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از ملک   ی فیالزم است تعر  ز یکه قبل از هر چ  ی دادگستر  ی امالک توسط کارشناس رسم   یابیارز

مبنا دچار   ن یبر هم   یگذارمتیملک و ق  یابیتا هنگام ارز  میو امالک و انواع آن را داشته باش

و   ن یمنظور زم  شود،یبه ملک و امالک اطالق م  ی . آنچه در گفتمان عموممیاشتباه و خطا نشو

 .شودیهم گفته م  ان یبه آن عرصه و اع  گریدانیبدر آن است که به  اتمستحدث

 

 ی سادگبه  یگرید  فیدو بخش هستند، در تعر   نیملک مؤثر است ا  کی   یگذاردر ارزش  آنچه

که  یی هاتیو قابل ازاتیکرد، هر آنچه از مستحدثات، امت یمعرف ن یرا چن انیعرصه و اع توانیم

ساده به   انیب  ن یلذا با ا  د، ینام   یانیاع  توانیجابجا شود را م  تواند یملک وجود دارد و م  ک یدر  



 نحوه ارزیابی ملک  |دوره آموزش ضمن خدمت  

 

 
3 

 انیمرتبط با عرصه و اع ق یمصاد فیضمن تعر  الًیقائل شد. ذ ز ییدو تم   نیا ن یب توانیم ولتسه

 : میینمایم  انیب  ازیرا ن

 

 ( عرصه ملک: الف

 

مرغوب ازنظر   نی( آن است، چراکه زمن یملک، ارزش عرصه )زم  مت یق  ن ییعامل در تع  نیترمهم

 انیخواهد بود و بالطبع اع  ی احداث  ان یاع  یبرا   ی ادیافزوده زموجب ارزش  ی ریو قرارگ  تیموقع
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ارزش عرصه تابع پارامترها و   ی ازنظر کارشناس  کند، یم  جاد یعرصه ا  یافزوده برامناسب، ارزش

 آورده شده است:  لیها به شرح ذآن  نیرگذارتریاست که تأث  یعوامل

 

 به گذر )بر ملک(. و اندازه ملک، خصوصاً اندازه ضلع متصل    ابعاد

 است.   ریداشته باشد، ارزش آن متغ  توانیکه ملک م  ی شهر  یملک، بسته به نوع کاربر  یکاربر

 )چند بر بودن ملک(. یدسترس  ی هامجاور ملک و راه  ی گذرها

 ملک  ی اصل  یورود  گذرعرض

 ملک نسبت به معابر و جهات اربعه.  تیموقع  ، ییبودن جانما  مناسب
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 . صالحیملک توسط مراجع ذ  یکاربر  رییتغ  امکان

 عرصه نسبت به محدوده شهر  ییجانما تیوضع

 ت یمالک  احراز

 ت ی مالک  نوع

 شدهیملک ابعاد و مساحت با مشخصات محل معرف یمشخصات ثبت   مطابقت 

 ی و اصالح  ینینشعقب  زانی)می در سنوات آت  یعمران  ی ها نبودن طرح  ا یبودن    ر یدر مس  یبررس

 ( یاحتمال 

 ملک:  ی انی( اعب
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 لی( ملک است که خود شامل عوامل ذی)بنا   ی انیملک، ارزش اع  مت یق  ن ییتع  گرید  ی اساس  عامل

 است:

 

 نه یهز  ، یدر امالک تجار  رهیعوارض پذ  نهیصدور پروانه، هز  نه ی: شامل هزیشهردار  یهانهیهز

)در   نگ یعوارض حذف پارک  نه یبنا )بالکن(، هز  یآمدگشیعوارض پ  نهیعوارض مازاد تراکم، هز

 ینشانعوارض آتش  نه یمختلف، هز  ی هاونیسی عوارض کم   نه یمقدار الزم(، هز  ن یصورت عدم تأم

 ره یسبز و غ  یو فضا 
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 نه ینظارت، هز  نهیهز  ،یاجرائ  ی نقشه ها  هیو ته  یطراح  ی هانهیاحداث بنا: شامل هز  یهانهیهز

 کیژئوتکن  نهیهز  آالت،نیماش  نی تأم  نه یالزم، هز  زاتیمصالح و تجه  ه یته  نهیاجرا، هز  تیریمد

تعی شناسنی)زم جهت  زم  نیی(  پروژه  ن یمشخصات  در  بنا  احداث  هز  یهامحل   نه یخاص، 

 متفرقه.  ی هانهیهز ریو سا  ی کیحق الثبت صدور سند تفک  ی هانهیدستمزد، هز

بکار رفته، مشخصات معمار سازنده،   ی سازه و معمار  ت یفیاحداث: شامل نوع و ک  ی بنا  تیفیک

 … و    ی تجار  ،یادار  ،یبزرگ مسکون   یها برند بودن ساختمان در مجتمع

 ملک  ی گذار  متیو ق  یابیارز

 امالک   یابیارز
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 ملک  ی کارشناس  درخواست

ق  یکارشناس  درخواست و  به  یگذار  متیملک  است  ممکن  فوق،  به شرح   د، یمنظور خرملک 

بانک و    ن یتره   ا یفروش و   اقتصاد  اینزد  وثبه  ینفعیذ  ی هر مجموعه  باشد   از یموردن  قهیعنوان 

 ازات یامت  ان،یحاصل جمع ارزش عرصه، اع  توانیشامل چند بخش مشخص است، ارزش ملک را م

 دانست.  رگذار یتأث  عوامل   ریو سا  هایو کاربر

 

ملک   متیو ق  تیمرغوب   کننده،نییتع  ی عوامل و پارامترها  کیشناخت و تفک  مت،یق  نییتع  در

اطالعات   کیو تفک  یگردآور   ندیفرآ  ،یکارشناس  ر یچراکه به تعب  د،یبه عمل آ  ی الزم است دقت کاف

 است.   یاریبس  ت یاهم   یدارا  یدر موضوع کارشناس  لیو لحاظ عوامل دخ  ی کم   یهاو داده
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 : یشهر  یها یکاربر  ریبا سا  امالک

 

 ی تجار

 ( یزراع  یخارج از محدوده شهرها )اراض  یاراض

 ییالیو  ملک

 ی متشکل از مجموعه آپارتمان  ساختمان
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 ی آپارتمان  واحد

امالک در سراسر کشور   ییجانما  یملک فارغ از گستره و پراکندگ  یگذار  متیامالک و ق  یابیارز

 ی ها از الگو آن  یگذارمتیو ق  یابینمود که نحوه ارز  ی بندمیدر چند گروه مشخص تقس  توانیرا م

 . کندیم  تی الذکر تابع  لیمشخص ذ

 

بانکفوق  یها بر مجموعه  عالوه امروزه  مال الذکر،  مؤسسات  اعتبار   یها،   مه، یب  ی هاشرکت  ،یو 

 ن ییمنظور تعدارند، به  تی فعال  ی صورت گسترده و سراسرکه به  ی اقتصاد  یها ها و مجموعهشرکت

