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   شناسنامه در ثنا سلایر  ریی شناسنامه در سامانه ثنا | تغ سلایر

سلایر    ا مشکلب ین سامانه د به اهنگام وروی باشد اما بسیاری از افرا د رنامه مدر سامانه ثنا مستلزم وارد کردن شماره شناس ثبت نام

در  و  به صورت کامال غیر حضوریه های قوه قضائیه ی به ابالغ  ر مربوطی از اموه بسیار امروز ند.شناسنامه در ثنا روبه رو می شو

   می باشد.و احراز هویت و استفاده از خدمات دیگر آن ثبت نام در این سامانه . شرط مشاهده این ابالغیه ها انه ثنا انجام می شود سام

رود، پاسخ به  . همچنین نحوه بازیابی رمز ویم پرداخت رفع مشکل سلایر شناسنامه در ثنا خواهنحوه این مقاله به بررسی در ادامه  

صورت وجود هرگونه  آخری اخبار مرتبط خواهیم پرداخت. در   سنامه و  شناتغییر سلایر سوال شماره سلایر را چگونه وارد کنیم؟، 

 ت در ارتباط باشید. مشکل در این زمینه با کارشناسان مشور

 

 ورود سلایر شناسنامه راهنمای نحوه 

شود. برای ثبت نام در  خواسته می تی است که در بسیاری از ثبت نام های اینترنتی از افراد  ناسنامه از مشخصات با اهمی سلایر ش

برای وارد   محل مشخص شده به درستی وارد شود.  درمه ازم است سلایر شناسن الابی رمز عبور آن نیز ه ثنا و حتی برای بازی سامان 

 سلایر شناسنامه الزم است به نکات زیر توجه فرمایید. کردن صحیح  

  اشد که با اسلشف الفبا می ب رود و قدیم نوشته شده است. این سلایر حاوی یکی از حجدی سنامه های سلایر شناسنامه در صفحه اول شنا 

در ادامه نمونه ای از یک سلایر شناسنامه قرار داده  رقمی نیز درج شده است.  6در ادامه ی این سلایر یک عدد   شده است  جدا )/( 

 شده است. 

 د  347899/55

( در سمت راست   347899)  ی رقم  ۶عدد  ک ی )د( و   حرف در سمت چپ سلایر کی  مشخص است کهشناسنامه باال  در شماره سلایر 

شناسنامه   سلایر  یرقم ۶عدد  نی ا دی گونه است که شما تنها با نی شناسنامه در ثنا به ا  نوشته شده است. نحوه وارد کردن سلایر سلایر

شناسنامه   وارد کردن حروف سلایر  ا ی  یبه وارد کردن شماره دو رقم یازی ن  ی. به عبارت نمایید ثنا وارد ه ( را در سامان 347899 یعن ی )

 .ستی )حرف د( ن 

در صفحه اول و دوم شناسنامه در سمت   دی کن  ی. همانطور که مشاهده مدی کن  یرا مشاهده م یم ی شناسنامه قد ک ی  ری ز ر ی تصو در

شناسنامه در   باشد که نحوه وارد کردن سلایر  یم یمی قد یشناسنامه ها عدد درج شده است که همان شماره سلایر  ک ی راست آن 

 . ندی شناسنامه را وارد نما سلایر  ی رقم ۶د شماره ی گونه است که افراد با نی سامانه ثنا ا

 

 ح 1

  ری صفحه اول شناسنامه شما نوشته شده است. به تصو نیی شناسنامه در پا شماره سلایر  د،ی هست  دی اسنامه جد شن   صورتی که دارای رد

را وارد    دی جد ی شناسنامه ها  سلایر ی رقم  ۶تنها شماره  ستی شناسنامه در سامانه ثنا ، کاف وارد کردن سلایر  ی. برا دی دقت کن  ری ز

 . دیی نما

 ح 2

 

 علت بروز خطای سلایر شناسنامه در سامانه ثنا

مواجه  شناسنامه در سامانه ثنا  سلایر  ی است که با خطا نی ا دی ا ی ب  شی از افراد پ  ی بعض یکه ممکن است برا  ی جی از مشکالت را یکی 

ممکن است   زی اوقات ن  یمشکل حل شود و گاه  نی ا یبه راحت  یمتنوع است و ممکن است گاه  اری اتفاق بس نی شوند. علت بروز ا

 مشکل از خود سامانه باشد. 

