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ساعت تحویل مرسوالت پستی معموالً در هر شعبه ای متفاوت است و نظر مسئول شعبه در زمانبندی مرسوالت تعیین کننده 

است. از زمان شیوع کرونا، فعالیت های پستی و آنالین مردم افزایش یافته است. به همین دلیل است که در دو سال اخیر 

ای باال رفته است. به همین دلیل حجم کاری اداره پست، به صورت فزاینده حجم کاری مراکز پستی نسبت به سال های گذشته

درصد نسبت به سال های گذشته افزایش یافت. از آنجا که در اداره پست روال کاری مرسوم برای تحویل مرسوالت  25

  .پستی وجود دارد، تحویل مرسوالت نیز در یک بازه رمانی مشخص انجام می شود

  

 سوالت پستیساعت تحویل مر
یکی از دغدغه های افراد در دریافت مرسوالت پستی، زمان تحویل مرسوله از سوی پست است. بنبابراین بسیاری ناچارند 

به طور مداوم مرسوله خود را پیگیری کنند تا از رسیدن آن به شهر مقصد مطمئن شوند. اما در سال های اخیر شرکت پست 

نی خاصی اختصاص داده است که بسته به نوع مرسوله و شیوه ارسال آن هزینه برای تحویل مرسوالت پستی جدول زما

  .خاص خود را دارد

و  14:30تا  8ساعت تحویل مرسوالت پستی مانند پست عادی و پست پیشتاز در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

های پست مرکزی تهران، پستی در باجه به گیرنده است. خدمات پذیرش بسته های 13:30تا  8روزهای پنجشنبه از ساعت 

در ساعات کاری عصر و روزهای تعطیل نیز انجام می شود. عالوه بر این ادارات پست در روزهای تعطیل رسمی در 

تقویم فعالیت ندارند. در ادامه عالوه بر ساعات کاری اداره پست، به ساعت تحویل مرسوالت پستی در هر شیوه اشاره می 

  .کنیم
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 ساعات کاری اداره پست
است. ساعت  13:30تا  8و روزهای پنج شنبه از  14:30تا   ساعات کاری دفاتر پستی معموالً در روزهای عادی از ساعت

 .کاری پست پیشتاز نیز به همین منوال است

  

 ساعت کاری پست در مناطق
اکز و مناطق و در روزهای شنبه تا ساعات اداری پست بسته به شعبه و مرکز آن متفاوت است. در مجموع در مر

است. همچنین این مراکز در روزهای  17صبح تا  8و در روزهای پنج شنبه از  18تا  8چهارشنبه، ساعات کاری پست، از 

 .جمعه فعالیتی ندارند

  

 ساعات کاری پست در ستادها
د. اما در روزهای پنج شنبه و جمعه ادامه دار 16:15صبح شروع شده و تا ساعت  8ساعات کاری در ستادها معموال از 

 .فعالیتی ندارند
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 . بر روی لینک کلیک کنید رهگیری مرسوالت پستیبرای اطالع از 

  

  

 

  

 مرسوالت هوایی
ای به روش در حال حاضر براساس جدول زمانبندی مرسوالت پستی هوایی داخل کشور، چنانچه فردی قصد ارسال مرسوله

ساعت زمان الزم است. بنابراین حداقل زمان برای ارسال  72ساعت تا  24پیشتاز هوایی را دارد، برای آن مدت زمانی بین 

 .اعت استس 72تا  48و حداکثر آن  24

  

 مرسوالت زمینی
اما برای مرسوالت زمینی، حداقل سه تا چهار روز زمان الزم است تا بسته به دست شخص برسد. اما در این باره توضیحی 

طور مثال در شرایطی که حداقل مدت زمان سه تا چهار روز اعالم شده این رقم برچه اساس تعیین داده نشده است. به 

 .شودمی

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/


4 
 

 .روز اعالم شده است 20زمینی حداقل زمان برای تحویل هفت روز و حداکثر  -مرسوالت دریایی بعالوه برای

  

  

 اطالعیه

با داشتن کد رهگیری مرسوله قابل  tracking.post.ir رهگیری تمام مرسوالت بین المللی)وارده و صادره( در آدرس  

ت مرسوله خود می توانید در سراسر کشور با شماره تلفن پیگیری بوده و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر درباره سرنوش

 .تماس حاصل نمایید 4داخلی  193

  

  

 ساعت تحویل سرویس پست سفارشی
های پستی، دفاتر خدمات ارتباطی های پستی دولتی، آژانسدهنده خدمات از طریق باجه این سرویس که شامل واحدهای ارائه

گیرد كه گرفتن آنها از فرستنده و حمل بار و تحویل به  مرسوله هایی را در برمیو همچنین دفاتر پیشخوان دولت است، 

 .گیرد و امكان پیگیری مرسوله نیز وجود دارد گیرنده، در ازای صدور و اخذ رسید صورت می

  

 :ساعت تحویل مرسوالت پستی با این روش
ساعت، خارج از کشور حداکثر  72تا  48شهرستان ها ساعت از زمان ارسال،  48تا  24در داخل کشور )درون شهری( 

