
های پستی بسیار زیاد شده است، در این بیبن مشکالتی هم امروزه به دلیل خریدهای اینترنتی متعدد ارسال و دریافت بسته

رسان پست دسترسی داشته باشیم. در این رسان اعم از شماره تلفن نامهدهد که نیاز است به اطالعات فرد نامهرخ می

 20یا  10هنگام ثبت بسته پستی به واسطه فرستنده به ایشان یک کدرهگیری صورت اداره پست هر استان، شهر و منطقه 

شود. در این صورت به راحتی رقمی به صورت رسید تحویل خواهد داد که برای پیگیری بسته توسط گیرنده الزم می

 .توان به اطالعات بسته و موقعیت قرارگیری آن دست پیدا کردمی

 پردازیم بسته پستی خود راهای متعددی که در این مقاله به آن میتوانید با روشراحتی میبا استفاده از این کدرهگیری به 

های پستی سازمانی هستند و برای فرد گیرنده از اهمییت بسیار زیادی برخوردارند به همین پیگیری کنید. برخی از بسته

  .در انتظار بسته خود باشید توانید با خیال راحتهای پستی میهای مختلف پیگیری بستهسبب با روش

  

 سامانه رهگیری مرسوالت شرکت ملی پستتوانید به اطالعیه: برای دسترسی به اطالعات و موقعیت مرسوله پستی می

 .مراجعه کنید

  

 نحوه دریافت شماره تلفن نامه رسان پست
پستی الزم است تا به شماره نامه رسان  در بسیاری از مواقع به دالیل متعددی همچون دیر رسیدن، نرسیدن، مفقودشدن بسته

  .پست دسترسی داشته باشیم تا از وضعیت بسته خود مطلع شویم

ایی که ایجاد کرده این مسئله ممکن است برای هر فردی رخ دهد و نیاز به این اطالعات داشته باشد، اداره پست در سامانه

توان پس از طی کردن مراحلی که در ادامه به است اما می است به صورت دقیق و واضح شماره نامه رسان را درج نکرده

 .کنیم به آن رسید و از وضعیت بسته خود مطلع شدآن اشاره می

  

 پیگیری مشخصات نامه رسان از طریق سامانه پست
است  هدر ابتدا پس از بروز هرگونه مشکل برای مرسوله پستی باید به رسیدی که اداره پست مبدا به فرستنده تحویل داد

دهد مراجعه کرد و با استفاده از کدرهگیری درج شده روی آن به اطالعاتی که سامانه ملی پست در اختیارمان قرار می

 .دست یافت

از وضعیت توانید می سامانه رهگیری مرسوالت شرکت ملی پست ایراندر این صورت با وارد کردن این کدرهگیری در 

 .بسته باخبر شوید

توانید روی گزینه "مشاهده اطالعات نامه رسان" کلیک کنید تا های صفحه پیگیری مرسوله پستی میدر یکی از بخش

 .کشویی برایتان باز شود و نام شخص نامه رسان و آخرین منطقه پستی را مشاهده کنید

کردن کدرهگیری در سامانه مذکور به اطالعات موردنیاز خود کنیم تا با وارد در ادامه صورت تصویری به شما کمک می

 .دست یابید

  

https://tracking.post.ir/


آن را  را برایتان ارسال کند تا به راحتی کدرهگیری محصولهستید از فرد فرستنده بخواهید تا  گیرنده بسته پستیاگر شما 

 .پیگیری کنید

  

  

 

  

اطالعات و شماره تلفن نامه رسان پست، موقعیت  شود که متشکل ازایی مطابق تصویر زیر برای شما ظاهر میصفحه

 .مکانی بسته پستی است

  



 

  

توانید روی گزینه "مشاهده جزییات بیشتر" کلیک کنید که در صورتی که قصد داشتید جزییات این صفحه را مشاهده کنید می

 .در تصویر فوق مشخص شده است

  

مراجعه کنید و از اطالعات قرار داده شده در  نحوه رهگیری مرسوله پستیتوانید به مقاله برای پیگیری مرسوله پستی می

 .آن استفاده کنید

  

 فت اطالعت نامه رساناطالعات ظاهرشده در زمان دریا

 :توانید مشخصات اولیه مرسوله و اطالعات نامه رسان را مشاهده کنید که عبارت است ازدر این صفحه می

