
اگر صاحب ملکی هستید و سند آن را در دسترس ندارید و از موقعیت آن مطمئن هستید ، الزم است جهت استعالم آن ملک 

همانند سایر استان های کشور زمانی انجام می شود که مالک از موقعیت دقیق ملک  استعالم پالک ثبتی در تهران.اقدام نمایید

در دسترس ندارد و برای طی کردن مراحل اداری نیاز به تعیین پالک ثبتی ملک   خود با خبر بوده اما سند و مدارک آن را

روش استعالم پالک ثبتی در تهران،  می باشد که با توجه به استعالم از روی نقشه این استعالم انجام می شود. بهترین

شهرداری تهران می باشد که آن را به صورت دقیق بررسی می نماییم،همچنین می توانید از طریق سامانه ثبت اسناد، 

 .در ادامه مقاله با ما همراه باشید  .استعالمات خود را بگیرید

  

 نحوه استعالم پالک ثبتی در تهران

یکی از مشخصه های اصلی در هر ملک پالک ثبتی آن می باشد.پالک ثبتی در طرح اصالح اراضی به هر ملکی تعلق می 

جانمایی ملک  گیرد که در واقع همان پالک اصلی و فرعی می باشد که در سند مالکیت ثبت شده است و برای اموری مانند 

ملک مشخص می گردد.حال زمین و امالکی وجود دارند که استفاده می شود.به کمک پالک ثبتی موقعیت و مرزهای 

موقعیت آن ها مشخص می باشند اما اسناد و مدارک مشخصی از آن ها در دسترس نیست و باید به کمک مختصات یو تی ام 

 .استعالم پالک ثبتی را بگیرند و سپس با توجه به موقعیت تعیین شده پالک ثبتی ملک تعیین می گردد

 �� اطالعیه ��

پالک به همراه نقشه یو تی ام و یا در صورت نیاز متقاضی تنها به صورت کتبی ابالغ میشود و با توجه به این پالک ثبتی 

 .تعیین شده امور مربوط به ملک انجام می شود

  

  

ی شما در استعالم پالک ثبتی ملک در تهران به روش های متعددی اماکن پذیر است که ما روش های متداول و مطمن را برا

 :جهت استعالم پالک ثبتی ملک در تهران بیان میکنیم

  

 استعالم پالک ثبتی ملک در تهران

 استعالم پالک ثبتی در تهران با نقشه هوایی

 استعالم پالک ثبتی تهران با سامانه ثبت اسناد

  

 استعالم پالک ثبتی ملک در تهران با نقشه هوایی



در زمان معامله ملک، یکی از مهم ترین و اصلی ترین اقدامات، بررسی مطابقت داشتن وضعیت ملک با مشخصات مالک 

با چک کردن سند ثبتی ملک و پالک ثبتی می باشد که برای این کار روش هایی وجود دارد که ما در ادامه یکی از بهترین 

 .اهیم دادروش ها و مورد تایید ترین روش را برای شما شرح خو

 

 استعالم پالک ثبتی ملک در تهران مراحل

 .بهترین روش شهرداری تهران است استعالم پالک ثبتی ملک در تهران برای

 :پالک ثبتی در تهران با نقشه هوایی به شرح زیر می باشد استعالم

در این سامانه به دلیل هماهنگی های زیاد میان .نمایید www.tehran.ir ابتدا به سایت شهرداری تهران به نشانی ��

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، میتوانید اطالعات کاملی در مورد امالک و ساختمان های تهران به دست   شهرداری و

 .بیاورید

کلیک   https://my.tehran.ir/melk آدرس اینترنتی  سپس وارد بخش صحت سنجی شماره شناسی ملک شده و یا ��

 .کرده و وارد شوید



 

نقشه تهران برای استعالم استفاده نمایید، به این صورت که بر روی نقشه کلیک راست کرده انتخاب گزینه   ابتدا از ��

 .گذاری نمایید ر، شماره شناسایی را کپی کرده و در سامانه ملک جایشماره شناسایی ملک مطابق تصوی

شماره شناسایی ملک شما بر روی قبض عوارض نیز قابل دسترسی است و در تصویر با کادر قرمز مشخص شده ��

 :است

 .شناسایی ملک را ملک خود را زده و پزینه تایید را انتخاب نمایید شماره پس از ورود��

  

 �� اطالعیه ��

توانید ملک  شود که می اگر شماره شناسایی ملک را از طریق نقشه دریافت کرده باشید، جدولی برای شما نمایش داده می

  .خود را پیدا کنید

  



 

نه استعالم شما وارد صفحه جدید شده و با زدن شماره همراه خود اطالعاتی نظیر بدهی برای شما همچنین با زدن گزی ��

 .پیامک خواهد شد

  



 

  

  

 استعالم پالک ثبتی تهران با سامانه ثبت اسناد

  یکی دیگر از رش های استعالم پالک ثبتی تهران با سامانه ثبت اسناد می باشد

 .شوید ssaa.ir برای این کار ابتدا وارد سامانه ثبت اسناد و امالک کشور به نشانی اینترنتی  ☑

 .سپس گزینه میز خدمات الکترونیکی کلیک نمایید ☑

 .را انتخاب و کلیک نمایید ملک الکترونیکی تعالماس سپس از منو استعالمات ثبتی گزینه گزینه پیگیری ☑



 

به دست  رقمی خود را وارد نمایید و استعالم خود را گرفته و اطالعات مورد نظر خود را ۸۱کد یکتای   در نهایت ☑

