
 



 مقدمه:

، اقدام به راه اندازی سامانه ثبت درخواستت  رفه جویی در وقت متقاضیان تسهیالتبانک مسکن در راستای مشتری مداری و ص

و  فروش اقساطی مسکن ) ناشی از مشارکت مدنی(، غیرحضوری تسهیالت به منظور تامین نیازهای ضروری از قبیل خرید مسکن

قبل از مراجعه به شعبه، نسبت به ثبت درخواست تستهیالت ختود    جعاله تعمیر مسکن کرده است. متقاضیان محترم می توانند

لتی  باقدام و پس از آگاهی از ضوابط تسهیالت قابل دریافت، برای پیگیری درخواست و تکمیل مراحل تسهیالت با تعیین وقت ق

 .به شعبه انتخابی مراجعه نمایند

 ورود به سامانه ثبت غیرحضوری تسهیالت

ستایر ختدمات   --یختدمات الکترونیکت  "و انتخاب منتوی   با مراجعه به وب سایت بانک مسکن متقاضیان تسهیالت می توانند 

ن بار است کته  برای اولی چنانچه متقاضی .سامانه ثبت درخواست تسهیالت شوندوارد  "ثبت درخواست تسهیالت—الکترونیکی

خود نسبت به فرآینتد   با ثبت اطالعات در این صفحه باید ،است تسهیالت نکرده باشدثبت درخو تاکنون  و وارد سامانه می شود

 بانک مسکن باشد( و دارای حساب نزد قبلی ) قابل توجه است که الزامی وجود ندارد که متقاضی، مشتریثبت نام اقدام نماید.

 

 



 بانک مسکن   
Maskan bank 

 نام متقاضیثبت 

جزئیتات تستهیالت متورد نیتاز از      ، متقاضی ابتدا بایدپس ازکلیک بر روی منوی سامانه ثبت درخواست غیرحضوری تسهیالت

و  اطالعات کدملی، شماره تلفن همتراه  و سپس را تعیین درخواستی "قالب تسهیالت –محل تسهیالت  –تسهیالت  نوع "جمله

 "و گزینته   را تائیتد  "موارد فوق مورد تایید من است "کد امنیتی را تکمیل نموده و پس از مطالعه قوانین در این صفحه، گزینه 

ک کد پیتامکی  ، از سوی بانک یو کدملی در سامانه غیرحضوری تسهیالت تلفن همراه شماره پس از درج.ب نمایدرا انتخا "ادامه

 جهت ادامه مراحل کار در سامانه ثبت نماید. کد پیامکی راباید این  وی سال می شود کهار برای شماره همراه متقاضی

 

 

 



 سامانه ثبت غیرحضوری تسهیالت ورود به منوی عملیاتی

نسبت بته   "ثبت درخواست تسهیالت "از طریق منوی  متقاضی باید ،ثبت درخواست غیرحضوری تسهیالت به منظور

اطالعتات   -اطالعتات ملتک  -گانه )اطالعات هتویتی 6ثبت اطالعات و بارگذاری مدارک و مستندات مثبته در مراحل 

 ثبت درخواست( اقدام نماید. -تائید اطالعات و پرداخت -اطالعات تسهیالت -وثیقه

 

 مشتتتتریان در ستتتامانه غیرحضتتتوری تستتتهیالت   درخواستتتت مراحتتتل فرآینتتتد ثبتتتت 

 اطالعات هویتی

مشتتمل بتر اطالعتات شخ تی،       نسبت به ثبت اطالعات هویتی ،ابتدا الزم است متقاضی تسهیالت این مرحله رد-1

 اقتتتتتدام نمایتتتتتد.  ختتتتتود هتتتتتویتی، تح تتتتتیلی، شتتتتت لی و اقت تتتتتادی و درآمتتتتتدی    

متقاضیان می بایستت اطالعتات هتویتی زوج و زوجته را وارد      ،در صورت بهره مندی از تسهیالت در قالب زوجین-2

در انتهتای ایتن مرحلته عتالوه بتر       ،در صورت اخذ تسهیالت توسط وکیل و یا ص یر نیز پس از تایید این امتر نمایند.

