
، به 1395از جمله دغدغه های افرادی است که به تازگی در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند. از سال تغییر رمز شخصی ثنا 

منظور تسهیل انجام امور قضایی و کاهش مراجعه حضوری به شعب دادگستری، درگاه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه با 

که پیش از این توسط مامورین ابالغ و به صورت اوراق قضایی انجام میگرفت، نام سامانه ثنا راه اندازی شد تا تمام اموری 

با ابالغیه ها و خدمات الکترونیک جایگزین شوند. همه افراد اعم از شاکی، متهم و یا وکیل با ثبت نام در این سامانه میتوانند 

ن نیاز به مراجعه حضوری آگاه شوند. پس از آرای صادره و یا ابالغیه های مربوط به خود در کمترین زمان ممکن و بدو

رقمی، برای ورود به سامانه در اختیار شما قرار می گیرد. افراد عموما پس  10از ثبت نام و احراز هویت اینترنتی، رمزی 

 از ورود به سامانه، برای افزایش امنیت و یا سهولت در یادآوری رمز، اقدام به تغییر رمز شخصی ثنا میکنند. در ادامه

 .مطلب مراحل تغییر رمز موقت ثنا به صورت کامل توضیح داده شده است

  

 .ک کنیدکلی ثبت چک در سامانه صیادبرای اطالع از نحوه 

  

 نحوه تغییر رمز شخصی ثنا

با راه اندازی درگاه خدمات الکترونیکی قوه قضایی، سامانه ثنا، افراد اعم از متهم، وکیل و یا شاکی برای انجام امور 

قضایی، نیازی به مراجعه حضوری به شعب دادگستری ندارند و با کمترین اتالف وقت و هزینه میتوانند ابالغیه ها و آرای 

ره را در پنل کاربری خود در سامانه ثنا مشاهده و اقدامات الزم را به انجام برسانند. برای دسترسی به سامانه ثنا ابتدا صاد

رقمی با  10الزم است مراحل ثبت نام و احراز هویت به صورت اینترنتی انجام شود. پس از طی مراحل الزم، رمزی 

رقمی ثنا وارد پنل کاربری خود شوند. اما نکته حائز اهمیت این  10د ملی و رمز عنوان کد ثنا ارائه میشود تا افراد با درج ک

 10است که افراد عموما در اولین فرصت، اقدام به تغییر رمز شخصی ثنا می نمایید زیرا رمز در نظر گرفته شده، عددی 

  .رقمی است که به خاطر سپردن آن ممکن است کمی دشوار باشد

  .دلیل حساسیت اطالعات قضایی، به صورت دوره ای اقدام به تغییر رمز شخصی ثنا نماییدپیشنهاد میشود به  ��

  مراحل تغییر رمز شخصی ثنا

را در کادر جستجوی مرورگر خود، درج و وارد صفحه اصلی  "sana.adliran.ir" در گام اول، نشانی سامانه ثنا ✅

 .سامانه ثنا شوید

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af/
https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%da%86%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af/
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 [caption/]تغییر رمز شخصی ثنا

  

سپس به منظور تغییر رمز شخصی ثنا، از منوی موجود در صفحه اصلی، بر روی گزینه " تغییر رمز عبور" کلیک  ✅

 .کنید

ب کرده و پس در این صفحه، نخست سمت خود را از بین شخص حقیقی ایرانی، شخص حقوقی و یا سمت قضایی انتخا ✅

  .رقمی (، بر روی عبارت "مرحله بعد" کلیک کنید 10کد ثنا ) رمز   از ثبت کد ملی و

  



 

رقمی به شماره همراه ثبت شده در سامانه ثنا ارسال میشود. کد ارسال  6در گام بعدی تغییر رمز شخصی ثنا، کد موقت  ✅

 .ماییدشده را در کادر مربوطه درج و بر روی گزینه "ورود" کلیک ن

  

با ورود به این صفحه الزم است رمز عبور فعلی، رمز عبور جدید)همچنین تکرار مجدد آن( و کد تصویر امنیتی را در  ✅

کادر های مربوطه وارد و گزینه "تغییر رمز عبور" را انتخاب کنید. حال تغییر رمز شخصی ثنا با موفقیت انجام شده است 

  .خود به سامانه ثنا، از رمز عبور جدید استفاده نماییدو میتوانید در دفعات بعدی مراجعه 



 

  

 تغییر رمز شخصی ثنا در حالت فراموشی

همانطور که پیش از این توضیح داده شد، پس از ثبت نام و احراز هویت در درگاه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه " سامانه 

میشود تا با هر بار مراجعه، با ثبت کد ملی و کد ثنا به پنل  رقمی به عنوان رمز عبور موقت به افراد ارائه 10ثنا" رمز 

کاربری خود دسترسی پیدا کنند. اما گاها افراد کد ثنا و یا رمز عبور تغییر داده شده را فراموش میکنند و به دنبال روش های 

اصلی سامانه ثنا و در بازیابی و تغییر رمز شخصی ثنا هستند. تغییر رمز شخصی ثنا در حالت فراموشی، توسط سایت 

 .کوتاه ترین زمان ممکن انجام میشود. برای اطالع از مراحل بازیابی رمز شخصی ثنا این مطلب را تا انتها مطالعه نمایید

