
 مشاهده | مشورت  می مستق نک ی در سامانه ثنا + ل دی جد هی ابالغ

ثنا ارائه می   انهسامت که تی اسز اصلی ترین خدما، امختلفیا مشاهده الکترونیکی ابالغیه های ید در سامانه ثنا  ابالغیه جدده مشاه

موظف   هیی که قوه قضا یمعن  نی به ای است. در دعاوی حقوقی الزامابالغیه الکترونیکی سامانه ثنا با توجه به قوانین جدید کیفری  .دهد

در سامانه ثنا اهده ابلغیه جدید مشبرای  .دی ابالغ نما ی دعو نی ثنا به طرف یکی سامانه الکترون   قی را از طر ییاوراق قضا هی است کل

و گذر  ایید. در نهایت با استفاده از کد ملی یافت نممخصوص خد را درنخست الزم است که در این سامانه عضو شوید و گذر واژه 

 .اهده نماییدغیه جدید خودر در سامانه ثنا را مشواژه خود ابال

و صرفه جویی   اداما امروزه برای حفظ حریم شخصی افر ب منازل افراد ارسال می شد به صورت کاغذی به در  ته ابالغیه هادر گذش

ر  ثبت نام د ست افراد می رسد. در این مقاله به بررسی نحوه ورت الکترونیکی به دی قوه قضاییه به ص زینه ابالغیه هادر وقت و ه

وران و  ر این زمینه با مشاخته ایم. برای کسب اطالعات بیشتردپرداری به صورت تصوی شاهده ابالغیه ها در آن و نحوه م سامانه ثنا

 کارشناسان مشورت در ارتباط باشید. 

 

 چیست؟ ونیکی الکترالغیه اب 

عضو شده و از آن پس  ثنا سامانه موظف هستند در   یبعد از طرح دعو  ی دعو نی طرف  ییقضا یپرونده ها یدر حال حاضر در تمام

عذر و   چگونهی مربوط به پرونده شان اعم از ابالغ ، احضار و ... را در آن دنبال کنند و ه یی اوراق قضا ه ی پرونده خود و کل تی وضع

ی کردن ابالغیه ها از  الکترونیک .  ست ی ن پذیرش از طرف دادگاه قابل  یدعو  نی از سمت طرف هی بر عدم مشاهده ابالغ یمبن  یبهانه ا

غ و صرفه جویی در وقت و  د، کاهش خطای انسانی هنگام انتقال و دریافت ابالفظ حریم شخصی افراضاییه به منظور حسوی قوه ق

  د ی جد هی ابالغمشاهده نوشتار را به  نی در سامانه ثنا موضوع ا هی آموزش مشاهده ابالغ تی رو و با توجه به اهم نی از ا هزینه بوده است.

 پرداخت. که در ادامه مطلب به آن خواهیم  می اختصاص داده ادر سامانه ثنا 

 

 جدید در سامانه ثنامشاهده ابالغیه 

دند تنها نفاوتی که امروزه به وجود آمده  وه قضاییه صادر می شقطرح شده در دادگستری همیشه ابالغیه هایی از سوی  دعوی م در 

 الکترونیکی و از طریق سامانه ثنا قابل مشاهده است.   نحوه مشاهده ابالغیه جدید در سامانه ثنا است که به صورتاست در 

م شده ابالغیه ها، نرسیدن آن  از قبیل گ ت فراوانی ت کتبی به درب منزل افراد ارسال می شد که مشکال ور غیه ها به ص بالدر گذشته ا

ما گاها ابالغیه  تی این امکان وجود داشت که تا مدتی نسبت ب ابالغیه ها اعتراض نمایند ا. حمی کردها به دست افراد و غیره ایجاد 

 می شد.  کان اعتراض از آن ها گرفته ام در بازه زمانی اعتراض به دست افراد نرسیده و

  جدید راه اندازی شده است اما. این سامانه برای مشاهده ابالغیه  وجود سامانه ثنا رفع شده استنه تمام مشکالت ذکر شده با اخوشبخت 

. با  تان یک پیامک ارسال می شود جدید داشته باشید به تلفن همراهگری نیز دارد. به طور مثال اگر شما یک ابالغیه  کاربرد های دی 

 سد. این روند منظم نه ابالغیه ای گم می شود و نه با تاخیر به دست افراد می ر 

 

