
 خودرو + سامانه دریافت با شماره پالک و شاسی | ایران تحصیل vin استعالم شماره

 شمماره در برگ سبز خودرو کجا قرار دارد؟ نحوه دریافت vin را انجام دهیم؟ شماره خودرو vin استعالم شماره چگونه
vin خودرو از روی پالک چگونه است؟ رانندگان برای دریافت شماره vin ر باید کنند؟خودرو از روی شاسی چیکا 

 شممماره شناسممایی خممودرو( ویممن ه دارد کممه ایممن شممماره بممرای هممر خممودرویی) vin معممموه هممر خممودرو بممرای خممود شممماره
مشخصمات زیمادی از  ن دسمرسمی پیمدا  موانیمد بمه خمودرو می vin فرد است. به طوری که شمما بما اسممعالم شمماره منحصربه

 شود. لماا دارنمدگان خمودرو بایمد نحموه های فنی خودرو اسمفاده می ی و ویژگیخالف کنید. معموه از این شماره برای اسمعالم
 .خودرو را بلد باشند vin اسمعالم شماره

 مخملفی از ماشین قرار دارد. به همین دلیل قصمد داریمم نحموه اسممعالم شمماره های خودرو در بخش vin از  ن جا که شماره
vin  شمماره خواهیم عمالوه بمر معریمل کلمی میخودرو را بیان کنیم. حال در این مقاله vin  خمودرو در ممورد نحموه دریافمت
 .برگ سبز صحبت کنیم خودرو از روی پالک( شاسی و vin شماره

  

اصمال  و بمه شمورای نگنبمان  مصوبه پیشمین واردات خمودرو را 0011اسفند ماه  52مجلس شورای اسالمی در  :اطالعیه
خودرو در نظر گرفمه شده است که معیمین وموابط واردات خمودرو  برای وارداتارسال کرد. در اصالحات جدید شرایطی 

موممور کمممر از  هزار یورو برای قیمت خودرو واردامی سواری( حجمم 52از سوی دولت( معیین سقل  و روش مأمین ارز
ها  قابت از جمله  نبا مشخیص دولت و ایجاد شرایط ر سی سی(  سیب نرسیدن به مولید داخلی و بازار ارز 211هزار و  5

 .است

  

 خودرو چیست؟ vin منظور از کد

مموان بیمان  خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟ در رابطمه بما ایمن سموال می vin شاید برای شما سوال پیش  مده باشد که کد
کماراکمری  01یم  کمد  اسمت. در واقم  Vehicle Identification Number خودرو مخفمل اصمطال  vin که کد کرد

دهممد و بما اسممکن  ن  زیمادی را در مممورد خمودرو ارایمه می باشممد. ایمن کممد اطالعمات اسمت کمه مرکیبممی از اعمداد و حمرول می
خمودرو و ییمره از جملمه  محمل مولیمد خمودرو( سمال مولیمددسمیابی داشمه باشید. کشور مولید کننده خودرو(  ها موانید به  ن می

 .این اطالعات هسمند

  

 .کلی  کنید اسمعالم شماره گواهینامه با کد ملی شما برای

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

 خودرو از روی پالک vin دریافت شماره

  

 .هما اسمت اسممعالم خالفمی( معمیمرات( اصمالت و مسمروقه نبمودن خمودرو از جملمه  ن کد معموه کاربرد زیادی دارد کمه این
 هنگام خرید و فمروش خمودرو اسممفاده از کمد چنین به را اسکن کنید. هم vin برای دریافت این اطالعات مننا کافی است کد

vin اخمیارمان قرار دهدصاحب  ن را در  مواند ممام اطالعات خودرو می. 

