
 جامع راهنمای+  ملی کد با پستی مرسوالت پیگیری

اغلب افرادی که محصوالتی را از طریق اینترنت خریداری کرده اند، به دنبال روش هایی هستند که از طریق 

آن ها بتوانند از وضعیت و مکان محصول خود اطالع یابند. افراد می توانند از طریق روش های مختلفی 

می باشد.  پیگیری مرسوالت پستی با کد ملی مرسوالت خود را پیگیری کنند. یکی از آسان ترین راه های

  .می توانند از وضعیت و مکان مرسوالت خود اطالع یابند اجعه حضوریبدون مر افراد با کمک این روش و

هر چند که در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از پست مانند گذشته محبوب نیست، اما همچنان 

نقش مهمی در ارتباطات دارد. زیرا خرید اینترنتی در روزهای اخیر بسیار فراگیر شده است. بنابراین الزم است 

روش پیگیری مرسوله با کد ملی را یاد بگیرید تا بتوانید به راحتی کارهای خود را انجام دهید. اگر که شما هم 

می خواهید که با این روش آشنا شوید و یا سایر روش های رهگیری پست را بدانید، در ادامه مقاله با ما همراه 

این موضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم  باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با

  .کرد

  

  

 :اطالعیه مهم

 شرکت سوی از مستقیم طور به که پستی های مرسوله رهگیری الزم به ذکر است که این سامانه تنها برای

 از و گیرد می قرار استفاده مورد اند، شده ارسال و اند شده دریافت اسالمی جمهوری پست

  .دارد وجود...  و ارسال مراحل مشاهده مرسوالت، رهگیری امکان tracking.post.ir سامانه طریق

  

  

  

  منظور از کد مرسوله چیست و چند نوع مرسوله داریم؟

 کنیم؟ دریافت را آن باید چگونه و چیست مرسوله کد از منظور  که باشد  شاید برای شما سوال پیش آمده

رقمی می دهد. این  24ول می کند که ارسال کند، برای پیگیری آن کد اداره پست وقتی یک مرسوله را قب

کد منحصر به فرد است و شما با وارد کردن آن در سایت اداره پست می توانید آخرین وضعیت مرسوله خود 

 را دنبال کنید. اداره پست این کد را طی پیامکی به فرد ارسال کننده می فرستد تا بتواند در صورت نیاز از آن

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/
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/


استفاده کند. کد مرسوله بسیار مهم است و بهتر است تا ارسال کامل مرسوله خود آن را نگهدارید. زیرا بدون 

 .این کد امکان پیگیری مرسوله وجود ندارد

الزم به ذکر است تا بدانید که نام دیگر کد مرسوله، کد رهگیری نیز می باشد. در واقع، از طریق این کد افراد 

عیت فعلی محصوالت خود و مکانی که در آن قرار دارند مطلع شوند. افراد می توانند با کمک می توانند از وض

این کد از طریق روش های مختلفی این اطالعات را به دست آورند. البته، به یاد داشته باشید که مرسوالت 

  .مختلفی داریم که در ادامه آن ها را بیان خواهیم کرد

  

[caption id="attachment_111172" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]منظور از کد مرسوله چیست و چند نوع مرسوله داریم؟

  

  

 کدامند؟انواع مرسوالت 

 دسته دو  همان طور که در قسمت پیشین بیان شد، مرسوالت دارای انواع مختلفی هستند که دو نوع الی و

  :باشند می زیر موارد شامل ها، آن کلی



 د مرسوالت پستی: این مرسوالت توسط شرکت ملی پست ارسال و دریافت می گردند که شما می توانی

 .رقمی پیگیری کنید 20آن ها را به وسیله کد رهگیری 

  مرسوالت پستی سازمانی: این مرسوالت توسط سازمان های دولتی و خصوصی پست می شوند که

 .کارت ماشین، گواهی نامه و غیره از جمله آن ها می باشند

  

 روش های مختلف پیگیری مرسوالت پستی

ا کمک روش های مختلفی از وضعیت بسته و محصول خود اطالعات افراد می توانند از طریق کد مرسوله، ب

کافی را به دست آورند. در واقع، برای این که آن ها بتوانید مرسوالت پستی خود را پیگیری کنند، روش های 

  :مختلفی وجود دارند که برخی از مهم ترین و بهترین آن ها شامل موارد زیر می باشند

 رهگیری با شماره مرسوله 

 رهگیری با کد ملی 

 کد USSD 

در ادامه این مقاله، در مورد هر یک از این روش ها به شما توضیحات کاملی را ارائه خواهیم داد. بنابراین، در 

