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 امکی ثنا با پ  ی شخص

در صورت فراموشی رمز ثنا روش های گوناگونی برای بازیابی آن وجود دارد. از جمله ساده ترین این روش ها می توان به اقدام به  

برای   انتخاب فراموشی رمز اشاره کرد. رمز شخصی سامانه ثنا در حقیقت رمزی است که بعد از ثبت نام در این سامانه سامانه ثنا و 

 ای استفاده از خدمات سامانه در حین حفظ حریم شخصی خود استفاده نماید.  شخص صادر می شود که بر

 نی ا ن،ی . همچن ذخیره می کندافراد را   یت ی و هو ی است که اطالعات فرد کی سامانه الکترون  کی سامانه ثنا  دی دان   یهمانطور که م

 ن،ی باشد. بنابرا یم یی قضا ی حضور  ری و استفاده از خدمات غ  هیی قوه قضا ک ی الکترون  یورود به درگاه ها ی برا یاصل  دی سامانه کل

  ه یی قوه قضا  کی الکترون  یتوانند به سامانه ها یرمز است که افراد م نی باشد و تنها با ا یم تی حائز اهم اری بسرمز عبور سامانه ثنا، 

زیابی رمز شخصی ثنا با پیامک، روش های  دسترسی داشته باشند. در ای مقاله به بررسی نحوه دریافت رمز ثنا با کد ملی، لینک با

بازیابی در صورت فراموشی رمز ثنا، آخرین اخبار مرتبط و اطالعاتی در این زمینه خواهیم پرداخت. در صورت تمایل به دریافت  

 اطالعات بیشتر در این خصوص با کارشناسان مشورت در ارتباط باشید. 

 

 راهنمای دریافت رمز ثنا

  ،آن هااز  ی شوند. در برخ یم  می شده اند، از نظر لزوم ثبت نام، به دو گروه تقس ی راه انداز ر،ی خا ی که در سال ها یدولت  ی سامانه ها

از امکانات سامانه، منوط به ثبت نام    یبهره مند گر،ی د ی که، در برخی حال است در  به ثبت نام نداشته  ازی استفاده از خدمات سامانه، ن 

  افت ی سامانه، منوط به ثبت نام در سامانه ثنا و در نی که استفاده از ا حی توض نی ؛ با در گروه دوم قرار دارد. سامانه ثنا، اشدب  ی در آن م

بوده که   ری به دو روش، امکان پذ ،یآن در صورت فراموش یاب ی رمز ثنا و باز افت ی باشد . ثبت نام در سامانه ثنا، نحوه در یرمز ثنا م

  :عبارتند از

  ی با در دست داشتن مدارک الزم برا دی با ان،ی ثنا، متقاض یرمز شخص  افتی در ی نا: در روش حضوررمز ث  افت ی در یروش حضور 

محل سکونت خود مراجعه   کی نزد یی از دفاتر خدمات قضا یکی شماره تلفن همراه و عکس، به  ،ییثبت نام ثنا، شامل مدارک شناسا

شخص   اری و رمز عبور را در اخت  ی نام کاربر ک ی اقدام کرده و  ،یثبت نام متقاض ی برا ،مدارک ی دفاتر، پس از بررس نی . اندی نما

 .باشد یسامانه ثنا م  یرمز عبور، همان رمز شخص نی دهند. ا یمراجعه کننده قرار م

ثنا، به آدرس   تی به سا دیبا ان،ی ثنا، متقاض ی رمز شخص افتی در  یحضور  ری رمز ثنا: در روش غ افت ی در یحضور  ری روش غ

sana.adliran.irنهی با استفاده از گز ،یقی شخص حقمربوط به ثبت نام  نهی گز قی از طر ه، ی ، مراجعه کرده و پس از انجام ثبت نام اول  

رمز ثنا اقدام    افتی در یالزم، برا نهی و پرداخت هز  تی سا نی در ا وی دی کردن عکس و و ودبرخط ، ارائه مدارک و آپل تی احراز هو