ارزش  مت یق ارز   قیوثا  ی گذارو  خدمات  از  رسم   یابیخود  مند بهره  یدادگستر  ی کارشناس 

 .شوندیم
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گذشته از موضوعات موردتوجه   ی هادهه  یروز امالک طبه  ی گذارمتیامالک و ق   ی ابیارز  موضوع

مهم   نیکه با ا  میرا سراغ دار  ی بوده است، امروزه کمتر مجموعه اقتصاد  ی اقتصاد  ی هابخش  هیکل

امالک نباشد. بحث را   یابیارز  نهیمخاطب استفاده از خدمات کارشناسان در زم  ایباشد و    گانهیب

 ایدفتر کار و    ازمندی ن  ت یشروع فعال  یبرا  یشروع کرد که هر مجموعه اقتصاد  توانیم  نجایا  از

 است.  ت یفعال  گاهیجا

 

باشد، جهت درج در اسناد   یجاریو چه است  یچه ملک   ی هر مجموعه اقتصاد  ایکار شرکت و    دفتر

ن ا  زانیم  نییتع  ایو    یگذارمتیق  ازمند یو دفاتر  ساده و   اریموضوع بس  نیاجاره است. هرچند 
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 ازمند ین  یمجموعه اقتصاد   کی  یهاییدارا  نیشتریگام نخست تا ب  ن یاز هم   ی شد ول  انیب  یمبتد

 هستند.  یدر دفاتر رسم   ها نهیهز  ا یو    ییدارا  میو تقو  یزمستندسا

 

ها، مؤسسات در وزارتخانه  ی دادگستر  ی مواقع خصوصاً به استناد قانون کارشناسان رسم   شتر یب  در

که شمول قانون   یدولت  ی هادستگاه  ر یو سا  یردولت ی غ  یعموم   ی نهادها   ، یدولت  ی ها شرکت  ، یدولت

 نام است.  حی ها مستلزم ذکر صربر آن
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امالک   ی گذارمتیو ق  یابی. ارزندیاستفاده نما  ی از وجود کارشناسان رسم   دیبا  ادشدهی  ی هادستگاه

است که الزم   یعیابعاد وس  یامالک در سراسر کشور دارا  یبا توجه به وسعت، گستره و پراکندگ

ه به مشخصات و مختصات مربوطه موردتوجه و اظهارنظر است به فراخور موضوع هرکدام با توج

 .ردیگ  ارقر

 

 ملک   یگذار  متیامالک و ق  یابیارز

 امالک   یابیارز

 امالک   یابیارز  عیملک و تسر   یگذار  مت یق



 نحوه ارزیابی ملک  |دوره آموزش ضمن خدمت  

 

 
14 

امالک   یابیدر ارز  عیو تسر  لیملک با در نظر گرفتن عوامل فوق جهت تسه  ی گذار  مت یروند ق  در

سقف( و   ستم یها را از جهت نوع سازه )نوع اسکلت و ساحداث بنا، ساختمان  نه یهز  ن ییو تع

هر   نهیهر گروه، هز  یو برا  میریگیمتعارف و معمول در نظر م  یکارمشخصات نما و نوع نازک

 .ندینمایبنا را برآورد و اعالم م  احداث مترمربع  

 

قب  ات یالحاق  ر یسا  نهیهز وجود   ازاتیامت  لیاز  آسانسور،  تلفن،  و  گاز  و  برق  و  آب  انشعابات  و 

و   یامکانات رفاه  ،یبرق اضطرار   ن ی وجود ژنراتور تأم  ل،یو فن کو  لریمانند چ  ش یسرما  ساتیتأس

استفاده از مصالح لوکس خارج از حد عرف و معمول مانند   ،ی مانند استخر و سونا و جکوز  یورزش
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 ی ها یو نماساز   ونیدکوراس  ، یچوب  ی نه خاص، کارهاآشپزخا  زاتیو تجه  یو لوازم برق  رآالتیش

 .ندینمایرا به آن اضافه م  ره یو غ  یت یامن  ی هاستمیخاص، س

 

ق  در برآورد  انبار  نگ یپارک  مت ی خصوص  نآن  یمکان   ت یمرغوب  نی و همچن  ها یو   از یامت  ز یها و 

استاندارد،   یکاهش   ب یضر  ای  یشیافزا و  ارتفاع عرف  به  نسبت  واحدها  ارتفاع موجود  مورد  در 

معمار چشم  ،یرینورگ  طیشرا و  مجتمع  یداخل  یانداز  در  و  حقوق   یمسکون  یها ملک  وجود 

 یرینورگ  طیبا توجه به شرا  نی رزمیشدن بنا در زواقع  ره،یو غ  ی مشاع  اطی و ح  ر یرگمانند نو  یارتفاق

 در نظر گرفته شود.  ستیبایموارد، م  ریاز موتورخانه و سا  یناش  یصوت یهوا و آلودگ یو آلودگ
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نمود و اعمال   لیمذکور را نسبت به سن بنا تعد  ی الیمبلغ ر  دیارزش بنا، با  متیاز برآورد ق  پس

امالک   یابیارز  یملک و تجربه و قضاوت مهندس  یظاهر  تیمورد مذکور معموالً بر اساس وضع

 .ردیپذیصورت م

 

 ی شهر  یها یامالک ازنظر کاربر  یبندمیتقس

 گردند،یواقع م  ییو روستا  یشهر  یهاامالک در محدوده  یابیارز  یعمده تقاضا  نکهیتوجه به ا  با

و در   میده یمجزا موردبحث قرار م  یارا در مقاله  یو امالک کشاورز  یاراض  یابیلذا موضوع ارز

 .میپردازیم  یشهر ی هایامالک با کاربر  تی وضع  ح یمتن به تشر  نیا
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 ی شهر  یها یامالک در انواع کاربر  یابیارز  نحوه

 ی هاو طرح  یجامع شهر  ی هادر شهرها و روستا، طرح  یکاربر   یها و سرفصل  ن یعناو  کنندهنییتع

 تواندیموجود در سطح شهرها م  یها، اراضطرح  نیاست، مطابق ا  یلیو طرح تفص  یشهر  یهاد

 : میده یم  ح یصورت مختصر هرکدام را توضباشند، که به  لیذ  ی هایاز کاربر  یکی

 

 :  یمسکون یو امالک با کاربر  یاراض
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 ادیز  اریو بس  ادیاز کم، متوسط، ز  یمختلف  ی هاتراکم  یدارا  یمسکون  یبا کاربر  یشهر  یاراض

 .رندیگیقرار م  یداربراستفاده سکونت مورد بهره  یهستند و برا

 هستند:  لیبه شرح ذ  یمسکون  ی هایکاربر  یطورکلبه

 

 ی واحد مسکون  یشامل تعداد  ییهاکه در ساختمان  ی مسکون  ی: واحدهایمسکون  یها   کاشانه

 ی مشترک هستند واحدها   اط یو ح  نگیپله، آسانسور، و گاهاً پارکراه  ، یورود   یهستند که دارا