 گتتتتردد. یتتتتا ولتتتتی ع قتتتتی  تکمیتتتتل اطالعتتتات هتتتتویتی موکتتتتل ع صتتتت یر، اطالعتتتتات وکیتتتل  

ضروری است کلیه اطالعات درخواستی خانه های سفید و همچنین خانه های انتختابی اعت  از اطالعتات هتویتی و     -3

در صورت ثبت غیرمنطقی و اشتتباه  تسهیالت گیرنده تکمیل گردد.متقاضی وکیل  درآمدی توسط متقاضی تسهیالتع

 مواجتتته خواهتتتد شتتتد. انتتته هتتتای ستتتفید، بتتتا پیتتتام هتتتای خطتتتا در ثبتتتت اطالعتتتات  اطالعتتتات خ

تمامی صتفحات   ت اویر واضح و خوانا از ، متقاضی نسبت به بارگذاریضروری است پس از ثبت اطالعات درخواستی-4

 ع قتتتتی  نامتتتته )در صتتتتورت لتتتتزوم( اقتتتتدام نمایتتتتد.  نامتتتتهوکالت شناستتتتنامه، کتتتتارت ملتتتتی، 

ه شتده توستط   مرحله بعدی، امکان ویترای  اطالعتات یخیتر   ثبت درخواست در  ادامه روند در این مرحله قبل از-5

   متقاضی فراه  می باشد.

نسبت به ادامه روند عملیات ثبت درخواستت  باید ضی در پایان پس از درج تمامی اطالعات و ثبت در سیست ، متقا -6

 اقدام نماید.
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 اطالعات ملک

ت اویر واضح و در این مرحله در ابتدا متقاضی اطالعات سند مالکیت خریداری شده را ثبت و پس از آن نسبت به بارگذاری  -1

 پایانکار ملک و.... اقدام نماید.آخرین  مدارک و مستندات مثبته منجمله ت ویر سند مالکیت، کروکی ملک،خوانا از 

ت ویر  بارگذاری ، متقاضی می بایست نسبت بهدر صورتیکه نوع مالکیت، استیجاری ) اوقافی( و یا قرارداد واگذاری باشد -2

 قرارداد واگذاری اقدام نماید. ع اجاره نامه اوقاف

 مرحله بعدی، امکان ویرای  اطالعات یخیره شده توسط متقاضی فراه   ثبت درخواست در ادامه روند در این مرحله قبل از -3

 می باشد.

 عملیات ثبت درخواست اقدام نماید دوننسبت به ادامه رباید  متقاضی در پایان پس از درج تمامی اطالعات و ثبت در سیست ، -4
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 اطالعات وثیقه

از دراین مرحله در ابتدا نوع وثیقه توسط متقاضی انتخاب می شود.در صورتیکه وثیقه همان ملک خریداری شده باشد پس  -1

 در این مرحله ثبت می گردد. به صورت خودکار سیست ملک ثبت شده توسط تایید متقاضی اطالعات 

اطالعات درخواستی در قسمت سفته بابت اطالعات متقاضی می بایست نسبت به ثبت کامل در صورت انتخاب سایر وثایق،  -2

 بابت اطالعات سپرده اقدام نماید.ضامنین، و در قسمت سپرده 

مرحله بعدی، امکان ویرای  اطالعات یخیره شده توسط متقاضی فراه   ثبت درخواست در ادامه روند در این مرحله قبل از-3

 می باشد.