 ح 3

Commented [mk1]:  



  ی ثبت نام استفاده م یهوشمند برا یها ی باشد که شما از گوش نی تواند به علت ا یشناسنامه در سامانه ثنا م سلایر  ی علت بروز خطا

 .ستی سامانه ن   یبرا یی شود قابل شناسا  یم پی هوشمند شما تا یگوش دی که از صفحه کل ییو کاراکترها دی کن 

شناسنامه    سلایر ی شناسنامه در ثنا باشد. به طور مثال شما عدد دو رقم اوقات هم ممکن است مشکل از نحوه وارد کردن سلایر  یگاه

 .دی کن  ی م پی تا ، شناسنامه را در هنگام وارد کردن سلایر بوط به سلایرحرف مر  ای  دی کن  یرا وارد م

 

 

 مشکالت سامانه ثناانواع 

شما بعد از روبرو شدن با   ل،ی دل نی برقرار است. به هم یمدت کوتاه ی در سامانه ثنا برا یقطعساعت های اوج ترافیک معموال  در

  تی باز نشدن سا ی رفع خطا یها. اگر مشکل شما برطرف نشد روش دی شو  تی مجددا وارد سا ،یبعد از مدت کوتاه دی توان یم امی پ  نی ا

 :دی ری بکار بگ م،ی کرد انی ب  ر ی ابالغ را که در بخش ز

 

 .دی رمز عبور را انتخاب کن  یاب ی باز دی با ، در سامانه ثنا، فراموش کردن رمز عبور باشد یقطع  لی دل اگر •

  قای کارت شما مشکل دارد. دق م ی س اد،ی به احتمال ز د؛ی نکرد افت ی در ثنا را در تی بعد از احراز هو امکی هم که پ  یصورت  در •

  نی ا دی بتوان  دی شا شخوانی حال، شما با مراجعه به دفاتر پ   نی اتفاق ناگوار وجود دارد.با ا نی ا  ی برا یلی که چه دل ستی مشخص ن 

 .دی مشکل را برطرف کن 

 یکی که هنوز نتوانسته اند مشکالت ورود به سامانه ابالغ الکترون  یآن دسته از افراد  یفاکس و کروم برا  ری کردن فا بروز •

 است.  ی را رفع کنند، الزم و کاربرد

 

 مانه ثناالیل باز نشدن ساد

 سنامه وارد کردن اشتباه سلایر شنا

ر این  ثبت نام دو یا  موجب اختالل در ورود  اسنامه در ثنا می تواند مشکل سلایر شن همانطور که در این مقاله اشاره شده است، 

شناسنامه  رقمی مشخص شده در  6عدد  سلایر شناسنامه تنها کافی است به  سامانه شود. بنابراین دقت داشته باشید که در کادر مربوط

 اسلش و حروف الفبا نمی باشد. ن حتیاجی به وارد کردخود را وارد نمایید  ا 

 

 ن صفحه مرورگر کوچک بود

  شی که صفحه نما ل ی موبا یها از مدل  ی . در بعضدی شوی خود وارد م  لی است که با موبا نی ابالغ ا ت ی از مشکالت باز نشدن سا یکی 

 .دی خود در ثنا شو یوارد حساب کاربر  دی توان ی و نم دهدی ثنا ارور م تی دارند، سا یکوچک

 . دی کن  کی ” کلDesktop Site”  ای و  وتری در کامپ  شی نما ینهی گز ی بر رو دی ثنا با تی ثنا: به هنگام ورود به سا ی خطا رفع

 

 سخه قدیمی مرورگر استفاده از ن 

 دی توان ی و نم دهدی ثنا ارور م تی باشد، سا یمی قد یهاثنا از نسخه  تی باز کردن سا یلپتاپ و تبلت شما برا  ای و   لی اگر مرورگر موبا

به روز مرورگر   یهااست که از نسخه  نی ا م،ی کن ی رفع مشکل ورود به ثنا م یکه برا  یی: راهنماسامانه ثنا  یخطا   رفع  .دی وارد آن شو

 ابالغ به حداقل برسد.  تی باز نشدن سا ی تا احتمال خطا دی خود استفاده کن 

 

 در سامانه ثنا 1196ی کد خطا 



در کنار  .شود یشما مربوط نم یبه مشکل حساب شخص ن،ی است. بنابرا یدر سامانه ثنا به علت اختالل سرور مرکز  1196  یخطا 

در سامانه ثنا بوده که   1196کد  یابالغ، خطا  تی ورود به سامانه ثنا و مشکل باز نشدن سا یهااز انواع خطا یکی شناسنامه،  سلایر

  نی شوند. در ا ی سامانه ثنا، با آن مواجه م یکی الکترون  هی خود و مشاهده ابالغ  یورود به حساب کاربر ی کاربران، در تالش برا یگاه

  1196ورود کد  ی رفع خطا ی توان برا  یو چگونه م  ستی در سامانه ثنا چ 1196کد   ی گردد که خطا ی مطرح م ل،سوا نی صورت، ا

