
فراد برای اطالع از خبر سالمتی  ارتباطات در عصر امروزی معنای متفاوتی نسبت به دهه های گذشته پیدا کرده است به نحوی که ا

یکدیگر، نامه نمی فرستند و به راحتی و تنها با یک پیام اطالعات مهم تری را به اشتراک می گذارند. با این حال هنوز هم مرسوله  

 های پستی به عنوان بخش مهمی از ارتباطات وجود دارند. رهگیری بسته پست بدون کد رهگیری از روش هایی است که در بین

طرفداران خرید آنالین بسیار محبوب می باشد. مزیت این روش در آن است که ممکن است گاها، برخی افراد کد رهگیری را  

  .فراموش کنند، بنابراین اداره پست اقدام به راه اندازی شبکه ای برای رهگیری سفارشات بدون کد رهگیری نموده است

دون کد رهگیری، پیگیری مرسوالت با کد رهگیری، پیگیری مرسوالت پستی با  در این مقاله به چگونگی رهگیری بسته پستی ب 

 .، رهگیری مرسوالت پستی از طریق پیامک و مواردی از این قبیل خواهیم پرداختUSSDکد

 روش های پیگیری مرسوالت پستی

که از بسته ی خود در اختیار دارید   برای پیگیری مرسوالت پستی سه روش کلی وجود دارد. شما می توانید با استفاده از اطالعاتی

 :اقدام به پیگیری مرسوالت به کمک هر یک از سه روش زیر نمایید. این روش ها عبارت اند از 

 پیگیری مرسوالت با کد رهگیری  •

 پیگیری مرسوالت بدون کد رهگیری و با کارت ملی  •

 USSD پیگیری مرسوالت پستی با استفاده از کد •

 .در ادامه ی این مقاله به شرح هر یک از این روش ها پرداخته خواهد شد

 رهگیری بسته پستی بدون کد رهگیری 

این نوع رهگیری فقط به پیگیری مرسوالت پستی سازمانی از قبیل گواهینامه، شناسنامه، مرسوالت نظام وظیفه، کارت سوخت،  

ودرو و یا ابالغیه دیوان عدالت اداری و از این دست مرسوالت اختصاص داردو بنابراین افراد برای پیگیری خرید های  کارت خ

 .آنالین خود قادر به استفاده از این روش نخواهند بود

عه در این  با نگاهی به دهه ی گذشته مشخص می شود که این رش رهگیری برای مرسوالت پستی به تازگی و پیرو نیاز های جام

خصوص ایجاد شده است و در آن دوران مفقود شدن کد رهگیری به معنای از دست دادن مرسوله ی پستی تلقی می شده است.در حال  

ای طراحی شده است که با کمک آن و با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خود  حاضر با گسترش اینترنت در ایران، سامانه

 .زمانی( خود را رهگیری کنیدتوانید مرسوله پستی )سامی

 :برای پیگیری مرسوله ی پستی سازمانی خود به کمک کد ملی کافی است مراحل زیر را طی کنید

 .شوید najatracking.post.ir ابتدا الزم است وارد سامانه پیگیری مرسوله سازمانی به آدرس  •

شود که برای رهگیری وضعیت  ویر زیر نمایش داده خواهد شد. در این صفحه از شما خواسته می ای مطابق تصصفحه  •

 .مرسوله سازمانی خود، مرسوله موردنظر ) به عنوان مثال: گواهینامه( را انتخاب نمایید

https://najatracking.post.ir/


 

کد ملی خود را در کادر مشخص شده وارد نمایید و پس از وارد کردن عدد تصویر بر روی گزینه جستجو   در مرحله بعد، •

 .توانید از وضعیت مرسوله پستی خود مطلع شویدکلیک نمایید. با انجام این مراحل می

 

 رهگیری بسته پستی با کد رهگیری

این روش رایج ترین و به نوعی قدیمی ترین روش پیگیری بسته های پستی است که در سراسر ایران و برای هر نوع بسته پستی  

مراجعه نمایید. اطالعات بسته پستی به  tracking.post.ir  قابل اجرا است. برای این منظور کافی است به سایت اداره پست به آدرس 

ماه در این سامانه قابل رهگیری خواهد   6صورت لحظه ای در این سامانه به روز رسانی می شود و این اطالعات حداکثر به مدت 

 .بود

https://tracking.post.ir/


رقمی می باشد که در زمان ثبت   13 رقمی و برای مرسوالت خارجی  20تا   10هر بسته ی پستی جاوی یک کد رهگیری پستی 

سفارش و ارسال بسته به شما داده خواهد شد.این شماره را در کادری که در تصویر زیر مشاهده می کنید وارد نمایید و سپس آیکن  

