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 بسمه تعالی

 مهم: ربسیا تذکزات

گشارش ػولکزد هقسویي ٍ دفاتز هیثایست حذاکثز تا پٌجن ّز هاُ اس طزیق ساهاًِ الکتزًٍیک ّیات تقسین اسٌاد شْزستاى کزج -1

 .است تِ آى دستِ اس آهاری کِ غیز اس طزیق هذکَر ارسال شَد تزتیة اثز دادُ ًخَاّذ شذ ارسال گزدد،تذیْی

اسٌاد هشوَل هصَتِ ّیات ٍسیزاى  را کِ فقط اس ًاحیِ هقسن هزتَطِ ارجاع هی شَد  5/2/00هَظف هیثاشٌذ اس تاریخ کلیِ دفاتز -2

 تٌظین ٍ ثثت ًوایٌذ تذیْی است ػذم رػایت ایي هَارد تخلف هحسَب هیشَد.

هَقت اسٌاد هَضَع کویسیَى اسٌاد  رسیذگی تِ تخلفات اًتظاهی ٍ اداری هتخلفیي هاًغ اس اػوال اقذاهات پیشگیزاًِ ّیات ٍ قطغ-3

 .ًوی گزدد

 

 راهنمای استفاده از سامانه الکترونیک هیات تقسیم اسناد شهرستان کرج

 جْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ دس قسوت آدسس ثبس هشٍسگش خَد آدسس صیش سا ٍاسد ًوبییذ:

http://185.120.249.135:801 

 .استفبدُ ًوبییذ  23ٍ ایٌتشًت اکسپلَسس ٍسطى  اص هشٍسگش ّبی هطوئي ٍ ثشٍص هبًٌذ گَگل کشٍم ٍ فبیشفبکسجْت ٍسٍد ثِ سبهبًِ  

 

  ِدس قسوت ًبم کبسثشی ،کلوdaftar  ٍ ًِسپس شوبسُ دفتشخبk .دسج شَد 

 : صیش هیشَد کشج ثصَست 2111ثشای هثبل دفتش          

daftar1000k اًگلیسی()حشٍف کَچک 

  سا ٍاسد ًوبییذ هلی سشدفتش شوبسُ کلوِ عجَسدس قسوت. 

 

http://185.120.249.135/
http://185.120.249.135/
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 ٍاسد هٌَی اٍل شَیذ.پس اص ٍسٍد ثِ سبهبًِ جْت اسسبل آهبس تقسین اسٌبد 

 

 اسسبل آهبس کویسیَى تقسین اسٌبد ٍاسد صفحِ صیش هیشَیذ: پس اص ٍسٍد ثِ هٌَی

 

 شوبسُ هلی سشدفتش

daftar  ًِشوبسُ دفتش خبk 
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 سا اص هٌَی هَجَد اًتخبة ًوبییذ. سبل ٍ ارسبل آمبر مبه مرثوط ثهٍ  شمبره دفتر اسنبد رسمیدس قسوت ثبالی صفحِ 

 

 

،در صورت ارسبل اطالعبت اشتجبه،جهت عذم ثهم فرمبییذ  زیبدی نکته مهم:لطفب در انتخبة شمبره دفترخبنه و مبه و سبل دقت

 خوردن اطالعبت آن دفتر مراتت را هر چه سریعتر ثه مسئول واحذ انفورمبتیک کبنون اطالع دهیذ.  

 ًوبییذ تکویل  ثِ تشتیت  فیلذّبی جذٍل سا
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ط ثِ کویسیَى اص اثتذای سبل تب آخش ایي هبُ دس اًتْبی صفحِ جوع حق التحشیش ثجت شذُ دس ایي هبُ ٍ ّوچٌیي جوع حق التحشیش اسٌبد هشثَ

 سا ٍاسد ًوبییذ.

 جْت اسسبل اطالعبت دکوِ رخیشُ ٍ اسسبل سا ثضًیذ.

 

 ٍ دس اًتْب سیستن ثِ شوب یک شوبسُ پیگیشی اعالم هیکٌذ ،شوبسُ پیگیشی سا دس جبی هطوئي یبدداشت ًوبییذ.

 ثشای هقسن هشثَطِ اسسبل هی گشدد. اتَهبتیک اسسبلی ثصَست :پس اص اسسبل آهبس یک سًٍَشت اص آهبستزکش ثسبس هْن

 

 

 هَفق ٍ هؤیذ ثبشیذ –ثب تشکش 

 

 

 

 