عملیات ثبت درخواست اقدام  دوننسبت به ادامه ر باید متقاضی بت در سیست ،در پایان پس از درج تمامی اطالعات و ث -4

 .نماید

 

 حالت اول وثیقه :ملک

 

 

 

 



 حالت دوم وثیقه:سفته

 

 

 حالت سوم وثیقه :سپرده
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 اطالعات تسهیالت

انواع حساب پس  –بدون سپرده  –درخواست تسهیالت ) اوراق انتخاب  در این مرحله متقاضی بسته به نوع و محل-1

 شعبه دریافت تسهیالت اقدام می نماید.نسبت به انتخاب  مسکن مهر( –انداز مسکن 

صرفاً  ،ضروری است در صورت بهره مندی متقاضی از تسهیالت از محل انواع حساب های صندوق پس انداز مسکن-2

 کننده حساب مزبور اقدام نماید.نسبت به انتخاب شعبه افتتاح 

می بایست صرفاً نسبت به انتخاب شعبه معرفی کننده از  ،ه مندی متقاضی از تسهیالت مسکن مهردر صورت بهر-3

 اقدام نماید. و محل وقوع پروژه سوی نهاد یی الح

دون سپرده و یا توام نیز می در صورت بهره مندی متقاضی از مابقی تسهیالت منجمله اوراق گواهی حق تقدم، ب-4

 مربوطه اقدام نماید. شده در شهری شعب محل وقوع ملک خریداری نسبت به انتخاب تمام تواند

مدت بازپرداخت و  متقاضی نسبت به درج مبلغ تسهیالت، ،ضروری است پس از ثبت اطالعات درخواستی شعبه-5

بدیهی است در صورت ثبت غیرمنطقی و اشتباه  .وع تسهیالت درخواستی اقدام نمایدنحوه بازپرداخت با توجه به ن

 و محدودیت سامانه مواجه می گردد. با پیام های خطا در ثبت اطالعات ،عات خانه های سفیداطال

مرحله بعدی، امکان ویرای  اطالعات یخیره شده توسط  ثبت درخواست درادامه روند  در این مرحله قبل از-6

 متقاضی فراه  می باشد.

واست نسبت به ادامه روند عملیات ثبت درخ باید متقاضی در پایان پس از درج تمامی اطالعات و ثبت در سیست ، -7

 اقدام نماید.

 

 



 تائید اطالعات و پرداخت

تجمیع کلیه اطالعات ثبت شده  یکی و یکی مجموع هزینه های اولیه قابل پرداخت این مرحله شامل دو قسمت-1

 نمای  داده می شود. ه که توسط سیست  به صورت خودکارتوسط متقاضی بود

در این مرحله قبل از پرداخت مجموع هزینه های اولیه توسط متقاضی، امکان مشاهده و اعمال ثبت نظر و ویرای  -2

 میسر 

 می باشد.

 

 ثبت درخواست

تقاضای شما با  "در صورت یخیره صحیح اطالعات و پرداخت مجموع هزینه های اولیه از طریق درگاه بانک،پیام -1

متقاضی پیامک می  تلفن همراه ثبت شده در سیست  و به شماره داده شده نمای در سامانه  "موفقیت ثبت شد

 گردد.

امکان  خود، ضمن آگاهی از وضعیت درخواست ،متقاضی ایجاد کننده فرم ثبت درخواست غیرحضوری تسهیالت-2

 ویرای  اطالعات یخیره شده خود را تا قبل از تایید نهایی و پرداخت مجموع هزینه های اولیه دارد.

به شعبه ییربط ادامه فرآیند تسهیالت  ،در صورت تایید ثبت درخواست غیرحضوری تسهیالت توسط متقاضی-3

 ارجاع می گردد.
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 جو ثبت درخواست غیرحضوری تسهیالتجست

و مراحل انجام کار پرونده خود را مشاهده  ست های ثبت شده خود را جستجودرخوا صفحه متقاضی می توانددر این 

فراه  می  بت شده براساس کد پیگیری ارسالی به متقاضیدرخواست ث یامکان جستجو برای انجام این کار نماید.

 همچنین متقاضی باشد.

نماید. ضمن  را مشاهده خود زئیات مرتبط با درخواست ثبت شده، ج "مشاهده جزئیات "با انتخاب دکمه  می تواند 

 ، درخواست خود را ل و نماید."ان راف درج علت "و  "ان راف "با انتخاب دکمه  اینکه متقاضی در هر زمان می تواند



 

 