 .ساعت بعد از رسیدن به کشور مقصد است 72

همچنین باید اشاره کرد که قوانین مربوط به این سرویس، شامل قوانین مقررات پستی، مقررات ممنوعات پستی، مقررات 

 .ممنوعات هوایی، مقررات گمرک است

  

 ساعت تحویل پست پیشتاز
پیشتاز، شامل واحد ارائه دهنده خدمت، باجه های پستی دولتی، دفتر خدمات ارتباطی، باجه های پستی دولتی سرویس پست 

 .و دفاتر پیشخوان دولت است

از جمله قوانین و مقررات پستی، مقررات ممنوعاتی هوایی، مقررات ممنوعاتی پستی، مقررات گمرکی، و زمان میانگین 

 .انجام خدمت است

 :سوالت پستی با این روشساعت تحویل مر
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ساعت، و خارج  48الي  24شهرستان ها ساعت،  24الی  12ساعت تحویل مرسوالت پستی در داخل كشور )درون شهری( 

و در آخر نیز مدت زمان انجام كار، به ازای هر  ساعت به محض رسیدن به کشور مقصد( 72از كشور )با اولین پرواز 

 .دت سپری شده در نوبت استدقیقه بدون احتساب م 5  مرسوله

  

 

  

 ساعت تحویل پست ویژه
پست ویژه شامل ارسال و توزیع مرسوالت پستی با قابلیت امکان رهگیری و پیگیری مرسوله به شکلی که مرسوله بعد از 

هوایی ) تحویل به پست و ثبت تمام رویدادهای عملیاتی بر روی آن بر مبنای شناسه، از فرستنده دریافت و از طریق خطوط

 .صورت ویژه در مدت زمان تعیین شده برای ارسال مرسوله استو زمینی( و به 

  

 :ساعت تحویل مرسوالت پستی با این روش
ظهر به  12صبح و فردای روز تحویل تا ساعت  10، فردای روز تحویل تا ساعت 22تحویل مرسوله، همان روز تا ساعت 

برابر تعهدات تعیین شده، پست مکلف به پرداخت غرامت در صورت تأخیر در  گیرنده تحویل و از وی امضاء اخذ می شود.

 .توزیع مرسوله به مشتری است
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مرسوالت پستی عالوه بر ارسال به صورت زمینی و هوایی، از طریق روش هایی چون باربری و پیک نیز ارسال می 

  .ی برای ارسال آنها تعیین شده استشوند. به دلیل بسته بندی محصوالت براساس وزن و اندازه، زمان متفاوت

  

  

 .بر روی لینک کلیک کنید فراموشی کد مرسوله پستیبرای آشنایی با پیگیری مرسوله در صورت 

  

  

 :ساعت تحویل مرسوالت پستی با پیک
در روش پیک، محدودیت وزن و اندازه برای ارسال وجود دارد. بنابراین محصوالت به نسبت وزن، اندازه و تعدادی به 

 .شوند وسیله پیک موتوری، پیک سواری و یا وانت سبک و سنگین ارسال می

روز کاری  1س از زمان آماده سازی محصول، سفارش در مدت زمان این شکل است که پساعت تحویل مرسوالت پستی به 

 .رسددرب منزل/ محل کار و.. )آدرس مقصد( به دست سفارش دهنده می

 .شودهای دیگر نمی گانه شهر تهران است و شامل حومه تهران و استان  22روش ارسال پیک مخصوص مناطق 

 .شود متناسب با مسافت طی شده، توسط گیرنده به صورت نقدی به پیک پرداخت می همچنین مبلغ ارسال در این روش

  

  

 اطالعیه

، najatracking.post.ir خود را دریافت نکرده اند، می توانند با ورود به سامانه مرسوالت سازمانی کلیه افرادی که هنوز

 .را انجام دهند سازمانی مراحل پیگیری مرسوله

  

  

 :سوالت پستی توسط باربریساعت تحویل مر
 .گانه شهر تهران است 22 کیلوگرم مقصدهای غیر از مناطق  25روش باربری برای سفارشات تعداد باال، وزن باالی 

در این روش سفارشات به باربری تحویل داده می شوند و پس از رسیدن محصوالت به مرکز باربری شهر گیرنده، با 

 .شودها انجام می اهنگی برای تحویل بسته سفارش دهنده تماس می گیرند و هم

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%da%a9%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c/
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عالوه بر این هزینه ارسال در روش باربری به صورت پس کرایه است و پس از تحویل بسته از باربری، توسط گیرنده 

 .پرداخت خواهد شد

  

 :نکات مهم در ساعت تحویل مرسوالت پستی

روز کاری است و مدت زمان ارسال بعد از زمان  3 سازی هر محصول قبل از ارسال حداکثرتوجه کنید که زمان آماده

 .گرددسازی محصول احتساب می آماده

 .ارسال می شوند 16الی  12روز( بین ساعات  3سازی )حداکثر در روش ارسال توسط پیک، محصوالت بعد از آماده

  

