
 پیگیری مرسوالت پستی با کد ملی + راهنمای جامع

مرسییو ر  ا گیگیییرد کییرن؟ پیییییه گیگیییرد چگونه است؟ آیا به وسیله کد ملییم مییم  ییوا   پیگیری مرسوله پستی با کد ملی

 مرسو ر گستم با کد ملم چقد  است؟

اییها معمو  سوا  م پستید که افران مختلفم از خون مم گرسید. این افران کسانم پستید که مرسو ر ا سییاک کرننیید و پیییوز 

د یک  اه حل آسا  براد آنها باشد  ا از محموله آنها به نست مشتریا  نرسیده است. گیگیرد مرسوله گستم با کد ملم مم  وان

 .مراجعه حضو د به انا ه گست خوننا د کیید

پر چید که ن  حاک حاضر با گیشرفت  کیولوژد، استفانه از گسییت مانییید ه شییته محاییوا نااشیید امییا پمییییا  نقیی  مهمییم ن  

براین  زم است  وش گیگیرد مرسییوله بییا بیا .ا  ااطار نا ن. زیرا خرید اییترنتم ن   وزپاد اخیر بسیا  فراهیر شده است

کد ملم  ا یان بگیرید  ا بتوانید به  احتم کا پاد خون  ا انجییام نپییید. شییما بییراد اییین کییا  مییم  وانییید بییه سییامانه  پگیییرد 

 .وا ن شویدو به  احتم از وضعیت مرسوله خون آهاه شوید ussd مرسو ر گستم گیشتاز با کد  پگیرد

  

 

 تم با کد ملمگیگیرد مرسوله گس

  

، گیگیییرد مرسییو ر ussd ، گیگیرد مرسو ر گسییتم بییا کییدگیگیرد مرسوله گستم با کد ملمبراد 

گستم گیشتاز، نحوه گیگیرد مرسو ر، پیییه گیگیرد مرسو ر، کد مرسییو ر، چگونییه بییدو  کیید 

مرسییو ر مرسییوله خییون  ا گیگیییرد کییییز، شییکایت از مرسییو ر، انییوای مرسییو ر،  وش پییاد 

ایییرا   اپیمایم بیشتر از سراسر کشو  با شما ه پاد سامانه  گیگیرد مرسو ر و پمییین ن یافت  

 . ماس حاصل نمایید  حصیل

  ماس از سراسر کشو  – 9099072952

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
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  ماس از استا   هرا  – 9099072952

 شب 1صاح الم  8پمه  وزه از   ماس از  لفن ثابت بدو  هرفتن کد گاسخگویم

  

 چند نوع مرسوالت داریم؟

 :حاضر مرسو ر  ا به نو نسته کلم  قسیز مم کییدخوا است بدانید که ن  حاک 

مرسو ر گستم: این مرسو ر  وسط شرکت ملم گست ا ساک و ن یافییت مییم هرننیید کییه شییما میتوانییید آنهییا  ا بییه  •

 . قمم گیگیرد کیید 20وسیله کد  پگیرد  

شوند که کییا ر ماشییین، مرسو ر گستم سازمانم: این مرسو ر  وسط سازما  پاد نولتم و خصوصم گست مم  •

  .هواپم نامه و غیره از جمله آنها مم باشید

 . ود لییک کلیک کیید گستم کا ر گایا  خدمتگیگیرد جهت  

  

 روش های مختلف پیگیری مرسوالت پستی

 :براد اییکه بتوانید مرسو ر گستم خون  ا گیگیرد کیید  وش پاد مختلفم وجون نا ن مانید

  پگیرد با شما ه مرسوله •

  پگیرد با کدملم •

 USSD کد •

 .پا به شما  وضیحار کاملم  ا ا ائه مم نپیزن  انامه د این مقاله، ن  مو ن پر یک از این  وش 

  

 . ود لییک کلیک کیید علت نرسید  مرسوله گستمجهت  

  

 نحوه پیگیری مرسوله پستی با شماره مرسوله

مراجعه کیید. newtracking.post.ir ن  صو  م که مایل به گیگیرد مرسو ر خون از طریق سامانه مم باشید، به سامانه 

  .مرسوله خون  ا ن یافت نمایید  پمانطو  که ن   صویر زیر مشاپده مم کیید ابتدا باید شما ه

شما ه مرسوله  ا باید از شرکت و یا سازمانم که خرید و یا سفا ش خون  ا انجام نانه اید ن یافت نمایییید و سییر  ن  قسییمت 

  .زیر وا ن کیید

نخواپییید  وجه ناشته باشید ن  صو  م که شما ه مرسوله  ا اشتااه وا ن نمایییید، امکییا  مشییاپده وضییعیت مرسییوله خییون  ا 

 .ناشت

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c/
https://tracking.post.ir/


