
از جمله سواالت پر تکراری است که در تاریخ اعالم نتایج قرعه کشی ایران   بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو چگونگی

خودرو در بین کاربران فضای مجازی به چشم می خورد. بسیاری از افراد از ماهیت و اهمیت این کد اطالع کافی نداشته و گاهی به  

ی آن ها وجود نخواهد داشت در حالی که راه  اشتباه متصور می شوند که در صورت مفقودی این کد امکان شرکت در قرعه کشی برا

 .های جایگزین متعددی برای بازیابی کد پیگیری و اظالع از وضعیت خرید خودرو وجود دارد

در این مقاله به راه های بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو، خطا های رایج سامانه ثبت نام ایران خودرو، نحوه برطرف کردن  

ایران خودرو و ارور های مشابه خواهیم پرداخت. در صورت وجود هرگونه ابهام و سوال در این زمینه با    خطای ظرفیت فروش

 .کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط باشید

  

 چگونگی بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو 

ن خودرو، این شرکت قرعه کشی مذکور را  به طور معمول یک تا دو روز پس از اتمام تاریخ ثبت نام در قرعه کشی محصوالت ایرا

انجام داده و نتایج آن را به صورت پیامک به مشتریان خود اعالم می کند. در این بین برخی از مشتریان تمایل دارند تا هر چه سریع  

. روش دوم بدون  تر از نتایج آن مطلع شوند بنابراین از طریق سایت و به کمک پیگیری ثبت نام، خرید خود را بررسی می نمایند

داشتن کد پیگیری امکان پذیر نمی باشد بنابراین در صورتی فراموشی کد پیگیری ایران خودرو، الزم است نسبت به بازیابی آن اقدام  

 .نمایید. در این بخش از مقاله به طور مفصل به چگونگی بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو خواهیم پرداخت

شوید یا در مرورگر خود عبارت فروش اینترنتی  esale.ikco.ir  ست وارد سایت ایران خودرو به نشانیدر مرحله اول الزم ا

محصوالت ایران خودرو را جستجو نمایید. ورود به سایت مذکور هم از طریق تلفن همراه و هم از طریق ویندوز و رایانه امکان 

 .پذیر است

 .رو باید از گوشه سمت چپ وباالی سایت گزینه »ورود کاربر« را بزنیددر ادامه مراحل بازیابی کد رهگیری ایران خود

سپس پنجره ورودی حساب کاربری در سایت ایران خودرو قابل مشاهده خواهد بود. در این صفحه نام کاربری و رمز عبور خود را  

 .وارد نموده و گزینه ورود را انتخاب نمایید

امانه، گزینه های متعددی را در بخش »میز کار« این سامانه مشاهده می کنید. جهت  پس از ورود به حساب کاربری خود در این س

 .بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو الزم است بر روی »استعالم وضعیت قرعه کشی« کلیک نمایید

رکت در آن قرار گرفته  در ادامه به صفحه دیگری وارد می شود که لیست تمامی ثبت نام های شما برای خرید محصول از این ش

است. اطالعات مربوط به هر مرحله فروش هم به طور کامل در چند ستون ارائه شده اند. برای اطالع از کد پیگیری ثبت نام، ستونی  

که با عنوان »شماره پیگیری« مشخص شده است را در نظر گرفته و کد پیگیری خودرو ثبت نامی در اخرین مرحله را از این ستون  

 .ته و یادداشت کنیدبرداش

 بازیابی رمز عبور فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو 

گاهی ممکن است افراد بدون ذخیره کردن رمز عبور خود سامانه ثبت نام اینترنتی ایران خودرو را بسته و به همین دلیل رمز عبور  

ی گیرد ساخت مجدد اکانت اران خودرو امکان پذیر  خود را فراموش نمایند. از آنجایی که هر حساب کاربری به یک کد ملی تعلق م

نمی باشد بنابراین بهتر است گزینه بازیابی رمز عبور را انتخاب نموده و از این طریق به حساب خود وارد شوید.برای ان منظور  

 .مراحل زیر را دنبال نمایید

کلیک نمایید. همچنین می توانید عبارت بازیابی رمز عبور ایران خودرو را در مرورگر خود،  esale.ikco  ابتدا بر روی نشانی