 نحوه تغییر رمز شخصی ثنا در حالت فراموشی

و وارد صفحه  را در نوار جستجوی مرورگر خود درج نموده "sana.adliran.ir" در گام نخست الزم است آدرس ✅

 .اصلی سامانه ثنا شوید



 

  

در کادر سمت راست صفحه نخست اطالعات خواسته شده اعم از: شماره ملی، تاریخ تولد، سریال شناسنامه، شماره  ✅

 .همراه، پست الکترونیک)اختیاری( و عدد تصویر امنیتی را وارد نموده و گزینه " ارسال کد فعال سازی " را انتخاب نمایید



 

  

پس از دریافت کد فعال سازی، به کادر سمت راست صفحه مراجعه نموده و کد فعالسازی ارسال شده به شماره همراه را  ✅

وارد نمایید. ) درج کد فعالسازی ارسال شده به پست الکترونیکی الزامی نمی باشد(. سپس با درج کد تصویر امنیتی، کادر 

 .عملیات تغییر رمز شخصی ثنا با موفقیت انجام گردید "دریافت رمز شخصی جدید" را انتخاب نمایید.

  



 

  

 .کلیک کنید نمایش شماره آخرین صاحب موبایل در سامانه همتابرای اطالع از نحوه 

  

 اخبار پیرامون

 « !مراقب لینک های مشکوک باشید »

ارسال میکنند و  کاربرانای را توسط پیامک به های جعلیگفت: کالهبرداران لینک بلوچستان و سیستان فتا پلیس رئیس

سامانه ثنا که  سپس با هدایت کاربر و مخاطب خود از حساب شخصی مبالغی را برداشت میکنند. سرهنگ کیخا گفت: پیامک

های ارسال میشود و به هیچ عنوان از شماره adl iran یاز سوی دستگاه قضایی برای مردم ارسال میشود، از سامانه

. او گفت: سامانه رسمی ثنا قوه قضاییه، به هیچ عنوان از مخاطب و کاربر خود وجه نقد شخصی ارسالی صورت نمیگیرد

در خواست نمیکند. رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان از کاربران فضای مجازی خواست اطالعات خود را از طریق 

 .های سایبری پلیس فتا تماس بگیرندمرکز فوریت ۰۹۶۳۸۰و یا با شماره تلفن  saiber police.ir سایت پلیس فتا به آدرس

 «تخصیص کد ثنا برای خیران با ثبت نام در سامانه های مشارکت قضایی»

زاده در ابتدای و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اسماعیل حسن اجتماعی به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت

این مجمع برگزار شد افزود: یکی از دالیلی  خیران اندیشی با مجمع خیرین سالمت کشور که با حضور جمعی ازنشست هم

خواهند به آنها خدمت کنند کردند این است که بزرگترین جامعه هدفی که میقضائیه را برای همراهی انتخاب  که خیران، قوه

شد شاید مسیر زندگی های قوه قضائیه قرار دارد که اگر اقدامات خداپسندانه و پیشگیرانه به موقع انجام میدر مسیر فعالیت

ه قضائیه اشاره کرد و گفت: یکی از مردمی در سند تحول قو هایکرد. وی به اهمیت مشارکتخیلی از بزهکاران تغییر می
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ها و های این قوه با مشارکتنهاد و خیران این است که مأموریتهای مردمدالیل قرار گرفتن قوه قضائیه در کنار سمن

ها و نهادهای مردمی و در اصطالح مردمی شدن در قانون اساسی و قوانین عادی کشور آمده است. وی از همه خیریه

نام کرده و پس از ثبت« های مردمی )سجام(مشارکت قوه قضائیه و سامانه مشارکت»های ت تا در سامانهنیکوکاران خواس

های اجتماعی ارسال کنند های خود را به منظور رفع مشکالت جامعه و کاهش آسیبدریافت کد ثنا و احراز هویت گزارش

های ها، گزارشمند مکانیزم است؛ با کددار شدن خیریهزیرا تحقق دستور رئیس قوه قضائیه برای رفع مشکالت خیران نیاز

 .گیردقضائی آنان در کمترین زمان ممکن رصد و مورد رسیدگی قرار می

  

  

 .کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف کامل این صفحه، 

  

 خالصه مطلب

با راه اندازی و معرفی درگاه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه با نام " سامانه ثنا" اشخاص حقیقی اعم از شاکی، متهم و وکیل 

و همچنین اشخاص حقوقی میتوانند بسیاری از امور قضایی خود را بدون نیاز به حضور و مراجعه به شعب دادگستری و 

کمترین اتالف وقت به انجام برسانند. پس از ثبت نام و احراز هویت در سامانه ثنا،  تنها با ورود به سامانه اینترنتی ثنا، با

رقمی به عنوان رمز عبور برای شما ارسال میشود. افراد عموما به علت دشواری در به خاطر سپردن این کد و  10کدی 

کنند، در مقاله فوق مراحل تغییر رمز می تغییر رمز شخصی ثناهمچنین حفظ امنیت اطالعات خود، در اولین فرصت اقدام به 

 .موقت ثنا و همچنین تغییر رمز شخصی ثنا در صورت فراموشی به طور کامل توضیح داده شده است
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