  

 

  پگیرد مرسو ر گستم با شما ه مرسوله

  

گ  از وا ن نمون  کد مرسوله بر  ود نکمه اییتر زنه و یا بر  ود عالمت ذ ه بین ن  سایت کلیییک کیییید. ن  صییو  م کییه 

 .اطالعار شما ن ست باشد، اطالعار مرسوله یا بسته گستم شما به صو ر کامل نمای  نانه مم شون

  

  

 



 نحوه گیگیرد مرسو ر گستم با کد ملم

  

پمانطو  که ن   صویر با  مشاپده مم نمایید، چید قسمت براد اطالی و گیگیییرد مرسییو ر گسییتم بییا کیید ملییم شییما وجییون 

  .نا ن

دا یکم از از این قسمت پا مربوط به فیلد مرسوله سفا شم شما مم باشد که ن  آ  مم  وانید اطالعا م مانید: نییوی گسییت، مایی 

  .ا ساک مرسوله گستم، وز ، مالغ بیمه و غیره  ا مشاپده نمایید

 .پمانطو  که مشاپده مم کیید،  ا یخ و ساعتم که مرسوله شما  حویل گست نانه شده است، قابل مشاپده مم باشد

ییید کییه ن  حییاک ن  فیلد مربوط آخرین وضعیت مرسوله ن  صو  م که مرسوله شما ا ساک شده باشد، مم  وانید مشییاپده نمای

 حاضر وضعیت گستم شما به چه صو  م است و ن  کجا قرا  نا ن؟

 .با استفانه از این مو ن حتم مم  وانید مشاپده نمایید که چه شخصم و به چه اسمم مرسوله شما  ا  حویل هرفته است

 .ا نام خانوانهم اقدام نماییدن  صو  م که فرن مو ن نظر خون شما نمم باشید، مم  وانید براد گیگیرد بسته پاد گستم ب

  

 ود لییییک آبییم  ا   نفترچییه گسییت کیییز کییم اعیییام میشییز؟  جهت کسب اطالعار بیشتر ن  مییو ن

 .کلیک کیید

  

  

 رهگیری مرسوالت پستی با کدملی

 وش نیگرد که با استفانه از آ  مم  وا  مرسو ر گسییتم  ا  پگیییرد کییرن اسییتفانه از کییا ر ملییم اسییت. جهییت گیگیییرد 

 .عه کییدمراجnajatracking.post.ir/SaipaSearch.aspx مرسوله پاد سازمانم مم  وانید به سامانه 

 .گیگیرد مرسو ر گستم با کدملم، فقط مختص نظام وظیفه و هواپییامه است :توجه

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%85%d8%9f-%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://najatracking.post.ir/SaipaSearch.aspx


 

  پگیرد مرسو ر با کدملم

  

 .کلیک کیید بهترین زما  گست نفترچه سربازدجهت  

  

  ussdرهگیری مرسوالت پستی پیشتاز با کد رهگیری  نحوه ورود به سامانه 

* بر  ود  لفیین 10 یها براد مرسوله پاد گستم ناجا مم باشد. با استفانه از کد # ussd  وش گیگیرد مرسو ر گستم با کد

پییایم  ا پمراه خون و گ  از آ  کلیک بر  ود نکمه  ماس، وا ن سییامانه مییو ن نظییر شییوید. سییر  پمانییید  صییویر، هیییییه 

 .مشاپده خواپید نمون

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 ussd  پگیرد مرسو ر گستم گیشتاز با کد  پگیرد

  

 ا انتخییاا  10با  وجه به اییکه اسیان مو ن نظر شما از طرف سازما  ناجا ا ساک هرنیده است، ل ا عدن مربییوط بییه گلییی   

 .نمایید

 صییویر زیییر خواپییید شیید کییه ن  اییین مرحلییه  زم اسییت عییدن گ  از انتخاا و لم  کلمه ا ساک، وا ن مرحله بعدد پمانییید 

 .مربوط به وضعیت مدا ک  ا انتخاا و ا ساک نمایید

  



 

 ussd گیگیرد مرسو ر با کد

  

گ  از انتخاا هیییه ذکر شده، امکا  گیگیرد مرسوله گستم با کد ملم وجون ندا ن و شما باییید اطالعییار مربییوط بییه میید ک 

 .انه مو ن نظر وا ن نماییدانتخابم خون  ا ن  سام

ابتدا هیییه مربوط به نوی مد ک خون که شامل هواپییامه و ه  نامه مییم باشیید  ا انتخییاا نمایییید. سییر ، شییما ه مربییوط بییه 

 .مد ک مو ن نظر  ا وا ن نمونه و از وضعیت ا ساک آ  آهاه شوید

  

