راهنمای سامانه خدمات الکترونیکی مسکن مهر
مقدمه:
این فایل جهت آموزش سامانه،در اختیار متقاضیان محترم قرار می گیرد.

ورود به سامانه:

متقاضیان محترم برای ثبت درخواستها و مشاهده جزئیات پرونده خود در صفحه اصلی برروی کلید
"ورود متقاضیان-استعالم قیمت و بدهی" کلیک نمایند ،همچنین برای ثبت درخواست خود میتوانند از صفحه اصلی برروی کلید
درخواست موردنظر کلیک کنند.

پس از انتخاب "ورود متقاضیان-استعالم قیمت و بدهی" وارد صفحه ذیل میشوند برای ورود میبایست "کدملی،شماره شناسنامه نفر
اول مسکن مهر و کد امنیتی" را در کادرهای مورد نظر وارد نمایند.

سپس وارد حساب کاربری خود شده و متقاضی باتوجه به نوع درخواست در بخشهای مختلف ،درخواست خود را ثبت میکند.
همچنین میتواند در جزئیات پرونده خود شامل :
مبالغ بدهی،کلید پرداخت الکترونیکی جهت واریز و فیشهای واریز شده ،پیامی جهت انجام فرآیند تحویل واحد یا گرفتن کارت قسط
برای متقاضیانی که شامل میشوند در اول صفحه مشاهده نمایند.

نکته:

پس از ثبت درخواست متقاضیان،درخواست به کارتابل کارشناسان مربوطه همان بخش ارسال میگردد.

1

تحویل واحد و دریافت کارت قسط:

متقاضیان برای تحویل وا حد یا گرفتن کارت قسط در کارتابل خود برای ثبت درخواست کلید "ثبت و پیگیری درخواست تحویل واحد و
گرفتن کارت قسط" را انتخاب کنند.

سپس وارد صفحه زیر میشوند که اطالعیهها ،وضعیت درخواست ،پیامهای کارشناس و مدارکی که باید بارگزاری نمایند را مشاهده
میکنند.

توجه :متقاضیان محترمی که درخواست دریافت کارت قسط میدهند ،پس از تایید کارشناس در درخواست شما لینک بانک
باز گردیده و شما با ورود به آن پرونده خود را تشکیل دهید.

2

نقل و انتقال:
متقاضیان برای نقل و انتقال در کارتابل خود برای ثبت درخواست کلید "ثبت و پیگیری درخواست نقل و انتقال " را انتخاب کنند

سپس مدارک و اطالعات مورد نیاز را بارگزاری کنند.

توجه :پس از بررسی کارشناسان برای آن دسته از متقاضیانی که باید با معرفی نامه به بانک مراجعه کنند.لینک
دریافت معرفی نامه برایشان در خو درخواست نقل و انتقال باز می گردد.تا زمانیکه پاسخ نامه بانک را بارگزاری نکنند در
فیلد مورد نظر فرایند نقل و انتقال تکمیل نمیگردد.

3

خرید عرصه:

متقاضی همانند بخشهای قبلی میتواند درخواست خود را ثبت کند و در این صفحه مبلغ هزینه عرصه در صورتی که کارشناسی شده
باشد مشاهده کنند.

توجه :تنها دکمه ثبت برای متقاضیانی فعال است که عرصه آن ها کارشناسی و دارای قیمت باشد.

4

استعالم بدهی واحد:
متقاضیان میتوانند برای استعالم همانند فرآیندهای قبلی درخواست خودرا ثبت کنند و پس از ثبت درخواست به کارتابل کارشناسان
ارسال گردیده و پس از تعیین بدهی توسط کارشناسان،متقاضی بدهی خود را میتواند پرداخت نماید.

توجه :چنانچه در بخش های دیگر درخواست ثبت نموده اید .استعالم بدهی در فرایند کاری درخواست شما انجام می شود و
نیازی به ثیت درخواست استعالم بدهی دیگر نیست.

5

