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 :دستورالعمل نحوه ثبت نام 

 :براي ثبت نام در شميم و برخورداري از سرويس هاي آنالين و آفالين آن مراحل زير را انجام دهيد

 . شويد 178.252.171.15 يا Shamim.ssaa.ir ابتدا وارد سايت شميم از طريق نشاني  - 1

 .سپس قسمت مديريت كاربران را كليك نمائيد  - 2
 .را كليك نمائيد  CREATE ACCOUNTاز منوي اصلي باالي سايت سمت راست قسمت  - 3
 . موارد زير را تكميل نمائيد  به دقتاست،  انگليسيصفحه كليد رايانه  صرفا در حالتي كهاطالعات ثبت نام را  - 4

  : "  name*User "در قسمت  - 1- 4
نيازمند استفاده از خدمات رايگان سامانه شميم مي كاربراني كه صرفا جهت انجام پروژه هاي شخصي   ) أ

عدد پيوسته  10به صورت  " - " خط تيره صرفا شماره ملي خود را بدون درج عالمتهاي باشند مي توانند
الزم است د صفر شروع مي شود اعدادر صورتي كه كد ملي با . موده و اقدام به ثبت نام نمايندوارد ن

 ).  0012345678مثال  ( صفرهاي سمت چپ شماره ملي نيز وارد شود

با توجه به كار نقشه برداري انجام مي دهند يك استان ثبتي  هاي كاربران برون سازماني كه براي واحد  ) ب
بعد از آن كد استان و )  حروف بزرگبا  ( SSPابتدا عبارت در زمان ثبت نام استان محل فعاليت خود 

 "شماره ملي خود را بدون درج عالمتهاي خط تيره سپس و مطابق جدول شماره يك  فعاليتمحل انجام 
د صفر اعدادر صورتي كه كد ملي با . عدد پيوسته وارد نموده و اقدام به ثبت نام نمايند 10به صورت  " -

در  ?ن به طور مثال براي استا .شود صفرهاي سمت چپ شماره ملي نيز واردالزم است شروع مي شود 
 .مي نمايدرا وارد  SSP?0123456789عبارت  user nameفيلد 
  شروع بكار همكارانSSP  منوط به اعالم مكتوب اسامي آنها از سوي اداره كل ثبت اسناد و

آنها استان محل فعاليت با فرمت مورد نظر، و پاسخ اداره كل كاداستر سازمان مبني بر تعريف امالك 
در نظام جامع مي باشد و نتيجه نقشه برداري آنها در سامانه شميم قبل از زمان تعريف توسط اداره 

 . كل كاداستر قابليت ورود به بانك كاداستر را نخواهد داشت
  كاربرانSSP  تعريف  مندنياز و بودهمحدوده استان معرفي شده قادر به انجام كار كل صرفا در

 .دننمي باشثبتي  واحد



    )شميم(شبكه موقعيت يابي يكپارچه مالكيتها 
    

 

 11از 3صفحه                                                                             www.ssaa.ir                                                                  01/10/9139: ويرايش 

  

  در صورتي كه كاربري در استان هاي ديگري نيز فعاليت دارد مي بايست براي آن استان نيز
و پس از معرفي استان ديگر قادر به فعاليت براي  نمودهاقدام به ثبت نام مطابق با كد آن استان 

 .واحدهاي ثبتي آن استان مي باشد
 ري همان استان به كاربر ثبت توجه داشته باشيد در صورت درج كد استان اشتباه محدوده كا

 .نام كننده اعطا مي گردد و مسئوليت صحت اطالعات به عهده ثبت نام كننده مي باشد
براي واحد ثبتي يك  براي ارگان دولتي و يا كار نقشه برداريدر صورتي كه شركت حقيقي يا حقوقي   ) ت

با  ( SSCابتدا عبارت در زمان ثبت نام با توجه به استان محل فعاليت خود  ،انجام مي دهندرا خاص استان 
 11شناسه ملي سپس بعد از آن كد استان محل انجام فعاليت مطابق جدول شماره يك و و )  حروف بزرگ

عدد پيوسته وارد نموده و اقدام به ثبت  11به صورت  " - "خود را بدون درج عالمتهاي خط تيره  رقمي
صفرهاي سمت چپ شماره الزم است د صفر شروع مي شود ادعابا  شناسه مليدر صورتي كه . دينام نما

