
  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

صدور مجوز  تنظیم صلح نامۀ انتقال سند (براي 
  صدور مجوزبستگان غیر درجۀ اول) و  انتقال به

  بانکی جهت صدور سند بنام انتقال گیرنده 

  اقدام کننده :
  حج و زیارت استان

 دقیقه 30مدت زمان الزم براي انجام کار : 

  

  گیرنده انتقال بنام تمتع گذاري ودیعه سند صدور

  ساعت 1مدت زمان الزم براي انجام کار : 

  بانک ملی ایران اقدام کننده :

  
  

  

 »در سازمان حج و زیارت حج تمتعودیعه گذاري فرآیند انتقال سند «

 خیر

آیا صاحب سند تمتع 
 مرحوم شده است؟

  

 اطالعات تکمیل عمومی فراخوان ۀدر سامانتوسط متقاضی واگذاري سند تمتع  هویتی  ثبت اطالعاتتمتع :  سند) متقاضی واگذاري الف
  تشرف به منظور:و سامانۀ  تمتع حج گذاران ودیعه

  استعالم موجودیت سند از بانک ملی - 1
  از سازمان ثبت و احوال کشور صاحب سند احراز هویت - 2
 انتخاب یکی از کارگزاران مجاز زیارتی به منظور تحویل مدارك - 3

حج تمتع :  ثبت اطالعات هویتی فرد منطبق بر بانک اطالعاتی سازمان ثبت و احوال کشور در سامانه تشرف و سند  دریافت متقاضیب) 
  جستجوي سند مورد واگذاري در این سامانه

  دقیقه 30مدت زمان الزم :         و متقاضی دریافت سند متقاضی واگذاري سنداقدام کننده : 

  

  تمتع سند تنظیم صلح نامه انتقال 

  دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوة قضائیه اقدام کننده : 

  به عملکرد سردفتر بستگی دارد.مدت زمان الزم براي انجام کار : 

 

و بارگذاري مدارك زیر در سامانه دریافت 
  : و تحویل مدارك به حج و زیارت استان تشرف

  

  واگذار کننده سند   شناسنامه و کارت ملی - 1 
حصر وراثت، ( درصورت فوت صاحب سند، 

شده صاحب سند و شناسنامه و  لشناسنامه باط
  )، برگۀ فوتکارت ملی انتقال گیرنده

  سند  حج تمتعاصل  - 2
تفاهم نامه انتقال سند ممهور شده با  ۀبرگ - 3

  اثر انگشت طرفین انتقال
  

  اقدام کننده : کارگزار زیارتی
 دقیقه 15م براي انجام کار : مدت زمان الز

  

 بله

  و متقاضیواگذار کننده سند الع رسانی به اط

  سند در صورت ثبت اطالعات مربوطه در کارتابل 

  اقدام کننده : کارگزار زیارتی

 دقیقه 15مدت زمان الزم براي انجام کار : 

  مراجعه به کارگزار زیارتی

  اقدام کننده :
نماینده وراث صاحب سند 

  و انتقال گیرنده سند
  

مدت زمان الزم براي 
 متغیرانجام کار : 

  

صلح نامۀ تنظیم شده اسکن 
 بارگذاري مدارك وسایر و 

  در سامانه تشرفآن 

  اقدام کننده :
  زیارتی  کارگزار

مدت زمان الزم براي 
 ساعت 1انجام کار : 

  
 

مدارك الکترونیکی تأیید 
بارگذاري شده در سامانه 

  تشرف 

  اقدام کننده :
  حج و زیارت استان

مدت زمان الزم براي 
 ساعت 1انجام کار : 

  سند تمتع درخواست انتقال

  اقدام کننده : 

  طرفین انتقال سند تمتع

  مدت زمان : متغیر

 وضعیت فرد متقاضی 

 در انتقال سند حج تمتع

 متقاضی واگذاري سند

 متقاضی دریافت سند