 راهنمای مشاهده ابالغیه جدید در سامانه ثنا

.  دی سامانه وارد شو  نی ابتدا به ا دی سامانه با  نی در ا نی و آنال یحضور  ری سامانه ثنا به صورت غ  یکی الکترون  هی مشاهده ابالغ یبرا 

. اگر ثبت نام ثنا انجام  دی سامانه ثبت نام کرده باش نی در ا دی ها در سامانه ثنا ، شما با هی البته الزم به ذکر است که قبل از مشاهده ابالغ

 وجود ندارد.  زی ها ن  هی ابالغ یکی امکان مشاهده الکترون  اشد،نشده ب 

 انه ثنا را تایپ نمایید و سپس گزینه جستجو را انتخاب کنید.تدا در گوگل عبارت ساماب 

 

  ای تا وارد سامانه ثنا  دی کن  کی آن کل یرو  ست ی است. کاف ییقضا  کی ابالغ الکترون  تی شود، سا یجستجو باز م  نی ا یکه برا یت ی سا نی اول

 . دی شو هیی همان ابالغ قوه قضا



 

و سامانه   ی. سامانه اصل دی از کدام سامانه ابالغ استفاده کن  دی خواه  ی شود که م ی از شما سوال م  ت، ی اس نی به محض ورود شما به ا

سامانه ها دچار اختالل   نی از ا یکی ممکن  تی سا یو شلوغ کی ندارند، فقط در زمان اوج تراف گری کدی با  یتفاوت  چیابالغ ه بانی پشت 

 . دی سامانه ها را انتخاب کن  نی از ا کی هر  دی توان  یم ن،ی شود. بنابرا

 

دوم رمز   لد ی و در ف  یاول شماره مل  لدی در ف ت،ی سا نیی . سپس در پادی را انتخاب کن  ییقضا ای و  یحقوق  ،یقی از اشخاص حق یکی ابتدا 

  دی توان  یم د،ی خود را فراموش کرده ا ی . اگر رمز عبور ثنادی کن  کی مرحله بعد کل نه ی گز یرو  تی . در نهادی عبور ثنا خود را وارد کن 

 .دیی رمز ثنا خود اقدام نما یاب ی و نسبت با باز دی خود را فراموش کرده ام « بزن  ر » رمز عبو نهی گز ی رو

 

  نی رمز را در ا  نی شود. ا ی شما، به تلفن همراهتان ارسال م یرمز عبور موقت به منظور اعتبار سنج ک ی  ،یمرحله بعد نهی با زدن گز

 . دی » ورود « را بزن  نهی و گز دی کن  مرحله وارد 

 

  ی ها هی و ابالغ دی کن  کی کل یصفحه اصل  یرو  ر ی ز ری مطابق تصو دی توان  ی. مدی خود شده ا یی قضا ک ی حال وارد صفحه ابالغ الکترون 

 .دیی خود را مشاهده نما دی جد

 

  ستی شود. کاف یداده م شی عدد به صورت قرمز رنگ نما کی  دی جد ی ها هی ابالغ کونی کنار آ د،ی داشته باش ی دی جد  هی اگر شما ابالغ

 . دی کن  ک ی مربوطه کل نهی گز یرو  دی جد  یها هی مشاهده ابالغ یبرا

 

 

 تلفن همراهد از طریق ه بالغیه جدی مشاهد

نسخه   ی است که به جا نی ما ا ه ی انجام داد. البته توص ندوز ی و یدر نسخه ها دی است که با ی مشابه روند ار ی بس لی با موبا هی مشاهده ابالغ

اگر به هر   ی ول د،ی اقدام کن  هیی سامانه ثنا در سامانه ابالغ قوه قضا یکی الکترون  هی مشاهده ابالغ یبرا وتری کامپ  ای ثنا از لپ تاپ  لی موبا

خود    یرا در گوش   هی و احضار ه یی قوه قضا ی ها هی ابالغ ری طبق مراحل ز دی توان  یم د،ی ها استفاده کن  لهی وس نی از ا دی توان  ینم یلی دل

دیی مشاهده نما . 

