
 روش پیگیری گواهینامه مفقودی | ایران تحصیل 2نامه گم شده از پست +  استعالم گواهی

  

یگیریود  رو  اتوتم ک  نامته گتم شتده از پستت استتعالم گواهی انیودتو نامه خوود را گوک کوردا یا وید می در صورتی که گواهی
ناموه گوک  ودا  توانید یا مراجمه یه تامانه آن یون ییگیورگ گواهی می نامه گک  دا یتیار آتان اتت و یه راحتی در خانه گواهی
، کارت ملی و غیرا گوک  ودا یاتیورت نامه مدارک مهک دیگرگ مانند  ناتنامه، انجاک دهید  حال اگر یه جاگ گواهی خود را

 طیق رو  مذکور یگیرید؟ ها را توانید اتتم ک آن یا ید یاز هک می

 توانیود مودارک و ا ویا مهوک دیگورگ را نیوز در ایون ناموه گوک  ودا از یتوت می گواهی خوب اتت یدانید کوه الو وا یور اتوتم ک
ناموه  دا وته یا وید کوه وضومیت ییگیورگ گواهی یه یواد تامانه اتتم ک یگیرید و از وضمیت مدارک گک  دا خود آگاهی یایید 

کنیود   هوا را ییگیورگ توانید وضومیت آن اتت  ینایراین  ما در مدت زمان محدودگ می گک  دا یا مدارک دیگر یتیار محدود
توواتتی تواننود   ودا از یتوت چیروار یایود کورد؟ می ناموه گوک این مدت زمان چقدر اتت و یمد از اتماک مهلوت اتوتم ک گواهی

 .خود م غول کردند یا ند که ذهن مخاطیان را یه

 ناموه گوک  ودا از یتوت، مودت زموان تحصیل قصود داریوک در موورد اتوتم ک گواهی یه همین دلیل در این یخ  از مقاله ایران
 .نامه گک  دا صحیت کنیک اتتم ک و رو  ییگیرگ گواهی

  

کننود یایود در صوورت  راننودگی می ناموه تواریگ گذ وته هواگ منت ور  ودا کلیوه راننودگانی کوه یوا گواهی طیوق گزار  :اط الیوه
 چنوین ها یا میلغ جریمه رایطه متتقیمی خواهد دا ت  هک نامه آن انقضاگ گواهی  ناتایی جریمه یرداخت کنند که مدت زمان

کند  الیته مجوازات  ها را یرداخت نمی آن کنند تازمان ییمه ختارت نامه تاریگ گذ ته تصادف ها یا گواهی در صورتی که آن
قوانون  727ها فرق دارد  این افراد در صورت  ناتوایی یور اتواا موادا  کنند یا آن می نامه رانندگی افرادگ که یدون گواهی
 . وند ماا حیا محروک می 6الی  2مجازات ات می یه 

  

 نامه گم شده از پست های پیگیری گواهی روش

 ها یاید یه همراا دا ته یا یک و در صورت گک  ودن که یراگ رانندگی در جادا نامه یری از مدارک یتیار مهمی اتت گواهی
کرد؟  اید تاکنون دیدا یا وید کوه هور گونوه  مه چیرار یایدنا یاید آن را خیلی تریع ییدا کنیک  حال در صورت گک  دن گواهی

صاحیان مدرک  ها را یه کنند تا در اترع وقت آن صندوق یتتی یا یه ادارا یتت ارتال می  ود آن را یه مدرکی که ییدا می
 .یا د می رتد، ادارا یتت نامه یه ذهن می گواهی اگ که امران ییدا  دن ارتال کنند  یه همین دلیل اولین گزینه

  

 .کلیک کنید اهینامه یا کد ملیاتتم ک  مارا گو یراگ اط ع از

  

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/


 

 نامه گک  دا ییگیرگ گواهی

  

یوا مراجموه  اندازگ کردا اتت که  وما راا« یتت یافته»نامه گک  دا ترویتی یا ناک  گواهی این تازمان دولتی یراگ ییگیرگ
نامه گک  دا از یتت را انجاک دهید   اتتم ک گواهی توانید می http://postyafteh.post.ir یه آدرا الرترونیری آن یمنی

