرفته اید را وارد نمایید. کلید 

 

(3شکل )  

(4شکل )  
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وانید آنرا از گواهی دریافتی شهرداری استخراج نمایید( با کدنوسازی اگر شماره درخواست پاسخ گرفته شما )که میت .7

فعال میگردد. درغیراینصورت  گام بعدیهمخوانی داشته باشد و صحیح باشد، پیغام سبز رنگ اعتبار درخواست مشاهده و 

کلیک کنید تا فرمی مطابق  گام بعدیاجازه رفتن به مرحله بعد را نخواهید داشت و کار متوقف خواهد شد. بر روی کلید 

 ( نمایش داده شود.6شکل )

 

 

(5شکل )  

(6شکل )  
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: در این مرحله، اگر کدنوسازی آپارتمان با شهرداری از نظر نوسازی تسویه نکرده باشد، این بدهی نمایش عوارض نوسازی .8

پیامی مبنی بر میتوان در همین گام بدهی را پرداخت کرد. درغیراینصورت  پرداخت آنالینداده میشود و به کمک کلید 

را کلیک کنید تا فرمی مطابق شکل  گام بعدی( نمایش داده میشود. کلید 6فاقد بدهی بودن کدنوسازی مشابه شکل )

 ( نمایش داده شود.7)

 توجه داشته باشید تا بدهی نوسازی خود را با شهرداری تسویه نکرده باشید، اجازه رفتن به گام بعدی را نخواهید داشت. 

 
 

 

: اگر درخواست کننده مالک و یا وکیل وی است، متناسب با آن باید یکی از گزینه ها را مطابق شکل بارگذاری مدارک .9

برگه با توجه به نوع متقاضی  3را مطابق نامه دفترخانه وارد نمایید. حداقل تصویر  ریخ نامهتاو  شمارهانتخاب کنید. ( 7)

تصاویر بیشتری مربوط به درخواست خود درج +  که مالک یا وکیل وی هستید، باید ضمیمه شود. میتوانید به کمک کلید

 فرمایید.

ا پس از انتخاب تصویر مورد ما را مشخص نمایید. حترا کلیک کنید و از سیستم خود، مسیر فایل ه انتخاب فایلکلید 

را کلیک کنید تا تصویری  گام بعدی. کلید را کلیک کنید تا تصویر شما در سیستم درج گردد تأیید و ارسالنظر کلید 

 ( نمایش داده شود.8مطابق شکل )

 توانید ادامه روند کار را پیگیری کنید. فعال نخواهد شد و نمی گام بعدیتصویر را ضمیمه نکرده باشید، کلید  3تا هر 

(7شکل )  
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یکی از تاریخ ها و  نمایش داده میشود که میتوانید (8مشابه شکل ) : در این مرحله تقویمیانتخاب کارشناس بازدید .10

ساعت موردنظر خود را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید تاریخ ها و ساعت های گذشته به رنگ خاکستری نمایش داده 

کلیک کنید تا فرمی مطابق  گام بعدیتوانید آنها را انتخاب کنید. پس از انتخاب روز و تاریخ بر روی کلید  میشوند و نمی

 .( نمایش داده شود9شکل )

(8شکل )  
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شهروند می بایست اطالعات درخواست، تاریخ و ساعت بازدید را مجدد بررسی کنید و : در این مرحله کارشناسی بازدید .11

، بپردازد و پس از آن برای ثبت پرداخت آنالیندرصورتیکه مورد تأیید است، بهای خدمات بازدید را به کمک کلید 

 را کلیک کند. تأیید و ثبتدرخواست خود، کلید 

 میتوان اطالعات را در هر مرحله ای ویرایش کرد. گام قبلیاگر مورد تأیید نیست به کمک کلید 

 را انتخاب نکرده باشید، درخواستی در سیستم درج نخواهد شد. تأیید و ثبتتوجه داشته باشید که تا زمانیکه کلید 

 داده میشود. ( نمایش10فرمی مطابق شکل ) تأیید و ثبتبا انتخاب کلید  .12

 

(9شکل )  

(10شکل )  
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اطالعات درخواست و  شماره پیگیری( نمایش داده میشود. در این فرم، 11پس از گذشت چند ثانیه، فرمی مطابق شکل ) .13

اگر به هر  نمایش داده میشود. می بایست شماره پیگیری را یادداشت کنید تا برای مرجعات و پیگیری در دسترس باشد.

 ( قابل پیگیری است.12است های من، مطابق شکل )ودلیلی این کد را فراموش کردید، از لیست درخ

در این مرحله درخواست ثبت شده. توجه داشته باشید که پرونده از این به بعد از سوی شهرداری پیگیری خواهد شد.  

کند و شهروند موظف است با مدارک هویتی و کارشناس بازدید در ساعت و روز مشخص شده به آدرس مراجعه می

 شهرسازی آپارتمان در محل حضور داشته باشد.

 

 

ند کار رهنمون میسازد. شهروند باید واز این گام به بعد، پیامک هایی که به شهروند ارسال میشود، وی را برای ادامه ر .14

پیامک ها به شماره ای که هنگام ثبت  سایت مراجعه کند.پ باشد و سپس به امنتظر پیامک آماده بودن گواهی برای چ

 من میل در کادر مربوطه وارد کرده اید، ارسال میشود.

اعالم شد. شهروند مجدد  "شهروند محترم جهت دریافت گواهی به سایت مراجعه فرمایید"هنگامیکه پیامکی مبنی بر   .15

 میکند.انتخاب را  درخواست های منزینه گ ،خدمات اختصاصی( از منوی 12وارد سایت شده و مطابق شکل )

(11شکل )  
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کلید آخرین وضعیت ( نمایش داده میشود. بر روی ردیف درخواست موردنظر کلیک کنید و 13فرمی مطابق شکل ) .16

( نمایش داده شود. این فرم آخرین مرحله درخواست را هنگامیکه از 14را انتخاب کنید تا فرمی مطابق شکل )پرونده 

 برنامه خارج شده اید نشان میدهد و میتوان ادامه روند را پیگیری کرد.

 

(12شکل )  

(13شکل )  
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 ، تصویر گواهی نمایش داده میشود و میتوان از آن چاپ گرفت. صدور گواهی با امکان چاپبا انتخاب کلید  .17

صدور توجه داشته باشید اگر قبل از دریافت پیامک مبنی بر آماده بودن گواهی به سایت مراجعه کنید، با انتخاب کلید 

 . مواجه میشوید "پرونده موردنظر تأیید مدیر نشده است"پیغام  گواهی

مشاهده و آنرا ذخیره ، تصویر گواهی را چاپ( نیز میتوان با انتخاب کلید 13مطابق شکل ) درخواست های مناز لیست  .18

 کرد.

(14شکل )  


