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تای کم نمودن سفرهای سامانه دریافت کدپستی ده رقمی بصورت اینترنتی و در راس

 :درون شهری راه اندازی گردیده است

 :باشد سامانه فوق دارای چهار سربرگ بشرح زیر می

 :دریافت کدپستی با نشانی  -سربرگ اول 

( شهر-بخش-شهرستان-استان)انتخاب محدوده  بامتقاضی دریافت کدپستی ده رقمی  

 :دارد سه گزینه پیش روی

 در ساختمانهای دارای پالک جستجو: الف

با  می باشد  در صورتیکه که ساختمان مورد نظر شما دارای پالک شهرداری 

 .داز این شیوه می توانید کد پستی مورد نظر خود را بیابی  استفاده

 جستجو با کمک نام ساختمان: ب

کدپستی ، توانید از این قسمت  می می باشد در صورتیکه ساختمان شما دارای نام 

 .ساختمان مورد نظر خود را بیابید

 جستجوی ادارات ، مراکز آموزشی: ج

هستید ... در صورتیکه به دنبال کدپستی مراکز تجاری،ادارات،شرکت ها،مدارس و

 . این گزینه کلیک کنید برروی

 

 (جستجو در ساختمانهای دارای پالک:) الف

شااااماره پااااالک شااااهرداری و نااااام   نمااااودنبااااا وارد  وبااااا اسااااتفاده از ایاااان گزینااااه   - 

بصاااورت پااایش فااارا نماااایش داده  معاااابر،  ویاااا خیاباااان منتهااای باااه سااااختمان کوچاااه

 آناااارا، متقاضاااای معباااار مااااورد نظاااار را مشاااااهده نمااااود     درصااااورتیکه شااااوند  ماااای

 .میرودانتخاب و به مرحله بعد 

در این مرحله آدرس بطور کامل نمایش داده میشود که در صورت تایید،متقاضی -

 .به گام اخر برودرا زده تا  بعدکلید مرحله 



در این قسمت متقاضی با زدن کلید دریافت کدپستی میتواند کدپستی ده رقمی خود را -

 .مشاهده نماید

   

 (جستجو با کمک نام ساختمان:) ب

با استفاده از این گزینه متقاضی با وارد نمودن ناام سااختمان تماامی سااختمانهایی کاه      -

اختمان ماورد نظار را   در صاورتیکه سا   داده مای شاود،  با این ناام مای باشاند را نماایش     

 .انتخاب و به مرحله بعد بروید مشاهده نموده

شود که در صورت تایید،متقاضی  ش داده میدر این مرحله آدرس بطور کامل نمای-

 .کلید مرحله بعد را زده تا به گام اخر برود

در طبقه ویا واحد مورد نظر در این قسمت متقاضی با زدن کلید دریافت کدپستی -

 .تواند کدپستی ده رقمی خود را بدون پرداخت وجه مشاهده نماید می

 

 (جستجوی ادارات ، مراکز آموزشی:)  ج

مراکاز اداری،تجااری، آموزشای    با استفاده از این گزینه متقاضی با وارد نمودن ناام   -

دهاد در صاورتیکه    تمامی ساختمانهایی کاه باا ایان ناام مای باشاند را نماایش مای          ...و 

 .ساختمان مورد نظر را مشاهده نمودید انتخاب و به مرحله بعد بروید

شود که در صورت تایید،متقاضی در این مرحله آدرس بطور کامل نمایش داده می -

 .کلید مرحله بعد را زده تا به گام اخر برود

در این قسمت متقاضی با زدن کلید دریافت کدپستی میتواند کدپستی ده رقمی خود  -

 .را بدون پرداخت وجه مشاهده نماید

 

 دریافت گواهی کدپستی-سربرگ دوم

تواند  استفاده از این گزینه میدرصورتیکه متقاضی کد پستی خود را داشته باشد با 

 .دریافت نماید گواهی کدپستی خود را بصورت چاپ شده 

 : گام اول

 وارد نمودن کدپستی ده رقمی و شماره تلفن همراه

 



 :گام دوم

 تایید نشانی توسط متقاضی و پرداخت آنالین بوسیله درگاه بانک

 :گام سوم

 گواهیچاپ گواهی و فایل دریافت کدپستی به دو صورت 
 

 درخواست کدپستی-سربرگ سوم

باشد که  با استفاده از دو روش قبل نتوانسته اند کدپستی این گزینه مربوط به متقاضیانی می)

 (نمایندخود را دریافت 

 :گام اول

( شهر-بخش-شهرستان-استان)متقاضی دریافت کدپستی ده رقمی با انتخاب محدوده  

 .به مرحله بعد میرود

 :گام دوم

مشخصات خود را به همراه آدرس کامل مکان مورد نظر و شماره همراه و متقاضی 

نزدیکترین کدپستی به مکان فوق را حتی االمکان وارد نموده و کلید مرحله بعد را 

فشرده که پنجره ای باز میگردد که مکان مورد نظر را برروی نقشه مشخص و کلید 

 .ارسال اطالعات را زده تا به مرحله بعدی برود

 :م سومگا

 پرداخت آنالین بوسیله درگاه بانک

 :گام چهارم

 دریافت کد رهگیری جهت پیگیری تقاضای کدپستی
 

 پیگیری درخواست کدپستی-سربرگ چهارم 

 :با کد رهگیریدرخواست کدپستی  و دریافت پیگیری

کد رهگیری در این مرحله در صورتیکه به متقاضی کدپستی پاسخ  وارد نمودن با 

 .تواند گواهی کدپستی خود را مشاهده و چاپ نماید می،داده شده باشد 

 

 