  .ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

 نحوه پیگیری مرسوله پستی با شماره مرسوله

tracking.post.ir  در صورتی که مایل به پیگیری مرسوالت خود از طریق سامانه می باشید، به سامانه

شماره مرسوله را  .مراجعه کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که ابتدا باید شماره مرسوله خود را دریافت نمایید

شرکت و یا سازمانی که خرید و یا سفارش خود را انجام داده اید دریافت نمایید و سپس در قسمت زیر  باید از

توجه داشته باشید در صورتی که شماره مرسوله را اشتباه وارد نمایید، امکان مشاهده وضعیت  .وارد کنید

تجو زده و یا بر روی عالمت پس از وارد نمودن کد مرسوله بر روی دکمه جس .مرسوله خود را نخواهید داشت

ذره بین در سایت کلیک کنید. در صورتی که اطالعات شما درست باشد، اطالعات مرسوله یا بسته پستی شما 

 .به صورت کامل نمایش داده می شود

  

https://tracking.post.ir/
https://tracking.post.ir/


[caption id="attachment_111161" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه پیگیری مرسوله پستی با شماره مرسوله

  

  

یکی از  .به یاد داشته باشید که چند قسمت برای اطالع و پیگیری مرسوالت پستی با کد ملی شما وجود دارد

مربوط به فیلد مرسوله سفارشی شما می باشد که در آن می توانید اطالعاتی مانند: نوع پست،  از این قسمت ها

تاریخ و ساعتی که مرسوله  مبدا ارسال مرسوله پستی، وزن، مبلغ بیمه و غیره را مشاهده نمایید. عالوه بر این،

وضعیت مرسوله در صورتی در فیلد مربوط آخرین  .شما تحویل پست داده شده است، قابل مشاهده می باشد

که مرسوله شما ارسال شده باشد، می توانید مشاهده نمایید که در حال حاضر وضعیت پستی شما به چه 

با استفاده از این مورد حتی می توانید مشاهده نمایید که چه شخصی و به  صورتی است و در کجا قرار دارد؟

که فرد مورد نظر خود شما نمی باشید، می توانید  در صورتی .چه اسمی مرسوله شما را تحویل گرفته است

 .برای پیگیری بسته های پستی با نام خانوادگی اقدام نمایید

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدرهگیری مرسوالت پستی جهت کسب اطالع از

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/
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/


  

  

 رهگیری مرسوالت پستی با کد ملی

روش دیگری که با استفاده از آن می توان مرسوالت پستی را رهگیری کرد استفاده از کارت ملی است. جهت 

مراجعه کنید. به یاد داشته  najatracking.post.ir پیگیری مرسوله های سازمانی می توانید به سامانه

، فقط مختص نظام وظیفه و گواهینامه است. برای پیگیری پیگیری مرسوالت پستی با کد ملی باشید که

شده و نوع سند خود را انتخاب .irnajatracking.post  مرسوالت از طریق کد ملی افراد باید ابتدا وارد سایت

نمایند. نوع سند در این قسمت شامل مواردی همچون: کارت سوخت، شناسنامه خودرو، کارت خودرو، 

  .گواهینامه، اسناد موتور سیکلت، نظام وظبفه، دیوان عدالت اداری، رهگیری سیم کارت، می باشند

  

[caption id="attachment_111163" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رهگیری مرسوالت پستی با کد ملی

  

  

https://najatracking.post.ir/


لی خود را به درستی وارد کرده و سپس اعداد مقابل کادر را وارد نمایند. پس از تعیین سند، افراد باید کد م

  .سپس، بر روی گزینه جستجو کلیک کرده و اطالعات مرسوالت خود را مشاهده نمایند

  

  

[caption id="attachment_111164" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رهگیری مرسوالت پستی از طریق کد ملی

  

  

  ussd نحوه ورود به سامانه رهگیری مرسوالت پستی پیشتاز با کد رهگیری

تنها برای مرسوله های پستی ناجا می باشد. با استفاده از کد  ussd پستی با کدروش پیگیری مرسوالت 

* بر روی تلفن همراه خود و پس از آن کلیک بر روی دکمه تماس، وارد سامانه مورد نظر شوید. سپس #10

سازمان  با توجه به این که اسناد مورد نظر شما از طرف .همانند تصویر، گزینه هایی را مشاهده خواهید نمود