کنمار راننمده خمودرو( فمایروال محفظمه موممور( چنمارچوب در کنمار راننمده(  خودرو معموه در زیمر شیشمه جلمو vin شماره
 vin ومروری بما اسممعالم شمماره موانیمد در مواقم  خودرو( پالک و برگ سبز  ن قرار دارد. به طوری کمه شمما می شاسی

 .خودرو از  ن اسمفاده کنید

  

 وه تفسیر اطالعات شماره شناسایی خودرو چگونه است؟نح 

 کنمد. امما بمه صمورت کلمی الگموی  ن را سمازمان شناسمایی خمودرو اسممفاده می هر شرکت از الگوی خاصی برای مفسیر کمد
و  9مما  0کنیم. در ایمن روش از اعمداد  ممی هما اشماره کند. در زیر به یکی از ایمن روش المللی معریل می اسمانداردسازی بین

 .کنند. مرمیب خواندن اطالعات در این روش از چپ به راست است اسمفاده می Q و  O حرول الفبای انگلیسی به جز

 سه رقم از سمت چپ VIN:  مممام  این ارقام معرل کارخانه سازنده خودرو است که معریل جنانی دارد. در واقم
شموند. در  ن  وسمیله  ن شمناخمه می نمد کمه بمهرقممی دار 3های سازنده خودرو جنانی برای خود کمد معمرل  شرکت

سمازی و  سازنده خودرو است. رقم دوم و سوم نیز به مرمیب شرکت امومبیل رقم اول نام منطقه جغرافیایی کارخانه
 manufacturer ( کماراکمر دومWere the car was made دهند. )کاراکمر اول خودرو را نشان می برند

 (make و کاراکمر سوم
  کد 8ما  0ارقام VIN: موممور( نموک  کنند که به مرمیمب ممدل خمودرو( نموک و کمد این اعداد خودرو را شناسایی می

 ( کماراکمر پمنجمsafety braking چنمارم کنند. )کماراکمر بدنه و حمی گاهی سیسمم ایمنی خودرو را مشخص می
seriesکاراکمر ششم و هفمم ) body style/ chassis type و کاراکمر هشمم engine type) 



 این عدد کمد امنیممی خمودرو اسمت کمه بمه رقمم چم  نیمز معمرول اسمت. ایمن عمدد  :رقم ننم شماره شناسایی خودرو
رقمم »خماص مولیمد  همای دهمد. اصموه بمه کمم  ایمن عمدد و الگوریمم را نشمان می vin درسمی و صمحت کمد میزان
 (check digit کنند. )کاراکمر ننم صحت کد شناسایی خودرو را معیین می« چ 

  

 .کلی  کنید روش پیگیری کارت ماشین جنت اطالک از

  

 

 خودرو از روی شاسی vin دریافت شماره

  

  موانیممد بممه جزییممات بیشمممری در مممورد در ایممن بخممش از کممد شناسممایی خممودرو می :کممد وی  ی ان 01ممما  01عممدد 
( model year کمر دهممکمارا) .کارخانمه سمازنده(  پشمن هما و ممدل خماص خمودروی مولیمدی دسمرسمی پیمدا کنیمد

 (production number هفدهم و کاراکمرهای دوازدهم ما plant کاراکمر یازدهم

مشمابه همم  هما بمه همیج وجمه رقمم انمنمایی  ن 6موانند مشابه باشمند. امما  شناسایی خودرو می دقت داشمه باشید که ارقام اول کد
حمال اگمر بمه اطالعمات بیشممری در ممورد اسممعالم  .فمرد اسمت خمودرو منحصمربه vin رقم  خمر کمد 6نخواهند بود. بنابراین 

 .موانید با کارشناسان ایران محصیل صحبت کنید باشید می خودرو نیاز داشمه vin شماره

  

 خودرو VIN های استعالم شماره ترین روش رایج

  

 خودرو از روی شماره پالک VIN استعالم شماره

https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86/


هما  خمودرو از روی قطعمات  ن وجمود دارد کمه یکمی از ایمن روش VIN شمماره همایی بمرای اسممعالم در حمال حاومر روش
 VIN موانید به شماره ماشینی می خودرو از روی پالک است. به طوری که شما با داشمن شماره پالک vin شماره دریافت