.دیی گوگل وارد نما ی و عبارت »سامانه ثنا« را در کادر جستجو دی خود را باز کن  یداخل گوش یاز مرورگرها  یکی ابتدا   

 

  .دی تا وارد سامانه ثنا شو دی کن  کی کل ه یی ابالغ قوه قضا ت ی سا یعن ی باز شده،  تی سا  نی اول ی بر رو

 .دی کن  ک ی آن کل یو رو  دیی ابالغ را انتخاب نما بانی سامانه پشت  ا ی  یاصل یاز سامانه ها یکی 

 . دی شو  یتا وارد مرحله بعد دیی خود را وارد نما یو در کادر دوم رمز عبور ثنا یدر صفحه مربوطه، در کادر اول کد مل

و در   دی شود که الزم است آن را در کادر مربوطه وارد کن   یهمراه شما ارسال م یرمز عبور موقت به گوش ک ی در مرحله بعد، 

 .دی کن  کی ورود کل  نهی گز ی رو تی نها

  یها هی مشاهده ابالغ ی . برادی خود را مشاهده کن  ییقضا ی ها هی ابالغ دی توان  یو م د ی خود شده ا یشما وارد سامانه ثنا  یراحت  نی به هم

 .دی کن  ک ی مربوطه کل نهی گز ی رو دی توان  یم دی جد

 



 در نرم افزار عدالت همراه  هی ابالغ یکی مشاهده الکترون 

  ری را به صورت غ هیی از خدمات قوه قضا یاری برنامه بس نی باشد. ا ی موجود م د ی او اس و اندرو یعدالت همراه در دو نسخه آ  برنامه

برنامه   ست ی امکان کاف نی ه از ااستفاد یاست. برا  دی جد  یها هی ابالغ افت ی امکانات مشاهده و در نی از ا یکی دهد.  ی ارائه م یحضور 

 .دی خود نصب کن  یگوش  ی عدالت همراه را رو

 

خود باز    یگوش یبرنامه را رو  دی کار با نی ا یمشابه با نحوه ورود در سامانه ثنا است. برا  اری مراحل ورود به برنامه عدالت همراه بس

 .دی کن  ک ی » مرحله بعد « کل نه ی گز یرو  ت ی . در نهادی و رمز عبور خود را بزن  یکد مل د،ی کن 

 

  .دی خودتان شو  یتا وارد سامانه ثنا دی رمز عبور موقت خود را وارد کن  دی شما با یدر مرحله بعد 

 

  ی ها هی از آن ها ابالغ یکی در برنامه عدالت همراه وجود دارد که  ی امکانات مختلف د،ی کن  یمشاهده م ری ز ر ی همانطور که در تصو

 .دی « بزن  ک ی الکترون  ی» ابالغ ها نهی گز ی رو  دی توان  یها م هی ابالغ  نی مشاهده ا ی است. برا دی جد

  ی دی جد  هی . اگر هم ابالغدی کن   ی عدد قرمز رنگ مشاهده م کی  د ی جد ی ها هی ابالغ کنی در کنار آ د،ی داشته باش ی دی جد  هی اگر شما ابالغ

 . دی کن  یعدد صفر را مشاهده م ری ز  ری وجود نداشته باشد، مانند تصو

 

 امکانات سامانه ثنا 

  تی سامانه، پنج امکان را جهت مشاهده و رو نی شود که ا ی مالحظه م ک،ی ابالغ الکترون  بانی سامانه پشت  ای س از ورود به سامانه ثنا 

 امکانات، عبارتند از:  نی دهد که ا یکاربران قرار م اری ثنا در اخت سامانه  یکی الکترون  هی ابالغ

 د ی جد یها هی ابالغ

 

  ی دی جد ی ها هی نشده باشد، ابالغ دهی د ،یشخص در سامانه ثنا وارد شده اما توسط و   یکه در حساب کاربر  یکی الکترون  یها هی ابالغ

 .رندی گ ی بخش قرار م نی بوده که در ا

 

  

 

 مشاهده شده  یها هی ابالغ

بخش   نی شده باشند، در ا دهی شده و د ک ی آن ها کل ی مرتبه توسط صاحب حساب ثنا، بر رو کی که حداقل  یکی الکترون  یها هی ابالغ

 .رندی گ ی قرار م

 

  

 

 با رمز  افتی در

 



مورد نظر خود   یکی الکترون  هی دهد که با استفاده از رمز پرونده، ابالغ ی امکان را م نی با رمز سامانه ثنا، به کاربران، ا افت ی در بخش

 .ندی را جست و جو کرده و آن را مشاهده و چاپ نما

 

  

 

 با شماره  افتی در

خاص در سامانه ثنا، اقدام نمود؛   یکی الکترون  هی ابالغ هی ابالغ کی  یجست و جو   یتوان برا یم زی با شماره سامانه ثنا ن  افت ی در بخش

 .شود یاستفاده م هی رمز پرونده، از شماره ابالغ یمورد نظر، به جا  هی ابالغ یجست و جو  ی تفاوت که برا نی با ا