آن آگواهی یاییود   توانید یا یک جتتجو توادا در ایون توامانه از وضومیت یه یتت ارائه  دا یا د می نامه  ما حال اگر گواهی
نیوز وجوود دارنود کوه یوه  https://forisabt.com الرترونیروی هاگ دیگرگ مانند تامانه فورگ ثیوت یوه آدرا الیته تامانه

 .کنند ها کمک می نامه خود را گک کردند جهت ییدا کردن آن کاریرانی که گواهی صورت رایگان یراگ

 دا از یتت وجوود دارد کوه در آن فورد متقاضوی یوا مراجموه حضوورگ یوه ادارا  نامه گک رو  دیگرگ یراگ اتتم ک گواهی
تحویل دادا  دا یا د آن را  خصا  نامه او یه ادارا یتت  ود  اگر گواهی می نامه گک  دا خود جویا وضمیت گواهی یتت از

 .ادارات یتت دیگر محل زندگی خود مراجمه کنند کند  در غیر این صورت یاید در دریافت می

  

 نامه گم شده از پست نحوه استعالم گواهی

 از یتت چگونه اتوت و چوه مودارک و اط الواتی یوراگنامه گک  دا  اتتم ک گواهی  اید یراگ  ما توال یی  ییاید که نحوا
 :یاید مراحل زیر را طی کنید نامه گک  دا نامه گک  دا تزک اتت؟  ما یراگ اتتم ک گواهی ییگیرگ گواهی

 تایت اینترنتی http://postyafteh.post.ir را در گوگل جتتجو کنید. 
 ها در توامانه مودیریت اط الوات و ا ویا و مودارک گوک  ود یه صفحه اصلی وارد یخ  جتتجوگ ییدا  دایمد از ور

 . دا  وید
 خواتوته  ودا ماننود نواک، نواک خوانوادگی و نواک یودر را یوا دقوت یوه حوروف  حات در کادر م خص  دا تماک اط الات

 .ددرج کنید  تیا دکمه جتتجو را ف ار دهی  مطایق یا  ناتنامه فارتی

  

 .کلیک کنید مارا گواهینامه از طریق ییامکدریافت   جهت

http://postyafteh.post.ir/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%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%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d8%b1/


  

 

 نامه گک  دا از یتت نحوا اتتم ک گواهی

  

 آن را در نتووایج جتووتجو م وواهدا توتووط یاینوودا تحویوول دادا  وودا یا وود نوواک  نامووه  ووما یووه ادارا یتووت حووال اگوور گواهی
 .کنید کرد  در غیر این صورت چیزگ را م اهدا نمی خواهید

ییگیورگ  توانید یوه راحتوی آن را صورت یات کام  آن ین و اینترنتی اتت که  ما می نامه گک  دا از یتت یه اتتم ک گواهی
توانیوود یووا   وودا از یتووت دا ووته یا ووید می نامووه گووک کنیوود  حووال اگوور هوور گونووه توووال و م وورلی در خصوووص اتووتم ک گواهی

 .صحیت کنید ایران تحصیل کار ناتان

  

 توان در سایت پست یافته استعالم کرد؟ چه مدارکی را می

توا  توانیود مودارک دیگورگ را نیوز در آن ییگیورگ کنیود نامه گک  دا از یتت می گواهی وا یر اتتم کخوب اتت یدانید که ال 
توانیود در توامانه  مفقوودگ زیور را می در صورت وجود آن را از ادارا یتوت تحویول یگیریود  در حوال حاضور کلیوه مودارک

 :یتت یافته جتتجو کنید

 ناتنامه  
 نامه گواهی 
 (گذرنامه )یاتیورت 
 هاگ نظامی کارت 
 کارت ملی 
 اتناد مالریت 
 القدنامه 
 نامه وصیت 
 ییمه  دفترچه 

https://irantahsil.org/


 مدارک یانری 
 هاگ االتیارگ کارت 
 هاگ یانری کارت 
 هاگ دان جویی و مدارک تحصیلی کارت 
 نقلیه کارت ییمه وتایل 
 نقلیه وتایل کارت 
 تند خودرو 
 مماینه فنی خودرو 
 تایر مدارک خودرو 
 ی ک وتایل نقلیه 
 ها نامه هیها و گوا یروانه 
 لوازک خانگی 
 انواع چک 
  ط 
 جواهر 
 ا یا قیمتی 
 انواع کیف 
 انواع کارت  ناتایی 
 اوراق تهاک 
 کارت هو مند توخت 
 وتایل نقلیه 
 دتته چک 
 کارت منزلت 

