« فرم شاخص استاندا رد سازی خدمات دست گاه »
مـراحل مستـند سـازی
1

عنوان و شناسه خدمت

تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر

2

هدف از ارائه این خدمت

روش اجرایی بررسی نحوه انتقال اسناد مالکیت و اسناد اجاره مسکن از عضو به خریدار می باشد.

3

خدمت گیرندگان

متقاضیان انتقال عرصه و اعیان مسکن مهر

4

خدمت دهندگان

کارشناس حقوقی و امالك (آقای چرانی) وظیفه اجرای این فرآیند را با همکاری واحدهای امور مالی و مسکن و
در ارتباط برون سازمانی با دفترخانه های ثبت اسناد بعهده دارد.

5

نوع خدمت

6

مشترك (دفتر اسناد رسمی – اداره ثبت و اسناد)

اصل و تصویر سند اجاره عرصه
اصل و تصویر سند مالکیت
مدارک و اطالعات مورد نیاز
اصل و تصویر پایانکار تفکیکی واحد
تصویر کارت ملی و شماسنامه عضو جدید (خریدار)

7

فرم های مورد استفاده

درخواست انتقال سند  -به شرح پیوست شماره 3
مشخصات صاحب سند

8

شرح مراحل انجام کار

به شرح پیوست شماره 1

9

قوانین و مقررات مربوطه

دستورالعمل نحوه انتقال اسناد مسکن مهر

11

نوع فناوری مورد استفاده

بصورت ترکیبی – استفاده از اتوماسیون اداری تحت شبکه و همچنین سامانه های مرتبط دیگر از طریق اینترنت

11

مدت زمان انجام کار

12

نمودار گردش کار

یک روز کاری
به شرح پیوست شماره 2

پیوست شماره  - 1شرح مراحل انجام کار (تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر)
ردیف

شرح

1

شروع

2

ارائه مدارک مربوطه تقاضای سند به متقاضي (خريدار) برای مراجعه به دفترخانه توسط كارشناس امالک (الف)

3

اخذ درخواست از دفترخانه برای انتقال سند از عضو جديد توسط كارشناس امالک

4

ارسال مشخصات عضو جديد به واحد مسكن مهر برای ثبت در سامانه مسكن مهر توسط كارشناس امالک

5

ارسال مشخصات عضو جديد به امور مالي برای تسويه معوقات اجاره تا تاريخ انتقال بوسيله عضو جديد يا قديم توسط
كارشناس امالک

6

تنطيم پاسخ دفترخانه در خصوص موافقت با انتقال سند و موافقت با تنظيم سند اجاره بنام متقاضي توسط كارشناس
امالک

7

ارائه رونوشت پاسخ دفترخانه در خصوص موافقت با انتقال سند و موافقت با تنظيم سند اجاره بنام متقاضي به بانك
توسط كارشناس امالک

8

دريافت يك نسخه از سند انتقال يافته از دفترخانه جهت ثبت در سيستم بايگاني توسط كارشناس مالک

9

ثبت در سامانه  Web-Gisبا همكاری كارشناس مربوطه در واحد امالک

11

پايان

پیوست شماره  - 2نمودار گردش کار (تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر)
شرو

ارا ه مدارك مربوطه تقاضای سند به متقاضی
)خریدار( برای مراجعه به دفترخانه توسط
کارشناس امالك )ال (

اخ درخواست از دفترخانه
برای انتقال سند از عضو
جدید توسط کارشناس امالك

ارسال مشخصات عضو جدید به واحد
مسکن مهر برای ثبت در سامانه
مسکن مهر توسط کارشناس امالك

ارسال مشخصات عضو جدید به امور
مالی برای تسویه معوقات اجاره تا
تاری انتقال بوسیله عضو جدید یا
قدی توسط کارشناس امالك

تن ی پاس دفترخانه در خصو موافقت با
انتقال سند و موافقت با تن ی سند اجاره بنام
متقاضی توسط کارشناس امالك

ارا ه رونوشت پاس دفترخانه در خصو
موافقت با انتقال سند و موافقت با تن ی
سند اجاره بنام متقاضی به بانک توسط
کارشناس امالك

دریافت یک نسخه از سند انتقال
یافته از دفترخانه جهت ثبت در
سیست بایگانی توسط کارشناس
امالك

ثبت در سامانه  Gis-Webبا همکاری
کارشناس مربوطه در واحد امالك

پایان

پیوست شماره ( 3تامین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر)