 

  

 

 ک ی الکترون  یسامانه آگه

 .ندی منتشر شده را مالحظه نما ییقضا ی ها یاز آگه یست ی توانند ل یبخش از سامانه ثنا، کاربران م نی ا در

 

کد   نی که اگر، ا یباشد. به نحو  ی م یسامانه، ضرور   نی ورود به ا  یهمان رمز عبور ثنا برا ای داده شد، کد ثنا  حی که توض همانطور

 نخواهد بود.  ری کاربر ، امکان پذ یفراموش گردد، ورود به سامانه برا 

 ی سامانه ثنا با کد مل یکی الکترون  هی مشاهده ابالغ

  هی مشاهده ابالغ یبرا ی ادآوری  نی آخر امکی پ  افت ی ابالغ و پس از در  تی رو یاصل تی سامانه ثنا در سا یکی الکترون  هی ابالغ مشاهده

ورود به سامانه ثنا و   ی باشد. برا ی در مرحله نخست، مستلزم ورود به سامانه ثنا م د،یی اقدام نما 9710103662805476 کی الکترون 

همان کد ثنا را   ای  ی مستلزم آن است که کاربر ، پس از ثبت نام در سامانه ثنا، رمز شخص زی سامانه ثنا،ن  یکی الکترون  هی مشاهده ابالغ

 .دی ورود به سامانه ثنا اقدام نما ی نموده و پس از آن برا افتی رد

 

  

 

باشد؛ به   یم زی کاربر ن  یسامانه ثنا، عالوه بر کد ثنا، مستلزم وارد کردن کد مل  یکی الکترون  هی به سامانه ثنا و مشاهده ابالغ ورود 

 .آن گردد نی گزی تواند جا یاز جمله شماره شناسنامه نم گر،ی د یت ی گونه اطالعات هو چی که ه ینحو

 

و با وارد   کی سامانه ابالغ الکترون   یتواند با مراجعه به صفحه اصل ی و کد ثنا، کاربر م یاستفاده از اطالعات مربوط به کد مل با

 .دی سامانه ثنا را مشاهده کرده و در صورت لزوم، چاپ نما یکی الکترون  هی اطالعات، وارد سامانه ابالغ ثنا شده و ابالغ نی کردن ا

 

 

 سامانه ثنا یکی الکترون  هی نکات مهم مربوط به مشاهده ابالغ



نکات،   نی ا ت ی که عدم رعا ی نحوبه  رد؛ی سامانه ثنا، الزم است تا نکات مربوطه، مورد لحاظ قرار گ یکی الکترون  هی مشاهده ابالغ یبرا

  ری سامانه ثنا، شامل موارد ز یکی الکترون  هی گردد. نکات مهم مربوط به مشاهده ابالغ یاشخاص منته ی حقوق قانون  عیی تواند به تض یم

   :باشد یم

 

  

 

  یبوده و آثار قانون  یابالغ قانون  ی به معنا ک،ی ابالغ الکترون  بانی سامانه پشت  ای اشخاص در سامانه ثنا  یبه حساب کاربر  هی ورود ابالغ

 .توسط کاربر، باز و مشاهده نشود هی ابالغ را به دنبال خواهد داشت، هرچند ابالغ خی خود، همچون تار

 

  

 

مشاهده شود،   ه،ی صادره، توسط مخاطب ابالغ ی و را  یمربوط به دادخواست، وقت جلسه دادرس یها  هی از ابالغ یکی که  یدر صورت 

  چی در ه نکهی صادره را نخواهد داشت، ولو ا  یاز را  یحق واخواه ی فرد نی چن  ن،ی محسوب شده و بنابرا ی حضور  یبت به و نس یرا

 .از جلسات دادگاه، حاضر نشده باشد کی 

 

  

 

  ی ارسال م ی به شماره همراه و زی ن  امکی پ  ک ی مخاطب،  یسامانه ثنا برا  یکی الکترون  هی به طور معمول، هم زمان با ارسال ابالغ

ارسال   نکهی ا ا ی ارسال شده  ری با تاخ امکی پ  نی مخابرات، ممکن است که ا ای  هیی قوه قضا ستمی اشکال در س ل ی به دل یگردد؛ اما گاه

 .نگردد

 

باشد. با توجه   یشخص در سامانه ثنا م  یسامانه ثنا به حساب کاربر یکی الکترون  هی ورود ابالغ خی ابالغ، تار خی تار ت،ی وضع نی ا در

