
در این قسمت بررسی خواهد شد. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی   فراموشی کد مرسوله پستیجزییات مربوط به 

ه شما کمک کنیم، تا بتوانید به بازیابی کد مرسوله پستی بپردازید. جزییات نحوه بازیابی کد مرسوله پستی بپردازیم و ب

ش کرده باشند. در ادامه بازیابی کد مرسوله پستی در صورتی امکان پذیر خواهد بود که افراد کدرهگیری خود را فرامو

 .این مطلب همراه ما باشید تا جزییات این موضوع بیشتر بررسی شود

  

  

نحوه بازیابی کد مرسوله پستی  برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزییات از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت   

 .تماس حاصل فرمایید با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از    

  

  

 کد مرسوله پستی چیست؟ 

خرید پستی داشته اند، داده می شود. در  کد مرسوله کدی است که برای رهگیری تمامی محصوالت به افرادی که 

صورتی که بسته شما به موقع نرسد می توانید از آن کد برای رهگیری استفاده نمایید. برای رهگیری نیز کافی است کد  

را در قسمت جستجوی اداره پست وارد کنید. این کد رهگیری در قالب برگه رسید به افراد داده خواهد شد و افراد می  

ز آن استفاده کنند. برای پیگیری بسته های پستی سازمانی از سامانهتوانند ا  najatracking.post.ir استفاده کنید. 

اگر کد مرسوله خود را فراموش کرده اید، راه های متفاوتی وجود دارد که می توانید آن را بازیابی کنید. در ادامه همراه 

 .ما باشید تا روش های بازیابی آن را بررسی نماییم

  

  

https://irantahsil.org/


 

  

  

 بازیابی کد مرسوله پستی 

اگر کد مرسوله خود را فراموش کردید، بهترین راه حل این است که با ارسال کننده مرسوله تماس گرفته و از او 

 .بخواهید دوباره کد را برای شما ارسال نماید

نزدیک ترین دفتر پستی به منطقه اگر از این راه نتوانستید کد خود را بازیابی کنید، می توانید به صورت حضوری به 

 .محل سکونت خود مراجعه کرده و با اعالم به متصدی پست مجدد بارکد پستی را دریافت کنید

  

  

 پیگیری مرسوالت پستی در صورت فراموشی کد مرسوله و بدون کد رهگیری

ده اید و فرد دیگری یکی از روش های پیگیری مرسوالت پستی در حالتی است که شما کد رهگیری را فراموش کر

بسته را برای شما ارسال کرده است. در این حالت می توانید با فرد ارسال کننده تماس گرفته و از او بخواهید کد 

رهگیری را برای شما ارسال کرده و یا خود پیگیری نماید. روش دیگر استفاده ازکارت سوخت، کارت خودرو، 

ان عدالت اداری، رهگیری سیم کارت، گواهینامه و نظام وظیفه استشناسنامه خودرو، اسناد موتور سیکلت، دیو . 

 ..راه دیگر نیز مراجعه به اداره پست منطقه محل سکونت خودتان است تا آن ها شما را از وضعیت بسته مطلع سازند
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 چند نوع مرسوله داریم؟

 .در حال حاضر مرسوالت پستی به دو دسته کلی تقسیم می شوند

رقمی است 20دارای کد   ی که توسط شرکت ملی پست ارسال و دریافت می شود ومرسوالت پست . 

مرسوالت پستی سازمانی که توسط سازمان های دولتی و خصوصی پست می شوند که کارت ماشین، گواهی نامه و  

 .غیره از جمله آنها می باشند

 روش های مختلف پیگیری مرسوالت پستی 

ی خود را پیگیری کنید روش های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شودبرای اینکه بتوانید مرسوالت پست : 

 رهگیری با شماره مرسوله •

 رهگیری با کدملی  •

 USSD کد •

  

  

 نحوه پیگیری مرسوله پستی با شماره مرسوله 

شماره مرسوله می مراجعه کنید. در این سامانه با وارد کردن  newtracking.post.ir برای این روش باید به سامانه

 .توانید بسته خود را پیگیری کنید. اگر کد مرسوله اشتباه وارد شده باشد، امکان پیگیری آن وجود نخواهد داشت

  

  

 نحوه پیگیری مرسوالت پستی با کد ملی 

با پیگیری مرسوالت پستی با کد ملی، می توانید نوع پست، مبدا ارسال مرسوله پستی، وزن، مبلغ بیمه و غیره را  

 .مشاهده نمایید

 .در این روش تاریخ و ساعتی که مرسوله شما تحویل پست داده شده است، قابل مشاهده خواهد بود

 .در این مورد امکان مشاهده فردی که بسته را تحویل گرفته است نیز وجود دارد

  

  

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/


 

  

  

 ussd رهگیری مرسوالت پستی پیشتاز با کد رهگیری

* بر روی تلفن همراه 10این روش برای بسته های پستی ناجا قابل استفاده می شود و بدین صورت است که باید کد #

 .خود گرفته و پس از آن روی دکمه تماس بزنید. سپس همانند تصویر، گزینه هایی را مشاهده خواهید نمود

را انتخاب   10سال شده باشد، باید عدد مربوط به پلیس +با توجه به اینکه اسناد مورد نظر شما از طرف سازمان ناجا ار

 .نمایید

 .سپس باید وضعیت مدارک را انتخاب کنید

پس از انتخاب گزینه مورد نظر الزم است بدانید که امکان پیگیری مرسوله پستی با کد ملی وجود نداشته و شما می  

د نظر وارد کنیدد را در سامانه مورتوانید اطالعات مربوط به مدرک انتخابی خو . 