 .بیاورید

  

  نحوه دریافت شناسه یکتا برای استعالم پالک ثبتی ملک در تهران

 :شناسه یکتا باید مراحل زیر را طی نمایید برای دریافت

فراهم کردن مدارک مورد نیاز که شامل کارت ملی و شناسنامه مالک و نقشه مختصات دار که توسط نقشه بردار مهر و   

 . تایید شده باشد

  

 �� اطالعیه ��

نقشه برداری دارای صالحیت می باشد، یکی از سه گروه شرکت های مهندسین مشاور نقشه برداری دارای تاییدیه، 

 کارشناس نقشه برداری دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری می باشد

  

  



 .مراجعه کرده و کد یکتا را دریافت نمایید ICT پس از آماده سازی تمامی مدارک باید به دفاتر پیشخوان و  

  

 تفاوت پالک ثبتی اصلی و فرعی

پالک ثبتی در واقع شناسنامه و مشخصات یک ملک می باشد که به صورت ممیز اعداد آن از هم جدا شده است .شماره 

شماره فرعی در قسمت سمت راست قرار گرفته است که این اطالعات را می توانید در پالک ثبتی اصلی در سمت چپ و 

  صفحه دوم سند مشاهده نمایید

  

 انواع شماره پالک ثبتی در اسناد مالکیت ملک

 :سه نوع شکاره پالک ثبتی داریم که به صورت زیر می باشد

  

 انواع شماره پالک ثبتی

 پالک ثبتی اصلی و بدون شماره فرعی

  پالک ثبتی اصلی و یک شماره یا پالک فرعی

  پالک ثبتی اصلی و چند پالک فرعی

  

 �� اطالعیه ��

 .در صفحه سوم سند گفته شده است  پالک اصلی و فرعی مساحت و حدود اربعه  اطالعاتی مانند 

  

  

  نحوه پیدا کردن پالک ثبتی

 :برای پیدا کردن پالک خانه خود را از راه های زیر می توانید اقدام کنید

  

  نحوه پیدا کردن پالک ثبتی

 از طریق خانه های مجاور یا همسایگان

 مراجعه به شهرداری منطقه

 مراجعه به سازمان آب

 برای دریافت پالک ثبتی نقشه های هوایی استفاده از



یکی از ساده ترین روش، مراجعه به امالک و همسایگان مجاور است. همچنین می توانید با ارائه نامه کتبی به اداره آب 

ولی بهترین و مطمن ترین راه استفاده از نقشه های هوایی برای دریافت پالک ثبتی است و   درخواست پالک ثبتی نمایید،

 .مورد تایید دادگاه می باشد

  

 

  

  پالک ثبتی در سند تک برگ

سند ها به صورت تک برگ صادر شدند و دریافت آن ملزم نقشه هوایی یو تی ام بود.در این نقشه های یو ی ام   09از سال 

ورد نیاز ملک در آن درج م یگردد.به این صورت که در این اسناد در قسمت باالی سمت را ست سند کد تمامی اطالعات م

یکتای ملک درج گردیده و همچنین در قسمت پایین تر اطالعاتی کامل ملک همچون بخش ثبتی، شماره اصلی، شماره 

ره صفحه و شماره دفتری امالک ثبت فرعی، ناحیه، مفروز، مساحت، سمت، بلوک، تاریخ ثبت، شماره ثبت ملک، شما

 .شناسه جام قرار گرفته است گردیده است.در انتهای سند نیز مشخصات مالک به همراه شناسه جغرافیایی ملک یا

  

 استعالم پالک ثبتی اخبار پیرامون 

 اراضی کشور با ماهواره و هوش مصنوعی، بزودی های غیرمجاز شناسایی کاربری ��



های کشاورزی، استفاده  های غیرمجاز زمین ترین روش شناسایی تخلفات در کاربری رئیس سازمان امور اراضی گفت: جامع

ای است که بزودی با تکمیل پنجره واحد دولت الکترونیک این کار با بهره بردن از هوش مصنوعی و  از تصاویر ماهواره

 .شود سرعت انجام می به

 مشکالت خرید و فروش زمین در شمال ��

برای استعالم زمین و یا حتی امالک دیگر، ابتدا شخص باید به اداره ثبت مراجعه کند سپس درخواست استعالم کند، توجه 

 .هد بودداشته باشید که این کار تنها توسط مالک زمین صورت می گیرد و هیچ شخص دیگری قادر به انجام آن نخوا

  

 خالصه مطلب

به کمک اماکنی مانند شهرداری و یا سازمان ثبت اسناد برای افرادی راه اندازی شده  استعالم پالک ثبتی ملک در تهران

است که از موقعیت سند خود مطلع بوده اما سند آن را ندارید، به کمک این استعالمات م یتوانید برای ملک خود اقدام 

له روش های مطمن برای استعالم پالک ثبتی را به طور کامل شرح دادهایم.اگر پس از مطالعه مقاله در نمایید.ما در این مقا

با سوال و یا مشکلی رو به رو شده اید می توانید برای ما کامنت بگذارید و یا  خصوص استعالم پالک ثبتی ملک در تهران 

  .با کارشناسان ما تماس بگیرید

  .��کلیک کنید مقاله استعالم پالک ثبتی ملک در تهرانبرای دریافت پی دی اف �� 

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/استعلام-پلاک-ثبتی-ملک-در-تهران.pdf