 .ذره بین را انتخاب نمایید

 

سپس در صفحه جدید می توانید تاریخ و ساعت تحویل ، نقطه پستی و رویدادهای دیگر را مشاهده نمایید. اگر مرسوله پستی به دست  

شما یا فرد مورد نظرتان رسیده باشد در قسمت رویداد مشخص خواهد شد. در صورت تمایل به کسب اطالعات و جزئیات بیشتر  

رد رنگ مشاهده جزئیات کامل مرسوله کلیک نمایید. بعد از کلیک در قسمت پایین صفحه یک قسمت  کافی است بر روی دکمه ز

 .اضافه می شود که نقطه ورود و خروج مرسوله پستی شما با تاریخ و زمان ثبت شده است

 

 رهگیری مرسوالت پستی از طریق پیامک 

پیگیری بسته های پستی همیشه به اینترنت نیاز ندارد. اداره پست برای افزایش رضایت مشتریان و مخاطبان خود اقدام به راه اندازی  

به سر شماره  سامانه پیامکی برای رهگیری مرسوالت پستی نموده است. این امکان به راحتی از طریق ارسال کد مرسوله مورد نظر 

قابل استفاده خواهد بود. در این صورت پیامکی از اداره پست دریافت می کنید که در آن مشخصات مرسوله پستی خود   ۲۰۰۰۴۴۱

 .به همراه تاریخ تحویل به پست را دریافت خواهید کرد



 USSD پیگیری مرسوالت سازمانی از طریق کد

می باشد برای این منظور تنها کافی است مراحلی که در آن به آن   USSDکداز روش های دیگر پیگیری مرسوالت پستی سازمانی 

 .پرداخته شده است را دنبال نمایید

* را  110در مرحله اول برای استعالم و رهگیری مرسوله پستی خود با شماره موبایل فقط کافی است کد دستوری # •

 .گیری کنیدشماره 

 .سپس گزینه خدمات در دست اقدام را در صفحه نمایش داده شده انتخاب نمایید •

 .را انتخاب نمایید 10در مرحله بعد اولین گزینه یعنی پلیس + •

 .از بین گزینه های نمایش داده شده بر روی گزینه وضعیت مدارک کلیک نمایید •

 .ک سازمانی دیگر را انتخاب نماییدنوع مرسوله مورد نظر خود یعنی گواهینامه یا گذرنامه یا هر مدر •

کد پیگیری مدرک مورد نظرتان از آخرین اطالعاتی است که باید وارد نمایید. الزم به ذکر است این روش تنها برای   •

 .مرسوالت پستی سازمانی قابل اجرا است و پیگیری دیگر مرسوالت بدون داشتن کد پیگیری امکان پذیر نمی باشد

 ارجی پیگری مرسوالت پستی خ 

در حال حاضر شرکت های خصوصی بسیاری به ارائه خدمات پستی بین المللی مشغول هستند. برای رهگیری مرسوالت پستی اگر  

از خدمات شرکت های خصوصی استفاده کرده اید، کافی است به سامانه شرکت مراجعه کرده و یا با کارشناسان همان شرکت تماس  

 .بگیرید

اقدام نمایید.  post.ir  ری مرسوالت پستی خارجی نیز باید از طریق خود سایت اداره پست به آدرس در غیر این صورت برای پیگی 

بدین منظور پس از ورود به سایت اداره پست به قسمت خدمات الکترونیکی پست مراجعه کرده و روی گزینه رهگیری مرسوالت  

 .ریق لینک یا کد رهگیری، مرسوالت خود را در خارج از کشور نیز رهگیری کنیدخارجه کلیک نمایید. از ط

همچنین برای پیگیری مرسوالت پستی خارجی می توانید از طریق روش پیگیری از طریق پیامک هم اقدام کنید. این روش برای  

 .رهگیری مرسوالت پستی در خارج از کشور نیز جواب می دهد

 خالصه مطالب 

،  USSD تی خود همان طور که در این مقاله به آن پرداخته شد می توانید از روش هایی مانند پیامک، کدبرای پیگیری مرسوالت پس

کد رهگیری و کد ملی استفاده نمایید. البته برخی از این روش ها تنها برای پیگیری بسته های پستی سازمانی قابلیت اجراء را دارند.  

ست به سایت تیپاکس مراجعه کنید و با کد مرسوله خود، آن را پیگیری نمایید. برای پیگیری مرسوالت پستی تیپاکس هم کافی ا 

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سواالت شما در زمینه های مرتبط با این موضوع می باشند. نظرات خود را با ما به اشتراک  

 .بگذارید

https://www.post.ir/

