
 {}راىنما گام بو گام 1041ثبت نام سيام عدالت در سجام 

خْد سا  ثبت نام سيام عدالت در سجام افشادی کَ لصذ داسًذ دس عاصهاى تْسط فؼالیت کٌٌذ تایذ هشاحل

دس اختیاس کاستشاى لشاس داسد. ؽوا تشای تکویل  sejam.ir تکویل کٌٌذ. ایي عاهاًَ تَ آدسط الکتشًّیکی

فشآیٌذ ثثت ًام خْد دس تْسط تایذ هشاحل صیادی هاًٌذ احشاص ُْیت ّ دسیافت کذ تْسعی سا طی کٌیذ ّ دس 

 .آى کلیَ اطالػات خْد سا دلیك ّاسد کٌیذ

پیؼ اص ایي، خشیذ ّ فشّػ عِام دس عاصهاى تْسط کؾْس تَ صْست حضْسی اًجام هی ؽذ؛ اها تؼذ اص 

تا تصْیة لْاًیٌی دس حْصٍ تاصاسُای هالی ایي فشآیٌذ تَ صْست الکتشًّیکی ؽذ. ثثت ًام دس  1831عال 

شیذ ّ فشّػ کاال ّ عاهاًَ عجام تاػث هی ؽْد کَ ؽوا تذّى هحذّدیت صهاًی ّ هکاًی تتْاًیذ دس آى تَ خ

 .اّساق تِاداس تپشداصیذ

دس حال حاضش ؽوا هی تْاًیذ اص طشیك هْتایل، کاهپیْتش ّ لپ تاپ ّاسد عاهاًَ عجام ؽْیذ ّ ثثت ًام 

خْد سا ؽشّع کٌیذ. تشای تکویل فشآیٌذ ثثت ًام خْد تایذ هذاسکی سا تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽیذ کَ جِت کغة 

تواط  9099075307 تْاًیذ تا هؾاّساى هؾْست تَ ؽواسٍ تلفي اطالػات تیؾتش دس ایي هْسد هی

 .حاصل ًواییذ

 sejam.ir نحوه ثبت نام در سامانو سجام

ؽوا تشای ثثت ًام دس عِام ػذالت تایذ دس عاهاًَ عجام ػضْ ؽْیذ کَ اهکاى ثثت ًام دس آى تَ صْست 

ام دس عاهاًَ عجام تَ صْست آًالیي ّ غیشحضْسی ّجْد داسد. ایي کاس تاػث ؽذٍ تا پشّعَ ثثت ً

چؾوگیشی کاُؼ یاتذ؛ تٌاتشایي کلیَ هتماضیاًی کَ لصذ داسًذ دس تاصاس تْسط فؼالیت ّ عِام ػذالت خْد 

سا تشای  ثبت نام سيام عدالت در سجام سا دسیافت کٌٌذ تایذ دس ایي عاهاًَ ًام ًْیغی کٌٌذ. دس اداهَ هشاحل

 :ؽوا تَ صْست تصْیشی تیاى هی کٌین

سا جغتجْ کٌیذ ّ ّاسد صفحَ اصلی عاهاًَ  sejam.ir دس هشّسگش عیغتن خْد آدسط ایٌتشًتی❇  

 .عجام ؽْیذ

https://www.sejam.ir/


 

 .گضیٌَ ُای هْجْد گضیٌَ ثثت ًام عاهاًَ عجام سا اًتخاب کٌیذ دس صفحَ اصلی عاهاًَ عجام اص تیي  ❇

 .کلیک کٌیذ ثثت ًام ّام تاصًؾغتگاى تاهیي اجتواػی جِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/


 

هی ؽْد کَ تایذ آى ُا سا تَ صْست دس ایي هشحلَ لْاًیي ثثت ًام دس عاهاًَ عجام تشای ؽوا ًوایاى   ❇

 .کاهل هطالؼَ کشدٍ ّ گضیٌَ هتْجَ ؽذم سا فؼال کٌیذ تا ّاسد هشحلَ تؼذ ؽْیذ



 

م عِام ػذالت دس عجام ًوایاى هی ؽًْذ کَ تشای ؽشّع دس ایي هشحلَ، گام ُای ؽوا تشای ثثت ًا  ❇