 . ندی نما

 

 نافراموشی رمز ث 

  ی ضرور ن،ی آنال ییآن و استفاده از خدمات قضا ت ی ورود به سا ی برا یسامانه ثنا، برا ی که رمز شخص م،ی داد حی توض پیش از این

الزم است که کاربران ثنا، رمز ثنا خود  بنابراین کاربران وجود نخواهد داشت،  یبه امکانات ثنا، برا یبوده و بدون آن، امکان دسترس

 .قرار ندهند  افراد غیره اری نموده و آن را در اخت  ادداشتی  ،یمطمئن  ی را در جا

.  ندی خود را فراموش نما یرمز ثنا ،یلی ثنا، بنابر دال تی از کاربران سا  یامکان وجود داشته که برخ نی وجود، همواره، ا نی ا با

سامانه بتوانند با چند   نی ثنا، کاربران ا ی رمز شخص یکه در صورت فراموش دهی گرد ین ی ب  شی ثنا، پ  ت ی امکان در سا نی ا ن،یبنابرا

قسمت، به   نی در ا ل،ی دل نی . به همکنندآن، اقدام  یاب ی و باز دی جد   یرمز ثنا افتی در ی کوتاه، برا ی احلکردن مر یروش ساده و با ط

 خواهیم پرداخت. رمز ثنا   یدر صورت فراموش  ،رمز  افتی نحوه در و آموزش تصویری حی توض

 

  

 



 امکی ثنا با پ  ی رمز شخص  افتی درروش اول: 

 ابتدا عبارت سامانه ثنا را در کادر جستجوی گوگل وارد نمایید.

 ر 1

 بر روی دومین سایت نمایش داده شده که مرتبط با سایت اصلی ثبت نام سامانه ثنا می باشد کلیک کنید. 

 ر 2

فراموشی رمز عبور که در صفحه با قفل نمایش داده شده است را انتخاب  برای بازیابی رمز در صورت فراموشی رمز ثنا، گزینه 

 نمایید و به این طریق وارد قسمت بازیابی رمز ثنا خواهید شد. 

 ر 3

در مرحله اول بازیابی رمز عبور ثنا شما باید اطالعات هویتی خود از قبیل کد ملی ، تاریخ تولد، سلایر شناسنامه، شماره تلفن هماره  

و مواردی از این دست را وارد نموده و در انتها گزینه ارسال کد فعال سازی را انتخاب نمایید. پس از آن به شماره تلفن همراهی در  

 یک کد جند رقمی ارسال می شود. ده است پیامکی مبنی بر سامانه ثبت ش

 ر 4

. سپس، عدد  دی که به تلفن همراهتان ارسال شده است را وارد کن  یکد فعال ساز  دی رمز عبور ثنا، شما با یاب ی بازدومین مرحله در 

 .دی کن  ک ی کل دی جد  یرمز شخص افت ی در نهی گز ی و رو  دیی را وارد نما ری تصو

 ر 5

دریافت رمز شخصی جدید کلیک نموده و رمز عبور شخصی خود را دریافت نمایید. پس از این رمز شما   پس از آن روی گزینه

 برای استفاده از خدمات سامانه ثنا همین رمز خواهد بود. 

 

 روش دوم: استفاده از سایت ابالغ قوه قضاییه 

 همانند روش قبلی ابتدا سامانه ثنا را در کادر مربوطه جستجو کنید.

