
 ل یتحص رانی شماره تلفن ثابت| ا یکد پست افتیبا شماره تلفن + سامانه در یکد پست

اگر تا به حال قصد خرید به صورت اینترنتی یا ثبت نام در آزمون و ... را کرده باشید به احتمال زیاد با فیلد کد پستی در  

قسمت تکمیل اطالعات سایت مربوطه برخورد کرده اید. اهمیت کد پستی به قدری می باشد که در بیشتر سایت ها تکمیل آن 

ن داشتن کد پستی امکان پذیر نمی باشد و در ضمن نمی توانید اطالعات غلط و یا کد  ضروری بوده و امکان ادامه عملیات بدو

پستی اشتباه وارد کنید. از این رو الزم است که کد پستی محل سکونت و یا محل کار خود را داشته و در مواقع ضروری از 

این مقاله مخصوص شماست. در این مقاله به   آن استفاده نمایید. اگر اطالعاتی در مورد نحوه دریافت کد پستی خود ندارید،

، دریافت کد از طریق سایت شرکت پست  کد پستی با شماره تلفن  بررسی نحوه دریافت آن از روش های مختلف مانند دریافت 

 .و ... می پردازیم. برای یادگیری این روش ها تا انتهای مقاله با ما همراه باشید

  

 کد پستی چیست؟ 

رقمی که برای مشخص کردن آدرس دقیق محل زندگی و یا محل کار و ... از آن    10کد پستی در واقع شماره ای می باشد  

کر است که این کد برای هر ملکی منحصر به فرد بوده و نمی توان از یک کد برای دو ملک استفاده استفاده می شود. الزم به ذ

رقم دوم برای   5کردن محدودۀ جغرافیایی و  رقم ابتدایی این کد برای مشخص  5کرد. ساختار این کد نیز به این صورت است:  

  .کردن ردیف ساختمان و محل دقیق آن استمشخص

  

قب تا  فردی برای کلیه   به  رقمی منحصر  10، پنج رقمی بود ولی بعدها تصمیم گرفته شد که کد  1376ل از سال  کد پستی 

 .ها تعریف شود ساختمان

  

 .کلیک کنید یگیری قرعه کشی ایران خودرو با کدملیپ برای اطالع از نحوه

  

 روش های دریافت کد پستی

و یا صرافی ارز دیجیتال و ... نیازمند کد   امروزه برای استفاده از خدمات اینترنتی مانند خرید آنالین، افتتاح حساب بانکی

پستی محل زندگی خود و یا محل کار می باشیم. اما مشکل اینجاست که شاید شماره کد پستی را ندانیم و در خاطرمان نباشد و  

صورت است  یا به تازگی اثاث کشی کرده و محل سکونت خود را تغییر داده ایم و نیازمند دانستن کد پستی خود هستیم. در این  

های دریافت کد پستی را که به دنبال سریعترین و راحت ترین راه ها برای دریافت کد پستی می گردیم. در ادامه تمام روش

  .کنیمصورت کامل بررسی میبه

 :روش های دریافت کد پستی

  استعالم کد پستی از طریق سامانه کد پستی •

 پستی از طریق قبض  دریافت کد •

 دریافت کد پستی از طریق پیامک •

 دریافت کد پستی با شماره تلفن ثابت  •

 دریافت کد پستی از طریق کارت ملی •

https://irantahsil.org/%d9%be%db%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


  

 .کلیک کنید نحوه دریافت شماره تلفن نامه رسان پست برای اطالع از

  

  استعالم کد پستی از طریق سامانه کد پستی

  .برای یافتن کد پستی، راحتترین و سریع ترین راه سامانه شرکت ملی پست ایران می باشد

شده و یا بر روی آدرس اینترنتی رو به رو  سامانه کدپستی وارد  برای یافتن کد پستی از طریق سامانه در ابتدا باید •

  .https://gnaf.post.ir کلیک نمایید

 .خش باالیی صفحه قرار دارد، کلیک نماییدسپس در صفحه ی باز شده بر روی گزینه ی "یافتن کد پستی" که در ب •

  

 

  

ه نام شهر یا روستای خود را  در مرحله ی بعد برای دریافت کد پستی با استفاده از آدرس باید در کادر مشخص شد •

 .وارد کنید و بعد از آن پالک و نام آخرین کوچه یا خیابانی که منزل یا محل کار شما در آن قرار دارد را وارد نمایید
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https://gnaf.post.ir/portal/#postcodeFinder
https://gnaf.post.ir/portal/#postcodeFinder
https://gnaf.post.ir/portal/#postcodeFinder
https://gnaf.post.ir/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/05/samaneh-code-posti-1536x736-min.jpg


 

  

در این مرحله همچنین می توانید بر روی گزینه ی انتخاب از لیست کلیک کرده و براساس لیستی از استان ها و  •

 .ما نشان می دهد محل سکونت خود را انتخاب نماییدشهرهای مربوطه که به ش
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ید، آپارتمان می باشد واحدهای اگر ملکی که قصد دریافت کد پستی آن را دار  در مرحله ی بعد باید توجه نمایید که •

مورد نظر، کد پستی را    آپارتمان برای شما نمایش داده خواهد شد و می توانید با کلیک بر روی گزینه جزئیات واحد