 .جستجو نمایید

سپس تصویری مطابق زیر برای شما نمایش داده خواهد شد. همانطور که در کادر قرمز ذکر شده است کافی است نام کاربری  

بر گزینه درخواست رمز جدید، به موبایل صاحب امتیاز نمایندگی کد امنیتی برای تائید شخص شما  نمایندگی را وارد و با کلیک 

 .ارسال می شود. پس از دریافت آن، کد را در کادر کد دریافتی وارد نموده و سپس رمز عبور شما نمایش داده می شود

https://esale.ikco.ir/#!/passwordRecovery
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 [caption/]بازیابی رمز عبور ثبت نام ایران خودرو

 خطا های رایج ثبت نام ایران خودرو 

مبنی بر بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو پرداخته شد، در ادامه به   در این مقاله به پرسش بسیاری از مشتریان ایران خودرو

 .بررسی خطا های رایج این سامانه در زمان ثبت نام و چگونگی حل هریک خواهیم پرداخت

 خطای عدم ظرفیت فروش  •

شدید کافی است گزینه بازگشت را انتخاب نمایید. مهم ترین موردی که در این  اگر در سامانه ثبت نام ایران خودرو با این پیام مواجه 

هنگام باید به آن توجه کنید عدم رفرش سامانه در این زمان است. در صورت مشاهده این پیغام در لیست برنامه های فروش الزم  

 .است به طور پی در پی لیست برنامه های فروش را چک نمایید

 کاربری و رمز عبور  خطای عدم صحت نام •

الگین کردن هم زمان چندین نفر در یک اکانت کاربری می تواند اعث ایجاد این خطا شده و شما را به طور ناگهانی از سامانه خارج  

کند.سرعت عمل بیش از حد هنگام کار با سایت ممکن است باعث بالک شده ای پی شما در هنگام کار با سایت نیز شده باشد. در این  

 .ن کافی است پس از رفرش کردن سامانه و فرصت دادن به آن برای لود شدن مجددا وارد حساب کاربری خود شویدزما

 خطای با عرض پوزش ظرفیت خودروی مورد نظر به پایان رسیده است  •

این حالت  برای شما ارور با عرض پوزش ظرفیت خودرو مورد نظر به پایان رسیده است، نشان داده شود. در   گاهی ممکن است 

الزم نیست نگران باشید زیرا قابل برطرف شدن است. یکی از راه هایی که می توانید برای برطرف آن امتحان کنید، بستن پنجره 

 .است.الزم است چندین بار این کار را انجام دهید تا باالخره پنجره برای شما باز شود

 خطای کپچا گوگل در ثبت نام ایران خودرو  •

ار خطا های رایج در زمان ثبت نام ایران خودرو خطای کپچا گوگل می باشد. این خطا به منظور تشخیص افراد واقعی از ربات  

ظاهر می شود. برای برطرف کردن آن کافی است حساب ایمیلی که در زمان ثبت نام از آن استفاده کرده اید را تائید کنید. با ورود به  

 .برطرف می شود حساب ایمیل خود این پیغام

 خطای عدم نمایش نام شهر ها در هنگام ثبت نام •

به طور کلی رفرش سایت دلیل اصلی ایجاد این خطا ها است. بهترین کار برای برطرف کردن این مشکل این است که چند دقیقه قبل  

به دلیل ترافیک سنگین ، با کندی  از شروع کردن فروش به سامانه الگین کرده و به هیچ عنوان رفرش نکنید. زیرا با رفرش کردن 

 .سرعت شدید اینترنت مواجه خواهید شد
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 [caption/]بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو

 شرایط ثبت نام در قرعه کشی ایران خودرو 

هر یک وجود دارد   شرایطی که در این قسمت ذکر شده است تقریباً در هر ثبت نامی یکسان است اما امکان ایجاد تغییرات جزئی در

 .که در ادامه به بررسی هریک خواهیم پرداخت

 .به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می گیرد .۱

 سال باید باشد 2حداقل فاصله از آخرین خرید )ثبت نام یا تحویل خودرو( از شرکتهای ایران خودرو و سایپا   .۲