را  CSS?00123456789عبارت  user nameدر فيلد   ?براي استان  به طور مثال  .ملي نيز وارد شود
 .مي نمايدوارد 
  شركت ثبت نام كننده با كدشروع بكار SSC  منوط به اعالم مكتوب اسامي آنها از سوي اداره

استان محل فعاليت با فرمت مورد نظر، و پاسخ اداره كل كاداستر سازمان امالك كل ثبت اسناد و 
مبني بر تعريف آنها در نظام جامع مي باشد و نتيجه نقشه برداري آنها در سامانه شميم قبل از زمان 

 . تعريف توسط اداره كل كاداستر قابليت ورود به بانك كاداستر را نخواهد داشت
  كاربرانSSC  با قابليت اتصال چند كاربر به صورت  محدوده استان معرفي شدهكل صرفا در

 .مي باشند فعاليت نقشه برداري و استفاده از سامانه شميمهمزمان قادر به انجام 
  در استان هاي ديگري نيز فعاليت دارد مي بايست براي  ثبت نام كنندهشركت در صورتي كه

استان نمايد و پس از معرفي استان ديگر قادر به  آن استان نيز اقدام به ثبت نام مطابق با كد آن
 .فعاليت براي واحدهاي ثبتي آن استان مي باشد

  شركتتوجه داشته باشيد در صورت درج كد استان اشتباه محدوده كاري همان استان به 
 .ثبت نام كننده اعطا مي گردد و مسئوليت صحت اطالعات به عهده ثبت نام كننده مي باشد

توسط يك ارگان دولتي و جهت ارائه نقشه تهيه شده با استفاده از سامانه  كار نقشه برداري در صورتي كه  ) ث
در زمان ثبت نام با توجه به استان محل فعاليت  گيرد،انجام مي شميم به واحد ثبتي يك استان خاص 

بعد از آن كد استان محل انجام فعاليت مطابق جدول شماره يك و و )  حروف بزرگبا  ( SSGابتدا عبارت 
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عدد  11به صورت  " - "رقمي ارگان دولتي را بدون درج عالمتهاي خط تيره  11شناسه ملي سپس 
الزم د صفر شروع مي شود اعدابا  شناسه مليدر صورتي كه . پيوسته وارد نموده و اقدام به ثبت نام نمايد

 user nameدر فيلد  ?براي استان به طور مثال  .شماره ملي نيز وارد شودصفرهاي سمت چپ است 
 .مي نمايدرا وارد  GSS?00123456789عبارت 
  ثبت نام كننده با كدشروع بكار SSG  منوط به اعالم مكتوب اسامي آنها از سوي اداره كل

كاداستر سازمان مبني بر  استان محل فعاليت با فرمت مورد نظر، و پاسخ اداره كلامالك ثبت اسناد و 
تعريف آنها در نظام جامع مي باشد و نتيجه نقشه برداري آنها در سامانه شميم قبل از زمان تعريف 

 . توسط اداره كل كاداستر قابليت ورود به بانك كاداستر را نخواهد داشت
  كاربرانSSG  صورت صرفا در كل محدوده استان معرفي شده با قابليت اتصال چند كاربر به

 .و استفاده از سامانه شميم مي باشند ناگرا نامه هيال ردهمزمان قادر به انجام فعاليت نقشه برداري 
  در صورتي كه ارگان دولتي ثبت نام كننده در استان هاي ديگري نيز فعاليت دارد مي بايست

 براي آن استان نيز اقدام به ثبت نام مطابق با كد آن استان نمايد و پس از معرفي استان ديگر قادر به
 .ارائه نقشه تهيه شده با استفاده از سامانه شميم به واحدهاي ثبتي آن استان مي باشد

  ارگان توجه داشته باشيد در صورت درج كد استان اشتباه محدوده كاري همان استان به
 .ثبت نام كننده اعطا مي گردد و مسئوليت صحت اطالعات به عهده ثبت نام كننده مي باشد دولتي

شماره ملي و سپس )  حروف بزرگبا  ( SSAAثبت اسناد و امالك كشور ابتدا عبارت سازمان همكاران   ) ج
عدد پيوسته وارد نموده و اقدام به ثبت نام  10به صورت  " - "خود را بدون درج عالمتهاي خط تيره 

