
مشخص شده است. بعد از خرید خودرو و انجام کارهای مربوط به  پیگیری کارت ماشین بعد از تعویض پالکنحوه 

ت خودرو به دست شما برسد. اما گاهی زمان زیادی باید بگذرد پالک گذاری آن، مدت زمانی را باید منتظر بمانید تا کار

گیری کارت  تا کارت به دست شما برسد، در این گونه مواقع راه حل های مختلفی وجود دارد که می توانید برای پی

ماشین بعد از تعویض پالک انجام دهید. در ادامه همراه ما باشید تا در این خصوص واینکه بعد از تعویض پالک کارت  

 .ماشین چند روزه میاد؟ به سواالت شما پاسخ دهیم

له نقلیه کارت خودرو یکی از مدارک مهم برای تمامی افراد دارنده ماشین محسوب می شود و اگر قصد استفاده از وسی

را دارید، باید همیشه کارت همراه تان باشد. در واقع این کارت برای ترخیص خودرو از پارکینگ، دریافت کارت  

 .سوخت، دریافت معاینه فنی و بسیاری کارهای دیگر ارائه کارت خودرو الزم می شود

مهم است که همیشه این کارت   و به همین دلیل  نداشتن کارت خودرو به معنای سرقتی بودن خودرو محسوب می شود

 .همراه شما باشد

  

  

 روش های پیگیری کارت ماشین بعد از تعویض پالک

رسید و هنوز نرسیده است، نگران نباشید؛ اگر مدتی گذشت و به نظرتان رسید که تا کنون کارت باید به دستتان می

در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرداست که های مختلفی برای پیگیری کارت خودرو در نظر گرفته شدهراه . 
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 پیگیری کارت ماشین از طریق مرسوالت سازمانی ناجا 

ناجا تمامی مدارک مربوط به افراد را از طریق پست به درب منزل ارسال خواهد کرد. اگر کارت خودرو شما بعد از 

رسوالت سازمانی ناجا مراجعه کنیدبرای پیگیری به سایت پیگیری م تعویض پالک نرسیده بود، می توانید . 

رفته و در بخش  najatracking.post.ir برای پیگیری از طریق رهگیری مرسوالت سازمانی ناجا ابتدا به آدرس

 .جستجوی نوع سند، کارت خودرو را انتخاب نمایید

داده می شود که باید آن ها را  در این سایت از شما یک سری اطالعات مانند شماره پالک خودرو و اعداد کنترلی نشان 

 .وارد کرده و سپس عبارت جستجو را وارد کنید

  

  

۱۱۰پیگیری کارت خودرو از طریق کد دستوری #  * 

، وجود دارد استفاده از کد دستوری است. با شماره  پیگیری کارت ماشین بعد از تعویض پالکروش دیگری که برای 

ت زیر را دریافت کنیدگیری کد دستوری اشاره شده می توانید خدما : 

  

۱۰پلیس  • + 

 خدمات راهور •

 کالنتری و پاسگاه  •

 پلیس آگاهی  •

  

را انتخاب کنید تا اطالعات کارت شما نمایش داده   2برای پیگیری کارت ماشین بعد از تعویض پالک، نیاز است گزینه 

 .شود

  

  

 تماس تلفنی با اداره پست

تماس گرفته و   84470000صورت داشتن سوال می توانید با شماره راه دیگر تماس با اداره پست می باشد. در 

 .مشکالت مربوط به عدم تحویل کارت خودرو را مطرح نمایید

در سال های گذشته این امکان وجود داشت که افراد با مراجعه به شهرک آزمایش از روند ارسال کارت خود مطلع 

 .شوند. اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد

  

  



 کارت خودرو چیست و چه اطالعاتی روی آن درج می شود؟ 

کارت خودرو یکی از مدارک بسیار مهم بوده و همانطور که در قسمت فوق اشاره کردیم باید همیشه همراه شما باشد. 

 :روی این کارت اطالعاتی مانند موارد زیر درج خواهد شد

 شماره ملی  •

 نام مالک •

 VIN شماره •

 شماره پالک  •

پشت کارت هم اطالعات مربوط به خودرو درج می شود که شامل اطالعات زیر خواهد بودو در  : 

 نوع  •

 تیپ  •

 مدل •

 سوخت  •

 شماره موتور  •

 ظرفیت  •

 شماره شاسی  •

رقمی کارت خودرو  ۸شماره  •  
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 علت نیامدن کارت خودرو 

گشت می خورد. گاهی نیز به  علت نیامدن کارت خودرو می تواند به دالیل مختلفی باشد. به طور مثال گاهی کارت بر

دالیل نامعلوم بعد از تعویض پالک کارت ارسال نمی شود. ما نحوه پیگیری کارت بعد از برگشت خوردن را در موارد  

فوق بررسی کردیم. اگر کارت شما به دلیل برگشت خوردن به دست تان نرسید می توانید از روش های زیر برای 

 .پیگیری استفاده کنید

  

  

 برگشت خوردن کارت خودرو  

ممکن است کارت شما ارسال شده باشد، اما به دلیل نبودن در منزل و یا تغییر آدرس تان نتوانید کارت خود را بگیرید. 

