
 وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس شرکت فناوری اطالعات رادنت

 

 فاز اولیه بخش شهروندان سامانه خدمات الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیسآموزش 

 

 گان کلیدی در استفاده از سامانهواژ

 شناسایی میشوند. "متقاضیان"عنوان کلیه متقاضیان نفر اولی که ثبت نام مسکن مهر نموده اند در سامانه تحت  -

کلیه کسانیکه واحد مسکن مهر خریداری نموده اند )نفر دوم و دوم به بعد( تحت عنوان  ،به غیر از متقاضیان مسکن مهر -

 .شناسایی میشوند "شهروندان"

 

 خود اظهاری مالکیت مسکن مهر برای شهروندان 

 

 و دریافت کد معامله مهر(خریدار مسکن ) ثبت نام شهروند  : گام اول 

وارد سامانه میز خدمت الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس  )شهروند( خریدار محترم مسکن مهر  -1

 https://pardis.city .شوید 

  

 فرمایید.کلیک  ثبت نامگزینه روی  روی گزینه ورود شهروند کلیک نمایید. سپس  -2

https://pardis.city/


 وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس شرکت فناوری اطالعات رادنت

 

 

 کلیک نمایید. "ثبت و دریافت کد"فرم ثبت نام اولیه شهروند را تکمیل و سپس بر روی دکمه  -3

 



 وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس شرکت فناوری اطالعات رادنت

 

 پرونده که است معنی بدان این ؛ داد را اید کرده نام ثبت قبال اینکه بر مبنی پیغامی شما به سیستم که صورتی در :نکته مهم 

رقم  5 و کاربری نام عنوان به ملی کد با است کافی تنها است، شده منتقل Mehr.Mrud سامانه از خودکار صورت به شما

پس از تغییر رمز عبور نسبت به ویرایش اطالعات هویتی خود از جمله مشخصات و  .شوید وارد عبور کلمه عنوان به اول کد ملی

 شناسنامه ای و شماره تلفن اقدام نمایید.

کلیک نمایید و به جای نام کاربری کد ملی و  "ورود شهروند"پس از ثبت نام مجددا در صفحه اول روی گزینه  -4

  بجای رمز عبور  سریال شناسنامه خود را وارد نمایید.

 

 سریعا نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام فرمایید.و ورود به کارتابل خود پس از اولین الگین  -5
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مشاهده  "کلیک کرده و سپس گزینه  "پرونده شما"در قسمت سمت راست بر روی گزینه پس از ورود به کارتابل  -6

 را انتخاب نمایید. "کد معامالت شما

 

 این کد را برای انجام معامالت مسکن مهر نزد خود نگهداری نمایید

را در کارتابلتان نیز ست ابرایتان ارسال کرده  آبان ماه 1از تاریخ  شما میتوانید کلیه پیامکهایی که سامانههمچنین  -7

 مشاهده نمایید.
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 فروشنده:  تایید معامله توسط  :دومگام 

  : الزم به ذکر است در این مرحله دو دسته فروشنده خواهیم داشت

 )متقاضی( متقاضی نفر اول ثبت نام کننده مسکن مهر باشد ،فروشنده  .1

 (شهروند) باشدفروشنده نفر دوم به بعد   .2 

( وارد فروشندهمتقاضی محترم مسکن مهر)باید  نفر اول خریداری شده باشد مورد معامله از متقاضیاگر واحد  -1-1

، قسمت  https://pardis.city سامانه میز خدمت الکترونیک شرکت عمران شهر جدید پردیس به آدرس 

 د.شوورود متقاضیان مسکن مهر 

 
 

برای اولین بار است که الگین نموده و وارد کارتابل متقاضیان مسکن مهر میشوید به جای نام در صورتی که  -2-1

مه خود را وارد نمایید. دقت کنید اگر شناسنامه جدید دریافت اکاربری کد ملی و به جای رمز عبور سریال شناسن

 نموده اید حتما باید سریال شناسنامه قدیمی خود را وارد نمایید.

 

https://pardis.city/
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را  "درخواست فروش واحد "کلیک کرده و سپس گزینه  "درخواستها"بر روی گزینه   سمت راست از منوی -3-1

 انتخاب نمایید.

 

)شهروند( را وارد نموده سپس کد معامله  درخواست فروش واحد را به این ترتیب ثبت نمایید: کد ملی خریدار  -4-1

ضمیمه خود را  تصویر واضح وکالتنامه محضریدریافت شده از پنل شهروند را در فیلد توکن خرید وارد نمایید. 

 )در واقع فروشنده در حال اعالم فروش واحد خود می باشد( را بزنید. "ارسال به سیستم"کرده دکمه

 



 وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس شرکت فناوری اطالعات رادنت

 

 "درخواستها"منتظر تایید کارشناسان کارگزاری بمانید. شما میتوانید از بخش  ،پس از ثبت درخواست فروش   -5-1

 از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوید.   "پیگیری درخواست فروش واحد" گزینه 

 

شهروند  2)فروشنده و خریدار هر  اگر واحد مورد معامله از متقاضی نفر دوم و دوم به بعد خریداری شده باشد 1-2

)فروشنده( وارد سامانه میز خدمت الکترونیک شرکت عمران شهر  باید شهروند محترم مسکن مهر می باشند(

 ، قسمت ورود شهروندان مسکن مهر شود. https://pardis.city جدید پردیس به آدرس 

 شود. وارد عبور کلمه عنوان به رقم اول کد ملی 5 و کاربری نام عنوان به ملی کد با است فروشنده  کافی 2-2

 
 

را  "مشاهده امالک مهر شما "کلیک کرده و سپس گزینه  "پرونده شما"از منوی سمت راست  بر روی گزینه  -3-2

 انتخاب نمایید.

https://pardis.city/
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 کلیک کنید. "بیشتر"از امالک مهر شما واحدی که تصمیم به نقل و انتقال آنرا دارید انتخاب نموده روی گزینه  -4-2

 
 

 

ترتیب ثبت نمایید: کد ملی خریدار)شهروند( را وارد نموده سپس کد معامله درخواست فروش واحد را به این  -5-2

دریافت شده از پنل شهروند را در فیلد توکن خرید وارد نمایید. تصویر واضح وکالتنامه محضری خود را ضمیمه 

 را بزنید. "ارسال به سیستم"کرده دکمه
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 "درخواستها"گزاری بمانید. شما میتوانید از بخش پس از ثبت درخواست فروش منتظر تایید کارشناسان کار   -6-2

 از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوید.  "پیگیری درخواست فروش واحد"گزینه  

  

 

 مسکن مهر( شهروند)مراجعه به کارگزاری جهت احراز هویت و ثبت رسمی نقل و انتقال   :سومگام 

برایتان ارسال  واحد پس از بررسی درخواست فروش واحد توسط کارشناسان کارگزاری پیامکی جهت تایید شناسایی 

خواهد شد. با دریافت این پیامک شما میتوانید از طریق سامانه اقدام به دریافت نوبت مراجعه حضوری نموده جهت 

 اری مسکن مهر مراجعه نمایید.ادامه مراحل نقل و انتقال با در دست داشتن مدارک به کارگز

 


