
 

 بب سالم

 شهبییذفجْت ثبت هکبى )ًمطِ( بش سٍی ًمطِ ی گَگل لطفب فشم ریل سا بِ دلت ٍ خَاًب تکویل 

 (: فبسسی)اصلی  عٌَاى

 (: جستجَ - سشچ جْت) 1 هطَْس عٌَاى

 (: جستجَ - سشچ جْت) 2 هطَْس عٌَاى

 (: دس ًمطِ دسج جْت) هکبى تلفي ضوبسُ

 : سبیت ٍة آدسس

 :پستی ًطبًی

 
 :ای هحبٍسُ صَست بِ ًطبًی

 
 

 : سبختوبى سَهیي خیبببى ضشق سوت اص هثبل عٌَاى بِ: )جْت هٌبطك ضلَغ ضْشی( َّایی هکبًی هختصبت

 
 (ببضذ کبؼز ببالی سوت بِ ًمطِ ضوبل: )کشٍکی دسج لضٍم صَست دس

 
 
 
 
 
 
 
 

 :اًگلیسی صببى بِ عٌَاى - (خیش/ بلِ)  داسم ًیض اًگلیسی صببى بِ هکبى ثبت بِ توبیل

 :عشبی صببى بِ عٌَاى - (خیش/ بلِ)  داسم ًیض عشبی صببى بِ هکبى ثبت بِ توبیل

 :ًظش هَسد صببى بِ عٌَاى - (            : صببى(  )خیش/ بلِ) داسم ًیض دیگشی صببى بِ هکبى ثبت بِ توبیل

 
 

  



 

 

 :دسببسُ ی ثبت ًمطِ 

ضبهل سبیت ًمطِ  "گَگل هپ"چِ ٍسبیل ٍ دیَایس ّبیی هکبى سا ًوبیص خَاٌّذ داد؟ توبم سشٍیسْب ی هتصل بِ ًمطِ ی  -

ًمطِ  ، ًشم افضاس ّبی گَگل هپ بش سٍی تلفي ّبی اًذسٍیذ ، گَگل هپ بش سٍی تلفي ّبی آیفَى ، ٍ maps.google.com گَگل

 ّبی بش پبیِ گَگل هپ بش سٍی ٍیٌذٍص فَى ٍ ًَکیب ًیض آى سا بِ ًوبیص دس خَاٌّذ آٍسد

ًکتِ دسببسُ ی ثبت بِ صببًْبی ؼیش اص اًگلیسی ٍ فبسسی : ٍلتی فشدی بِ عٌَاى هثبل بب صببى آلوبًی دس هکبًی هبًٌذ جضیشُ کیص ،  -

ًمطِ ی تلفي ّوشاّص سا ببص ًوبیذ ، اٍلَیت ًوبیص اهبکي دس تلفي ّوشاُ اٍ بِ صببى آلوبًی است ٍ اهبکٌی کِ بِ آلوبًی ثبت ضذُ 

 لَیت بیطتش )صٍم ببالتش( بِ ًوبیص دس خَاّذ آهذاًذ بب اٍ

 هَافمتٌبهِ :

 درج دٌّذُ سفبسش ٍ ”سٍص بِ ًگبس ٍ ًمص“ ٍ میپذیزد صورت خدماتی یا تجاری مکانهای بزای صزفا ًمطِ دس هکبى دسج -

 بب هسئَلیت ، هطببِ هکبًْبی دسج دسخَاست صَست دس ٍ نپذیزفته را ژئوپولتیک های موقعیت یا نظامی مکان هزگونه

 .ببضذ هی دٌّذُ سفبسش

 ی ّضیٌِ کل دسصذ 00 تب است هَظف ”سٍص بِ ًگبس ٍ ًمص“ هکبى دسج اص دسخَاست هَسد ی ًمطِ پزیشش عذم صَست دس -

 .ًوبیذ عَدت سا ضذُ پشداخت

 سیبل  000/350بِ سبیش صببًْب بِ اصا ّش صببى ثبت  –ّضاس تَهبى(  05)سیبل  000/050ى فبسسی ّضیٌِ ی خذهبت : ثبت بِ صبب -

 طبیعی ٍ هَاسدی بِ جض ثبت خَد یک ًمطِ بش اسبس تعشفِ ی هجضا هحبسبِ هی گشددعَاسض  –ببصی صهیي  –ثبت سبختوبى 

دسصذ هبلػ کل فبکتَس ببیذ  25جِ بِ لضٍم تبییذ گَگل دس ببسُ ی ثبت هکبى هزکَس دس هشحلِ ی اٍل ًحَُ دسیبفت ّضیٌِ : بب تَ -

الببلی ٍاسیض هی گشدد تب سبیش هَاسد دسج ٍ دسصذ  05 دس هشحلِ ی دٍمبِ حسبة ٍاسیض گشدد ، پس اص ثبت هکبى بِ صببى اًگلیسی ، 

 ثبت گشدد

 .ببضذ هی                                    هکبى تشسین ٍ ثبت اًجبم ًْبیی ی الضحوِ حك -

 
 : دٌّذُ سفبسش سوت ٍ ًبم

 دٌّذُ سفبسش اهضب

 

 اسسبل ًوبییذ info@linkgah.comٍ یب ایویل  50210053540فشم سا بِ  پس اص تکویل

 ًجفی 07123330400

 http://www.linkgah.com/new/mapmakerٍة سبیت 
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