نيز صفرهاي سمت چپ شماره ملي الزم است د صفر شروع مي شود اعدادر صورتي كه كد ملي با . نمايند
 ). 12345678SSAA00مثال ( وارد شود

  شروع بكار همكارانSSAA  منوط به اعالم مكتوب اسامي آنها از سوي اداره كل ثبت اسناد و
، و پاسخ اداره كل كاداستر سازمان مبني بر تعريف آنها ت با فرمت مورد نظرامالك استان محل فعالي

در سامانه شميم قبل از زمان تعريف توسط اداره در نظام جامع مي باشد و نتيجه نقشه برداري آنها 
 . كل كاداستر قابليت ورود به بانك كاداستر را نخواهد داشت

 رد وي در كل آن استان كفايت ميكندتعريف همكار ثبتي در يك اداره براي كارك. 
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  نمي باشند از ثبت نام  ثبت اسناد و امالك كشورسازمان همكاران كاربران سامانه شميم كه از
با ساختار فوق خودداري نمايند زيرا كاركرد تنها در صورت ارسال تاييديه استان مورد قبول بوده و 

  .صرف ثبت نام، كاركرد آنها معتبر نمي باشد و قابليت ورود به بانك جامع كاداستر را نخواهد داشت
مجدداً آنرا   Password*Verify در قسمت مائيد وعبور دلخواه را وارد ن رمز"  *Password " در قسمت - 2- 4

  .است بزرگي و يا كوچكي حروف موثرتوجه فرمائيد كه  .يديتكرار نما
  .وارد نماييد)  Rezaمثال  ( انگليسيم خود را صرفا به صورت نا"  *First name " در فيلد - 3- 4
  .يد ينما وارد)  Mohammadiمثال  ( انگليسيم فاميل را صرفا به صورت نا " *Last name " در فيلد - 4- 4
 :اطالعات را به شرح زير وارد نمائيد  " *Company " در فيلد - 5- 4
  د ن فعاليت خواهآكد سه رقمي استاني كه در  نمي باشدكارمند سازمان ثبت ثبت نام كننده در صورتيكه

"	_" خط زيرعالمت  از آنبعد انتخاب و  2از جدول شماره  راخود اعالم نموده  User nameو در  داشت
 :درج نموده و در ادامه 

مثال اگر به عنوان عضو نظام  .را در ادامه درج نمائيد NEZAMاگر عضو نظام مهندسي هستيد عبارت  -
 .را وارد نمايد  ?NEZAM00_عبارت  Companyفعاليت داريد در فيلد   ?در استان مهندسي 

اگر يك شركت پيمانكار جهت انجام نقشه برداري با استفاده از سامانه شميم جهت ارئه به سازمان  -
را درج نمائيد به عنوان مثال اگر از طرف  COMثبت اسناد و امالك كشور مي باشد در ادامه عبارت 

 .درا وارد نمائي ?COM_00كار مي كنيد عبارت   ?در استان يك سازمان دولتي معرفي شده و 
را درج نمائيد به عنوان  GOVاگر از سوي يك سازمان يا ارگان دولتي معرفي شده ايد در ادامه عبارت  -

را  ?OV_G00كنيد عبارت  كار مي  ?در استان مثال اگر از طرف يك سازمان دولتي معرفي شده و 
 .وارد نمائيد

در اگر  اين صورت به عنوان مثال در. را درج نمائيد PRIاگر شامل موارد باال نيستيد در ادامه عبارت  -
 .نمائيد واردرا  ?I_PR00مشغول كار هستيد عبارت    ?استان 

 خصه واحد ثبتي ن ثبت هستيد صرفاً كد سه رقمي مشدر صورتيكه كارمند سازما )CMS  ( را با حروف
، LEIاليكا :به عنوان مثال (و در ادامه سه حرف اول برند دستگاه " _" خط زيربزرگ درج در ادامه حرف 

، در ادامه ... ) و  ARA، آرادتك  JAV، جواد  SOU، صوت  TRI، تريمبل  SEP، سپتنتريو  ISIايزايران 
 .و در ادامه شماره سريال دستگاه مورد استفاده را به صورت كامل وارد نماييد "_"خط زير حرف 
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 "12345"كه دستگاه مورد استفاده سپتنتريو به شماره سريال  ?در استان مثال براي يك حوزه ثبتي 
مثال (را وارد و براي دستگاه ايزايران شماره سريال به صورت كامل  " SEP_12345_90? "باشد عبارت 

S12345678NHH ( و عبارت	90?"_ISI_S12345678NHH " را وارد مي نماييد. 
  : " *Users picture " فيلد تصوير كاربردر  -6- 4

 تصوير معرفي نامه را با باشيد،  مي SSGو كاربر  دولتي معرفي شده است ارگاناگر از سوي   ) أ
و با فرمت  600در  400ابعاد  و صرفا دراسكن به صورت خوانا و واضح  DPI 300 كيفيت حداقل

jpeg  درج نمائيد . 

