روش ثبت و صدور اسناد مالكیت ثبت شده (ماده  22ق.ث)
اهالن ثجت شذُ ثِ اهالوی اعالق هی شًَذ وِ دارای سبثمِ ثجت در دفتز اهالن ّستٌذ.
هتمبضی ثبیذ تمبضبی خَد هجٌی ثز صذٍر سٌذ هبلىیت را ّوزاُ ثب هذارن هَرد ًیبس ٍ هستٌذات السم ثِ ثجت
هحل تسلین دارد.
تمبضبی هتمبضی حست دستَر هسئَل ادارُ پس اس ثجت در دفتز اًذیىبتَر جْت ضویوِ شذى ثِ پزًٍذُ ثِ
ثبیگبًی ٍ جْت الذام ثِ دفتز اهالن ارسبل هی شَد.
ثبیگبًی پزًٍذُ را ثِ ضویوِ تمبضب جْت الذام ثِ دفتز اهالن ارسبل ٍ در آًجب ٍلت هزاجعِ ثعذی جْت
دریبفت سٌذ هبلىیت ثب تَجِ ثِ حجن وبر تعییي ٍ ثِ هتمبضی اعالم هی گزدد.
هتصذی دفتز اهالن پزًٍذُ را ثزرسی ٍ پیش ًَیس سٌذ هبلىیت را تْیِ ٍ پس اس اخذ گَاّی اس هتصذی دفتز
ثبسداشتی هجٌی ثز عذم ثبسداشت ٍ ثٌذ(س) پزًٍذُ را ًشد هسئَل هزثَعِ ارسبل ٍ اٍ پزًٍذُ را ثزرسی ٍ پس اس
اهضبء پیش ًَیس سٌذ هبلىیت آى را ثزای الذام ثعذی ثِ دفتز اهالن ارسبل هی دارد .هتصذی دفتز اهالن
پیش ًَیس را در دفتز اهالن ثجت ٍ سٌذ هبلىیت آى را تحزیزٍ جْت اهضبء ًشدهسئَل هزثَعِ ارسبل ٍ اٍ پس
اس ثزرسی ٍ وٌتزل ثجت دفبتز اهالن ٍ پیش ًَیس ٍ سٌذ هبلىیت را اهضبء ٍ دفبتز را ثِ دفتز اهالن ٍ پزًٍذُ را
ثِ ثبیگبًی هی فزستذ.
پس اس هزاجعِ هتمبضی ثبیگبًی پزًٍذُ را ثزای اخذ ثْبء سٌذ ثِ حسبثذاری ارسبل ٍ هتصذی حسبثذاری لجض
هزثَط ثِ ثْبء سٌذ هبلىیت را صبدر ٍ جْت پزداخت در ثبًه هلی ثِ هتمبضی تسلین هی دارد.
هتمبضی ثْبء سٌذ هبلىیت را در ثبًه هلی وِ حسبة ثجت در آى هفتَح است ٍاریش ٍ ًسخ هزثَعِ را ثِ ثجت
اعبدُ هی دّذ.
هتصذی حسبثذاری ًسخِ هخصَص پزًٍذُ ثجتی را ضویوِ ٍ عذم ثذّی هله را گَاّی ٍ پزًٍذُ را جْت
تسلین سٌذ ثِ هتمبضی ثِ ثبیگبًی ارسبل هی دارد.
در ثبیگبًی اثتذا سٌذ ًخ وشی ٍ پلوپ شذُ سپس در دفتز تسلین اسٌبد ثجت ٍ یب احزاس َّیت هتمبضی وِ هعوَالً
ثب هالحظِ شٌبسٌبهِ اٍ تحمك هی پذیزد در لجبل اخذ رسیذ در دفتز تسلین سٌذ ٍ هستخزجِ ثِ اٍ تسلین هی گزددٍ
پزًٍذُ در ردیف هزثَعِ ضجظ هی شَد.

