
 "بسمه تعالی"

پیرو فراخوان شرکت عمران شهرجدید پردیس، شهروندان محترمی که مالک زمین و دارایی می باشند که فرآیند آن به 

، تعاونی های شمال و شمال شرق صطلکزیتون و ا تعاونینحوی مرتبط با این شرکت می باشد )مانند مالکین زمینهای 

نسبت به معرفی  Pardis.city میزخدمت الکترونیک شرکت عمران به آدرس طریق سامانهو....(، می توانند از  تهران

 .نمایند دارایی خود جهت بررسی های ثانویه اقدام

 

 نکات مهم : 

 . ترجیحا از موبایل یا تبلت استفاده نفرمایید.1

باالی  اپلود هر بعد از) . حتما الزم نیست تمام فایل ها با هم آپلود کنید، هر سند درخواستی به تنهایی قابلیت آپلود دارد.2

 (نمایش می گردد حاوی فایل، پیغام بخش انتخاب فایل

 سایز هر چقدر کمتر موفق تر خواهد بود..آپلود اسناد با حجم فایل و 3

 استفاده فرمایید. stableو  .از اینترنت پر سرعت4

 ؛ آخرین ورژن استفاده فرمایید.کروممرورگر   .از5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گام اول:

  شوید. Pardis.cityصفحه ورودی سامانه به آدرس  وارد

   کلیک کنید.تعاونی های شمال و شمال شرق تهران  پنل ورود روی

 



 مراحل اولیه ثبت نام را انجام دهید.و شده  صفحه مربوط به شهروندان  وارد گام دوم:

 

 



را انتخاب نموده و اطالعات هویتی  تعاونی های شما و شمال شرق تهراندر ابتدا در فیلد دلیل اصلی ثبت نام  گام سوم:

با استفاده از کد  می توانیدارسال میگردد که  شماتکمیل ثبت نام، پیامکی شامل رمز عبور برای  را تکمیل نمایید. پس از

 .شویدملی بعنوان نام کاربری و رمز عبور پیامک شده وارد پنل شهروندان 

 

ثبت "زیر مجموعه  بر روی   "تعاونی های شمال و شمال شرق تهرانخود اظهاری "از منوی سمت راست  گام چهارم:

مراحل اولیه خود اظهاری را طی  ه،کلیه اطالعات مربوط به زمین شدوارد صفحه درج کلیک نمایید. سپس  "اظهار جدید

 .نمایید

 



 گام پنجم:

خود اظهاری تعاونی های شمال و شمال  "پس از انجام مراحل اولیه خود اظهاری جهت آپلود مدارک از منوی سمت راست 

، قرمز رنگ آپلود مدارک را زده دکمهکلیک نمایید. سپس  "تمام اظهارات شما"بر روی  زیر مجموعه   "شرق تهران

 دکمه ارسال به سیستم را بزنید و منتظر پیامک کارشناس جهت انجام بقیه پروسه بمانید.مدارک مورد نیاز را آپلود نمایید.

 

 