مي باشيد،  تصوير معرفي نامه شركت به ثبت اسناد  SSCاگر شركت حقيقي و يا حقوقي با كاربر   ) ب
به صورت خوانا و واضح اسكن  DPI 300و امالك استان مورد ثبت نامي خود را با كيفيت حداقل 

 .درج نمائيد  jpegو با فرمت  600در  400و صرفا در ابعاد 
به صورت  300DPIكيفيت حداقل  شيد، كارت ملي خود را بامي با SSPاگر كاربر برون سازماني   ) ت

در صورت عدم  .درج نمائيد  jpeg، با فرمت 400در  600خوانا و واضح اسكن و صرفا در ابعاد 
 .درج كارت ملي يوزر فعال نمي گردد

 300DPIكيفيت حداقل  مي باشيد، كارت ملي خود را با SSAAاگر كارمند سازمان ثبت و كاربر   ) ث
در  .درج نمائيد  jpeg، با فرمت 400در  600رت خوانا و واضح اسكن و صرفا در ابعاد به صو

 .صورت عدم درج كارت ملي يوزر فعال نمي گردد
كيفيت  مورد باال نمي باشيد كارت ملي خود را با چهاراگر شخص حقيقي هستيد و مشمول   ) ج

 jpegبا فرمت و  400در  600ابعاد و صرفا در اسكن به صورت خوانا و واضح  300DPI حداقل
 .در صورت عدم درج كارت ملي يوزر فعال نمي گردد. درج نمائيد 

به ياد داشته باشيد . خود را بدقت وارد نمائيدمعتبر آدرس پست الكترونيكي :  " *Mail " در قسمت - 7- 4
آدرس پست الكترونيك وارد شده در جهت تاييد اوليه اطالعات وارد شده و همچنين پاسخ به پردازش هاي 

 مورد استفاده قرار مي گيردو با درخواست رمز فراموش شده سرويس آفالين و يا اطالع رساني سامانه شميم 
  .) Reza@yahoo.comمثال  (
  .نمائيد و يا فارسي را انتخابي انگليسمي توانيد  " eLanguag " در قسمت - 8- 4
جهت اطالع رساني هاي احتمالي و يا را  در دسترس خودماره همراه ش"  *Mobile phone " در قسمت - 9- 4

  .)  09123456789مثال ( بدقت وارد نمائيدتماس با كاربر مورد استفاده از سامانه شميم 
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و در ادامه مدل دستگاه ) -(نام دستگاه و سپس عالمت دش  "  Model*-NameDevice " در قسمت - 10- 4
  .)  Leica‐GS12مثال (خود را بدقت وارد نمائيد

وارد و به صورت كامل دستگاه خود را بدقت  شماره سريال " *Device Serial Number " در قسمت - 11- 4
  .)A12345678MYX مثال  (نمائيد

همكاران ثبتي در ورود اطالعات نام و شماره سريال دستگاه دقت كافي معمول دارند زيرا در كنترل ميزان بهره 
  .د از اين اطالعات استفاده مي شودهاي خريداري شده در سازمان ثبت اسنا Roverبرداري از 

يا ارگان دولتي ، /نام سازمان هستيد  شركت حقيقي يا حقوقيدولتي و  ارگاندر صورتيكه معرفي شده - 12- 4
فيلدي كه به اين منظور در نظر گرفته شده است وارد  سه شماره نامه و تاريخ نامه را به دقت در شركت، 

 .به صورت كامل براي فعال سازي الزم مي باشدو شركت حقيقي و حقوقي درج ارگان دولتي . نمائيد 
پروانه نظام مهندسي را در فيلدي كه به اين منظور در  در صورتيكه عضو نظام مهندسي هستيد شماره - 13- 4