 در سامانه ثنا اقدام نمود؟ 

  هی قوه قضائ   یاختالل در سرور مرکز است که به علت  ییدر سامانه ثنا، خطا 1196کد  یگفت، خطا  دی پاسخ به سواالت فوق، با در

ورود،    یخطا   نی رفع ا یبرا ، یشود که متقاض یم ه ی توصفرد در سامانه ثنا ندارد.   یبه حساب کاربر  یارتباط ن،ی رخ داده و بنابرا

تواند با مراجعه   یم یدر صورت عدم رفع مشکل، متقاض ت،ی شود. در نها تی ت، کمتر است، وارد سای سا ک ی که تراف ییها در ساعت 

 .دی ورود اقدام نما  ی خطا نی رفع ا ی برا ،ییقضا  کی از دفاتر خدمات الکترون  یکی به 

 

 

 ثنا سامانه خبار مرتبط با ارین آخ

 ند. نا باشن مراقب کالهبرداری با ترفند سامانه ث براکار

 ییهاامکی ( پ یقضائ  کی سامانه ثنا )سامانه ثبت نام الکترون  ینترنت ی ا یاظهار داشت: کالهبرداران با جعل نشان  انی لی سرهنگ رسول جل

آنها  یکاربران ارسال کرده و از ناآگاه یبرا ی جعل نکی در سامانه و سود سهام و امثال آن با ل تی ثبت شکا ه،ی با عنوان ابالغ

 .کنندیم  ی سوءاستفاده و اقدام به کالهبردار

بدافزار   ک ی که  ی در حال کنند ی ارسال شده پرداخت م نک ی ل قی درخواست شده را از طر زی مبلغ ناچ یافزود: کاربران بدون آگاه یو

از حساب   رمجازی را به سرقت و اقدام به برداشت غ انی متقاض یشگرد مجرمانه، اطالعات کارت بانک نی با ا ی بری ان سااست و مجرم

  ست،ی وجه ن  ز ی به وار ازی وجه ن   چی به ه ،یمشاهده ابالغ قضائ   ی بوده و برا نکی سامانه ثنا، فاقد ل  یاصل امکی پ  .کنندیها مآن یبانک

ثبت نام   https://sana.adliran.irاز آن در سامانه ثنا به آدرس  شی که پ  شود ی ارسال م ی افراد یبرا  کی هرچند که ابالغ الکترون 

 اند. کرده

 

 د زندانی می شوید. نرم افزاری که اگر نصب نکنی 

ه  دهند امی فرد پ  نکهی بر ا یمبن  کنند،  یم افت ی را در ییهاامی شده که کاربران پ  دهی مانند واتساپ د ییهارسانام ی به خصوص در پ  رای اخ

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

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

ناموفق بوده   ی به و ییکه سه بار ابالغ قضا شودی متذکر م ی به و یقربان  شتری ارعاب ب  ی فرد کالهبردار در خاتمه برا  کند. تی را رعا

خود را   ی به طور کامل خونسرد اهامی پ  نگونهی در مواجهه با ا زی الزم است که هموطنان عز  شد.  دجلب خواه ی در مرحله بعد نیبنابرا

محکوم شود، امکان   ابای موفق نباشد و فرد غ یی کشور اگر ابالغ قضا نی بر اساس قوان  حفظ کنند و چند نکته را مورد توجه قرار دهند؛

  یو  یآزاد  نی همچن  شودینم عی ضا  یاز و  یعرض را خواهد داشت و حقمجدد به پرونده( در مرجع هم  یدگی )رس  یدرخواست واخواه

 نی بر نصب نرم افزار را جدی نگیرید.ب یام ها مان این قبیل پ بنابراین به هیچ عنو سلب نخواهد شد.  یقانون  فات ی تشر تی با رعا زی ن 

 

 خالصه مطالب 

سلایر شناسنامه در ثنا به وارد   ر شده در کادر مربوطثنا پرداختیم. همانطور که ذکشکل سلایر شناسنامه در م در این مقاله به بررسی 

رد کردن حروف و اسلش نمی باشد. در صورتی که  را وارد نمایید و نیازی به وای سلایر شناسنامه خود رقم 6ماره  تنها کافی است ش

ردی مانند؛ تعویض مرورگر خود از  وامی توانید مرود روبه ور شدید نامه در زمان ثبت نام و وجز سلایر شناسبا خطایی به  

د دیگری که  و موار 1196د فع خطای کعات خلوت تر که ترافیک اینترنتی کمتر باشد، رم، استفاده از سایت در ساروفایرفاکس به ک

ینه با کارشناسان مشورت در  ال در این زمحان نمایید. در صورت وجود هرگونه سوسی قرار گرفته اند را امت در این مقاله مورد برر

 ارتباط باشید. 



 

 