 .مییگویم  ی آپارتمان
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 ی اند و ازنظر ورودچندطبقه بناشده  ای  کیصورت  که به  ییها: ساختمانییالیو  یها ساختمان

 .مییگویم  ییال یمستقل از هم هستند ساختمان و  یساختمان  زاتیو تجه  ساتیتأس  اط،یح

شده است و هنوز در روستا واقع  ایشهر و    یکه در محدوده قانون  ینی: زمیمسکون  یبا کاربر   نیزم

امکان کسب مجوز ساخت واحد   یشهر  یهاموجب طرحصورت نگرفته، اما به  یآن ساخت و ساز

 .مییگویم  یمسکون  یبا کاربر  نی است را زم  ریپذامکان  یاز جانب شهردار   یمسکون

 ییبخش انتهاباال در    حات یبا توجه به توض  یمسکون  ی امالک در کاربر  یاب یو ارز  ی گذارمتیق  نحوه

 متن آورده شده است.  نیا
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کاربر   یاراض با  امالک  کاربر  ی:اراضیتجار   یو  با  امالک  مغازه  ی تجار  ی و  انواع  ها، شامل 

دهنده خدمات دفاتر ارائه  ،یفروشو خرده  یفروش عمده  ی هاها، فروشگاهو رستوران  هایغذاخور

آژانس تور  یمسافرت   یها مانند  نظا  یستیو  م  ریو  را شامل  مبناگرددیآن  کاربر   ی.   ی محاسبه 

 است.   یکار تجار  انیمجوز و پا  ا یو    شدهتی سابقه تثب  اشتن د  یتجار

حدودِ سه  ی تجار یبا کاربر نی زم ن،ی زم یگذارمتی امالک و ق یابیمتوسط در هنگام ارز طوربه

 . گرددیم  یگذارمتیق  ی مسکون  نیبرابر زم

 

 و باغ.   ی زراع  نیاند: زمبر دو نوع  زین  یکاربر نیبا ا  ی هانی:زمیکشاورز  یبا کاربر  یشهر  یاراض
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 :یزراع یبا کاربر  یشهر  یاراض

بوده   ییشهرها  در روستا  قبالً  بزرگکه  بعداً  و  مواردشدهاند  در  آن  یایاراض  یاند،  در  ها که 

 رند، یگیر مدر محدوده شهر قرا  شوندیکشت م  جات یفیگندم، جو و ص  ر یمحصوالت زودبازده نظ

 هستند. یزراع  - یکشاورز  یشهر با کاربر  یاراض  گونهنیا

 

 باغ:  یبا کاربر  یشهر  یاراض
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اند، کرده  دادیسطح پ  شیافزا  د یکه در توسعه جد  ییو گاهاً شهرها  ادیبا قدمت ز  یشهرها  در

 ی دارا  ی اراض  گر ید  ی فیبه تعر  ا ی  ند، یگویباشند را اصطالحاً باغ م  وهیدرختان م  ی که دارا  یاراض

 .ندیگویباغ م  ایمشجّر    نی درخت را زم

 

 :   دولتی  –  یادار  یکاربر

با عنوان   ی و بخش خصوص  یدولت  یهاتیکه در شهر مستقر است، فعال  یی هاتی عمده فعال  بخش

کرد. بخش   یبندمیتقس  یو خصوص   ی در دو بخش دولت  تواندیم  یکاربر  نیاست، ا  ی ادار  یکاربر

ها، وزارتخانه  ،یتیو امن  ی انتظام  ، ینظام  ی روهایاستقرار ن  ی شامل مؤسسات، ارتش، مقرها  یدولت
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 تی عنوان و با مالک  نیکه با ا  ییهاتیفعال  هیشامل کل  ی خصوص  ی و بخش ادار  هاینهادها، شهردار

 هستند. یردولتیغ

 : یصنعت  یکاربر

نوع زم  ی صنعت  یکاربر هر  دارا  یساختمان   ا ی  ن یشامل  فعال  ی که  ا  ی صنعت  تی مجوز   نیباشد، 

تول  تواندیم  ت یفعال صنعت   ، یصنعت  دیشامل  توز  ایو    یانبار  باشد،   عیبخش  صنعت  بخش  در 

نوع از امالک اکثراً در   نی. .ارندیگیزمره قرار م  نیدر ا  ها رگاهیکارخانجات، تعم   یابیها، ارزکارگاه

عمده   نی اگر براثر گسترش شهر، چن  یمناطق خارج شهرها قرار دارند.حت  ایو    یصنعت  ی هاهرکش

 متمرکز هستند.   یصنعت یها در شهرک  یصنعت یها یکاربر

 :   ی خدمات  یکاربر
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عنوان   یخدمات شهر  یو کاربر  یخدمات عموم  یدر شهرها به دو صورت کاربر  ی خدمات  یکاربر

و   یها انتفاعتجار از آن  یها یانند کاربر مهستند که به  ی هابخش  یخدمات یها ی. کاربرگرددیم

 یهاست. براالمنفعه بودن آنعام ت ی فعال ینوع کاربر نی. تفاوت عمده اگرددیحاصل م  یدرآمد

 ن یا  کنند ینم   افتیدر   نهیاز مردم هز  هایشهردار  ی خدمات  یها یاز کاربر  یبردارو بهره   ادهاستف

 ، یدفاتر پست  ،ینشانمراکز زباله، آتش  ، یعموم  ی هااند از کشتارگاه، گرمابهعبارت  یها ینوع کاربر

 . …محله و    یسرا  ها، یشهردار  ینواح  ،ی و اماکن انتظام  یکالنتر

 :  ی ورزش  یکاربر

 ی دولت  ا یو    ی خصوص  توانندیامکان م   نیاست، ا  یشامل امکان مورداستفاده ورزش  یورزش  یکاربر

 جمله هستند. نیاز ا  ی ورزش  ی ها، باشگاه  ی باز  ی هانی ، زم  یورزش  ی هاومیباشند، استاد
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 :  نگ یپارک  یکاربر

پارک  نگیپارک  یکاربر پارک  یطبقات  ی هانگیدر شهرها شامل  روباز در سطح شهر   ی هانگیو 

 .باشدیم

 ونقل : حمل  یکاربر

ها، فرودگاه  ،یمسافر  هاانهیمترو ، پا  ی هاانهیپا  ، یمسافربر  یها نالیونقل شامل ترمحمل  یکاربر

 .   باشدیم  یرانو اتوبوس  یتاکس  ی هاستگاهیآهن و اراه 

 :  ی آموزش  یکاربر
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دولت  تواندیم  یآموزش  یکاربر صورت  دو  مهدها   یردولتیغ  ی به  شامل  و  کودک،   یباشد 

 .باشدیها مو دانشگاه  هارستانیها، دبها، دبستانکودکستان 

 سبز :   ی فضا  یکاربر

رفوژ سبز   سبز ،  یپارک کودک، فضا   ،یشهر  ی هاصورت پارکدر سطح شهرها، به  ی فضا  یکاربر