  .نظرگرفته شده است وارد نمائيد 
و  User nameخود را مطابق استان اعالمي در فيلد ام استان حوزه فعاليت ن " State" در فيلد  - 14- 4

صرفا نام كامل استان خود را به دقت داشته باشيد در اين فيلد . وارد نمائيد با دقت Company فيلد
  .نموده و تطابق كامل بين نام نوشته شده با هر سه فيلد اعالمي وجود داشته باشددرج  انگليسيصورت 

و نام استان امكان  User Name ,Companyدر صورت مغايرت استان انتخابي در هر يك از سه فيلد 
  .ت ان به عهده ثبت نام كننده مي باشدبرقراري محدوده به صورت اشتباه وجود دارد و مسئولي

سازمان ثبت اسناد و  Trans_polyصرفا كاربراني كه با برنامه  " User_Codeكد رمز  " در فيلد - 15- 4
حرف متشكل از صرفا اعداد به صورت  10امالك كشور كار مي نمايند مي بايست يك كد با تعداد حداكثر 

، فارغ از رمز از آن به عنوان كد رمز اختصاصي خود  Trans_polyانگليسي وارد نموده و در زمان كار با برنامه 
  .استفاده نمايند كاربري سامانه شميم خود،

در صورت عدم فعال سازي پس از و ساعت اداري انجام خواهد پذيرفت  72كاربر حداكثر ظرف  ل سازيفعا - 5
اين دستورالعمل آمده است به  صفحه آخركه در  گزارش اشكاالت شميمهفت روز اداري مي توان با ارسال فرم 

شماره  021- 667222067فكس و از شماره  " 021-66722068 "شماره فكس اداره كل كاداستر به شماره 
  .اتوماسيون ثبت درخواست را دريافت و موضوع را پيگيري نماييد
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  كاربر مي تواند از طريق ورود به بخش مديريت كاربران سامانه شميم و ورود با نام كاربري و رمز عبور خود در
 .مطلع گردندو ميزان زمان مجاز براي استفاده از سامانه شميم از فعال بودن  Subscriptionsقسمت 

  همچنين از قسمت مشخصات كاربر(User Profile)  نام، نام خانوادگي، مي توانند اقالم اطالعاتي خود شامل فيلد
به غير از نام و كد رمز  رمز عبور تصوير، سريال دستگاه، شماره تلفن، آدرس الكترنيكي، ، نام دستگاه،شركت

  .كاربري را ويرايش نمايند
 ،كاربر مي توانيد از طريق وارد كردن  پس از فعال سازي IP: 178.252.171.15، PORT: 2101  و ورود نام

 .از خدمات سامانه شميم استفاده نماييددستگاه گيرنده خود  NTRIPدر بخش خود كاربري و رمز عبور 
 سامانه  توجه داشته باشيد هر نام كاربر صرفا در يك دستگاه به صورت همزمان قادر به دريافت تصحيحات از

 .شميم مي باشد و براي هر دستگاه مي بايست يك كد كاربري به نام اوپراتور دريافت گردد
  خود مي توان از هريك از تصحيحات گيرنده توجه داشته باشيد بسته به نوع و مدل دستگاه IMAX  و VRSو 

NEAREST استفاده نماييد.  
  خود از تصحيحات نوع هاي گيرنده بسته به منظومه هاي قابل دريافت در دستگاه همچنينGG  كه معرف

GPS  وGLONASS  ياGGB  معرفGPS  وGLONASS  وBEIDOU  و ياGGBG معرف  GPS  و
GLONASS  وBEIDOU  وGALILEO استفاده نماييد. 

  توجه داشته باشيد در صورت عدم رعايت هر يك از موارد اعالم شده در دستورالعمل ثبت نام اعم
رت ملي معتبر، عدم درج تصوير كارت ملي معتبر و منطبق با كد كاربري معرفي از عدم درج كد كا

شده و يا درج تصوير كارت ملي به صورت ناقص يا ناخوانا، عدم اعالم نام استان، عدم اعالم صحيح 
مانند كد واحد ثبتي محل خدمت براي كارمندان سازمان ثبت  Companyاطالعات در بخش 

يا  دولتي ، عدم درج ارگاناسناد و امالك كشور و يا اطالعات منطبق با نوع كاربري شخصي افراد
كه معرفي نامه به واسطه آن ارگان يا سازمان صادر گرديده است و همچنين تايپ هر يك  شركتي