 .فشآیٌذ آى ُا دس پاییي صفحَ سّی گضیٌَ ثثت ًام دس عجام کلیک کٌیذ



 

ٌیذ ّ گضیٌَ دسیافت کذ تاییذ سا فؼال ؽواسٍ تلفي ّ کذ اهٌیتی خْد سا دس کادس هؾخص ؽذٍ ّاسد ک  ❇

 .کٌیذ

 .هشاحل آى کلیک کٌیذ  ّ اًَ ثٌاّیشایؼ اطالػات دس عاه تشای

https://mashwerat.com/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d9%86%d8%a7/


 

سلوی تَ ؽواسٍ هْتایل ؽوا اسعال هی ؽْد کَ تایذ آى سا دس صفحَ هؾخص  ۵حاال یک کذ تاییذ   ❇

سلوی حذّد یک الی دّ  ۵کَ صهاى دسیافت کذ تاییذ  ؽذٍ ّاسد کٌیذ ّ دس ًِایت ًیض تاییذ سا تضًیذ. دلت کٌیذ

 ۲دلیمَ اعت ّ ؽوا تشای دسیافت آى تایذ ؽکیثایی کٌیذ؛ اها دس تشخی هْالغ هؾاُذٍ ؽذٍ اعت کَ تؼذ اص 

 .سلوی اسعال ًؾذٍ اعت دس ایي هْسد هی تْاًیذ اص هؾاّساى هؾْست کوک تگیشیذ ۵دلیمَ ًیض کذ تاییذ 

ذٍ اص ؽوا اطالػات فشدی ّ ُْیتی هی خْاٌُذ کَ تایذ ُوَ آى ُا سا تَ دلت دس پٌجشٍ جذیذ تاص ؽ  ❇

 .تکویل کٌیذ ّ دکوَ تاییذ/اداهَ هشحلَ تؼذ سا کلیک ًواییذ



 

دس ایي هشحلَ ؽوا تایذ اصیل یا ًوایٌذٍ تْدى خْد سا هؾخص کٌیذ. اگش ثثت ًام دس عاهاًَ عجام سا   ❇

ي صْست گضیٌَ ًوایٌذٍ سا کلیک ًواییذ. دس تشای خْدتاى اًجام هی دُیذ اصیل سا کلیک کٌیذ؛ دس غیش ای

 .اداهَ ًیض ؽشایظ ًوایٌذگی سا هطالؼَ کٌیذ ّ گضیٌَ اداهَ/هشحلَ تؼذ سا کلیک کٌیذ

 .کلیک کٌیذ اتالغیَ جذیذ دس عاهاًَ ثٌا جِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

https://mashwerat.com/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d9%86%d8%a7/


 

یشٍ سا دسج کٌیذ. دلت کٌیذ کَ دس دس کادسُای هؾخص ؽذٍ تایذ اطالػاتی هاًٌذ هحل عکًْت ّ غ  ❇

 .ایي هشحلَ تایذ کلیَ گضیٌَ ُایی کَ عتاسٍ داس ُغتٌذ سا تکویل کٌیذ تا ّاسد هشحلَ تؼذی ؽْیذ



 

کَ دس آى ًْؽتَ ؽذٍ اعت اگش کذ عِاهذاسی ًذاسیذ  دس ایي جا تشای ؽوا اػالهیَ ای ًوایاى هی ؽْد  ❇

سّی گضیٌَ تاییذ/اداهَ گام تؼذی کلیک کٌیذ. حال اگش ؽوا کذ عِام داسی داؽتَ تاؽیذ تؼذ اص فؼال کشدى 

ػثاست هتْجَ ؽذم تایذ آى سا دس کادس هؾخص ؽذٍ دسج کٌیذ ّ ّاسد هشحلَ تؼذی ؽْیذ، دس غیش ایي 

 .ّ گضیٌَ تاییذ/هشحلَ تؼذ سا کلیک کٌیذصْست کادس سا خالی گزاؽتَ 



 

 .دس ایٌجا تشای ؽوا عْال ُایی ًوایؼ دادٍ هی ؽْد کَ تایذ آى سا هطالؼَ کشدٍ ّ جْاب دسعت دُیذ  ❇

