
بخش ثبتینام واحد ثبتیردیف

کد حوزه هاي 

ثبتی در سامانه 

ثبت آنی

پالك ثبتی

کلیه پالك هاي اصلی و فروعات آن شامل بخش هاي 1 و 2 و 3 و 1020234و2و3و4اداره ثبت مرکزي اصفهان1

16
پالك 27 و 29 و 30 و 31 و 99 و 309 و 405 و 411 و 475 و 412 

و 413 و 452

از پالك 13231 تا 515189

از پالك 5001 تا 13230 و از پالك 15190 تا به باال5

کلیه پالك هاي اصلی و فروعات آن شامل بخش 1818

از پالك 1 تا 5020245000اداره ثبت جنوب اصفهان4

کلیه پالك هاي اصلی و فروعات آن شامل بخش هاي 6 و20 و 60221022و20و22اداره ثبت جنوب شرق اصفهان5

از پالك هاي1تا46و64تا69و171و155و151و148و137و136و127و81و1402025125اداره ثبت غرب اصفهان6

 902007اداره ثبت فالورجان7

802015و9و10اداره ثبت لنجان ( زرین شهر )8

802009و9 اداره ثبت مبارکه9

1014001اداره ثبت شهرکرد10

1202177و15اداره ثبت مهردشت11

902030و11و12اداره ثبت نجف آباد12

1202016اداره ثبت تیران13

کلیه پالك هاي اصلی و فروعات آن شامل بخش 130201213اداره ثبت فریدن14

از پالك 47 تا 61 و 70 تا 134 و 138 تا 145 و 154تا170 و 150 و 1402006173اداره ثبت خمینی شهر15

اداره ثبت شاهین شهر16
 16و11 الحاقی از

نطنز
02035

 291و299و301و321و406و409

 و417و436و437و438و439و440و442و443و463و470و479و

503و506و510و516

از پالك 1 تا 98 و 100 تا 115 و 119 تا 290 و 310 تا 320 و 322 تا 404 

و 419 تا 421 و 423 تا 425 و 444 تا 351 و 24 و 308 و 407 و 416 و 

1/421 و 467 و 487 و 488 و 510 و 462 و 516

به غیر از پالك هاي 30 و 31 و پالك 1/451 که به شماره 467 تبدیل 

شده است. و پالك 516 اصلی بین واحدهاي ثبتی شاهین شهر و 

برخوار(دولت آباد) مشترك می باشد که شماره هاي فرعی زوج مربوط به 

شاهین شهر و شماره هاي فرد مربوط به برخوار (دولت آباد) می باشد.

واحد ها ، بخش ها و پالك هاي ثبتی استان اصفهان

اداره ثبت شمال اصفهان 202026

02027 اداره ثبت شرق اصفهان

1602018اداره ثبت برخوار(دولت آباد) 17
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کد حوزه هاي 

ثبتی در سامانه 

ثبت آنی

پالك ثبتی

1702032اردستان18

1702021اداره ثبت  زواره19

1902028و21اداره ثبت کوهپایه20

102014و16اداره ثبت سمیرم21

102008و2اداره ثبت شهرضا22

2302019

102034و2و3و4و5و6و13اداره ثبت کاشان24

102010و2و3و4و5و6و7اداره ثبت گلپایگان25

902033و10و11اداره ثبت نطنز26

102011و2و3و4و5و6و7اداره ثبت خوانسار27

102020اداره ثبت میمه28

502029و6اداره ثبت خور29

102031و2و3و4و17و19اداره ثبت نائین30

902022اداره ثبت بادرود31

1302013اداره ثبت فریدون شهر32

102118اداره ثبت قمصر33

1202119اداره ثبت جوشقان قالی34

202017و3و4اداره ثبت آران و بیدگل35

اداره ثبت دهاقان