 . باشدیم  ی و کمربند سبز شهر  هادانی م  ها،ابانیخ

 :  مذهبی  –  ی فرهنگ  یکاربر

تئاتر ، مسجد و   یهاسالن  نما،یس  یها در شهرها شامل کتابخانه، سالن ی مذهب-یفرهنگ  یکاربر

 و گورستان است.  سایکل  ها، هینیحس ا،یتکا
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 :  درمانی  –  یبهداشت  یکاربر

 ی هاو ساختمان  کی نیها، کلدرمانگاه  ها، مارستانی صورت بدر شهرها به  ی درمان-یبهداشت  یکاربر

 است.  یپزشک

 :   ی شهر  زاتیتجه  یکاربر

برق،   یآب و فاضالب، پستها  ی خانه ها  ه یدفع فاضالب، تصف  یستمهای و س  یآبرسان  یها شبکه

 شود.   یرا شامل م  ی شهر  ییربنایز  ساتیتاس ریگاز ، تلفن و سا

 انبار:  یکاربر

 شود.   یسردخانه ، بار انداز را شامل م  ، یو خصوص  یعموم  یانبارها   شامل
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 : یشهر  رهی ذخ  یکاربر

که   شوندیدر نظر گرفته م  ی شهر  یها  رهیهستند بعنوان ذخ  یکه فاقد هرگونه کاربر  یاراض

شهر در نظر   یتوسعه آت  یهستند و برا  یفاقد کاربر  یلیهنوز طبق برنامه طرح جامع و طرح تفص 

 .شوندیگرفته م

 امالک   یابیمهم در ارز  نکات

اصطالحاً عرصه ملک است، ابعاد و   ای  ن ی ملک، زم  ک ی  ی گذارارکان ارزش  ن یتر  یاز اساس  یکی

براساس قطعات   یارزشگذار  باشد،یکننده در ارزش ملک م   ن ییتع  اریبس  ن یمساحت قطعه زم
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باتوجه به متغ  ک یکه نصاب تفک  یمبنائ ا  ر ییهر منطقه است،  موضوع، الزم است در   نیبودن 

اصطالحاً بر   ایو    ابانیعرصه نسبت به خ  تی گردد، موقع  ت یمهم رعا  ن یا  اسیبزرگ مق  یاراض

 است.   ت یحائز اهم  ار یبس  یو ادار  یتجار  یهایبودن خصوصاً در کاربر

 %۵  ن یصورت متوسط ببه  ی ساخته شده در امالک جنوب  ی در شهرها، واحدها   ی مساو  طیشرا  در

 . گردندیم  یابیارز  ی شمال ی گرانتر از واحدها  %۷تا 

با تعداد طبقات   یها مشابه ساختمان  طیاز عرصه، در شرا  یانیاعقدرالسهم    زانی توجه به م  ازنظر

است که   یدر حال  نیا  شوند،یم  یگذارارزش  شتریب  %۱۰تا    %۵  زانیبه م  یابی، در زمان ارز۳و    ۲

 ی شتریب  ی امکانات رفاه   نکهیبلندمرتبه، باتوجه به ا  یها صورت استثناء، در برجها و ساختمانبه

 ، یمعمول ی آپارتمان  ی ساختمانها نسبت به واحدها نیدر ا ی آپارتمان یواحدها  متیوجود دارد، ق
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عوامل   گونهنیتعادل به ا  ی و برقرار  ت یگردند. )رعا  یم   یارزشگذار  شتریب  %۲۰تا    %۱۵حدوداً  

 دارد(   اب یبه تجربه، تخصص و تبحر کارشناس ارز  یبستگ

ارز  بمنظور  در  استهالک  گرفتن  به  ی هاساختمان  یابیدرنظر  باال،  قدمت  روبا   ج، یرا  ه یصورت 

گردند، باالتر از سه سال قدمت ساخت،   یم  یاب یتا سه سال ساخت، معادل نوساز ارز  یها ساختمان

 گردند.   یم  یابیکاهش ارزش، نسبت به ساختمان معادل نوساز کمتر ارز  %۱٫۵هر سال   یبازا

 ۶۵تا    %۵۰  نیب  نگیبعنوان پارک  ت یشده در سند مالک  دهیمساحت ق  ، یارتمانآپ  ی واحدها  در

شده در   د یمساحت ق  نی. همچنگرددیم  یدرصد ارزش هر مترمربع آپارتمان برآورد و ارزشگذار

 یابیارزش هر مترمربع آپارتمان ارز  %۵۰تا    %۳۵  نیصورت متوسط ببه  یبعنوان انبار   تی سند مالک

 .گرددیم
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 ۳۵تا    ۲۵تراس و بالکن، ارزش هر مترمربع تراس مسقف معادل    یدارا  ی آپارتمان  یواحدها   در

سه   یو ارزش هر مترمربع بالکنها  گردد،یم  ی ابیدرصد ارزش هر مترمربع آپارتمان برآورد و ارز

 ی م  ی گذارمتیو ق  یابیمترمربع آپارتمان ارز  هر  %۷۰دوطرف باز    یو بالکنها  %۵۰طرف باز برابر  

 .ردندگ

 ۵صورت متوسط  هستند، به  اطیح  یدارا  یکه در ساختمان   یآپارتمان  ی حالت مشابه واحدها  در

 . شوندیم  یگذار متی و ق  یابیارز  شتری ب  اط،یفاقد ح   ی هادرصد نسبت به ساختمان  ۱۰تا 
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 ی هاامالک در دهه  ی گذارمتی در کل موضوع ق  ای  ی صنعت  ، یادار  ،یتجار  ،ی امالک مسکون  یابیارز

کل توجه  و  موردبحث  موضوعات  از  کمتر   یاقتصاد  یهابخش  هیگذشته  حاضر  حال  در  بوده 

استفاده از   ی متقاض  نکه یا  ایباشد و    گانهیموضوع ب  نیکه با ا  میرا سراغ دار  یمجموعه اقتصاد

 ایامالک  یابیامالک نباشد موضوع ارز یابیارز ٔ  نهیدرزم یدادگستر یرسم ناسانخدمات کارش
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به   دیکه با  باشدیم  یعیابعاد مختلف و وس  ی آن دارا  یملک با توجه به گستردگ  یگذارمتیق

 .ردیو اظهارنظر قرار بگ  یآن موردبررس  ی ها یژگیفراخور موضوع و با توجه به مشخصات و و

 یو فرمول خاص  نیاساس قوانملک در کشور ما بر    ی گذارمتی امالک و ق  یابیارز  ی و الگو  روش

 یگذارمتیملک در ق  طیکشور عالوه بر شرا  ی و اقتصاد  یطیو عوامل مح  طیمعموالً شرا  باشدینم 

کارشناس شا  یشتریب  ی رگذاریتأث  یو  دال  یک ی  دیدارند  ارز  لیاز  در  روش   ا یامالک    یابیتنوع 

از بازار ملک   یبخش خصوص  یدرصد   ۷۰داشتن سهم    ار یملک در کشور، در اخت  یگذارمتیق