 .کلیک کٌیذ تغییش سهض ؽخصی ثٌا دس حالت فشاهْؽی سهض چگًَْ اعت؟ تشای اطالع اص

https://mashwerat.com/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%ab%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%da%86/


 

تؼذ اص ػثْس اص ایي عْاالت ّاسد هشحلَ جذیذی خْاُیذ ؽذ کَ دس آى جا اص ؽوا اطالػات حغاب   ❇

تاًکی سا هی خْاٌُذ تایذ کلیَ گضیٌَ ُا سا تکویل کٌیذ ّ دکوَ رخیشٍ سا فؼال ًواییذ. دلت کٌیذ کَ دس ایي 

کٌٌذٍ دس عاهاًَ تاؽذ ّ ؽواسٍ حغاب فشد دیگشی سا ثثت جا ًام داسًذٍ حغاب تاًکی تایذ فشد ثثت ًام 

 .ًکٌیذ



 

تؼذ اص دسج اطالػات تاًکی یک صفحَ تشای ؽوا ًوایؼ دادٍ هی ؽْد کَ دس آى جا کلیَ اطالػات   ❇

سا ًؾاى هی دُذ. حال دس صْست تاییذ ُوَ آى ُا سّی گضیٌَ تاییذ/اداهَ گام تؼذی  تاًکی کَ ثثت کشدیذ

 .کلیک کٌیذ



 

تاییذ هی کٌن، اداهَ گام »حاال اگش کلیَ اطالػاتی کَ تْعظ ؽوا ثثت ؽذٍ تاؽٌذ، دسعت ُغتٌذ گضیٌَ   ❇

 .سا کلیک کٌیذ« تؼذی

 .کلیک کٌیذ عاهاًَ ثثت ًام کذ یکتا هغکي تشای ّسّد تَ

https://mashwerat.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%af-%db%8c%da%a9%d8%aa%d8%a7-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86/


 

تایذ آى سا تَ دلت هطالؼَ کشدٍ ّ پظ اص دس ایي تخؼ تشای ؽوا یک تؼِذًاهَ ًوایاى هی ؽْد کَ   ❇

 .تیک داس کشدى گضیٌَ هی پزیشم دکوَ رخیشٍ سا کلیک کٌیذ



 

اص صهاى ثثت  عاػت ۲۲ُن اکٌْى هشاحل ثثت ًام عاهاًَ عجام ؽوا تَ پایاى سعیذٍ اعت کَ تؼذ اص گزؽت 

ًام ؽوا پیاهکی حاّی کذ پیگیشی اسعال هی ؽْد. تؼذ اص آى هی تْاًیذ تشای احشاص ُْیت تَ یکی اص دفاتش 

پیؾخْاى دّلتی سفتَ ّ دس آى جا فشآیٌذ خْد سا تکویل کٌیذ. الثتَ اهکاى احشاص ُْیت غیشحضْسی ًیض اص 

 .طشیك ًشم افضاسُای هؼتثش عایت عجام ًیض ّجْد داسد

 

 

 

 

 



صْستی کَ تشخی اص اطالػات ؽوا اؽتثاٍ ّاسد ؽذٍ تاؽٌذ لثل اص هشاجؼَ تَ دفاتش پیؾخْاى، تِتش اعت دس 

دس تخؼ ّیشایؼ اطالػات عجام آى ُا سا اصالح کٌیذ. تشای هشاجؼَ تَ  sejam.ir تا ّسّد تَ عاهاًَ

هی تْاًٌذ دس ایي هْسد دفاتش پیؾخْاى تایذ هذاسکی سا تا خْد تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽیذ کَ هؾاّساى هؾْست 

 .تَ ؽوا کوک کٌٌذ

 .کلیک کٌیذ ساٌُوای ّسّد ّ ثثت ًام عاهاًَ عخا تشای دسیافت

 نحوه ثبت نام سيام عدالت در سجام

. لزا ًوی تْاى دس هؾخص ًؾذٍ اعت ۱۲۴۱تا تْجَ تَ ایي کَ دس حال حاضش صهاى ثثت ًام عِام ػذالت 

هْسد هشاحل آى صحثت کشد؛ اها ؽوا تشای ثثت ًام دس آى تایذ دس عاهاًَ عجام ًام ًْیغی کشدٍ تاؽیذ کَ 

