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ت برای مشتریانی که از از عملکرد این سازمان ناراضی هستند امکن پذیر است.بدین منظور مشتریان  ثبت شکایت از اداره پس 

گرامی این سازمان می توانند شکایات خود را از طریق اداره پست و همچنین از طریق سایت رسمی این اداره به نشانی   

eop.post.ir  داره پست بواسطه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ثبت نمایند. همچنین امکان ثبت و پیگیری شکایات از ا

 امکان پذیر است. 

در این مقاله به مراحل ثبت شکایت از اداره پست به صورت تصویری و گام به گام آموزش داده خواهد شد. همچنین به معرفی این  

برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید   ین سازمان شکایت می شود اشاره خواهد شد. سامانه و رایج ترین دالیلی که از ا 

 با کارشناسان مشورت در ارتباط باشید. 

 

 eop.post.irسامانه شکایت از پست 

 سه طریق برای شکایت از اداره پست وجود دارد که شامل موارد زیر می شود: 

 .یعدالت ادار  وانی د  قی از طر •

 .کشور ی سازمان بازرس  قی طر از •

 کرده است.  نیی تب  ییخود اداره پست که راه ها و روش ها  قی طر از •

  یکی از پست »سامانه الکترون  ت ی سامانه شکاترین روش؛ یعنی از طریق خود اداره پست خواهیم پرداخت.  در ادامه به توضیح رایج

  ی توسط شرکت پست جمهور  ری اخ یاست که در سال ها ی سامانه ا eop.post.ir پست« به آدرس  یشرکت مل  اتی به شکا ییپاسخگو

  ی از پست م تی جواب شکا یری گی و پ  ت ی ثبت شکا ی راه ها برا نی و ساده تر نی از بهتر یکی شده است و  ی راه انداز رانی ا یاسالم

  ت ی رد شدن به سارا در مرورگر خود وارد کرده و بعد از وا eop.post.ir آدرس دی از پست با ت ی ورود به سامانه شکا ی باشد. برا

 .دی را انجام ده تی از پست مراحل ثبت شکا تی شکا

  یراه ها برا  نی از پست وجود دارد. از جمله مهم تر تی شکا  یبرا  یبرا  eop.post.irعالوه بر سامانه   زی ن  ی گری د ی راه ها البته

کل   ی، و اداره بازرس195 ی ای پست، تماس با تلفن گو ییسامانه پاسخ گو ق ی کار از طر نی توان به انجام ا یاز اداره پست م تی شکا

  جه ی مذکور هم نت  ی روش ها نی شما با هم  ادی کار وجود دارد که به احتمال ز نی ا یهم برا  یگری د ی ها ه کشور اشاره نمود. البته را

  یمذکور به سادگ ی روش ها  ق ی شرکت از طر نی ا ی بخش ها ری از مامور پست ، خدمات و سا تی شکا نی گرفت. عالوه بر ا دی خواه

 می خواه حی شما توض ی ها را براروش  نی از ا ک ی به طور مختصر هر  ه بوده و شما را به دردسر نخواهند انداخت. در ادام ری امکان پذ

 داد. 

 

 رایج ترین دالیل شکایت از اداره پست 

پستی خود شکایت دارد. هرچند که بارها  آسیب دیدن بسته های پستی: در اینگونه موارد مشتری از آسیب دیدن و خراشیدن بسته ی 

 توسط اداره پست تذکر داده شده است که بهتر است اشیاء شکستنی را با پست ارسال نکنید. 

ارسال بسته های پستی مطمئن ساعت از زمان  72تاخیر در دریافت بسته های پستی: پیش از ثبت شکایت در اینگونه موارد حتما از  

نسبت به رهگیری و آگاهی از سرنوشت مرسوله خود   سامانه رهگیری مرسوالت تر است از طریق شوید. در غیر این صورت به

 اقدام نمایید.