سمت. بمه هممین دلیمل فرد ا خودرویی در هر کشمور ماننمد شمماره ویمن  ن منحصمربه  ن دسمرسی پیدا کنید. زیرا شماره پالک
هما  نالیمن و محمت  حاومر سمامانه  ن خودرو از روی پالک را انجام دهیمد. در حمال vin ها شماره موانید به کم   ن می شما

مواننمد  می ایمران محصمیل به کد وین  ن دسمرسمی داشممه باشمند کمه کارشناسمان موانند از روی شماره پالک خودرویی وب می
 .در این خصوص شما را بیشمر راهنمایی کنند

  

 خودرو از روی شاسی VIN استعالم شماره

 موانیمد بمه گوینمد. شمما بما داشممن شمماره شاسمی خمودرو می شاسمی ماشمین نیمز می ( شممارهVIN خوب اسمت بدانیمد کمه بمه کمد
در ممماس باشمید مما  9199115925ملفمن  کافی است با شماره اطالعات زیادی دسمرسی داشمه باشید که برای این کار مننا

 .را بیشمر راهنمایی کنند کارشناسان ایران محصیل در این خصوص شما

  

 .روی لین   بی کلی  کنید  کد منطقه برای ثبت نام ایران خودرو جنت اطالک از

  

 خودرو از روی برگ سبز VIN استعالم شماره

مالم   ن در  شمده اسمت. در کمه در  ن اطالعمامی ماننمد مشخصمات خمودرو  برگ سبز در واق  سند مالکیمت خمودرو اسمت
 .کامال مجزا در  شده است موانید شماره وین خودرو را نیز مشاهده کنید که در کادری خودرو شما می میان مشخصات

  

 

 در برگ سبز vin شماره

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/


  

 خودرو با کد وین های استعالم خالفی روش

 های  ن پی ببرید که در حال حاور چند روش برای اسمعالم خالفی خودرو جریمه موانید به میزان شما به وسیله کد وین می
 وجود دارد VIN خالفی خودرو با کد

  

 خالفی خودرو استفاده از پیامک برای 

مواننمد  های پیمامکی زیمر می ودرو بمه یکمی از سمامانهپشت کارت خ (VIN)  ی ان رانندگان وسایل نقلیه با ارسال شماره وی
 :راحمی میزان خالفی خودرو خود را دریافت کنند به

 1101202020 
 30005151 
 110005151 

پیمامکی در خصموص خالفمی خمودرو( شمامل شناسمه قمبس و شناسمه پرداخمت ارسمال  بعد از ارسال کد و ین به گوشمی شمما
 .رای واریز جریمه اسمفاده کنیدها ب موانید از  ن که شما می گردد می

  

 برای دریافت خالفی خودرو USSD موبایل و کد استفاده از 

 * گیری کنید # را شماره001با گوشی خود کد. 
 دو گزینه خدمات قابل ارایه و خدمات در دست اقدام را مشاهده خواهید کرد. 
 حاه عدد ی  را در  و ارسال کنید. 
 را مشاهده خواهید کرد که باید عدد ی  را انمخاب و ارسال کنید  در مرحله بعدی گزینه اسمعالم خالفی خودرو. 
 در صفحه جدید باز شده کد VIN رقممی پشمت کمارت خمودروی خمود را وارد کنیمد. کمه در ایمن بخمش  01( شماره

 .گوشی را انگلیسی کنید باید زبان کیبورد
 موانید مبلغ جرایم خودرو خود را مشاهده کنید و مفاحساب جریمه را پرداخت و مسویه نمایید حاه می. 