 ر 1

 روی اولین سایت نمایش داده که مربوط به سامانه ابالغ الکترونیک قضتئیه است کلیک کنید. بر 

 ر 6

 .دی کن  کی ابالغ کل بانی و پشت  ی اصل ی از سامانه ها یکی  یرمز عبور، رو  یاب ی و باز  ییقضا کی ورود به سامانه ابالغ الکترون  یبرا

 ر 7

 . دی » رمز عبور خود را فراموش کرده ام « بزن  نهی گز ی رو  دی توان  یم د،ی رمز سامانه ثنا مواجه هست  ی اگر با مشکل فراموش

 ر 8

و   دی خود را وارد کن  ی در مرحله اول اطالعات شناسنامه ا دی باشد. شما با ی ثنا م یسامانه مانند، سامانه اصل نی رمز عبور در ا یاب ی باز

 . دی کن  افت ی را در ی دی جد ی رمز شخص   کی و  دی را در مرحله دوم وارد کن  ی . سپس کد فعال سازدی کن  افت ی در یکد فعال ساز  کی 

 ر 9

 

 دریافت رمز موقت سامانه ثنا



و رمز ثنا ، به    یرمز بعد از وارد کردن کد مل  نی شود. ا یسامانه شناخته م  نی رمز موقت سامانه ثنا، به عنوان رمز عبور دوم ا

معنا که اگر بعد از   نی ساعت اعتبار دارد؛ به ا ۲۴ر به طور موقت است و تنها رمز عبو نی شود. ا  ی م امکی شماره تلفن همراه شما پ 

 . دی کن  افت ی را در ی دی رمز عبور موقت جد ک ی  دی با د،ی وارد سامانه ثنا شو  دی اهساعت، شما مجددا بخو ۲۴

 

نکرده و   ریی حالت رمز موقت سامانه ثنا تغ نی شوند، در ا یساعت به سامانه ثنا وارد م  ۲۴ کی بار در  نی افراد چند زی اوقات ن  یگاه

  کی ساعت   ۲۴ نی ساعت اعتبار دارد و بعد از اتمام ا ۲۴را وارد کنند. در واقع، رمز عبور موقت ثنا تنها  یرمز عبور قبل دی افراد با

 .شود یشما ارسال م ی ابر دی رمز عبور جد

و   د ی به سامانه ابالغ وارد شو ست ی . کافدی کن  یاب ی آن را باز دی توان  ی ساعت، م ۲۴رمز موقت سامانه ثنا در طول  ی صورت فراموش در

 .دی را انجام ده ری مراحل ز

وارد کردن رمز عبور موقت   یعن ی وارد مرحله بعد  د،ی سامانه وارد کرد  نی خود را در ا  یو رمز عبور شخص ی کد مل نکه ی بعد از ا 

شود؛ اما اگر در   یم امکی کد به شماره همراه شما پ  ک ی ساعت از زمان ارسال کد موقت شما گذشته باشد، مجددا  ۲۴. اگر دی شو یم

ارسال   نهی گز ی رو د،ی رمز موقت سامانه ثنا مواجه هست  یو با مشکل فراموش د ی مراجعه کرد مانهسا  نی ساعت مجددا به ا  ۲۴طول 

 تا رمز موقت شما مجددا به شماره همراهتان ارسال شود.  دی کن  کی مجدد رمز موقت کل

 ر 10

 رمز ثنا یفراموشآخرین اخبار  

 میلیونی با لینک جعلی سامانه ثنا  450کالهبرداری 

  یدر پ  .شد ری دستگ کرد،یسامانه ثنا، اقدام به برداشت از حساب شهروندان م ی جعل نک ی ل یحاو  امکی کالهبردار که با ارسال پ  کی 

  450مبلغ   یقضائ  کی ناشناس با عنوان سامانه ابالغ الکترون  ینکی با ورود به ل نکهی بر ا یمبن  هی نفر از شهروندان زرند ک ی  تی شکا

  یفتا استان مرکز   سی موضوع در دستور کار کارشناسان پل یاز حسابش برداشت شده است بررس  رمجاز ی به صورت غ لایر ونی لی م

 .گرفت رارق

  20شدم که پس از ورود و پرداخت  شده،ی معرف  نکی وارد ل یارسال  امکی در پ  هی مشاهده ابالغ یدر اظهارات خود گفت: برا  یشاک

