
تاریخ:   فرم تقاضای سند مالکیت

: )شخص حقوقی( الف( مشخصات مالک

: شناسه ملی   محل ثبت::  شماره ثبت :            شخص حقوقی نام

آدرس پستی متقاضی )تحویل گیرنده سند مالکیت(:

 شهر:                       استان:    

تلفن همراه: تلفن ثابت:  ده رقمی:  کد پستی

می باشد.  : صحت آدرس پستی مذکور به عهده اینجانب  1تذکر 

قانونی مالک:  /نمایندگانیا نماینده مدیر/مدیرانب( مشخصات 

نام پدر:   شماره شناسنامه:  نام خانوادگی:       نام:        -1 

سمت:                              کد ملی:            محل صدور: 

روزنامه رسمی:شماره و تاریخ 

نام پدر:   شماره شناسنامه:  نام خانوادگی:  نام:              -2

سمت:                              کد ملی:    محل صدور:            

روزنامه رسمی:شماره و تاریخ 

 ج( مشخصات ملک:

 جلدی/ کاداستری   توزیع سند مالکیت:                               اداره ثبت اسناد و امالک:                 

شماره قطعه تفکیکی:           بخش:                شهر:                               اصلی:                                        شماره پالک ثبتی ملک:   فرعی:   

 آدرس دقیق ملک مورد تقاضا:

 مورد تقاضا:کد پستی ده رقمی ملک 

 گواهی متقاضی )تکمیل کننده فرم(:

اضافی در اثر اشتباه به عهده  جبران خسارت و پرداخت هزینه های صحت مراتب مندرجات تکمیل شده فرم فوق مورد گواهی و تایید اینجانب می باشد و مسئولیت هرگونه اشتباه در آن و

شده را تا اخذ سند  ثبتی راجع به درخواست یاد تمامی امور الزم با نماینده شرکت پست به ایشان وکالتاً تفویض اختیار می نمایم تاشخص اینجانب می باشد و با انعقاد عقد قرارداد خارج 

به نشانی اعالم شده  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  به آقای/ خانم حضور مدمالکیت پیگیری و سند مالکیت صادره را به اینجانب یا قائم مقام قانونی ام و در صورت ع

تحویل و رسید دریافت نماید.

اثر انگشت: امضاء:    13تاریخ:  /     /       نام و نام خانوادگی:      

تحویل سند مالکیت منوط به ارائه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه به نماینده پستی است. : 2تذکر 

 تقاضا: نوع
  :تقسیم نامه  :   106ماده      :تعویض سند مالکیت کاداستری  �� :تعویض سند مالکیت دفترچه ای به کاداستری   تقاضا: موضوع

 ورثه ای:

  )با ذکر موضوع(  سایر:        

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

. . . . . . . . . .اداره ثبت اسناد و امالک

 .
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