 . ود لییک کلیک کیید گیگیرد کا ر سوخت شرکت گستجهت  

  

 منظور از کد مرسوله چیست؟

 چگونه باید آ   ا ن یافت کییز؟میظو  از کد مرسوله چیست و   باشد که  شاید براد شما سواک گی  آمده

 قمم مم نپد. این کد میحصر به فرن است و شما بییا  20براد گیگیرد آ  کد    انا ه گست وقتم یک مرسوله  ا قاوک مم کید

وا ن کرن  آ  ن  سایت انا ه گست مم  وانید آخرین وضعیت مرسوله خون  ا ننااک کیید. انا ه گست این کد  ا طییم گیییامکم 

نیاز استفانه کید. کد مرسوله بسیا  مهز است و بهتر است  ا ا ساک کامییل    ساک کییده مم فرستد  ا بتواند ن  صو ربه فرن ا 

 .نگهدا ید. زیرا بدو  این کد امکا  گیگیرد مرسوله وجون ندا ن  مرسوله خون آ   ا

  

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d8%aa/


 نحوه شکایت برای پیگیری مرسوالت پستی با کدپستی

ن  صو  م که براد ا ساک مرسوله خون شییکایتم نا ییید، مییم  وانییید اییین شییکایت  ا از طریییق و ون بییه سییامانه  پگیییرد 

  .، گیگیرد نماییدeop.post.irمرسو ر گستم گیشتاز با کد  پگیرد و یا سامانه 

وا ن شدید، بر  ود قسمت مشتریا  کلیک کرنه سر  ن  صفحه اد کییه بییه شییما نشییا   eop.post.ir گ  از اییکه به سامانه

 .نانه مم شون  یک آبم  ا زنه و ثات شکایت  ا انتخاا کیید

 .ن  مرحله د بعد، وا ن صفحه د زیر خواپید شد که  زم است اطالعار خون ا   ا به صو ر کامل ن  آ  وا ن نمایید

  

  

 

 گیرد مرسو ر گستم با کدگستم نحوه شکایت براد گی

  

پمانطو  که مشاپده مم نمایید، اطالعار مو ن نیاز براد ثات شکایت به صو ر اییترنتم شامل: نییام، نییام خییانوانهم،  لفیین 

 .پمراه و پمییین کد ملم مم باشد

 .انا ه گست ثات شده است مام این اطالعار باید به صو ر نقیق وا ن شده و مربوط به پما  اطالعا م باشد که ن  

  

 . ود لییک کلیک کیید ثات شکایت  اخیر گستجهت  

https://eop.post.ir/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af/


 

، گیگیییرد مرسییو ر ussd ، گیگیرد مرسو ر گسییتم بییا کییدمرسوله گستم با کد ملمبراد گیگیرد 

گستم گیشتاز، نحوه گیگیرد مرسو ر، پیییه گیگیرد مرسو ر، کد مرسییو ر، چگونییه بییدو  کیید 

مرسییو ر مرسییوله خییون  ا گیگیییرد کییییز، شییکایت از مرسییو ر، انییوای مرسییو ر،  وش پییاد 

ایییرا  گیگیییرد مرسییو ر و پمییییین ن یافییت  اپیمییایم بیشییتر از سراسییر کشییو  بییا شییما ه پییاد 

 . ماس حاصل نمایید  حصیل

  ماس از سراسر کشو  – 9099072952

  ماس از استا   هرا  – 9099072952

 شب 1صاح الم  8خگویم پمه  وزه از  ماس از  لفن ثابت بدو  هرفتن کد گاس

  

 خالصه مطلب

گیگیییرد مرسییوله گسییتم بییا کیید ملییم و پمییییین نحییوه و ون بییه سییامانه  پگیییرد ن  این مقاله  الش نمونیز  ییا ن   ابطییه بییا 

 .اطالعا م  ا به شما کا برا  هرامم ا ائه نماییز ussd مرسو ر گستم گیشتاز با کد  پگیرد

اما ممکن است با  وجه به مشکال م که براد افران مختلف بییه وجییون مییم آییید، شییما نیییی بییراد گیگیییرد مرسییو ر گسییتم بییا 

ایییرا  گستم یا با نام خانوانهم، نچا  مشکال م شده باشید که ن  این صو ر مم  وانید با شما ه پاد گشییتیاانم وا سییایت کد

 . ماس حاصل نمایید  حصیل

  

 مطالب مر اط

 علت نرسید  مرسوله گستم

 گیگیرد مرسوله گستم از طریق گیامک

 سامانه ن خواست  اییدیه  حصیلم

  پگیرد مرسو ر گستم

 گیگیرد گستم کا ر گایا  خدمت

 نامه مفقوند  ا گیدا کییز؟چگونه شما ه هواپم 

 پیگیری مرسوله پستی با کد ملی
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