از حسابم برداشت   لایر ونی لی م  450ام، نکرده  افتی در یخدمات   نکهی خدمات سامانه ثنا، متوجه شدم عالوه بر ا افت ی در یبرا  هزار لایر

  ی مراجع قضائ  ل ی تحو یمراحل قانون  ر ی س یو برا  ری و دستگ ییفتا متهم شناسا   سی کارشناسان پل یو فن  ی اقدامات تخصص با  .شده است

 .بازگردانده شد یشده به حساب شاک  یشده و مبلغ کالهبردار

را باز نکنند. او   هاامکی موجود در پ  یهانک ی وجه ل چی از هموطنان خواست که به ه یاستان مرکز ی انتظام یفتا فرمانده  سی پل سی رئ 

و با    یدولت  یهاکه از سمت ارگان  ییهاامک ی پ  دی و توجه داشته باش دی ری بگ دهی نامعتبر را ناد یهاشده از سر شمارهارسال  یهاام ی گفت: پ 

 است.  نکی معتبر داشته و فاقد هرگونه ل یافرستنده   شودیکاربران ارسال م ی خاص برا یهدف

 

 نرم افزاری که اگر نصب نکنید زندانی می شوید! 

 

  امی فرد پ  نکهی بر ا یمبن  کنند،یم  افتی را در ییهاامی شده که کاربران پ   دهی مانند واتساپ د ییکای آمر یهارسانام ی به خصوص در پ  رای اخ

خود گذاشته    تی مامور یرا ناکام در اجرا  ی عدم حضور صاحبخانه و یمراجع کرده ول ییابالغ قضا یدهنده مامور پست است و برا 

آن در ادامه ارسال شده است تا اطالعات پرونده   ل ی را نصب کند که فا یشن ی کی که اپل خواهدیم یام خود از قربان ی در ادامه پ  ی است، و

ناموفق   ی به و ییکه سه بار ابالغ قضا شودی متذکر م ی به و یقربان  شتری ارعاب ب  ی الهبردار در خاتمه براکند.فرد ک ت ی خود را رعا

 .شد د جلب خواه ی در مرحله بعد نی بوده بنابرا

 



خود را حفظ کنند و چند نکته را مورد توجه قرار   یبه طور کامل خونسرد  هاامی پ  نگونهی در مواجهه با ا زی است که هموطنان عز الزم

  دهند؛

مجدد به پرونده(   یدگی )رس یمحکوم شود، امکان درخواست واخواه ابای موفق نباشد و فرد غ ییکشور اگر ابالغ قضا نی بر اساس قوان 

  سلب نخواهد شد.  یقانون  فاتی تشر تی با رعا زی ن  ی و  یآزاد نی همچن  شودینم عی ضا  یاز و  ی عرض را خواهد داشت و حقدر مرجع هم

نرم افزار   وجهچی فراجا گزارش دهند و البته به ه  ای  هیی مردم در صورت مشاهده مورد مشابه، مراتب را به حفاظت اطالعات قوه قضا

 را نصب نکنند. امی پ  نی مخرب همراه ا

 

 خالصه مطالب 

ثنا است؛ اما   ی به رمز عبور شخص ازی ن  هیی قوه قضا  یحضور ری و غ یکی استفاده از تمام خدمات الکترون  یبا وجود آن که برا 

و    یرمز شخص یاب ی باز یبرا یمختلف ی روش ها رای است. ز یاب ی قابل باز ی ندارد و به سادگ یت ی رمز ثنا چندان اهم یفراموش  مشکل

به   امکی ثنا با پ  ی رمز شخص افتی و در ی رمز ثنا با کد مل افتی در ی مقاله به بررس نی ا روجود دارد. د  دی جد ی رمز شخص  افتی در

 . دی با کارشناسان مشورت در ارتباط باش نه ی زم نی . در صورت وجود هرگونه مشکل در امی و گام به گام پرداخته ا  یری صورت تصو