  

 .کلیک کنید از طریق ییامکاتتم ک گواهینامه  یراگ

  

 نامه گم شده از پست مهلت استعالم گواهی

اقوداک  توانیود نامه خود جهت ییگیرگ آن در توامانه یتوت یافتوه می از گک  دن گواهی ماا یمد 6خوب اتت یدانید که  ما تنها 
ماا  ما یوراگ  6 ود  لذا یمد از  میاز آنجا امحا  نامه  ما در صورتی که در یتت وجود دا ته یا د کنید  یمد از آن گواهی

دو  خود یاید یوه صوورت حضوورگ یوه دفواتر یتوتی مراجموه کنیود کوه در ایون حالوت ممرون اتوت نامه گک  دا ییگیرگ گواهی
 :وضمیت یی  ییاید

 نامه فرد یه صورت اتفاقی یه همان ادارا یتت وجود دا ته یا د که در این صورت فرد یوا یرداخوت میلغوی  گواهی
 .اند آن را دریافت کندتو می

 ادارا یتت وجود ندارد که در این صورت یوا ترمیول فورک و یرداخوت میلغوی  نامه فرد در آن در حالت دیگر گواهی
تورونت  وان ارتوال  نامه آن را یوه آدرا محول از کارکنان یتت یخواهد تا در صورت ییدا کردن گواهی تواند می
 .کنند

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%da%a9-%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1/


 

 نامه گک  دا از یتت مهلت اتتم ک گواهی

  

 نامه از طریق اداره پست چیکار باید کنیم؟ در صورت پیدا نشدن گواهی

 ادارا یتت ییدا ن ود  در این صورت یاید یا در دتت دا تن مودارک تزک جهوت نامه  ما از طریق حال ممرن اتت گواهی
نامه المثنی خوود  اهیدرخواتت منت ر صدور گو مراجمه کنید  تیا یا ترمیل فرک 01نامه المثنی یه یلیا +  صدور گواهی

یلویا در  نامه خود یهتر اتوت یوه محوم گوک  ودن آن یوا یراگ جلوگیرگ تو اتتفادا از گواهی یا ید  الیته یه یاد دا ته یا ید
 .یه ترالت فرد خاطی را دتتگیر کنند نامه  ما ثیت  د ارتیاط یا ید تا هر گونه تخلفی که یه وتیله گواهی

  

 نامه المثنیشرایط الزم برای صدور گواهی

 01المثنی دارند یاید  رایط خاصی دا ته یا ند تا یا مراجمه یوه دفواتر یلویا+ نامه کلیه کتانی که درخواتت صدور گواهی
 :مراحل قانونی آن را طی کنند

 .نامه گذ ته یا د ماا از تاریگ صدور گواهی 6حداقل          ·

 .متقاضی متئولیت هر گونه فتاد احتمالی را قیول کند         ·

 .نامه فرد متقاضی تزک اتت دو نفر  اهد یراگ فقدان وجود گواهی         ·

 .کلیک کنید چگونه  مارا گواهی نامه مفقودگ را ییدا کنیک؟ یراگ اط ع از

  

 نامه المثنی رانندگی مدارک الزم برای صدور گواهی

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%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-%d9%85%d9%81%d9%82%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9/


 ارائوه دهنود کوه ایون 01رانندگی دارند یاید یوه هموراا خوود مودارکی را یوه یلویا+ نامه المثنی یافرادگ که قصد دریافت گواه
 :یا ند مدارک یه صورت زیر می

 اصل و کیی  ناتنامه یه همراا صفحه توضیحات 
 اصل و کیی کارت ملی 
 آدرا دقیق محل ترونت یه همراا کد یتتی 
 4  یا زمینه تفید 7×4قطمه الرا رنگی 
  مفقودگ گواهینامهفرک اتتم ک 
 فرک تمهد دریافت گواهینامه المثنی 
 انجاک مماینات یز ری 
 انجاک مماینات یز ری الدک االتیاد 
 ارائه مدرک گروا خونی 
 هاگ صدور گواهینامه المثنی فی  یرداختی هزینه 