 رسان(نام مامور پست )نامه 
 آخرین منطقه پستی 
 نوع سرویس 
 مبدا و مقصد 
 تاریخ و ساعت آخرین مکان مرسوله که ثبت شده است 
 دفتر پستی مبدا 
 وزن و هزینه پست 
 نقطه پستی 
 نام گیرنده و نام فرستنده 
 کدپستی گیرنده و فرستنده 
 تاریخ و ساعت تحویل مرسوله به پست 
 رویداد یا وضعیت فعلی مرسوله 
 تصویر مامور پست 
 امضا و نام گیرنده مرسوله 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%87%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/


  

 

  

 نحوه تماس با مرکز پست و دریافت شماره نامه رسان
  

نام فرد نامه رسان و منطقه پستی را یافتید حال باید از گوگل کمک گرفته و منطقه بعد از اینکه طبق مراحل باال پیش رفتید و 

 .پستی مدنظر را در آن جستجو کنند تا شماره اصلی اداره پست منطقه مذکور را بدست آورید

 قرار دهید در اینها را در جریان مشکل خود پس از اینکه شماره را پیدا کردید، باید با شماره اداره پست تماس بگیرید و آن

ایی که بسته پستی در آن قرار دارد مطلع کند در کند تا شما را از مرحلهصورت فرد مسئول از شما کدرهگیری را طلب می

صورتی که بسته مدنظر شما به فرد نامه رسان تحویل داده شده باشد فرد مسئول قطعا این موضوع را با شما در میان 

د نامه رسان را به مسئول پست بگویید و در صورت لزوم خواهان شماره ایشان باشید تا بتوانید با گذارد اکنون باید نام فرمی

 .تماس با نامه رسان از وضعیت مرسوله پستی باخبر شوید

  

تهیه شده است مراجعه کنید تا  ان تحصیلایرایی که در این رابطه در سایت توانید به مقالهدر جهت پیگیری کارت سوخت می

 .آشنا شوید سامانه آنالین  + VINپیگیری کارت سوخت با کد ملی + شماره پالک و سریالهای با روش

  

  

 .کاربران گرامی برای دریافت فایل پی دی اف این مقاله کلیک کنید

  

https://irantahsil.org/
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/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%af%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c.pdf


 

  

 تحویل اشتباه مرسوله پستی

 .گیردرسان صورت میست که به واسطه فرد نامهیکی از مشکالتی که به احتمال کم پیش آید، تحویل اشتباه مرسوله پستی ا

در این صورت تنها راهی که برای پیگیری وجود دارد این است که فرد به اداره پست محل زندگی خود مراجعه کند و به 

د رهای مختلفی که در ابتدا به آن اشاره شده است از وضعیت بسته خود مطلع شود و یا فکمک اداره پست با استفاده از روش

 .هایی را که توزیع کرده است را بررسی کند و از بسته خود مطلع شودنامه رسان را بیابد و از وی بخواهد تا بسته

  

رسان، اطالعات نامهرقمی درج شده روی بسته پستی برای پیگیری مرسوله پستی و بدست آوردن  20یا  10کدرهگیری 

 .شودو غیره استفاده می موقعیت بسته

  

 لبخالصه مط

های پستی به واسطه اداره پست امروزه روشی برای جابجایی محصوالت و ملزومات افراد تبدیل شده است، ارسال بسته

های پستی کار خود را آسان کرده و نیازی به حمل و نقل اضافه نیست. در این صورت مشکالتی معموال افراد با ارسال بسته

د تا شرسوله پستی، ارسال به آدرس اشتباه و غیره بود که این موارد سبب میهم از ابتدا وجود داشت که سبب مفقود شدن م

فرستند و گیرنده از بسته خود اطالعی نداشته باشند، اما اداره پست جمهوری اسالمی با ایجاد سامانه پیگیری مرسوالت 

ز تا با مراجعه به این سایت اپستی و درج کدرهگیری روی بسته پستی به فرستنده و گیرنده این قابلیت را فراهم کرد 

 .، وزن و هزینه پستی و غیره مطلع شوندشماره تلفن نامه رسان پسترسان همچون موقعیت مرسوله پستی، اطالعات نامه
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