  

 .کلی  کنید پیگیری کارت سوخت شرکت پست جنت

  

 تماس تلفنی برای استعالم خالفی خودرو

مممماس بگیرنممد و بممه  88588888دریافممت خالفممی خممودرو خممود بمما شممماره ملفممن  مواننممد بممرای دارنممدگان خممودرو سممواری می
 .ملفنی از میزان خالفی خودرو خود  گاه شوند صورت

  

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/


 افزار به کمک نرمدریافت خالفی خودرو 

موانیمد بمه راحممی میمزان  خمودرو ممن را در گوشمی خمود نصمب کمرده باشمید می یما 01افزار پلیس + در صورمی که شما نرم
موانیممد بمما  افممزار می ایممن نرم خممودرو خممود را بممه کممم   ن دریافممت کنیممد. بممرای دریافممت اطالعممات بیشمممر در مممورد خالفممی

 .یدکارشناسان این سامانه در ارمباط باش

  

 

 نحوه اسمعالم خالفی خودرو

  

 استفاده از سایت پلیس راهور برای دریافت خالفی خودرو

موانیمد بمه راحممی و بمدون نیماز بمه مراجعمه حوموری  می پلمیس راهمور شما به صورت اینمرنمی و مننا بما مراجعمه بمه سمایت
 .خالفی خودرو خود را دریافت کنید

مواننمد  خودرو و پرداخت جریمه وجود دارند که کارشناسمان ایمران محصمیل می های دیگری برای اسمعالم خالفی البمه روش
 .نداین خصوص شما را بیشمر راهنمایی کن در

  

 خودرو VIN کاربرد کد

موانممد در مواقم  منممم و ومروری بممه کمار  یممد.  ماننمد کممد ملمی هممر شخصمی می همای زیممادی دارد و کمد ویمن خممودرو کاربردی
میمزان معمیمرات خمودرو( اصمالت  موانمد بمه خواهد ماشین کارکرده خریداری کند به کم  کد وین می وقمی فردی می معموه

خواهند قطعمات جمانبی اصملی خمودرو را خریمد(  مواق  که مالکان خودرو می خودرو و مسروقه نبودن  ن پی ببرد. در اکثر
بندی  بمر اسماس کمد ویمن دسممه معویس کنند باید بر اساس کمد ویمن انجمام دهنمد. زیمرا قطعمات اصملی و جمانبی خمود فروش یا

 .فروش هر قطعه جانبی و اصلی خودرو باشد اهنمای خوبی برای خرید ومواند ر شوند و می می

  

https://www.rahvar120.ir/?siteid=1&pageid=125


 .کلی  کنید ستپیگیری کارت خودرو از پ برای

  

 هما اسمت. در ایمن روش دارنمدگان خالفی خودرو وجود دارد که کمد ویمن یکمی از  ن های زیادی برای اسمعالم امروزه روش
بگیرنمد. در حمال حاومر کاربردهمای زیمادی  مواننمد خالفمی خمودرو را اسممعالم های ممنموعی می حل خودرو با اسمفاده از راه

 .موانید از کارشناسان ایران محصیل سوال کنید می برای کد وین وجود دارند که شما

  

کشمی  پمالسه را بمدون قرعه S7 پمالس و S5 ) ایران خودرو به مناسبت نیمه شعبان قصد دارد محصوهت هایمما :اطالعیه
هما  بممه  نگیرد. ال باشند و برای هر کد ملی ی  خودرو معلق می 3پایه  نامه نام باید دارای گواهی عروه کند. ممقاویان ثبت

 .کنند که نباید پالک انمظامی فعال داشمه باشند دقت

  

 خالصه مطلب

خودرو صحبت کنیم و به اهمیمت و مفسمیر ایمن  VIN ما در مورد اسمعالم شماره در این مقاله از ایران محصیل مالش کردیم
اسممعالم و مفسممیر  ن را بممرای هممای  روش همای مخملفممی از خمودرو وجممود دارد کمه اشمماره کنمیم. معممموه کمد ویممن در بخش کمد

بسنده  های اسمعالم خالفی خودرو به کم  وین کردیم. به طوری که در ادامه به روش معامله قطعات خودرو و خالفی بیان
 VIN ابنمامی در خصموص اسممعالم شمماره ها موویحامی را دادیمم. حمال اگمر شمما همر گونمه سموال و کردیم و در مورد  ن

 .کارشناسان ایران محصیل صحبت کنید موانید با خودرو داشمه باشید می

  

 

 خودرو vin نحوه اسمعالم شماره
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