 .مشاهده نمایید
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 دریافت کد پستی از طریق قبض 

روش دیگر برای دریافت کد پستی، از طریق قبض شما می باشد. در این روش الزم است که قبض آب، برق و یا گاز خود  

موال اولین راه حل هر را مشاهده نمایید چرا که کد پستی محل زندگی و یا کار شما بر روی آن ثبت شده است. این روش مع 

شخصی می باشد چرا که روشی قدیمی و بسیار آسان می باشد. برای یافتن راحت کد پستی در قبض خود، راهنمای تصویری 

زیر را قرار داده ایم تا در صورت وجود سوال احتمالی، پاسخگوی آن باشیم. در کنار این روش سنتی بهتر است از سایر 

داشته باشید چرا که اگر به تازگی به محلی جدید رفته و محل سکونت خود را تغییر داده اید و تا  روش های موجود نیز اطالع  

 .کنون قبضی دریافت نکرده اید، سایر روش ها برایتان کاربردی خواهند بود
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 دریافت کد پستی از طریق پیامک

کد پستی از طریق پیامک می باشد برای این کار  از دیگر روش هایی که می توان به کمک آن کد پستی را پیدا کرد، استعالم 

ارسال نمایید، الزم به ذکر است که این روش    7087  کافی است شماره ثابت محل سکونت و یا محل کار خود را به شماره ی

شرکت تومان برای شما خواهد بود. این امکان از طریق قرارداد شرکت ملی پست ایران با یک    200رایگان نبوده و هزینه آن  

خصوصی فراهم شده است و اگر که مایل به پرداخت این هزینه نیستید، باید به سراغ سایر روش ها که رایگان می باشند 

 .بروید

  

 دریافت کد پستی با شماره تلفن ثابت 

ت و به گفته  دریافت کد پستی با شماره تلفن ثابت از دیگر روش های استعالم کد پستی بوده که البته امروزه غیر فعال شده اس

ی مسئولین شرکت پست احتماال در آینده این بخش دوباره فعال خواهد شد. در این روش فرد می توانست با مراجعه به سایت 

پست کشور شماره تلفن ثابت خود را وارد کرده و کد پستی مربوطه را دریافت نماید. این روش یکی از ساده ترین و راحت 

 .ی بود که امیدواریم در آینده مجددا فعال گرددترین روش های استعالم کد پست 

  

 دریافت کد پستی از طریق کارت ملی
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روش دیگر برای استعالم کد پستی خود، استفاده از کارت ملی می باشد. البته که این روش با توجه به هوشمند شدن کارت  

های ملی امروزه زیاد قابل استفاده نیست و تنها افرادی می توانند استفاده نمایند که کارت ملی آن ها قدیمی می باشد چرا که 

قدیمی می توا قابل  در پشت کارت ملی های  این راه، روشی  را به راحتی مشاهده نمایید. در ضمن  نید کد پستی درج شده 

 .اطمینان نیست و با تغییر محل سکونت امکان استفاده از این روش وجود نخواهد داشت

  

 

  

 .کلیک کنید راهنمای استعالم کارت خودرو با کدملی برای اطالع از

  

 اخبار پیرامون کد پستی با شماره تلفن 

ه کل جغرافیایی  ها داده شده است که وظیفه دادن این کدها بر عهده ادارمیلیون کد پستی به ساختمان   ۶۰در ایران حدود   •

 .و اطالعات مکانی کشور است

و ساز،    زمان با صدور پروانه ساخت و پیش از شروع ساخت  طبق گفته مسئوالن اداره پست: قبال شهرداری هم •

پردازد و هزینه    پرداخت. اما مدتی است شهرداری هیچ مبلغی به اداره پست نمی  هزینه دریافت کد پستی را می

 .دوش متقاضی دریافت کد پستی ملک گذاشته شده استدریافت کد پستی بر 

مدیر کل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران پستی شرکت ملی پست گفت: زین پس درج کد پستی و کد ملی روی   •

 .مرسوالت الزامی است
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 خالصه مطلب

اره کد پستی خود ارائه کردیم  در این مقاله به بررسی چرایی اهمیت دانستن کدپستی پرداختیم و روش هایی برای دریافت شم

، سامانه دریافت کد پستی با شماره تلفن  که در صورت نداشتن اطالع از کد پستی خود به راحتی از طریق این راه حل ها مانند

شرکت پست و پیامک و ... جهت دریافت کد پستی اقدام نمایید. همانطور که می دانید کد پستی هر ملک منحصر به فرد بوده 

یت استفاده از یک کد پستی برای چندین ملک وجود ندارد. ضمن تشکر از همراهی شما تا انتهای این مقاله امیدواریم  و قابل

مطالب ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در صورتی که در نحوه ی استفاده از سامانه و هر یک از مراحل دریافت 

  .اید می توانید برای ما کامنت بگذارید و یا با کارشناسان ما تماس بگیریدکد پستی با سوال و یا مشکلی رو به رو شده 

 .ها برای ما و کاربران ایران تحصیل بنویسیددانید در قسمت دیدگاهاگر شما هم روش دیگری را می 

 