 .در این صورت کارت خودرو شما برگشت خورده و نمی توانید آن را به موقع دریافت کنید

و شفاف وارد کرده و از کوچک ترین اشتباهی در وارد کردن   برای جلوگیری از این مورد باید آدرس خود را دقیق

 .آدرس بپرهیزید؛ زیرا در این صورت ممکن است کارت شما برگشت بخورد

 .برای اصالح آدرس و مشخصات مالک خودرو می توانید از وبسایت پلیس راهور اقدام نمایید

  

  

 نحوه پیگیری کارت خودرو برگشتی 

ماه در اداره پست مانده و یا پست سه بار موظف است که  3خودرو، این کارت به مدت بعد از برگشت خوردن کارت 

نحوه پیگیری آن آن را ارسال نماید. اما اگر پس از سه ماه نیز نتوانستید کارت خود را بگیرید، نگران نباشید ما در ادامه 

 .را بررسی خواهیم کرد

  

  

 پیگیری کارت خودرو برگشتی از طریق پیامک 

گر کارت شما به دلیل برگشت خوردن به دست تان نرسید، یکی از راه ها پیگیری از پیامک است. البته توجه داشته ا

باشید که هنوز شماره پیامکی اعالم نشده است. چنانچه شماره پیامک اعالم شد ما در این مطلب به شما اطالع رسانی 

 .خواهیم کرد

  

مایشپیگیری کارت خودرو برگشتی از شهرک آز  

در گذشته امکان پیگیری کارت خودرو برگشتی از شهرک آزمایش وجود داشت؛ اما امروز این امکان وجود ندارد و 

 .توسط مراکز تعویض پالک انجام می شود



  

 کارت خودرو برگشتی از راهور )مراکز تعویض پالک( 

پست از این راه سه بار به درب   مرحله آخر پیگیری کارت خودرو برگشتی از طریق پلیس راهور می باشد. مامور

در منزل ساکن نبودید، کارت خودرو برگشتی به )مراکز تعویض  منزل شما مراجعه کرده و اگر بعد از بار سوم نیز 

 .پالک( مجموعه پلیس راهور ناجا مرجوع می شود

  

  

 در صورت تغییر آدرس محل سکونت چه کنیم؟ 

م در صورت تغییر آدرس محل سکونت، باید حتماً تغییرات مربوطه را همانطور که در موارد قبلی اشاره کرده بودی

ید اعالم کنید؛ زیرا در غیر این صورت کارت خودرو را به موقع دریافت نخواهید کرد. برای ثبت تغییرات نیز می توان 

ک است؛زیرا مراجعه کنید. البته پیشنهاد ما مراجعه حضوری به مراکز تعویض پال https://rahvar120.ir به آدرس

 .ممکن است به روز رسانی های سایت ها با کمی تاخیر مواجه باشد

  

  

 

  

 در صورت مفقود شدن کارت خودرو چه کنیم؟
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مشکل رایج دیگری که ممکن است برای برخی به وجود بیاید، مفقود شدن کارت است. افرادی که کارت خود را گم می 

مورد نظر به   بدهند. برای ثبت درخواست کارت المثنی، نیاز است مالک با مدارککنند، باید در خواست کارت المثنی 

 .مراکز تعویض پالک مراجعه نماید

توجه داشته باشید که پس از مفقود شدن کارت باید هر چه سریع تر اطالع دهید؛ زیرا ممکن است با کارت شما تخلفاتی  

ودتان ثبت خواهد شدبه نام خ انجام شود و اگر اطالع نداده باشید، تمامی تخلفات . 

  

  

 دریافت المثنی کارت خودرو 

برای دریافت کارت المثنی نیز الزم است ابتدا یک آگهی برای مفقود شدن کارت تان در روزنامه های کثیراالنتشار  

لبته قبل از روز کارت شما پیدا نشد، می توانید به مراکز تعویض پالک مراجعه کنید. ا 10چاپ کنید. اگر پس از گذشت 

 .مراجعه گرفتن نوبت اینترنتی الزامی است

 :مدارک الزم جهت صدور کارت خودروی المثنی که باید همراه شما باشد، شامل موارد زیر می شود

  

 اصل کارت ملی و شناسنامه مالک خودرو •

 اصل برگ سبز خودرو •

ی تخلفات رانندگی )جدید(گواهی تسویه •  

)خودروهای داخلی(اصل سند فروش کارخانه سازنده  •  

شخص ثالث خودرو اصل بیمه •  

روز از تاریخ آن گذشته   ۱۰های کثیراالنتشار به چاپ رسیده و آگهی مفقودی کارت خودرو که در روزنامه •

 .است

 مدارک احراز محل سکونت مالک •

  

ماه، کارت خودرو به درب منزل ارسال خواهد شد ۲الی  ۱۰پس از گذشت مدت زمان  . 

