
با راه اندازی درگاه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه با نام سامانه ثنا، انجام امور قضایی از جمله اطالع از ابالغیه ها به 

صورت غیر حضوری و بدون نیاز به مراجعه به شعب دادگستری انجام میگیرد. افراد برای دسترسی به این سامانه الزم 

اینترنتی را طی کنند تا بتوانند از خدمات این سامانه بهره کافی را ببرند. حال آنکه است ابتدا مراحل ثبت نام و احراز هویت 

در بسیاری از موارد، افراد به دالیل متعدد نظیر جا به جایی محل سکونت، خطا در مراحل نخست ثبت نام، تعویض شماره 

اگرچه فرآیند ثبت نام و ویرایش پروفایل در ثنا میشوند.  ویرایش اطالعات در سامانه ثناتلفن همراه و دالیل دیگر ملزم به 

فرآیندی آسان است اما الزم است در هنگام درج اطالعات دقت کافی به کار برده شود. از جهت اهمیت این موضوع در 

  .ادامه مطلب به مراحل ویرایش اطالعات در سامانه ثنا میپردازیم

  

 .کلیک کنید رهگیری بسته پستی با کد ملیبرای اطالع از نحوه 

  

 نحوه ویرایش اطالعات در سامانه ثنا

د نظیر نشانی محل سکونت دچار خطا شده اید و یا اگر اطالعات شخصی اگر در وارد کردن صحیح اطالعات شخصی خو

شما تغییر یافته است، با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه "سامانه ثنا" می توانید با کمترین اتالف وقت و 

وه ویرایش اطالعات در سامانه ثنا بدون نیاز به مراجعه حضوری اقدام به ویرایش پروفایل در ثنا نمایید. برای اطالع از نح

 .راهنمای گام به گام زیر را دنبال کنید

را در نوار جستجوی مرورگر خود جستجو کرده و وارد صفحه  "sana.adliran.ir" در اولین گام، نشانی سایت ثنا ️✔  

  .اصلی سامانه ثنا شوید

  .ییدسپس از منوی موجود، گزینه "تغییر اطالعات" را انتخاب نما ️✔  

  

https://mashwerat.com/%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://mashwerat.com/%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

با انتخاب گزینه تغییر اطالعات وارد صفحه زیر میشوید. پس از انتخاب موقعیت خود از بین گزینه های موجود در  ️✔  

باالی صفحه)شخص حقیقی ایرانی، شخص حقوقی و سمت قضایی(، کد ملی و رمز عبور خود را درج کرده و گزینه 

 ."مرحله بعد" را انتخاب کنید

مراحل فوق، وارد صفحه اصلی ویرایش اطالعات در سامانه ثنا میشوید که از مراحلی اعم از تغییر پس از طی  ️✔  

مشخصات شناسنامه ای، تغییر اطالعات تماس، اقامتگاه و غیره تشکیل میشود. اولین گام ویرایش پروفایل در ثنا، ویرایش 

 .مشخصات شناسنامه ای است

ین قسمت، شما تنها قادر به ویرایش اطالعاتی خواهید بود که کادر آنها فعال)به در ا :تغییر مشخصات شناسنامه ای ️✔  

رنگ سفید( می باشد و باقی اطالعات قابل ویرایش نمی باشند. در بخش اطالعات شناسنامه ای، کادر دین، محل تولد و 

 .وضعیت تاهل از جمله بخش های قابل ویرایش می باشند

ر ثنا، میتوانید حضورا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و نسبت به تغییر نام و یا برای تغییر نام خانوادگی د ��

 .نام خانوادگی خود در سامانه ثنا اقدام نمایید



[caption id="attachment_2020" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تغییر نام در ثنا

  

  .بخش شما تنها قادر به ویرایش شماره تماس تلفن تماس و نمابر خواهید بود با ورود به این :اطالعات تماس ️✔  

چنانچه قصد تغییر شماره تماس در ثنا را دارید، الزم است به بخش "تغییر اطالعات تماس" مراجعه نمایید. در ادامه  ��

 .نحوه تغییر شماره تماس در ثنا توضیح داده خواهد شد

  



 

  

در گام بعدی شما میتوانید جهت تغییر آدرس سامانه ثنا اقدام نمایید. در این بخش تمامی   :سامانه ثناتغییر آدرس  ️✔  