 ۱۲۴۱هشاحل آى سا دس تاال تشای ؽوا اؽاسٍ کشدین. دلت کٌیذ کَ ؽوا تشای ثثت ًام عِام ػذالت دس عجام 

 .شاجؼَ کٌیذه sahamedalat.ir تایذ تَ عایت عِام ػذالت تَ آدسط

دس ّالغ ؽوا تشای ثثت ًام عِام ػذالت تایذ دس اتتذا دس عایت عجام کذ تْسعی خْد سا دسیافت کٌیذ ّتؼذ 

 ۱۲۴۱اص آى تَ عایت عِام ػذالت هشاجؼَ کٌیذ. حال دس صْستی کَ ًحٍْ ثثت ًام عِام ػذالت دس عجام 

 .هؾخص ؽذ آى سا تشای ؽوا تیاى خْاُین کشد

 1041عدالت  زمان ثبت نام سيام

فشصتی دّتاسٍ دُذ تا تتْاًٌذ اص  ۱۲۴۱دّلت لصذ داسد تشای جاهاًذگاى ثثت ًام عِام ػذالت دس عال 

 1101حمْق ّ هضایا آى اعتفادٍ کٌٌذ. دس حال حاضش تاسیخ دلیمی تشای ؽشّع ثثت ًام عِام ػذالت عال 

شد. تا ؽشّع ثثت ًام عِام ػذالت هؾخص ًؾذٍ اعت؛ اها تَ هحض اطالع اص آى تشای ؽوا اػالم خْاُین ک

 .عَ دعتَ اص افشاد هی تْاًٌذ دس آى ًام ًْیغی کٌٌذ

افشادی کَ دس دّسٍ ُای گزؽتَ فشم ثثت ًام عِام ػذالت خْد سا تکویل کشدًذ؛ اها تَ دالیلی هْفك   

 .ًؾذًذ فشآیٌذ آى سا اتوام کٌٌذ

 

 

 

 

https://mashwerat.com/sakha-epolice-ir/


افشادی کَ تحت پْؽؼ کویتَ اهذاد، تِضیغتی ّ خاًْادٍ ُای تحت حوایت دّلت ُغتٌذ کَ دس هشاحل   

گزؽتَ ؽٌاعایی ًؾذًذ یا پظ اص آى کَ تَ ػضْیت ایي عاصهاى ُا دسآهذًذ، ثثت ًام آى ُا ًالص هاًذٍ 

 .اعت

 .ًْصاداًی کَ دس خاًْادٍ ُای تحت حوایت دّلت هتْلذ ؽذًذ  

ّ دُک ُای دسآهذی اّل تا ؽؾن تْدًذ؛ اها دس هشاحل گزؽتَ تَ ُش دلیلی هْفك ًؾذًذ، افشادی کَ جض  

 .فشم ثثت ًام عِام ػذالت خْد سا تکویل کٌٌذ

 

 

 



 اخبار پیرامون سيام عدالت

 ۱۲۴۱دی هاٍ  ۲۲س افضایؼ اسصػ عِام ُای ػذالت د  ❇

دی هاٍ  ۲۲طثك گضاسػ ُای اػالم ؽذٍ اص ؽاخص کل تْسط کؾْس، لیوت عِام ػذالت دس سّص دّؽٌثَ 

 ۱۵دسصذ افضایؼ تَ  0.0ُضاس تْهاًی تا  ۵۳۲افضایؼ یافتَ اعت. تذیي تشتیة لیوت عِام ػذالت  ۱۲۴۱

ُضاس تْهاى  ۱۸۵ْهاًی ًیض تا ُضاس تْهاى سعیذٍ اعت. تِای عِام ػذالت یک هیلیْى ت ۵۹۵هیلیْى ّ 

 .ُضاس تْهاى سعیذٍ اعت ۳۵۹هیلیْى ّ  ۲۹افضایؼ تَ 

 .کلیک کٌیذ دالیل هوٌْع الخشّج ؽذى جِت اطالع اص

 ػلت ّاسیض ًؾذى عْد عِام ػذالت  ❇

ػذٍ اص داسًذگاى عِام ػذالت اص ّاسیض ًؾذى عْد خْد گالیَ داسًذ. دس ایي هْسد سئیظ عاصهاى تْسط 

