
اطالعیه
با عنایت به مرقومه مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان متبوع مبنی بر ضرورت آموزش همگانی 
دوره آموزشی "آشنایی با نحوه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء " ، مقرر است دوره آموزشی 
مربوط به سران دفاتر اسناد رسمی استان بصورت غیر حضوری و آنالین و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی اداره کل 

ثبت اسناد و امالک خراسان  رضوی به آدرس (http://lms.khrsabt.ir) با رعایت شرایط ذیل برگزار گردد.
با توجه به محدودیت جهت برگزاری همزمان دوره آموزشی ، سران محترم دفاتر براساس تقسیم بندی زیر در دوره  -۱

شرکت خواهند نمود.

شنبه (۹۹/۰۶/۰۱)
ساعت : ۱۵:۳۰-۱۸

چهار شنبه (۹۹/۰۵/۲۹)
ساعت : ۱۵:۳۰-۱۸

دو شنبه (۹۹/۰۵/۲۷)
ساعت : ۱۵:۳۰-۱۸

شنبه (۹۹/۰۵/۲۵)
ساعت : ۱۵:۳۰-۱۸

چهار شنبه (۹۹/۰۵/۲۲)
ساعت : ۱۵:۳۰-۱۸

تاریخ و ساعت 
برگزاری دوره 

سران دفاتر سرخس ، 
طرقبه ، فریمان ، قوچان 
، فیروزه،کاشمر، کات ، 

گناباد ، مه والت ، 
نیشابور

سران دفاتر بجستان، 
بردسکن،تایباد، تربت جام ، 

تربت حیدریه ، جغتای ، جوین، 
چنارن ، خلیل آباد ، خواف ، 
درگز ، رشتخوار ،زبرخان، 

سبزوار و داورزن

سران دفاتر شماره
۲۴۰ تا ۳۵۸ مشهد

سران دفاتر شماره 
۱۲۱ تا ۲۴۰ مشهد

سران دفاتر شماره
۱ تا ۱۲۰ مشهد دفاتر

سران محترم دفاتر اسناد رسمی می توانند با استفاده از رایانه ، لپ تاب و یا تلفن همراه با مراجعه به سامانه مذکور  -۲
در دوره آموزشی شرکت نمایند.

نصب نرم افزارهای مورد نیاز از طریق سامانه یاد شده ضروری می باشد. -۳
شناسه کاربری و رمز عبور در اولین ورود کد ملی ۱۰ رقمی می باشد -۴

به منظور بررسی عدم اشکال در استفاده از کالس مجازی تعریف شده ، الزم است از تاریخ ۹۹/۰۵/۲۰ لغایت  -۵
۹۹/۰۵/۲۱ به کالس تعریف شده آزمایشی در سامانه مذکور مراجعه نمایند.

                                   واحد آموزش اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی
   

شناسه یکتا:

4008078
شناسه یکتا:

4008078
شناسه یکتا:

4008078

http://lms.khrsabt.ir