  

 

 مدارک تزک یراگ گواهی نامه المثنی رانندگی

  

 نامه المثنوی جدیود یایود دویوارا المثنی فرد متقاضی گک  ود یراگ دریافت گواهی نامه خوب اتت یدانید در صورتی که گواهی
تر خواهود یوود   جدید نتیت یه مراتوب قیلوی توخت اما یه یاد دا ته یا ند که دریافت المثنیمراجمه کنند   01یه دفاتر یلیا+

 وما یوراگ  چنوین یدانیود کوه نامه خود دقت کنید  هک دا ت یه همین دلیل در نگهدارگ گواهی لذا دردترهاگ زیادگ را خواهید
مثنی مفقودگ گذ ته یا د  حال اگر هر گونه تووالی ال نامه نامه المثنی جدید حداقل یک تال از صدور گواهی دریافت گواهی

یا کار ناتان ایران تحصویل  توانید نامه المثنی دا ته یا ید می نامه گک  دا از یتت و صدور گواهی گواهی در مورد اتتم ک
 .صحیت کنید

  

 .کلیک کنید اتتم ک گواهی نامه از طریق اینترنت یراگ

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%be%db%8c%da%af/


هاگ  االو ک کورد محودودیت ترهنگ احمد کرمی اتد، رئیا مرکز صدور گواهینامه یلویا راهوور، طوی گزار وی :اط الیه
 :توک  دند وجود دارد نامه یایه جدیدگ یراگ کتانی که موفق یه دریافت گواهی

مهوارت  کتوب مواا اول راننودگی خوود یوه منظوور 7ناموه یایوه تووک  ودند یایود در  گواهی کلیه کتانی که موفق یه دریافت -1
 .ضوایط یات نیا ند یه همراا دا ته یا ند یی تر یک نفر دارندا گواهینامه یایه توک، دوک یا یرک که م مول  رایط و

 .قانون رانندگی، نمرا منفی دریافت کنند 7ها نیاید طیق جدول موضوع مادا  آن -2

 .یا ند مییامداد مجاز یه رانندگی یا وتیله نقلیه ن 5لغایت  24از تاالات  -3

کیلومتر از  وهرها یوراگ  25رانندگی در ممایر یرون  هرگ یه اتتثناگ ممایر یزرگراهی یین  هرگ تا فاصله حداکثر  -4
 .این افراد ممنوع اتت

توانند طیوق  ورایط منودرج در گواهیناموه از قییول اتوتفادا  فوت  وند نمی در صورت یروز تصادف که منجر یه جرح و -5
 .یا تجهیزات خاص دیگر در تال اول رانندگی خود اتتفادا کنند الینک، تممک و از

  

 

 مراحل اتتم ک گواهی نامه گک  دا از یتت

  

 خ صه مطلب

آنجوا کوه  ه یه هنگاک اتتفادا از وتایل نقلیه یاید یوه هموراا دا وته یا ویک  ازاتت ک نامه رانندگی یری از مدارک مهمی گواهی
ناموه گوک  ودا از  هواگ اتوتم ک گواهی مقالوه یوه رو  نامه خود را گک کند  یه همین دلیول در ایون هر فردگ ممرن اتت گواهی

یوه نحووا اتوتم ک  نامه گک  دا را طی کنیود  یمود از آن ترین رو  ییگیرگ گواهی ترین و آتان تادا یتت ا ارا کردیک تا  ما
تووان ییودا  کلیه ا یا و مدارکی که یه وتیله تامانه یتت یافتوه می چنین یه نامه گک  دا از یتت یافته ا ارا کردیک و هک گواهی

مودارک آن را یوازیینی کوردیک   المثنی رانندگی یه همراا  ورایط ونامه  کردیک  در نهایت نیز رو  صدور گواهی کرد یتندا
توانیود یوا کار ناتوان ایوران  ناموه گوک  ودا خوود دا وته یا وید می گواهی حال اگر  ما هور گونوه تووالی در خصووص ییگیورگ

 .صحیت کنید تحصیل

  



 