  

  

احراز محل سکونت مالکان خودرو چگونه است؟نحوه   

همانطور که در موارد فوق توضیح دادیم، یکی از مراحل تایید آدرس احراز آدرس محل سکونت است. برای احراز  

 :آدرس نیاز است مدارک زیر را ارائه دهید

 تحویل سند مالکیت به همراه قبض های آب، برق یا گاز  •

همراهنی به نام مالک وسیله نقلیه )دارای كد رهگیری و هولوگرام ( بهارائه سند اجاره نامه منزل مسكو •  

 قبض به روز •

 جواز کسب معتبر  •

 گواهی اشتغال به تحصیل فرزند با آدرس •

معرفي نامه از اداره محل خدمت خریدار )ویژه كاركنان دولت و نیروهاي مسلح( با ذكر آدرس محل سكونت   •

 .كاركنان مزبور



ل والدین ارائه سند به نام پدر و مادر در صورت سکونت در منز •  

  

  

 لیست مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در تهران

 .اگر ساکن تهران هستید برای آشنایی با لیست مراکز شماره گذاری و تعویض پالک در تهران با ما همراه باشید

خیابان داروپخش خیابان روز دارو -جاده مخصوص کرج 17میثم: کیلومتر  

 (44986000-11) 

بعد از سه راه خاورشهر-جاده خاوران 10خاوران: کیلومتر   (33851332) 

خیابان اکبرحسینی-بلوار الغدیر-الغدیر: یافت آباد  (66133693) 

 .الغدیر یکی از مراکز تعویض پالک برای پیگیری سند و کارت خودرو برگشتی است

جنب ستادترخیص خودرو-شمالیخیابان زنجان -یادگارامام )ره(: اتوبان یادگار امام  

غربی 5اتحاد -خیابان اتحاد-حکیمیه-اتحاد: تهرانپارس  (77393030) 

مرکز شماره گذاری مستقر در -جاده مخصوص کرج 14واحدشماره گذاری مستقر در شرکت ایران خودرو: کیلومتر 

 (44934445) شرکت ایران خودرو

مرکز شماره گذاری مستقر در شرکت   -جاده مخصوص کرج 11واحد شماره گذاری مستقر در شرکت سایپا: کیلومتر

 (44906610) سایپا

مرکز شماره گذاری شرکت آسان -جاده مخصوص کرج 8واحد شماره گذاری مستقر در شرکت آسان موتور: کیلومتر 

 (48645747) موتور

دروجنب ستاد ترخیص خو -خیابان رهنما -بلوار خلیج فارس-جاده قدیم کرج  7خلیج: کیلومتر  (66260262) 

جاده مخصوص کرج 12چیتگر: کیلومتر   (44901929) 

و پنجشنبه ساعت   14:00الی  7:00کلیه مراکز تعویض پالک تهران و مراکز استانها از شنبه تا چهارشنبه ساعت 

فعال هستند 12:00الی 7:00 . 

  

  

  

 اخبار پیرامون پیگیری کارت ماشین بعد از تعویض پالک 

99در سال هزینه تعویض پالک   



هزار تومان بوده است 260، 98هزار تومان افزایش نسبت به سال  160، با 99هزینه تعویض پالک در سال  . 

1400هزینه تعویض پالک در   

میلیون تومان تقسیم شده و برای هر کدام از این دو دسته،   200، خودروها به دو دسته کمتر و باالتر از 1400در سال 

هزار تومان  200میلیون تومان برای تعویض پالک باید  200ای گرفته شده است. خودروهای کمتر از جداگانههزینه 

هزار تومان هزینه خواهد داشت 300میلیون تومان باشد،  200بپردازند اما اگر قیمت خودرو موردنظر باالتر از  . 

  

  

 .مطلب کلیک کنید PDFبرای دانلود 

  

  

 خالصه مطلب

چگونه  پیگیری کارت ماشین بعد از تعویض پالکن مطلب سعی کردیم به بررسی این موضوع بپردازیم که ما در ای

وش های پیگیری کارت  است و به این سوال پاسخ دهیم که بعد از تعویض پالک کارت ماشین چند روزه میاد؟ انواع ر

ویض پالک کارت ماشین چند روزه میاد؟ نیز  ماشین بعد از تعویض پالک شرح داده شد و برای پاسخ به سوال بعد از تع

ماه شما زمان دارید تا کارت خود را دریافت کنید. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب  3روز تا  10گفتیم که بین 

 .نیاز به اطالعات بیشتری در این خصوص داشتید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

 