شکایت از مامور اداره پست: در برخی از موارد پیش آمده است که نارضایتی مشتری از اداره پست نیست بلکه از مامور این  

پستچی می باشد. بنابراین از طرقی که در ادامه توضیح داده خواهد شد می تواند نسبت به ثبت شکایت از پستچی اقدام   سازمان یا

 نماید.

https://tracking.post.ir/


شکایت از پست پیشتاز می باشد. از آنجا که پست پیشتاز   ،شکایت از پست پیشتاز: از رایج ترین شکایت های ثبت شده در این سامانه

و بسته ها را به عهده دارد، در بسیاری از مواقع با توجه به شرایط  در این امر تاخی پیش می آید و   سریع کاالها  وظیفه رساندن

 موجب نارضایتی و پیرو آن شکایت مشتریان می شود. 

شکایت  شکایت از کارکنان اداره پست: گاهی کوتاهی و یا رفتار نامناسب برخی از کارمندان این شرکت موجب نارضایتی مشتریان و 

 پیرو آن می شود. در هر صورت پیگیری این قبیل شکایات هم در سامانه ثبت شکایات اداره پست امکان پذیر خواهد بود. 

 

 نحوه ثبت شکایت از اداره پست 

در این خصوص وجود دارد، استفاده از مرکز پاسخگویی این سازمان می باشد. برای ثبت شکایت بدین   اولین و آسان ترین راهی که

تماس با   گر،ی . روش دتماس حاصل فرمایید و مشکل به وجود آمده راتوضیح دهید ۸۴۴۷۰۰۰۰ریق تنها کافی است با شماره تلفن ط

  ا ی شما را به صورت گو تی تفاوت که اطالعات و شکا نی است، با ا ییروش هم مانند سامانه پاسخ گو  نی باشد. ا یم 195 ی ای سامانه گو

سازمان است که   نی ا تی شکا ت ی استفاده از سا ی . راه بعدداده خواهد شد  پست به شما  تی شکا  یگری کد پ  ک ی کرده و در آخر  افتی در

 روش  نی از ا ک ی  چی که شما با استفاده از ه یکرد. اما در صورت  می خواه انی روش را ب   نی آن در ادامه به طور کامل ا تی اهم ل ی به دل

کل کشور   یسازمان بازرس دراداره را   نی مربوط به ا گری هر بخش د ای ، شرکت پست  ی از پستچ ت ی شکا دی توان  یم د،ی ری نگ جهی ها نت 

 ثبت و پیگیری نمایید.

می باشد در ادامه مراحل ثبت شکایت به صورت   eop.post.ir  اما رایج ترین روش ثبت شکایات از اداره پست استفاده از سامانه ی  

 : گام به گام توضیح داده خواهد شد 

شوید. همچنین می توانید با جستجوی عبارت سامانه    eop.post.ir  ابتدا وارد سامانه ثبت شکایات اداره پست به نشانی  •

 شکایت از اداره پست در مرورگر خود به این سامانه دسترسی پیدا کنید.

 کایت را انتخاب نمایید. در مرحله ی بعد صفحه ای مشابه تصویر زیر برای شما نمایش داده خواهد شد. گزینه ی ثبت ش •

 در صفحه ی بعد گزینه ی ثبت شکایت مشتریان که با دایره ی قرمز نمایش داده شده است را انتخاب نمایید. •

به   ل ی گذرد و ما یساعت از ارسال مرسوله من م  72از  شتردر انتهای صفحه ای که مشاهده می شود عبارتی با عنوان ) بی  •

مربع کنار عبارت را  ( وجود دارد. برای فعال سازی گزینه ثبت شکات باید  م دار یگری د ت ی شکا ای باشم،  ی م تی ثبت شکا

 تیک برنید.

در ادامه اطالعات مربوط به استان و محل سکونت خود را انتخاب نمایید و از قسمت موضوعات، گزینه عدم توزسع   •

 و به مرحله بعد بروید. مرسوله در نشانی و تحویل مرسوله به گیرنده غیر اصلی را انتخاب نموده 

 در  گام بعد تنها کافی است که اطالعات شخصی خود را وارد نموده و ورود به مرحله ی بعد را انتخاب نمایید. •

د رنهایت سامانه یک کد رهگیری به شما می دهد که برای پیگیری شکایت خود در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.   •

 ن دقت نمایید.بنابراین در نگهداری و حفظ آ

 

 شکایت از اداره پست از طریق سازمان بازرسی کشور 

و پس از شرح کامل   هسازمان رجوع کرد این تی به سا دی کشور در ابتدا با یسازمان بازرس قی از اداره پست از طر  ت ی شکا یبرا