پس از انتخاب و لمس کلمه ارسال،  .را انتخاب نمایید 10ناجا ارسال گردیده است، لذا عدد مربوط به پلیس +

وارد مرحله بعدی خواهید شد که در این مرحله الزم است عدد مربوط به وضعیت مدارک را انتخاب و ارسال 

پستی با کد ملی وجود ندارد و شما باید پس از انتخاب گزینه ذکر شده، امکان پیگیری مرسوله  .نمایید



اطالعات مربوط به مدرک انتخابی خود را در سامانه مورد نظر وارد نمایید. ئابتدا گزینه مربوط به نوع مدرک 

خود که شامل گواهینامه و گذرنامه می باشد را انتخاب نمایید. سپس، شماره مربوط به مدرک مورد نظر را 

 .سال آن آگاه شویدوارد نموده و از وضعیت ار

  

 نحوه شکایت برای پیگیری مرسوالت پستی با کد پستی

در صورتی که برای ارسال مرسوله خود شکایتی دارید، می توانید این شکایت را از طریق ورود به سامانه 

پس از اینکه به  .، پیگیری نماییدeop.post.ir رهگیری مرسوالت پستی پیشتاز با کد رهگیری و یا سامانه

  .وارد شدید، بر روی قسمت ثبت شکایت کلیک کنید eop.post.ir سامانه

  

  

[caption id="attachment_111167" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شکایت برای پیگیری مرسوالت پستی با کد پستی نحوه

  

  

https://eop.post.ir/


پس از این که وارد قسمت ثبت شکایت شدید، باید بر روی گزینه مشتریان کلیک کرده و آن را انتخاب 

  .نمایید

  

  

[caption id="attachment_111168" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شکایت برای پیگیری مرسوالت پستی

  

  

در مرحله بعد، وارد صفحه زیر خواهید شد که الزم است عنوان شکایت خود را انتخاب کرده و سپس گزینه 

  .ا انتخاب نماییدهای مربوطه هر یک از عنوانی ر

  



[caption id="attachment_111169" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شکایت پیگیری مرسوالت پستی با کد پستی

  

  

در این مرحله، اطالعات مورد نیاز برای ثبت شکایت به صورت اینترنتی شامل: نام، نام خانوادگی، تلفن همراه 

و مربوط به همان اطالعاتی تمام این اطالعات باید به صورت دقیق وارد شده  .و همچنین کد ملی می باشد

 .باشد که در اداره پست ثبت شده است

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنید علت نرسیدن مرسوله پستی برای اطالع از

  

  

  

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/


 جدیدترین اخبار پیگیری مرسوالت پستی با کد ملی

  

 فعال شدن سامانه رهگیری مرسوالت پستی در شهرکرد

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری از راه اندازی و فعال شدن سامانه رهگیری مرسوالت پستی در شهرکرد 

 .خبر داد

  

 سامانه رهگیری مرسوالت پستی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیافتتاح 

 .شد افتتاح پتروشیمی اقتصادی ویژه منطقه به ارسالی پستی ی رهگیری مرسوالتسامانه

  

 امکان رهگیری مرسوالت پستی در نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل

  

 موسسه فام افزار نرم طریق از پستی التمرسو رهگیری امکان مشتریان، امور انجام در تسهیل منظور به

 طریق از پستی مرسوالت رهگیری امکان مشتریان، امور انجام در تسهیل منظور به. گردید ایجاد ملل اعتباری

 .گردید ایجاد ملل اعتباری موسسه فام افزار نرم

  

 خالصه مطلب

به طور مفصل و کامل  تی با کد ملیپیگیری مرسوالت پس ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که اگر خرید اینترنتی انجام می دهید، حتما کد مرسوله را دریافت کنید. زیرا 

در غیر این صورت اطالع از زمان و مکان و وضعیت محصوالتتان کمی دشوار خواهد بود. البته، می توانید با 

نیز آن را دریافت کنید. اما، بهتر است که کد را از فروشنده هنگام خرید کاال  مراجعه حضوری به اداره چست

و محصوالت، دریافت نمایید. اگر در این زمینه سوالی دارید و یا به کمکی احتیاج دارید، با مشاوران ما در ایران 

یا برای ما کامنت بگذارید.  تحصیل ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط کافی است که با ما تماس بگیرید و

  .همکاران و مشاوران ما در کم ترین زمان ممکن به شما پاسخ داده و سواالت شما را برطرف خواهند کرد

  



 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-

content/uploads/2021/04/127.mp3"][/audio] 

  

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  

 