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از علت نرسیدن مرسوالت پستی
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 پیگیری مرسوله پستی از طریق پیامک

نیز وارد  r کافی است کد 24 رقمی مرسوالت را که ابتدای آن با حرف برای پیگیری مرسوالت پستی از طریق پیامک

کندضعیت بسته پستی را برای شما ارسال می پیامک کنید. بدین ترتیب شرکت ملی پست و 2000441شماره  شده به  . 

  

  

 نحوه شکایت برای پیگیری مرسوالت پستی با کدپستی

، این کار را  eop.post.ir می توانید با کد رهگیری و یا سامانه برای ثبت شکایت ها در رهگیری مرسوالت پستی

 .انجام دهید

شده و قسمت مشتریان کلیک کرده سپس در صفحه  eop.post.ir الزم است وارد سامانه ثبت شکایت تاخیر پست برای

 .ای که به شما نشان داده می شود تیک آبی را زده و ثبت شکایت را انتخاب کنید

سپس از شما خواسته می شود که اطالعات خود را وارد کنید که شامل نام، نام خانوادگی، تلفن همراه و همچنین کد ملی 

 .می باشد

ین اطالعات را دقیق و بدون اشتباه وارد کنیدباید تمامی ا . 

  

  

 کد مرسوله پیشتاز 

برای پیگیری مرسوالت پیشتاز روشی متفاوت از بسته های دیگر وجود ندارد و شما باید همان روش های قبلی را اجرا  

رسوله پیشتاز و وارد کردن آن در سامانهنمایید. یعنی با داشتن کد م  tracking.post.ir  ار امکان پذیر خواهد بوداین ک . 

  

  

مرسوله تیپاکس کد  

شرکت تیپاکس به صورت مستقل و جدای از پست فعالیت دارد. در این شرکت که نمایندگی آن در تمامی شهرها یافت  

می شود نیز امکان رهگیری بسته های پستی وجود خواهد داشت. نحوه رهگیری نیز بدین صورت است که فرستنده بعد 

ر دریافت خواهد کردتحویل بسته به شرکت تیپاکس یک برگه رسید یا فاکتواز  . 

روی این فاکتور کدی ثبت شده که امکان رهگیری بسته های پستی را فراهم خواهد کرد. تنها تفاوت روش رهگیری در 

 .سایت است

اده کننداستف  tipaxco.comاز سامانه tracking.post.ir مشتریان تیپاکس باید به جای سامانه . 

  

  

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%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9/
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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/
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/


 نکات مربوط به کد مرسوله پستی

 .کاربرد کد مرسوله پستی برای رهگیری مکان بسته ها است

 .این کد برای تمامی بسته های پستی و بسته های ارسال شده از سمت پیشتاز ارائه خواهد شد

منتظر دریافت پیامک حاوی این کد نحوه دریافت کد بدین صورت سات که یا باید از اداره پست آن را بگیرید و یا 

 .بمانید

 .اگر دریافت کننده بسته هستید کد را باید از فرستنده بخواهید

و چنانچه آن را از طریق تیپاکس   tracking.post.ir برای استفاده از کد جهت بسته های پستی باید به سایت  

اید به سایتفرستاده  tipaxco.com باید مراجعه نمایید. 

ته شما مدارک است تنها کافی است به سایتاگر بس   najatracking.post.ir   مراجعه کنید و اطالعات الزم را وارد

 .نمایید تا وضعیت بسته را بدانید

  

  

 

  

  

 آخرین اخبار مرتبط با کد مرسوالت پستی

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/رهگیری-مرسولات-پستی.jpg


1400دی  5  

مدرک به صاحبان تحویل داده شده استهزار  16هزار مدرک گم شده و از بین آن ها  100در این خبر آمده بود که   . 

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی نحوه بازیابی کد مرسوله پستی بپردازیم. از آنجایی که تنها راه اطالع از  

وضعیت بسته های پستی، کد رهگیری است. افراد باید در صورت فراموشی کد مرسوله پستی برای بازیابی آن اقدام  

اده شد، در صورتی که نیاز به اطالعات بیشتری داشتید، می یند. تمامی روش های بازیابی در این مطلب شرح دنما

 .توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

  

  

نحوه بازیابی کد مرسوله پستی  برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزییات از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت   

 .تماس حاصل فرمایید با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از    
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