هیلیْى ًفش اص هؾوْالى عِام ػذالت عْد خْد سا  ۲۹کؾْس تیاى کشدٍ اعت تا اّایل دی هاٍ لشاس تْد 

کٌٌذ. دس حالی کَ ػذٍ ای اص آى ُا ٌُْص هْفك ًؾذًذ عْد خْد سا دسیافت کٌٌذ. هؼوْال ایي دعتَ دسیافت 

اص افشاد دس اطالػات ثثت ًاهی خْد اؽکاالتی داسًذ کَ تایذ تشای تکویل آى ُا تَ عاهاًَ عجام هشاجؼَ 

 :عتکٌٌذ. دس ّالغ ػلت ّاسیض ًؾذى عْد تشخی اص هؾوْالى عِام ػذالت تَ ؽکل صیش ا

 ؽواسٍ ؽثا آى ُا ًادسعت اعت. 

 ؽواسٍ حغاب اسصی داسًذ. 

 حغاب آى ُا تیؼ اص ؽؼ هاٍ ساکذ هاًذٍ اعت ّ ُیچ گًَْ گشدػ هالی ًذاسًذ. 

  

 

 

 

 

 

https://mashwerat.com/%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%b4%d8%af%d9%86/


 خالصَ هطلة

ؽًْذ ّ دس آى جا کذ  sejam.ir سا داسًذ تایذ ّاسد عاهاًَ ثبت نام سيام عدالت در سجام افشادی کَ لصذ

. تؼذ اص آى الصم اعت تشای احشاص ُْیت تَ صْست حضْسی تَ دفاتش تْسعی خْد سا دسیافت کٌٌذ

پیؾخْاى هشاجؼَ یا اص طشیك ًشم افضاس ُای عاهاًَ عجام اخشاص ُْیت غیش حضْسی کٌٌذ. عپظ ّاسد 

عایت عِام ػذالت ؽذٍ ّ دس آى جا ثثت ًام خْد سا تکویل کٌٌذ. تا تْجَ تَ ایي کَ دس حال حاضش ثثت ًام 

 هؾخص ًؾذٍ اعت. لزا کلیَ هتماضیاى هی تْاًٌذ تا دسیافت کذ تْسعی اص عایت ۱۲۴۱عِام ػذالت 

sejam.ir هٌتظش اػالم خثش آى تاؽٌذ کَ تَ هحض اًتؾاس آى دس ایي همالَ تَ ؽوا اػالم خْاُین کشد. 

دس حال حاضش کلیَ افشادی کَ دس خاًْادٍ ُای تحت حوایت دّلت هاًٌذ خاًْادٍ ُای تِضیغتی، کویتَ 

 ۱۲۴۱اهذاد ّ غیشٍ تَ دًیا آهذًذ یا ایي کَ ػضْ ایي عاصهاى ُا ؽذًذ هی تْاًٌذ دس عاهاًَ عِام ػذالت 

ثثت ًام کٌٌذ. الثتَ کغاًی کَ دس هشاحل لثلی فشآیٌذ ثثت ًام خْد سا تکویل ًکشدًذ یا ایي کَ تَ ػٌْاى جضّ 

 .الذام کٌٌذ ۱۲۴۱ِام ػذالت دس عجام دُک ُای کن دسآهذ ؽٌاعایی ًؾذًذ ًیض هی تْاًیذ تشای ثثت ًام ع

 ۱۲۴۱دس ایي هذت دس خاًْادٍ ُای دیگش تَ دًیا آهذًذ ًیض هی تْاًٌذ دس عِام ػذالت  اها آیا ًْصاداًی کَ

ًیض ثثت ًام کٌٌذ؟ دّلت چَ تشًاهَ ای تشای ایي ًْصاداى دس ًظش گشفتَ اعت؟ ؽوا تشای پاعخگْیی تَ ایي 

تواط حاصل ًواییذ تا هؾاّساى عاهاًَ هؾْست  9099075307 لفيعْاالت هی تْاًیذ تا ؽواسٍ ت

 .دس اعشع ّلت ؽوا سا ساٌُوایی کٌٌذ

 

 