 ی مختلف  یارهایاز مع  ی و تجار  یادار  ،یامالک مسکون  یگذارمتیو ق  متی ق  نییباشد در نحوه تع

امالک متفاوت   یابیدر ارز  ارهایمع  ر ییهم با توجه به تغ  ها متیرشد ق  زانیو م  شودیاستفاده م

 است.
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روز   متیامالک، ق  ی کارشناس  ای  ی گذارمتیق   ،یابیدر نحوه ارز  رگذاری تأث  یموارد و پارامترها   از

(، مساحت ذکرشده در سند ملک، یادار  ،یتجار  ،یملک )مسکون  یفعل  یبازار در امالک، کاربر

در امالک   شتریملک ب  یرینورگ  زانیملک، م  یبرا  یدسترسگذر، معابر قابلهندسه و ابعاد، عرض

 یابیملک قابل ارز  نی زم  ا ینور، طبقه استقرار ملک، قدرالسهم از عرصه    افت یو جهت در  ینکومس

 . باشدیساختمان م  زاتیو امکانات و تجه

ملک،   یو دسترس  ی محل  ت یملک، موقع  یگذارمتی امالک و ق  یابیدر ارز  گریعوامل مهم د  از

 ی مجتمع مسکون  ایساختمان    کیشده، عمر بنا، تعداد واحدها و طبقات درمصالح استفاده  تیفیک

 ی بازار امالک، نحوه پرداخت ثمن و معامالت صورت گرفته قطع  طیمشاعات، شرا  ت یفی،کیو تجار
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توسط   ات یموارد با جزئ  ن یا  ی که تمام  باشدیم  ی کارشناس  خی موردنظر و تار  نطقه امالک در م

 .شودیو اعالم م  یبررس  یدادگستر  ی کارشناس رسم 

قدرالسهم هر   زانیم   نییتع  ،یتجار  ای  یامالک مسکون  یگذارمتیق  ای  ینحوه کارشناس  درباره

اع و  از عرصه  آپارتمان  انیواحد  قانون تملک  با در نظر گرفتن  هر قسمت  ارزش  اعالم  و و  ها 

منظور انجام در بازار و منطقه بهمربوط به آن با توجه به ارزش روز امالک    ییاجرا  یها نامهنییآ

موارد   ی تمام  ستین  یی به مراجعه به محاکم قضا  یاز ین  ره،یمشارکت در ساخت و غ  یقراردادها

 .شودیم  یگذارمتیو ق  یابیارز  یدادگستر  ی توسط کارشناس رسم 

 ست؟ یچ  یو خصوص   ی دولت  ی هاامالک شرکت  یابیارز  ل یدل  ۵

 ه یسرما  شیجهت افزا یگذارمتیو ق  یابیارز •
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 ی ارزش دفتر  ن ییجهت تع یگذارمتیو ق  یابیارز •

 استهالک   نه یجهت محاسبه هز یگذارمتیو ق  یابیارز •

 ی جهت انجام امور مال  ی رسم   تیسند •

 ی و حسابدار  ی اتیجهت انجام امور مال  یابیارز •

 ست؟ یامالک چ  یابیتأمل در ارزعوامل قابل  نیترمهم

مهم در   ی ملک و از فاکتورها  ی گذارمتیامالک و ق  ی ابیمهم در مبحث ارز  ی لیاز موارد خ  یکی

به   نهیزم  نیدر ا  دیکه با  یتم یآ  نیدرواقع اول  باشدیامالک نوع سند م  ی و کارشناس  متیق  نییتع

.به یاقولنامه  ای  باشدیجزء امالک سنددار م  ی ابیملک قابل ارز  ایاست که آ  ن یآن توجه کرد ا
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امالک   انیدر م  یول  باشد یمراتب کمتر از امالک سنددار مبه  ی اامالک قولنامه  مت ی ق  نکهیا  لیدل

 لیدل  نی است به هم   رگذاریملک تأث  متیق  نیی امالک و تع  یگذارمتیسنددار هم نوع سند در ق 

نسبت به نوع سند دقت الزم را داشته باشند و بر اساس آن   دیبا  یدادگستر  یکارشناسان رسم 

 ملک موردنظر را انجام دهند.  یگذارمتیامالک و ق  یابیارز

 مورد از انواع سند:  ۱۲

 برگسند تک •

 دارسند منگوله •

 دانگشش  یسند ملک •
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 ی اسند قولنامه •

 ییسند شورا •

 بن چاق   یسند ملک •

 مشاع  یسند ملک •

 یسند اوقاف •

 ان یعرصه و اع  یسند ملک •

 ی وکالت  یسند ملک •
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 ی کیتفک یسند ملک •

 ی رهن یسند ملک •

 ست؟ یبرگ چ تک  سند

است که   یبرگ سندسند تک  قتی در حق  باشد یبرگ مآن سند تک  نیانواع سند معتبرتر  از

 ن یاست آخر  ی ریگیپشده و قابلاسناد کشور ثبتثبت  کپارچه ی  ستمیدر س  ی وتر یصورت کامپبه

بودند که از  ی اصورت دفترچهامالک معموالً به ی م یاسناد قد باشد یسند در کشور م ن یو بروزتر

  اندشدهلیبرگ تبدها بروز و به سند تکآن  شتریبودند که در حال حاضر ب  شدهلیکچند برگ تش 

برگ بودن  تک  لیانا و شفاف بودن آن است و به دلسند در درجه اول اصالت و خو  نیا  تیمز

اسناد اطالعات در سازمان ثبت  ی نوع سند در صورت مفقود  ن یدر ا  باشدیتر مآن آسان  ینگهدار
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قابل  باشد یکشور موجود م با ط  افتیدرخواست و در  تیو  البته  و   طیشرا  ی مجدد وجود دارد 

 … مراحل خاص  

 ست؟ یدار چمنگوله  سند

است، سند دار همانمنگوله  سند نام جالبش مشخص  از  دارد منگوله    کیاست که    یطور که 

سرب   تکهکینخ و    کیکه با    باشندیم  یادفترچه  یدار همان سندهامنگوله  یدرواقع سندها

 له یوسنیکه بد  جادشدهیسند ا  یاسناد بر روثبت  یتوسط اداره  یپلمپ سرب  نیاند و اپلمپ شده

نوع سندها   ن ی. در ادهندیسند را نشان م  نی بودن ا  نانیاطم و قابل  کنندیم  د یائصحت آن را ت

 آن وجود ندارد.  یدر مسائل حقوق ی اشک و شبهه  گونه چیو ه   باشد یم  ی قطع  ت یمالک

 ست؟ ی دانگ چشش  یملک  سند
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فرد تعلق داشته  کیدانگ به شش یعنیصورت کامل که به ی تجار ا ی یامالک مسکون ی سند به

م اصطالحکلمه شش  ندیگویباشد  برا  ی دانگ  که  و   یادفترچه  ایبرگ  انواع سند تک  ی است 

استفاده ممنگوله ا  شودیدار  را در اخت  نیو به مفهوم  دارد. کلمه   ار یاست که مالک کل ملک 

ملشش در  مفهوم شش  ک دانگ  پابه  و  باال  غرب،  و   باشد یم  ن ییجهت شمال، جنوب، شرق، 

تام صاحب سند به  ت یدارد و نشان از مالک نی رزمیباال و ز یاشاره به فضاها نییصطالح باال و پاا

 ملک مربوطه دارد. 