 ساعت تحویل مرسوالت پستی به خارج از کشور

امانت  پیشتاز نام کشور

 هوایی
 پست نامه

 هوایی
امانت 

 زمینی
پست نامه 

 زمینی
            

 روز 14 روز 16 روز 5 روز 6 * آمریکا
 روز 15 روز 17 روز 5 روز 7 روز 3 انگلیس

 روز 16 روز 15 روز 5 روز 6 روز 3 آلمان
 روز 16 روز 16 روز 6 روز 6 * کانادا
 روز 13 روز 16 روز 6 روز 6 روز 3 ژاپن
 روز 14 روز 14 روز 4 روز 5 روز 3 چین

 روز 15 روز 14 روز 5 روز 4 روز 3 افغانستان
 روز 15 روز 14 روز 5 روز 4 روز 3 بنگالدش

 روز 14 روز 15 روز 5 روز 4 * بوتان
 روز 15 روز 16 روز 5 روز 6 * کامبوج

 روز 17 روز 17 روز 4 روز 5 روز 3 اندونزی
 روز 13 روز 14 روز 4 روز 4 * الءو

 روز17 روز 22 روز 6 روز 6 روز 3 مالزی
 روز 14 روز 15 روز 4 روز 5 * میانمار

 روز 14 روز 14 روز 4 روز 4 * نپال
 روز 15 روز 17 روز 5 روز 5 روز 3 فیلیپین
تیمور 

 روز 16 روز 17 روز 6 روز 7 * شرقی

 روز 16 روز 16 روز 6 روز 10 * ویتنام
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 مرسولهمسئولیت پستچی در تحویل 
نامه رسان مرسوله پستی را به نشانی گیرنده می برد و اگر گیرنده در محل نباشد، مجدداً برای بار دوم در ساعت و روز 

مشخصی به آن نشانی می رود و اطالعیه زمان تعیین شده را در همان آدرس قرار می دهد. اگر در مراجعه دوم پستی باز 

باید در مدت زمان معین شخصاً به اداره پست محل سکونت خود مراجعه کند و  هم گیرنده در محل نباشد، شخص گیرنده

 .بسته پستی را تحویل بگیرد

نکته: الزم به ذکر است اگر روی مرسوله پستی، شماره موبایل گیرنده ذکر شود، چون برخی از پستچیان با آن شماره تماس 

 .ه پستی هستید حواستان به درج همراه نیز باشدخواهند گرفت. لذا باید در زمانی که منتظر دریافت مرسول

  

 نحوه پیگیری مرسوالت پستی
جایی مرسوالت پستی مشتریان را به دنبال ثبت درج اطالعات لحظه به لحظه جابه سامانه رهگیری مرسوالت شرکت پست،

سامانه  توانند از طریقبر عهده دارد. در صورتی که بسته پستی در زمان مورد انتظار، به دست مشتریان نرسد، می 

  .رهگیری مرسوالت پستی، برای رهگیری مرسوله خود با دریافت کد رهگیری از این سامانه استفاده کنند

 :نکته

 قابل پیگیری است USSD الزم به ذکر است مرسوالت پستی، از طریق کد ملی، پیامک، شماره موبایل و کد
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 . بر روی لینک کلیک کنید پیگیری مرسوالت پستی با کد ملیبرای دسترسی به راهنمای جامع 

  

  

 پستیاخبار جدید مرسوالت 

 هوشمندسازی ارسال و تحویل مرسوالت پستی

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق هوشمندسازی به دنبال ایجاد هوشمندسازی در فرایند ارسال و تحویل 

های پستی است. یکی از اهداف هوشمندسازی، سنجش میزان رضایت مردم است تا صورت دائمی بر روند سرعت مرسوله

 .خودشان نظارت کنندو کیفیت کار 

  

 .درصد مرسوالت پستی به خارج کشور هوایی است۹۹

ترین روشی که در خدمات پستی مورد استفاده ترین و اصلیمسؤول امانت خارجه پست استان زنجان با اعالم اینکه مهم

هوایی انجام  درصد مرسوالت پستی به خارج کشور از طریق۹۹گیرد، حمل و نقل هوایی است، اشاره کرد: قرار می

 .شودمی

  

 خالصه مطالب

در این مقاله به بررسی ساعت تحویل مرسوالت پستی در هر کدام از شیوه های تعیین شده از سوی شرکت ملی پست 

پرداختیم. از آنجا که زمان ارسال مرسوالت طبق جدول زمانبندی پست برای هر منطقه، شهر و همچنین نوع بسته و وزن 

عت تحویل هم متفاوت خواهد بود. افرادی که به هر دلیلی در زمان تعیین شده، موفق به دریافت بسته آن متفاوت است، سا

پستی خود نشوند، باید از طریق سامانه تعریف شده شرکت ملی پست، جهت پیگیری مرسوله اقدام نمایند. چنانچه در 

  .اوران ما در ایران تحصیل تماس بگیریدخصوص ساعت تحویل مرسوالت پستی سوالی داشته باشید، می توانید با مش

  

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

  

  

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/
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