


ابتدا وارد صفحه ای تی 

پیشخوان شوید وگزینه ی  

سامانه امالک و اسکان کشور

.را کلیک نمایید



ت ورود به سایت ثبگزینه 

.درا کلیک نمایینام اولیه 



ابتدا نکات مهم را خوانده. 1

و سپس گزینه ورود به 

سامانه کلیک کنید

لینک راهنمای ثبت 

:اقامتگاه
https://amlak.mrud.ir

/help



:نکته*

ارایه شده، در صورت عدم  مراجعه بر اساس جدول 

خانوار جهت ثبت امالک خود با هر کد ملی ازسرپرستان 

می توانند مجدد 1400/03/19الی 1400/02/10تاریخ 

.نماینداقدام 



شماره همراه خود را . 2

وارد و گزینه ورود را 

کلیک کنید



کدملی خود را وارد و . 3

گزینه ادامه را کلیک کنید

درصورت تایید اطالعات : نکته

ه تلفن کدملی در اختیار پذیرند

قرار خواهد گرفت



را ثبت سماواکد ارسالی . 4

و ادامه را کلیک نمایید



یک رمز عبور جدید تعیین .5

و کدامنیتی را وارد کنید

6رمز میبایستی حداقل : نکته

کاراکتر و شامل عدد، حرف و 

کاراکتر ویژه باشد



اطالعات فردی خود را . 6

ثبت و پس از اطمینان گزینه 

ثبت را کلیک کنید



در بخش مدیریت خانوار، اگر خود . 7

شخص سرپرست خانوار هست گزینه 

سرپرست را تیک گذاری و اگر از 

اعضای خانواده باشد گزینه زیرمجموعه 

را تیک گزاری کنید 



درصورت انتخاب سرپرست، . 7

میبایست تمامی اطالعات اعضای 

خانوار شخص را بعنوان 

زیرمجموعه ثبت نمایید



پس از ثبت موفق آمیز اطالعات . 7

ه گزین. ، پیام فوق نمایش داده میشود

را کلیک کنیدشدممتوجه



اطالعات اقامتگاه خود . 8

را تعیین و ( مالک یا مستاجر)

دگزیته مرحله بعد را کلیک کنی



اطالعات مالکیت اقامتگاه . 9

خود را کامل ثبت و گزینه 

مرحله بعد را کلیک نمایید

:*نکته

بنای )اعیان، (کل زمین)عرصهاگر شخص مالک 

باشد باید متراژ زمین را ثبت کند و ( ساخته شده

باشد متراژ واحد( اعیان)اگر شخص مالک فقط بنا



ادامه اطالعات اقامتگاه خود را . 10

شامل اطالعات پستی و شهر استان 

ثبت و مرحله بعد را کلیک کنید



در قسمت تعیین شهر و استان، . 11

ابتدا شهری و روستایی را انتخاب 

سپس شهر و استان اقامتگاه خود را 

دتعیین و گزینه تایید را کلیک نمایی



شناسه یکی از قبوض خود را . 12

آب ، برق ، گاز یا کد نوسازی )

را وارد و سپس گزینه ( شهرداری

پیش نمایش را کلیک نمایید

شماره تماس اقامتگاه خود را در : نکته

قسمت افزودن تلفن جدید وارد نمایید



در پیش نمایش اطالعات، کلیه . 13

اطالعات وارد شده را بررسی و 

بازبینی فرمایید و درصورت تایید 

گزینه ثبت نهایی را کلیک کنید



پس از ثبت موفق آمیز اطالعات . 14

اقامتگاه خود، پیام فوق نمایش داده 

درا کلیک کنیشدممتوجهگزینه . میشود



:اقامتگاه ها

در صورت مستاجر و یا مالک بودن 

فرد ، تماما نشان داده می شود

:امالک تحت مالکیت

تمام امالک تحت مالکیت فرد 

دبا جزییات قابل نمایش می باش

:لیست کارها

مشخصات و اطالعات ثبتی فرد 

نمایش داده می شود و قابل رویت 

می باشد



پس از ثبت اقامتگاه و ملک خود به 

ام ثبت نصفحه اولیه بازگشته و گزینه 

کاربر به صورت کامل و با موفقیت 

را تیک گذاری و سپس انجام گرفت 

را اولیه را انجام داده ام گزینه ثبت نام 

.کلیک کنید



های مشخص شده نام و نام بخشدر

خانوادگی و کد ملی و شماره همراه 

کاربر را وارد کرده و سپس برای 

درگاه پرداخت پرداخت هزینه ارسال به 

.را کلیک کنیداتصال به پوز یا 