خود در سامانه ثنا، از بروز   یوارد شده به حساب کاربر  دی جد  یها  هی شود که با چک کردن مرتب ابالغ ی م هی مساله، توص نی به ا

 .دیی نما ی ری سامانه ثنا جلوگ یکی الکترون  هی مشکالت مرتبط با ابالغ

 

  

 

الزم است تا   ،یاعتراض به را  ای در مهلت خاص بوده، مانند اعتراض به نظر کارشناس  ی الزام به انجام کار ی حاو  ه،ی چنانچه ابالغ

سامانه ثنا و با   یکی الکترون  هی ابالغ  ینموده و با در دست داشتن نسخه چاپ  هی و چاپ ابالغ افت ی فرصت، اقدام به در  نی کاربران، در اول

 .ندی نما یر ی خود جلوگ  یحقوق قانون  عیی ضشعبه دادگاه، از ت  ای  ییدفاتر خدمات قضا بهمراجعه به موقع 

 

 ناابالغیه جدید در سامانه ث آخرین اخبار 

 در اراگ همدست ناآگاه  15انه ثنا و دستگیری فیشینگ کار سام



ثنا در اراک   یسامانه  نگی شی باند ف ی اعضا یری از دستگ یاستان مرکز  یانتظام یفتا فرمانده  سی پل س ی رئ  یسرهنگ احسان آنق

او   یاز حساب بانک ینترنت ی ا  رمجاز ی بر برداشت غ یفتا مبن   سی به پل های از هم استان  یکی  تی شکا  یگفت: در پ  یآنق سرهنگ.خبرداد

 .فتا قرار گرفت سی موضوع در دستور کار کارشناسان پل

  شانی ا ی در سامانه ثنا برا هی بر داشتن شکوائ  یمبن  یامی ناشناس، پ  ی اداشت که از طرف شماره  انی در اظهارات خود ب  ی افزود: شاک او

از حساب   لایر ونی لی م ۳۰مبلغ  کبارهی به  ران،ی با نام عدل ا  ی مربوطه و نصب نرم افزار کن ی ارسال شده که پس از مراجعه به ل

  بی و قصد فر ی معرف گرانی د ی کالهبردار یچه ی و باز یاو ادامه داد: متهم در ابتدا خود را قربان  .ت اش برداشت شده اس یبانک

  یاانه ی را زاتی از تجه گری و استخراج ادله متقن د س ی را داشت، اما پس از مواجهه با شواهد و قرائن در دست پل سی کارشناسان پل

 نداشت.  ودجز اعتراف به اعمال مجرمانه خ  یاشده، متهم چاره   فی توق

 لی در البرز تا به پیامک های جعهشدار پلیس ف

  ک ی ون سامانه ثنا )سامانه ثبت نام الکتر ینترنت ی ا یالبرز گفت: کالهبرداران  با جعل نشان  یفتا  سی پل سی رئ  ان،ی لی سرهنگ رسول جل

کاربران  ارسال کرده و   یبرا یجعل نک ی در سامانه و سود سهام  و امثال آن با  ل ت ی ثبت شکا ه،ی با عنوان ابالغ ییها امکی ( پ ییقضا

 .کنند یم ی و اقدام به کالهبردار وءاستفاده آن ها س  یاز ناآگاه

  یجعل یهاامک ی است از مردم خواست مراقب پ  کی الکترون  یهاهی ارسال ابالغ یبرا  هی قوه قضائ  یثنا تنها سامانه رسم  تی گفت: سا او

ارسال شده   نکی ل ق ی درخواست شده را از طر زی مبلغ ناچ یگفت: کاربران بدون آگاه انی لی جل  کالهبرداران با عنوان سامانه ثنا باشند.

را به   انی متقاض یشگرد مجرمانه، اطالعات کارت بانک نی با ا  یبری بدافزار است و مجرمان سا ک ی که  ی کنند درحال ی پرداخت م

البرز گفت: کاربران در صورت مواجهه با   ی فتا س ی پل سی رئ  .کنندی ها اقدام مآن  یاز حساب بانک رمجازی سرقت و اقدام به برداشت غ

  یهات ی به مرکز فور ۰۹۶۳۸۰با شماره  ای   www.Cyberpolice.irفتا به آدرس  س ی پل تی سا  قی مراتب را از طر ، یصفحات جعل

 فتا گزارش دهند.   سی پل یبری سا

 

 