 ست؟ یچ یاقولنامه  سند

که   یتجار  ای  یملک مسکون  کیبر سر    نیاست با توافق طرف  یادرواقع نوشته  یاقولنامه  سند

معامله و شاهدان   نی و طرف  شود یته مو فروشنده نوش  دار یمشاور امالک در حضور خر  کیتوسط  



 نحوه ارزیابی ملک  |دوره آموزش ضمن خدمت  

 

 
42 

 یبرا  ی سند معتبرتر  نکه یاعتبار است مگر ا  یدارا  یقولنامه در محاکم حقوق   کنندیآن را امضا م

محتاطانه   دیبا  یاقولنامه  ی برگ. معامالت در سندهاوجود داشته باشد مانند سند تک  کآن مل

 شود.   افتیدر  یریانجام شود و حتماً کد رهگ

 ست؟ یچ  ییشورا  سند

ها محل در سند و نظارت آن  یشورا  ی امضا  ل یاست اما به دل  یاهمان سند قولنامه  ییشورا  سند

و مهر و   دیبعد از توافق و بستن قرارداد در مشاور امالک به تائ  یعنی  کندیم  دای پ  یاعتبار باالتر

 یی و در صورت بروز مشکل در محاکم قضا  رسدیشده مکه ملک در آن واقع  یحلم  ی شورا  یامضا

 دارد.  ییاعتبار باال

 ست؟ یبن چاق چ  یملک  سند
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س  م یقد  در بهثبت  ستمیکه  حال  همانند  الکترون   کپارچه یصورت  اسناد  برا  کیو  مردم   ی نبود 

 ی و اعتبار قرارداد آن را به امضا  دیتائ  یو برا  نوشتندیخودشان م  ن یب  یملک قرارداد  دوفروش یخر

 داردن  ی رواج  گریالبته امروزه د  رساندندیمردم اعتبار داشتند م  ن یکه در ب  یعلما و افراد سرشناس

 اعتبار است.  یصحت دارا دیپس از تائ  یاما همچنان در محاکم حقوق

 ست؟ یمشاع چ یملک  سند

 کند یم دایسند مفهوم پ نید اداشته باش کیچند شر  یتجار  ای یملک مسکون کی که یدرصورت

 ند یهستند و از باب شراکت فرا  کیاست که همه مالکان در آن باهم شر  یدرواقع ملک مشاع ملک

همراه   یدگیچیبا پ  ی ملک کم   ی گذارمتیق  ایامالک    یابیمانند ارز  یو مسائل حقوق  دوفروش یخر

 است.
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 ست؟ یچ  یاوقاف  سند

 هیریساختمان ملک وقف امور خ  ا ی  ن یزم  ندهیآ  ا یاست که درگذشته، حال    ی اسناد  یاوقاف  اسناد

درواقع   باشد یم  یاسناد امالک اوقاف   ی شده و اداره اوقاف متصدشده و به نام اداره اوقاف ثبت

 .باشدیاداره اوقاف م   یمالک واقع

 ست؟ یچ  ان یعرصه و اع  یملک  سند

بزرگ آشناست  ی شهرها ا یملک در تهران  دی رخ  انی متقاض ی معموالً برا  انیسند عرصه و اع نام

دارد   انیکه عرصه و اع  باشد یاز نوع آپارتمان م  ی شهرها اکثر امالک مسکون  ن یدر ا  نکه یا  ل یبه دل

است   ی نیشده و سند عرصه مربوط به زمساخته  ن یبه متراژ مع  ینیدر زم  ی ملک مسکون  یعنی
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 یی مربوط به واحدها  انیشده و سند اعصورت آپارتمان در آن ساختهبه  یتجار   ا ی  ی مسکون  لک که م

 شده است. ساخته  نی آن زم  ی است که رو

 ست؟ یچ  ی وکالت  یملک  سند

نام اشخاص  باشدیم  یسند  یوکالت  سند به   … و    یتجار  ای  یاز مالک ملک مسکون   ریغ  یکه 

 ای  کی  … و  ی ماری مثل فوت، ب  ی لیبه دال  یگاه  شودیم   میتنظ  یاصل  یفروشنده  لیوک  عنوانبه

 ی صورت رسم ها بهوکالت آن  د یوکالت داشته باشند که حتماً با  توانندینفر م   کی  یچند نفر از سو

 برخوردار باشد.  یباشد تا از اعتبار قانون  شدهثبت  یو محضر 

 ست؟ یچ ی کیتفک یملک  سند
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چند   نیداللت دارد که ب  یه ملکآن ب  یبا توجه به معن  یکی تفک  یتجار  ای  یامالک مسکون  سند

و   شدهکیسند از هم تفک  کیملک هرکدام در قالب    شدهمیتقس  ی هاو قسمت  شدهمینفر تقس

 اسناد هم مشخص و روشن است.  نیمربوط به ا   ی مسائل حقوق

 ست؟ یچ ی رهن یملک  سند

استفاده   ی بانک  التیاز وام و تسه   ی امالک مسکون  د یبخواهند در هنگام خر  دارانیکه خر  ی موارد  در

 نیو با ا  شودیم  دیمسئله در سند ق  ن یکه ا  ردیدر رهن بانک قرار بگ  یمدت   یسند برا  دیکنند با

 داریهمان خر  ای  رندهیگوام  کهیدر رهن بانک است و درصورت  ن یمع  خیسند تا تار  نیعنوان که ا

که در   ید بانک اجازه دارد طبق سند نتواند در موعد مقرر وام خود را پرداخت کن  یملک مسکون

 را تصاحب کند.  ی رهن دارد ملک مسکون
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 :یامالک مسکون  ی گذارمتی ق  ای  یابیعوامل در ارز  نیتراز مهم  یبرخ

 یمتراژ ملک مسکون  ایمساحت   •

 ی آپارتمان  یمخصوصاً در امالک مسکون  نگ یوجود آسانسور و پارک •

 یوآمد و شلوغازنظر رفت  یملک مسکون  یریمحل قرارگ •

 ساخت   یمصالح برا  تیو مرغوب  ی منیاصول ا  تیرعا •

 یملک مسکون  یر یو نورگ  ییروشنا  زانیم •

 یچند بر بودن ملک مسکون  •
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 ساختمان   یجنس نما  •

 ملک   ی امکانات رفاه  •

 سال ساخت و عمر خانه  •

 یآپارتمان  یموجود در امالک مسکون  یتعداد واحدها  •

 :یو تجار  ی امالک مسکون  یگذارمتیو ق  یابیقه و محله در ارزمنط  ریعامل تأث  4

 شده استدر آن ساخته  یتجار  ای  یکه ملک مسکون  یاحسن شهرت منطقه •

 زلزله   ی هامحل قرار گرفتن ملک ازنظر وجود گسل •
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 آن بناشده است  ی که ملک رو  ی نیخاک زم  تیمرغوب •

