
شرکت خودرو سازی سایپا هر ساله فروش فوق العاده و یا پیش فروش یک ساله برای برخی 
از محصوالت خود با شرایط ویژه و پایین تر از قیمت بازار برگزار می کند. به همین دلیل 

یا  پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیریبسیاری از شرکت کنندگان در این ثبت نام به دنبال 

 .پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا هستند

از آن جایی که تعداد افراد متقاضی ثبت نام شده در سایت سایپا بسیار زیاد است، به همین 
خاطر شرکت خودرو سازی سایپا قرعه کشی برگزار می کند. از این رو افراد بیش تر به 

مطلب، توضیحات کاملی در  دنبال پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا هستند. در ادامه این

مورد پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیری ارائه شده است که شما را به مطالعه آن ها دعوت 

 .می کنیم

 پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیری

افرادی که ثبت نام خود را در سایت سایپا انجام داده اند، برای پیگیری ثبت نام قرعه کشی 

مراجعه کنند و با وارد  saipa.iranecar.com اعالم نتایج به سایت سایپا، الزم است پس از

پیگیری ثبت نام سایپا با کد کردن اطالعات، از اسامی برندگان مطلع شوند. به طور کلی 

فقط از طریق این سایت امکان پذیر می باشد و همان طور که از نام آن مشخص  رهگیری

 .است، نیاز به کد رهگیری می باشد

ساعت  72تی که پس از پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا، جزو برندگان باشید، تا در صور

زمان دارید تا برای پرداخت هزینه خودرو بر اساس نرخ های مصوبه اقدام کنید. در ادامه 

 .راهنمای تصویری پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیری را برای شما درج کرده ایم

  

 اطالعیه

 .نام قرعه کشی سایپا با کد ملی وجود نداردامکان رهگیری ثبت 

  

 .کلیک کنید پالک ماشین های قرعه کشی تعویضبرای اطالع از نحوه 

  

 راهنمای تصویری پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا
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همان طور که پیش تر گفته شد، به منظور پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیری، الزم است 
مراجعه کنید و سپس گزینه منتخبین اصلی فروش فوق  saipa.iranecar.com ابتدا به سایت

 .محصوالت سایپا را انتخاب کنیدالعاده 

[caption id="attachment_1750" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای تصویری پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیری

سپس به منظور پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا، باید کد رهگیری که در اختیار دارید را 

شما جزو پذیرفته شدگان باشید، کد رهگیری برای شما نشان داده  وارد کنید. در صورتی که

 .خواهد شد



[caption id="attachment_1751" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای گام به گام پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا

 پیگیری ثبت نام سایپا با کد ملی

ثبت نام قرعه کشی سایپا، یک روز پس از تمام شدن  همان طور که پیش تر گفته شد، نتایج
زمان ثبت نام از طریق سایت سایپا اعالم می شود. از این رو افراد می توانند برای پیگیری 

ثبت نام سایپا با کد رهگیری اقدام کنند. اما در برخی از مواقع به دلیل فراموشی و یا در 

 .یری ثبت نام سایپا با کد ملی هستنددسترس نبودن کد رهگیری، افراد به دنبال پیگ

  

 .کلیک کنید مدارک الزم برای تعویض پالک خودروبرای اطالع از 

  

امکان پیگری نتایج قرعه کشی ثبت نام سایپا با کد ملی وجود ندارد. اما  توجه داشته باشید که
اگر کد رهگیری خود را فراموش کرده اید و یا آن را گم نموده اید، می توانید با استفاده از کد 

ای بازیابی کد رهگیری الزم است ابتدا به سایت رسمی سایپا ملی مجدد آن را بازیابی کنید. بر
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مراجعه کنید و گزینه سوابق خرید را انتخاب کنید. سپس با وارد نمودن کد ملی خود، می 

 .توانید مجدد کد رهگیری را دریافت کنید

  

 اطالعیه

 .از طریق کد ملی فقط امکان بازیابی مجدد کد رهگیری می باشد

  

 پیگیری ثبت نام سایپا با کد ملی راهنمای تصویری

 .ابتدا به سیات سایپا وارد شوید. سپس گزینه ورود / ثبت نام را انتخاب کنید

[caption id="attachment_1752" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای تصویری پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا با کد ملی

 .رمز عبور خود را وارد کنید تا بتوانید وارد پورتال خود شویددر ادامه باید کد ملی و 
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 [caption/]راهنمای گام به گام پیگیری ثبت نام قرعه کشی سایپا

 .حال گزینه سوابق خرید را انتخاب کنید
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 [caption/]نحوه پیگیری ثبت نام سایپا با کد ملی

 .در صفحه ای که پیش رو دارید، باید گزینه لیست ثبت نام ها و پرداخت ها را انتخاب نمایید



[caption id="attachment_1755" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]گیری ثبت نام سایپا با کد رهگیریراهنمای تصویری و مرحله به مرحله پی

در صفحه جدید تیک اول را بزنید و تاریخ ایجاد را از یک ماه قبل تا تاریخ امروز انتخاب 
نمایید. توجه داشته باشید که در قسمت نوع پرداخت، باید گزینه ثبت نام ها را انتخاب کنید و 

این صورت سوابق ثبت نام شما به  در نهایت بر روی گزینه جست و جو کلیک کنید. در

 .همراه کد پیگیری قرعه کشی سایپا نمایش داده خواهد شد



[caption id="attachment_1756" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیری

  

 .برای دانلود پی دی اف این مقاله کلیک کنید

  

 خالصه مطلب

کنید، الزم است پیش از هر  پیگیری ثبت نام سایپا با کد رهگیریی این که بتوانید اقدام به برا
وارد شوید. سپس گزینه منتخبین اصلی فروش فوق  saipa.iranecar.com کاری به سایت

العاده محصوالت سایپا را انتخاب کنید و پس از وارد کردن کد رهگیری که در اختیار دارید، 

 .که جزو برندگان هستید یا نهبررسی کنید 

البته اگر کد رهگیری خود را فراموش و یا گم کرده اید، می توانید به سایت اصلی شرکت 
خودرو سازی سایپا مراجعه نمایید و از طریق بخش ورود / ثبت نام و وارد کردن کد ملی و 

د دریافت رمز عبور خود در نهایت انتخاب گزینه سوابق خرید، کد رهگیری خود را مجد

 .کنید
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