بنام خدا
جْت ثبت دػبٍی ٍ
اظْبر ًبهِ

حضَر ضوب را در ایي دفتر
جْت اًجبم خذهبت
الکترًٍیک قضبیی خَش آهذ
هیگَئین

حضَر در دفترخذهبت
الکترًٍیک قضبئی

بب هراجؼِ بِ سبیت ػذل
ایراى هذارک هَردًیبز را
هطببق هَضَع خَاستِ
تکویل ًوبییذ

ًسبت بِ تکویل
هذارک اقذام ٍ
سپس هراجؼِ
ًوبییذ.

از دستگبُ ًَبت
دّی ضوبرُ بگیریذ

قبل از دریبفت ًَبت
هَارد ریل را کٌترل کٌیذ

بوٌظَر سَْلت ٍ دسترسی آسبى ضوب برای تْیِ هذارک
هَرد ًیبز خَاستِ ؛ ػٌبٍیي ٍ هذارک هَرد ًیبز در تببلَ هجبٍر
ًصب ضذُ است  .هیتَاًیذ آًرا هطبلؼِ فرهبئیذ .

تْیِ هذارک هَرد
ًیبز

از صبَری ضوب هتطکرین

هٌتظر ضَیذ تب فرا خَاًی
ضوبرُ ضوب از طریق ببجِ
ّبی هربَطِ صَرت گیرد
خیر

هذارک هَردًیبز
خَاستِ را بِ ّوراُ
داریذ

هذارک را جْت اسکي
تحَیل کبرضٌبس هربَطِ
دّ ی ذ

بلِ
بب هراجؼِ بِ سبیت ػذل ایراى
هیساى ّسیٌِ ّبی دادرسی ٍ
دفترخذهبت را هحبسبِ ٍکبرت ػببر
ببًک بب هَجَد کبفی تْیِ ًوبئیذ

ّسیٌِ ّبی دادرسی ٍ
ّسیٌِ خذهبت دفتر صرفب
ببیستی از طریق کبرت
ػببر ببًک پرداخت گردد.

خیر

پس از اسکي هذارک خَد
را از کبرضٌبس هربَطِ
دریبفت ًوبییذ

کبرت ػببر ببًک بِ
ّوراُ داریذ

پیص ًَیس ثبت خَاستِ را
از کبرضٌبس هربَطِ
دریبفت ٍبِ دقت هطبلؼِ
ٍاهضبء ًوبییذ

بلِ

آدرس سایت عدل ایران :
Www.adliran.ir

داضتي کبرت هلی جْت
استؼالم اطالػبت از ادارُ
ثبت احَال الساهی است

خیر

تَجِ !!!!
پس از ایي هرحلِ اهکبى
ّیچگًَِ تغییر ی ٍجَد
ًذارد

آیب کبرت هلی خَد را
ّوراُ داریذ

هطببق ًظرکبرضٌبس
هربَطِ اهضبء دیجیتبل
ٍ پرداخت ّسیٌِ ّبی
دادرسی ٍ دفتر را
اًجبم دّیذ

بلِ

ازطریق سبیت ػذل ایراى بب کذ
رّگیری ٍ رهس دریبفتی ؛ هیتَاًیذ
آخریي ٍضؼیت پرًٍذُ خَدرا
هطبّذُ ٍپیگیری ًوبییذ.

درصَرت ابْبم از
هذیریت سئَاالت خَد
را بپرسیذ

جْت رفغ ابْبم بِ هطبٍراى
حقَقی یب ٍکالی دادگستری
هراجؼِ ًوبییذ

خیر

آیب ابْبم ضوب هرتفغ
ضذُ است ؟

هذارک  ,کبرت ػببر
ببًک ٍ کبرت هلی
خَدرا از کبرضٌبس
هربَطِ پس بگیریذ

بلِ

ًسخِ ًْبیی کبر اًجبم
ضذُ بْوراُ رسیذّبی
دستگبُ ّبی کبرت
خَاى را از کبرضٌبس
هربَطِ دریبفت ًوبییذ

کبر ضوب در ایي دفتر
خبتوِ یبفتِ است

مت
ازاینکه دفتر مارا ربای انجام خذمات الکترونیک قضایی انتخاب کردیذ؛ شکریم

اطالػبت الزم درخصَظ
سبیر اقذاهبت بؼذی از
طریق پیبهک بِ ضوب
اطالع رسبًی خَاّذ ضذ