 و امکانات  یشهر  ی رهایملک نسبت به مس  تیموقع •

را   یتجار   ای  یملک مسکون  ی گذارمتی ق  ایامالک    یابیکه کار ارز  یدادگستر  ی رسم   کارشناسان

 شهرنییپا ایاصطالح باال شهر که به یشهر یها از منطقه یبه حسن شهرت بعض  دهندیانجام م

ملک   یگذارمتیق  ا ی  یو تجار   یامالک مسکون  یابیرا در ارز  تمیآ  نیواقف هستند و ا  ندیگویم

زلزله در محدوده   ی ها مثل تهران وجود گسل  ی در شهر  رند یگیدر نظر م  ی و تجار   یمسکون

ارز در  بنا  ق   یابیاحداث  م   یگذارمتیو  مؤثر  د  باشدیملک  عوامل مهم  از  ارز  گریو   ای  یابیدر 

 یی هانی ملک در زم  مت ی درواقع ق  باشد یامالک استحکام خاک محل احداث ملک م  ی گذارمتیق

 یی باال  ت ی از اهم   زیانداز ناست منظره و چشم  تر نییهستند پا  معروفکه به سست بودن خاک  
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ارز به شرط  یابیدر  اما  است  ارز  یدادگستر  یکه کارشناس رسم  ی برخوردار  و   یابیدر  امالک 

 ملک همه موارد را در کنار هم لحاظ کند.  ی گذارمتیق

کارشناسان رسم   یابیارز  در توسط  گرفته  تیف یک  ، یامالک  بکار  نوع مصالح  در ساخت و  شده 

امالک و   یابیاساس که ارز  نیاست بر ا  یتوجهقابل  ت یاهم   یهم دارا  ی و تجار  یامالک مسکون

 ا یبودن    ینوع مصالح، واردات  باشد یم  متفاوت  هم (  … و    ی فوالد  ا ی  ینوع سازه )بتن  ی گذارمتیق

 امالک مؤثر است.  یابیدر ارز  دهدیرا نشان م  تی فیهم که درجه کآن  نبود  یداخل

معمار  در مسکون  یمبحث  د  یامالک  کاب  وارها،یطرح  ش  نتیکف،  سرو  رآالتیو   ی هاسیو 

نداشتن   یچند بر بودن و غناس  یعنی  یملک مسکون  ن یبودن ساختمان، فرم زم  رینورگ  ،یبهداشت

 است.  ت یمورد اهم   یتجار   ای  یملک مسکون  ی گذارمتی ق  ای  یامالک مسکون   یابیدر ارز
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رسم   یها رشته  ی بندمیتقس  در ق  ی ابیارز  ،یدادگستر  ی کارشناس  و  ملک   ی گذارمتیامالک 

امور  ، یامور ثبت ،یبردار: راه و ساختمان، نقشهیهادر رشته یدادگستر ی توسط کارشناس رسم 

 .شودیانجام م  یعیو منابع طب  یمعادن، رشته کشاورز

ملک و امالک   حیالزم است به تشر  یکارشناس  ی هار رشتهذکرشده د  ی بندمیتوجه به تقس  با

 میریدر نظر بگ  نیرا زم  یابیملک موردنظر جهت ارز  هیاگر پا  میبپرداز  یگذار متیو ق  یابیمورد ارز

در گروه   یبندمیدر تقس  میتوانیدارند را م  یرشهر یغ  ی که کاربر  یخارج از محدوده شهر  یاراض

که مفهوم معدن دارند و از   یاراض  ی ابیارز  نهید زم   م یقرار ده   ی عیو منابع طب  ی کشاورز  ای  عادنم

م  یکان  یبرداربهره  ها نیزم  نیا مواد  رسم  شودیو  ارز  ی کارشناسان  اجازه  معادن  و   ی ابیامور 

دارند و د   یو کشاورز  یزراع  ر یغ  یکه کاربر  ییهانیو زم  یدارند. در مورد اراض  یگذارمتیق
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در رشته راه و   یتوسط کارشناس رسم   یگذارمتیو ق  یابیباشند ارز  ییروستا  ا ی  یشهر  محدوده

نقشه ثبت  یبردارساختمان،  امور  م  ی و  همچن  شود؛یانجام  و   ی کشاورز  یاراض  یابیارز  نی و 

 ی عیو منابع طب  یرشته کشاورز  ی و باغات توسط کارشناس رسم   یزراع  ی ها نی زم  ی گذارمتیق

 .ردیگیصورت م

متبحر   یدادگستر  یداشتن کارشناسان رسم  ار ی کارشناس با در اخت  رانیمجموعه ا  کارشناسان

رشته ارز  یهادر  باهدف  ق  یابیذکرشده  مسکون  یگذارمتی و  تجار  ی امالک  ارز  یو  و   یابیو 

 افت یدر  ی منظور امور مهاجرت و سفارت برابه  ی و حقوق  یقیافراد حق  یبرا  یدارائ  ی گذارمتیق

 خواهند کرد  یشمارا همراه   گانیبا مشاوره را  ی کار  یزایو و  ییدانشجو  یزایاقامت، و
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ارز رسم  ی ابیگزارش  کارشناس  توسط  که  و   ع یوس  ف یط  گرددیم  ه یته  یدادگستر  یامالک 

نسبت به امالک   یبحث الزم است شناخت کامل  نی. قبل از ورود به اگرددیرا شامل م  یپرشمار

پس  میکن  دایپ ارزو  نحوه  به  رسم   یابیازآن  کارشناس  مرتبط   یدادگستر  ی توسط  رشته  در 

 . میبپرداز

 

اعتبار   یهر شخص   یبه عبارت  ند،یگویبر مال خود را ملک مشخص    الءیاست  یحقوق  ازنظر به 

 یملک به معن  یعرف  یبر اموال خود، حق هرگونه دخل و تصرف در آن را دارد. در معن  ت یمالک

نوشته هم منظور ازملک و امالک   نیو در ا  رد؛یگیمورد استعمال قرار م   نی و زم  رمنقول یامالک غ
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 ی به عبارت  ایو مستحدثات آن    نیبا عنوان زم  رمنقولی. امالک غمیریگیدر نظر م   یمعن  نی را هم 

 رد؛ یگیامروز مورد استفاده قرار م  ی اصطالح  ییاست که در معنا  یزیملک آن چ   ان یعرصه و اع

 در آن است.  ی احداث  ی و بنا  ن ی زم  یگزار  مت ی و ق  یابی موضوع بحث ارز  نیبنابرا

 

 یامالک توسط کارشناس رسم   یابیارز  ،یدادگستر  ی کارشناس رسم   ی ها رشته  یبندمیتقس  در