 .سوم( ضروری است  دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر)حداقل پایه .۳

 .انتقال امتیاز و حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به فرد دیگر تخلف است .۴

متقاضی باید در هنگام ثبتنام، شماره حساب)شماره شبا( مربوط به خود را معرفی نماید و الزم است از کارتهای بانکی به نام خود   .۵

 .برای واریز وجه استفاده کرده باشد 

 .ه تلفن همراه معرفی شده باید به نام فرد متقاضی و نه فرد دیگری بتشدشمار .۶

 .ثبت نام برای مشتریان حقوقی امکان پذیر نیست .۷

فرد انتخاب شده، میبایست در مرحله واریز وجه، جهت انتخاب کد نمایندگی مطابق با استان محل سکونت )آدرس وکدپستی( اقدام   .۸

 .کرده باشد



 .ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی برای دریافت سرویس اولیه باطل می شود ۳و پس از گارانتی خودر .۹

 .امکان صلح در قرارداد و نقل و انتقال خودرو حتی به صورت وکالتى مطابق با مصوبات کمیته خودرو ممنوع است . ۱۰

 .برروی خودرو( ممنوع تعیین شده است ثبتنام برای متقاضی دارای پالک انتظامی فعال )نصب : ۱نکته 

ثبتنام متقاضیانی که فاقد گواهینامه رانندگی معتبر خودرو )حداقل پایه سوم( یا دارای پالک انتظامی فعال باشند، کان لم یکن  : ۲نکته 

 .سال از ثبت نام درتمامی طرح ها محروم می شود  ۳تلقی شده و فرد متقاضیبه مدت 

 .از زمان واریز وجه تا تحویل خودرو سود مشارکت و انصراف پرداخت نخواهد شد در این بخشنامه : ۳نکته 

  

 آخرین اخبار مرتبط با ثبت نام ایران خودرو 

 تعداد برندگان قرعه کشی عید فطر ایران خودرو  •

یک نفر و   ۲۰۶متقاضی پژو  ۱۴۹نفر متقاضی پژو پارس یک نفر، از هر  ۵۴۲متقاضی خودرو رانا یک نفر، از هر  ۴۶۹از هر 

هزار نفر برنده قرعه کشی ایران خودرو شدند. امروز در مراسمی با حضور   ۱۵یک نفر و جمعاً  ۴۰۵متقاضی پژو  ۱۳۶از هر 

هزار دستگاه محصوالت این گروه   ۱۵العاده خودرو برای طرح فروش فوق کشی ایرانها، مراسم قرعه نهادهای نظارتی و رسانه 

  ۱۵۳هزار و  ۳۶۰خودرو در مجموع چهار میلیون و ای ساپکو انجام شد. مطابق آمار اعالمی ایرانهخودروسازی در سالن هماهیش 

نفر متقاضی خودرورانا، دو میلیون و   ۳۹۷هزار و  ۳۲۵فروش ویژه عید فطر این خودروساز شرکت کردند که  نفر در طرح پیش 

  ۴۰۲هزار و  ۵۹۹معمولی و  ۲۰۶نفر متقاضی پژو  ۴۵۳هزار و  ۵۰نفر متقاضی پژو پارس، یک میلیون و  ۹۰۱هزار و  ۳۸۴

 .ایکس بودندال اس  ۴۰۵نفر متقاضی پژو 

  

 .کلیک کنید PDF برای دانلود این مقاله به صورت

  

 خالصه مطالب 

بازیابی کد پیگیری ثبت نام ایران خودرو از چالش های ررایج مشتریانی است که در قرعه کشی های متعدد ایران خودرو شرکت می  

کنند. با توجه به این موضوع که استعالم نتایج قرعه کشی در سایت ایران خودرو با اشتفاده از کد پیگیری ثبت نام قابل مشاهده است،  

قودی، تالش برای بازیابی آن از اهمیت شایانی برخوردار استو بنابراین در این مقاهلل به نحوه بازیابی کد  نگهداری و در صورت مف

پیگیری ثبت نام ایران خودرو، خطاهای رایج در زمان ثبت نام و چگونگی برطرف کردن آن ها و مواردی از این قبیل پرداخته شده  

 .است

  

 