نمود، پس از انجام   وست ی کند را پ  یما را ثابت م یکه ادعا  یادله ا  تمامیمدارک و مستندات و  ات،ی در قسمت مربوط به شکا تی شکا

آگاه   ت ی به شکا یدگی توان از روند رس یدر هر زمان م یری گی کد پ  نی ا لهی شد که به وس  اهدارسال خو یری گی کد پ  کی مرحله  نی ا

به مرجع   یخواهد شد و شاک یگان ی با هی باشد، شکوائ  ی اداره بازرس فه ی خارج از وظ ت ی که اگر موضوع شکا د ی توجه داشته باش البته.شد

 .گردد ی م تی صالح هدا

 

 

 

 



 پست از کد پیگیری شکایت 

پست به شما   ت ی شکا یری گی کد پ  ک ی مربوطه،  تی سا  قی از پست از طر ت ی رساندن مراحل شکا انی با به پا ،ه شدهمان طور که گفت 

اینترنتی شکایت دیده نخواهد شد و در کلیه روش هایی که اقدام  الزم به ذکر است که دریافت این کد تنها در روش ثبت داده خواهد شد.

به ثبت شکایت انجام می شود کد رهگیری داده خواهد شد، در حقیقت این کد به منزله تائید ثبت شکایت شما و پیگیری آن در اولین  

پست خود اقدام   تی جواب شکا یری گی پ  کد را حفظ کرده و با استفاده از آن، نسبت به  نی ا بنابراین الزم است که. فرصت می باشد

از مامور   تی شکا  برایمثال، ی است. برا کسانی  ت ی انواع شکا نی مختلف و هم چن  ی همه روش ها ی برا تی شکا یری گی . کد پ دیی نما

 . داشت کاربرد خواهد  تی شکا  جهی نت  یری گی پ  جهتکد  نی و اگرفته شده است در نظر  یکسان ی ، کد اداره مرجع ای پست 

 

 eop.post.ir  خدمات موجود در سامانه 

جهت ارائه هرچه بهتر خدمات و   ران،ی ا یاسالم یاداره پست جمهور  همانگونه که در قسمت های قبلی در این مقاله به آن شاره شد 

توانند، با   یم ت ی ثبت شکا انی پست نموده است و متقاض اتی شکا  یری گی سامانه ثبت و پ  ی خود، اقدام به راه انداز ی ادار ستمی بهبود س

. خدمات موجود در  ندی نما تی شده توسط سا   ائهاقدام به استفاده از خدمات ار ت،ی و ورود به سا Eop.post.irمراجعه به آدرس سامانه 

 عبارتند از:  تی سا نی ا

 ثبت گزارشات مردمی  •

 توسط همکاران تی ثبت شکا •

 مانکاران ی توسط پ  تی شکا ثبت •

 انی توسط مشتر تی شکا ثبت •

 ثبت شده  تی شکا یری گی پ  •

 

 نتیجه نهایی شکایات از اداره پست 

است.   مفقود شده ای ارسال شده و  ر ی مرسوله با تاخ ای  ستی افتد معموال از دو حالت خارج ن  یم  یمرسوالت پست  یکه برا  یاتفاقات 

به عمل آمده توسط شرکت پست واحد مربوط در   یها یری گی در ارسال بسته باشد، پس از پ  ری شخص مرتبط با تاخ تی چنانچه شکا

 .خواهد کردارسال  رندهی گ ی فرصت آن را برا نی اول

نمود( در   ت ی شکا پیش آمده نیز اقدام به ثبت  خسارت  ی توان برا ی شود م رندهی گ ای متوجه ارسال کننده و  یخسارت  ر ی )البته اگر از تاخ

پرداخت خواهد   یری گی پرداخت شود که پس از پ  دی اداره پست غرامت با ی حالت دوم چنانچه بسته مورد نظر مفقود شده باشد که از سو

مبلغی برای جبران خسارت پرداخت خواهد  کارشناسان مربوطه،  صی تشخ ای  ینحو که شرکت پست طبق فاکتور مشتر  نی شد به ا

 .نمود

 

 