 ی امور معادن و رشته کشاورز  ، یامور ثبت  ، یبردارراه و ساختمان نقشه ، یهادر رشته  یدادگستر

 .ردیپذیصورت م   ی عیو منابع طب
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 ی ابیملک و امالک مورد ارز  ح یالزم است به تشر  یکارشناس  ی هادر رشته  ی بندمیتوجه به تقس  با

 ی خارج از محدوده شهرها که کاربر  یاراض  م، یریدر نظر بگ  ن یامالک را زم  هیاگر پا  م،یبپرداز

 ی اراض  نی و همچن  یع یو منابع طب  یگروه کشاورز  ایدر گروه معادن و    توانیدارند را م  یرشهریغ

 گرددیها اطالق مکه مفهوم معدن به آن  ییاراض  یابیارز  نه یمکرد. در ز   ی بندمیتقس  یفاقد کاربر 

اراض آن  از  و    ی و  م   یی هایکان  ای مواد  رسم   ی ابیارز  گردد،یاستحصال  کارشناس  حوزه   ی در 

  ع ها انواداشته و در آن  یزراع  ریغ  ی که کاربر  یی رشته امور معادن است. در مورد اراض  یدادگستر

امالک مربوط به سه رشته   نیا  یابیشده باشند، حوزه ارزاحداث  ییروستا  ایو    یشهر  یها یکاربر

 یابیو ارز  یفاقد کاربر  ایو    یزراع  یاراض  نیاست. همچن  یبردارراه و ساختمان و نقشه  ،یامور ثبت
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رشته   یدادگستر  یکارشناس رسم  تی متعارف در حوزه صالح  ییروستا  سات یها و تأسساختمان

 است.  ی عیو منابع طب  یکشاورز

 ی هااز گروه  کیدر هر  یابیمورد ارز  ایفوق و    ی ها گزارش هرکدام از کارشناسان رشته  کنندههیته

است   ی چارچوب و ساختار  یامالک دارا  یابیشده فوق قرارگرفته باشد، گزارش ارز  یبندمیتقس

 . ردیکنند مورد توجه و دقت نظر قرار گ  ه یکه الزم است توسط ته

از   یستیبا  یکارشناس  ه ینظر  ا یو    ی ابیگزارش ارز  هیمنظور تهبه  یدادگستر  یکارشناس رسم   هر

بودن آن مطابق اسناد محرز شده باشد تقاضا و درخواست   نفعیکه ذ  ی کارشناس  ه یمخاطب نظر

مالک( باشد. بخش   ای  نفع یکننده )ذبا عنوان درخواست  یستیداشته باشند و خطاب گزارش با

درخواست از   خی و مشخصات ملک و شماره و تار  ی اشاره به نشان  رد یدّنظر قرار گکه الزم م   ی مهم 
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و   افتیمحل ملک از نقشه گوگل در  ینشان  یبخش کروک  نیدر ا  شودیم   هیکارشناس است، توص

دقت ملک به  یملک الزم است مشخصات ثبت  ینشان  ن ییدر متن گزارش الصاق گردد. پس از تع

حدودات ملک با   نی شده است در گزارش آورده شود، همچنت درجیو مطابق آنچه در سند مالک

 ی وانتقالنقل  ت یسند مالک  که یکه در متن سند آورده شده در گزارش درج گردد، درصورت  ی لیتفص 

شهر،   و شماره دفترخانه و  خیشامل شماره ثبت، تار  اتیوانتقال با جزئنقل  نیداشته است، آخر

به موضوع   ی مالک به چه نحو  ن یآخر  ایو    یمتقاض   ه در گزارش درج گردد تا مشخص شود ک

 یبرگ نسبت به سندها تک  یسندها   زانی م  شیملک ارتباط برقرار کرده است. البته امروزه با افزا

ملک را   قیدق  تیموقع   گردد،یدرج م  تیازملک در سند مالک  یترقیمشخصات دق   ییدفترچه ا

استعالم گرفت.   توانیبه سهولت م  برگکت  تی مالک  یسندها  لیشناسه جام مندرج در ذ  قیاز طر
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 یر یکد رهگ  قیاز طر  ا یو    ی عاد  ی هانامهعهیمبا   یملک ط  دوفروشیخر  که یدرصورت  نی همچن

 ه یتا زمان ته  یلینامه بالعزل از فروشنده دارد و به هر دلوکالت  داریخر  ا یسامانه امالک بوده و  

نقل مالکگزارش  ثبتبه  تی وانتقال  سلسله  ی صورت  درج  است،  نگرفته  خرصورت   ی داریمراتب 

الزم  یابیدر گزارش ارز ی از اسناد عاد کیهر  قی و شماره و مشخصات دق خ یبا ذکر تار ل یتفص به

ضرور تع  یو  درهرحال  همچن  نییاست.  و  مدارک  و  اسناد  عهده   تیمالک   نیاصالت  بر  ملک 

 . ستین  اب یکارشناس ارز

 

امالک، الزم است مشخصات و  یابیارز یها گزارش هی در ته ،ی تیو مالک  یبر مشخصات ثبت عالوه

صورت مصوّر و با عکس و به  هیگزارش ته  هیدر زمان ته  دیملک مورد بازد  تیاز وضع  یقیشرح دق
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ا در  شود.  آورده  گزارش  متن  و    نیدر  نهاد  سازمان،  دستگاه،  فراخور  به  مرجع   ایبخش 

باشد.   ز ین  ی ترو مفصل  شتر یتنوع ب  یدارا  تواندیم  ی لیتفص   حات یگزارش، توض  کنندهدرخواست

پا کارشناس   گردد،یم  دیق  ی ابیارز  ه یعنوان خالصه گزارش و نظرگزارش که به  ی انیدر بخش 

بررسبه خالصه  مبنا  ی هایصورت  و  نت  ی خود  و  همچن  یریگجهیاستنتاج  و   ان یب  نیخود 

عنوان به  توانیمتن را م  نیعموماً ا  دارد،یرا اعالم م  یابیارز  لغ و مب  یکارشناس  هینظر  هاتیمحدود

شده و بر انجام  ی هایو بررس  یمحل  قاتیدرج نمود »بر اساس تحق  یاب یگزارش ارز  یانیمتن پا

ق متوسط  در شش  دوفروشیخر   متیاساس  گرفته  برا صورت  گذشته  قدمت   یماهه  با  امالک 

با در نظر   نی شده است و همچنمنطقه انجام  نیملک و در ا  نیت اساخت مشابه که در مجاور

در صورت نداشتن   ،یابیجهات مؤثر در موضوع ارز  عیبنا و جم   تیفیک  ، یمکان  تیگرفتن موقع
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 ، یشهردار  ، یو حقوق   ی قی به اشخاص حق  ی جهت معامله و عدم بده   یو قانون  ی منع شرع  گونه چیه 

.. ……………مبلغ    یابیارز  دملک مور  انیدانگ عرصه و اعشش  یی نها  ارزش  …و    ات یمال

 .« گرددیو اعالم م  نیی تع  تومان..  ……………معادل    الیر

 