متعارف، موجب حذف كاربر بان انگليسي و درج كاراكترهاي نااز زاز اقالم اطالعاتي به زباني غير 
بدون اطالع قبلي شده و از فعال سازي كاربراني كه شرايط ثبت نام را به صورت كامل رعايت 

  .ننمايند معذور مي باشيم
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 كد استان ها و ميزان پوشش شميم:  1جدول شماره 

  ميزان پوشش شميم  نام استان كد استان
  تحت پوشش است استدرصد استان  100 بلي آذربايجان شرقي 3
  تحت پوشش است استدرصد استان  100بلي  آذربايجان غربي 4
S تحت پوشش است استدرصد استان  100بلي  اردبيل  
O تحت پوشش است استدرصد استان  100بلي  اصفهان  
V تحت پوشش است استدرصد استان  100بلي  البرز  
  تحت پوشش است استدرصد استان  100بلي  ايالم 8
J تحت پوشش است استدرصد استان  100بلي  بوشهر  
  تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  تهران 1
P تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  چهارمحال و بختياري  
T  تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  خراسان جنوبي  
I تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  خراسان رضوي  
U تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  خراسان شمالي  
  تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  خوزستان 6
C تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  زنجان  
H تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  سمنان  
  استتحت پوشش درصد استان  100بلي  سيستان و بلوچستان 9
K تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  فارس  
A تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  قزوين  
Q تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  قم  
B تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  كردستان  
  تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  كرمان 5
  تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  كرمانشاه 7
L تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  كهكيلويه و بوير احمد  
R تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  گلستان  
F تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  گيالن  
  تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  لرستان 2
G تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  مازندران  
E پوشش استتحت درصد استان  100بلي  مركزي  
M تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  هرمزگان  
D تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  همدان  
N تحت پوشش استدرصد استان  100بلي  يزد  
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 و محدوده فعاليتي) هر دو حرف آخر عدد صفر است(ها كد سه رقمي استان :  2جدول شماره 

  فعاليت محدوده  نام استان كد استان
  تمام سطح استان آذربايجان شرقي 300
  تمام سطح استان آذربايجان غربي 400
S00 تمام سطح استان اردبيل  
O00 تمام سطح استان اصفهان  
V00 تمام سطح استان البرز  
  تمام سطح استان ايالم 800
J00 تمام سطح استان بوشهر  
  تمام سطح استان تهران 100
P00 استانتمام سطح  چهارمحال و بختياري  
T00  تمام سطح استان خراسان جنوبي  
I00 تمام سطح استان خراسان رضوي  
U00 تمام سطح استان خراسان شمالي  
  تمام سطح استان خوزستان 600
C00 تمام سطح استان زنجان  
H00 تمام سطح استان سمنان  
  تمام سطح استان سيستان و بلوچستان 900
K00 تمام سطح استان فارس  
A00 تمام سطح استان قزوين  
Q00 تمام سطح استان قم  
B00 تمام سطح استان كردستان  
  تمام سطح استان كرمان 500
  تمام سطح استان كرمانشاه 700
L00 تمام سطح استان كهكيلويه و بوير احمد  
R00 تمام سطح استان گلستان  
F00 تمام سطح استان گيالن  
  تمام سطح استان لرستان 200
G00 تمام سطح استان مازندران  
E00 تمام سطح استان مركزي  
M00 تمام سطح استان هرمزگان  
D00 تمام سطح استان همدان  
N00 تمام سطح استان يزد  
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پس / دريافت تصحيحات/شميم  ثبت نام ( ايراد موضوع
  ):پيشنهاد/ ايراد فني شبكه/ پردازش

  :شماره ملي
  :شماره همراه

  :نام و نام خانوادگي

به شماره  فكسساعت پس از  24ظرف :شناسه اتوماسيون
در صورت . ، تلفني به شما اطالع داده ميشود 66722068

  تماس حاصل نمائيد 66722067عدم تماس با شماره 

  :شناسه اتوماسيون
  :شماره ثبت 
  :تاريخ ثبت

  :تاريخ تماس

      :شرح

      :نتيجه اقدام

  . توسط مديريت شميم پيگيري و تكميل مي شود فيلد به رنگ سبز) 2كاداستر و فيلدهاي به رنگ آبي توسط دفتر  اداره كل )1


