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الی  1396.11.05شهرستان زرند از تاریخ   در سیستم یکپارچه امالک استان کرمانفاز اول احتراما به استحضار می رساند ، باسالم ؛ 

یخ تعیین شده با ربا نام نویسی از مشاوران امالک شهرستان زرند اغاز خواهد شد، مشاوران امالک جهت ثبت نام در تا 1396.11.10

( درخواست عضویت خود را  amlak.ir-ww.kermanw ه به وب سایت رسمی سیستم یکپارچه امالک استان کرمان )عمراج

می توانید  از یکی از راه های ارتباطی تعریف   نیازدر صورت شده ثبت نمایند .جهت رفع هرگونه ابهام پس از مطالعه کاتالوگ پیوست 

انها بررسی شده و پس از تایید شده اقدام نمایید .الزم به ذکر می باشد پس از ثبت نام هر مشاور امالک در اتوماسیون، صحت اطالعات 

می باشد . بدین وسیله از مشاوران امالک درخواست می  مردم  در اتوماسیون قابل مشاهده و از طریق اینترنت قابل دسترس برای عموم

ت و تصاویری شود اطالعات خود را به صورت دقیق در اتوماسیون ثبت کنند و همچنین  اجازه اپلود عکس برای هر مشاور امالک مهیا  اس

از دفاتر خود گرفته و  در اتوماسیون قرار دهند . پس از تایید اطالعات مشاور امالک از همان لحظه در سایت قابل نمایش می باشد و پس 

 د.نتوسط موتور های جستجوگر اینترنت از جمله گوگل و یاهو و غیره قابل جستجو می باشساعت  48از گذشت 

 راهنمای ثبت نام :

هر مشاور امالک ابتدا باید به عنوان عضو عادی ثبت نام   amlak.ir-www.kerman ورود به سایت رسمی به نشانیپس از 

قدام و کرده و اطالعات درخواست شده را در اتوماسیون ثبت و عکس پرسنلی را آپلود نمایید . برای این کار از منوی عضویت / ورود ا

 اقدام نمایید            زیرعضویت کاربر جدید را کلیک نماید یا از طریق لینک 

amlak.ir/register/registerkarbar.php-https://www.kerman  

ز بخش عضویت / ورود  گزینه ارتقاع حساب به مشاور امالک را کلیک کرده و اطالعات پس از ثبت نام و ورود به پروفایل اختصاصی خود ا

شناسه مربوط به مشاور امالک را وارد نمایید یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید . الزم به ذکر است پس از ثبت موفق مشاور امالک ، یک 

شاور امالک احتیاج به وارد کردن این شناسه دارید بنابراین شناسه را نزد به شما نمایش داده می شود و جهت ورود به پروفایل م کاربری

 خود نگه دارید .

amlak.ir/register/register_mashaver.php-https://www.kerman 

امالک خود از منوی عضویت / ورود  گزینه ورود مشاورین امالک را کلیک نمایید در این بخش جهت ورود به پروفایل اختصاصی مشاور 

نام کاربری و پسوردی که در هنگام عضویت عادی دریافت کرده اید را وارد و شناسه کاربری ویژه را که پس از عضویت مشاور امالک در 

ارد کردن کد امنیتی و ورود موفق ، به پروفایل اختصاصی خود وارد خواهید اختیار شما قرار داده شده است را وارد نمایید و پس از و

شد و از منوی پروفایل اختصاصی به موارد زیادی از جمله ثبت عضو جدید برای مشاور امالک و آپلود تصاویر مربوط به مشاور امالک 

 دسترسی خواهید داشت.

شده است به سادگی مفاهیم هر بخش قابل فهم می باشد جهت رفع هرگونه  با توجه به اینکه زبان فارسی برای سایت در نظر گرفته

 توانند از طریق یکی از راه های ارتباطی زیر اقدام نمایند . ابهام می
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 راه های ارتباطی: 
 amlak.ir-info@kermanپست الکترونیک :        

 500010000500500سامانه پیام کوتاه :            

 33439300-034تلفن ثابت :            

 3055 613 0913تماس :  شماره            

 @kermanamlakirکانال تلگرامی :           
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