روش تبدیل اسناد مالكیت مشاعی به یك جلد
چٌبًچِ فزدی ًسجت ثِ هیشاى هعیٌی اس هلىی دارای اسٌبد هبلىیت هشبعی هتعدد ثبشد یب ثِ عجبرت دیگز سْبم هشبعی هلىی
اس طزف هبلىیي هتعدد ثِ یه ًفزاًتمبل یبثد خزیدار هی تَاًد ثب هزاجعِ ثِ ادارُ ثجت هحل ٍلَع هله ٍ ارائِ اسٌبد هبلىیت
هشبعی در خَاست صدٍر سٌد هبلىیت ثِ ًبم خَد را ثٌوبید.
در ایي صَرت هتمبضی ثبیستی تمبضبی خَد را ّوزاُ ثب اصل اسٌبد هبلىیت هشبعی ثِ ثجت هحل تسلین دارد.
هسئَل ادارُ دستَر ثجت تمبضب را در دفتز اًدیىبتَر صبدر ٍ آى را ثِ تزتیت ثزای ضویوِ ًوَدى ثِ پزًٍدُ ٍ الدام ثِ ثبیگبًی ٍ
دفتز اهالن ارجبع هی ًوبید ٍ در ٍلت هزاجعِ ثعدی هتمبضی را ًیش تعییي ٍ ثِ اٍ اعالم هی دارد.
هتصدی دفتز اًدیىبتَر تمبضب را پس اس ثجت جْت ضویوِ ًوَدى پزًٍدُ ثِ ثبیگبًی ارسبل ٍ در آًجب پزًٍدُ اس ردیف خَد خبرج
ٍ ّوزاُ ثب تمبضب ٍ اسٌبد هشبعی پیَست ثِ دفتز اهالن فزستبدُ هی شَد.
هتصدی دفتز اهالن پزًٍدُ را ثزرسی ٍ پس اس تطجیك اسٌبد هشبعی ارائِ شدُ ثب ثجت دفبتز اهالن هزثَطِ ٍ تعییي هیشاى
هبلىیت جدید را تْیِ ٍ جْت گَاّی عدم ثبسداشت ثِ دفتز ثبسداشتی ارسبل هی دارد.
پس اس گَاّی دفتز ثبسداشتی هجٌی ثز عدم ثبسداشت هجٌی ثز عدم ثبسداشت هله پزًٍدُ اهالن پزًٍدُ ثِ دفتز اهالن اعبدُ ٍ
هسئَل هز ثَطِ آى را ثزرسی ٍ پیش ًَیس سٌد هبلىیت را اهضبء هی ًوبید.
آًگبُ هسئَل هزثَطِ سٌد هبلىیت تحزیز شدُ ٍ ثجت دفتز اهالن را اهضبء هی ًوبید.
پس اس اًجبم هزاحل فَق پزًٍدُ تب هزاجعِ هتمبضی جْت ضجط ثِ ثبیگبًی ارسبل هی شَد.
در ٍلت هزاجعِ هتمبضی ثبیگبًی پزًٍدُ را جْت در یبفت ثْبء سٌد هبلىیت جدید ثِ حسبثداری ارسبل هی دارد.
هتصدی حسبثداری لجض هز ثَطِ ثِ پزداخت ثْبء سٌد هبلىیت را صبدر ٍ جْت ٍاریش در ثبًه ثِ هتمبضی تسلین هیدارد.
هتمبضی ثْبء سٌد را در ثبًه هلی وِ حسبة ثجت در آى هفتَح است ٍاریش ٍ ًسخ السم را ثِ حسبثداری اعبدُ هی دّد.
آًگبُ حسبثداری ضوي گَاّی اخذ ثْبء سٌد هبلىیت پزًٍدُ را جْت تسلین سٌد ثِ هتمبضی ثِ ثبیگبًی ارسبل هی دارد.
در ثبیگبًی اثتدا سٌد ًخ وشی ٍ پلوپ ٍ سپس در دفتز تسلین اسٌبد ثجت ٍ ضوي احزاس َّیت هتمبضی وِ ثب هالحظِ
شٌبسٌبهِ اٍ تحمك هی پذیزد ،در لجبل اخذ رسید در دفتز تسلین اسٌبد ٍ پیش ًَیس سٌد ثِ اٍ تحَیل هی شَد.