 .اطالعات محل سکونت نظیر منطقه شهرداری، کد پستی، شهر و استان و نشانی محل سکونت قابل ویرایش خواهند بود

  



 

  

شخصی، تصویر، تحصیالت، نام مستعار و شغل قابل تغییر در این بخش اطالعاتی مانند: امضای  :سایر اطالعات ️✔  

 .هستند

  



 

  

در صورت تمایل در خصوص ویرایش امضای شخصی و یا تصویر خود میتوانید با پرداخت وجه تعیین شده و احراز  ��

 .ت در ثنا نماییدکارگزاری معرفی شده در سایت ثنا)مطابق تصویر زیر(، اقدام به ویرایش اطالعا 4هویت آنالین، از طریق 



[caption id="attachment_2024" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]احراز هویت ثنا

  

با انجام مراحل فوق در صورتی که قصد ویرایش رمز عبور و یا تغییر شماره تماس در ثنا را ندارید، میتوانید با کلیک  ️✔  

ت" که در پایین صفحه نمایان میباشد، اطالعات ویرایش شده را ذخیره و با بر روی کادر سبز رنگ " ویرایش اطالعا

 .انتخاب گزینه خروج از سمت چپ باالی صفحه اقدام به خروج از سایت نمایید

در ادامه جهت اصالح و ویرایش شماره تماس در ثنا، وارد منوی تغییر اطالعات تماس شده و  :تغییر اطالعات تماس ️✔  

 .لفن همراه و یا پست الکترونیک اقدام نماییدجهت ویرایش ت

جهت تغییر شماره تماس در ثنا، نخست الزم است بر روی عبارت" ارسال کد امنیتی برای موبایل" کلیک کنید و پس از  ��

دی که ثبت آن در کادر مربوطه" تایید کد امنیتی" را انتخاب نمایید. همچنین در این بخش میتوانید شماره تلفن همراه افرا

 .تمایل دارید ابالغیه های شما به آنها نیز اطالع داده شود ثبت نمایید



[caption id="attachment_2025" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ویرایش شماره موبایل در ثنا

  

  

اطالعات است. در این قسمت با درج یکی از روش های تغییر رمز عبور سامانه ثنا، اقدام از بخش تغییر  :تغییر رمز ️✔  

 .رمز عبور قبلی و وارد کردن رمز عبور دلخواه و سپس ثبت کد امنیتی، موفق به تغییر رمز عبور خود خواهید شد

آسان ترین روش برای تغییر رمز عبور سامانه ثنا، اقدام از طریق منوی موجود در صفحه اصلی سامانه ثنا و انتخاب  ��

 .عبور" است گزینه "تغییر رمز

  



[caption id="attachment_2026" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]تغییر رمز در ثنا

 ویرایش پروفایل در ثنا

همانطور که پیش از این به طور کامل توضیح داده شد، افرادی که تمایل به ویرایش اطالعات شخصی خود در سامانه ثنا 

می توانند به راحتی و با کمترین اتالف زمان اقدام به ویرایش اطالعات در  sana.adliran.irهستند، با ورود به سایت 

 :سامانه ثنا کنند. حال آنکه پیشنهاد میشود افراد در زمان ثبت نام و یا ویرایش پروفایل در ثنا نکات زیر را رعایت نمایند

  .سامانه ثنا در صورت امکان توسط رایانه شخصی انجام شودپیشنهاد میشود فرآیند ثبت نام و یا ویرایش اطالعات در  ✅  

  .دقت کنید که زبان کیبورد بر روی زبان انگلیسی تنظیم شده باشد ✅  

در صورت اتمام تاریخ انقضای رمز موقت، رمز جدید به صورت خودکار برای شما ارسال میشود. ) امکان ویرایش  ✅  

 .سایر اطالعات وجود دارد مدت انقضای رمز موقت( در قسمت ویرایش

پس از اتمام ویرایش اطالعات در سامانه ثنا، حتما با کلیک بر روی گزینه "خروج" در سمت چپ باالی صفحه از  ✅  

  .سامانه خارج شوید

برای تغییر نام خانوادگی در ثنا میتوانید به صورت حضوری به دفاتر خدمات اکترونیک قضایی مراجعه نموده و  ✅  

 .ییر این اطالعات اقدام نماییدجهت تغ

   



 . کلیک کنید مشاهده سوابق بیمه با موبایلبرای مطالعه نحوه 

  

 اخبار پیرامون

 «هشدار پلیس فتا به کابران فضای مجازی/پیامک سامانه ثنا لینک پرداخت وجه ندارد»

صورت گرفته گروهی از های وگو با اشاره به اینکه طبق بررسیرسول جلیلیان، رییس پلیس فتای استان البرز، امروز گفت

سامانه ثنا )سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی( پیامک هایی با عنوان ابالغیه، ثبت  کالهبرداران با جعل نشانی اینترنتی

ارسال کرده اند، گفت: نباید اجازه بدهیم از نا   لینک جعلی برای کاربران  و امثال آن با  شکایت در سامانه و سود سهام

دهیم. این مقام مسؤول با اشاره به اینکه کاربران مبالغ ء استفاده صورت بگیرد؛ اجازه کالهبرداری نمیآگاهی مردم سو

شوند، افزود:پرداخت از طریق لینک تله است که ناچیز درخواستی پیامکی را پرداخت کرده و طعمه کالهبرداران می

گیرد. وی با اشاره به اینکه با این تفاسیر برداشت ن قرار میاطالعات محرمانه کاربران ناآگاه مورد سوء استفاده کالهبردارا

غیرمجاز از حساب افراد صورت گرفته، اضافه کرد: شهروندان در جریان باشند که پیامک اصلی سامانه ثنا، فاقد لینک 

رای افرادی ارسال بوده و برای مشاهده ابالغ قضایی، به هیچ وجه نیاز به واریز وجه نیست، هرچند که ابالغ الکترونیک ب

 .اندثبت نام کرده sana.adliran.ir شود که پیش از آن در سامانه ثنا به آدرسمی

  

 «میلیون ریالي کالهبرداري سامانه ثنا 200عودت وجه »

رئیس پلیس فتا استان یزد از کشف پرونده کالهبرداری پیامک جعلی )ابالغیه الکترونیکی یا سامانه ثنا( و -خبرگزاری آریا

میلیون لایر به حساب شاکی توسط کارشناسان پلیس فتا این استان، خبر داد. به گزارش خبرگزاری آریا،  200عودت مبلغ 

ای اقدام به سرهنگ مرتضی ابوطالبی گفت: با پیگیری تخصصی کارآگاهان سایبری، شخصی ناشناس بصورت حرفه

د، شناسایی و مبلغ کالهبرداری شده به حساب شاکی عودت نموطراحی سایت و لینک جعلی سامانه ثنا و ابالغ قضایی می

های فنی معلوم شد فرد کالهبردار با ارسال پیامک داده شد. این مقام مسئول ادامه داد: برابر اظهارات شاکیان و بررسی

هده ابالغیه خود افراد را ترغیب به کلیک بر لینک جعلی و مشا« سامانه ثنا»حاوی یک لینک آلوده به بدافزار، تحت عنوان 

های کاربران دسترسی پیدا کرده و با دریافت اطالعات و در ازای واریز وجوه اندک کرده و از این طریق به تمامی پیامک

 .نمودندهای بانکی آنها، اقدام به فیشینگ و تخلیه حساب قربانیان میرمز کارت

  

 .کلیک کنیدبرای دریافت پی دی اف کامل مطالب این صفحه، 

  

 خالصه مطلب

پس از معرفی درگاه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه با نام سامانه ثنا، انجام امور قضایی اللخصوص دریافت ابالغیه ها به 

صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن امکان پذیر شد. افراد اعم از شاکی، متهم و یا وکیل میتوانند با ثبت نام در 

موجود و ابالغیه ها آگاهی یابند. در مواردی افراد پس از انجام روند ثبت نام، متوجه خطا در  این سامانه از اطالعیه های

هستند.  ویرایش اطالعات در سامانه ثنابرخی اطالعات وارده میشوند. در این موارد و یا به هر دلیلی که افراد خواستار 

میتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به ویرایش پروفایل خود کرده و اطالعات شخصی خود را در صورت تغییر 

بروزرسانی نمایند. در مقاله فوق به طور کامل مراحل ویرایش پروفایل در ثنا توضیح داده شده است. در صورت وجود 

https://mashwerat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/
https://mashwerat.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/


شناسان مشورت تماس حاصل فرمایید. همکاران ما همه روزه آماده سوال، میتوانید از طریق شماره مندرج، با کار

 .پاسخگویی به سواال شما عزیزان هستند
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