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 مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه

 راهنمای ابالغ الکترونیکی
 59ویرایش شهریور

 :محترم کاربر

 .مدیدبه سامانه ابالغ الکترونیک خوش آ

 ایرایانه هایسامانهستفاده از نحوه ا نامهآیینقانون آیین دادرسی کیفری و  579قانونی مندرج در ماده این سامانه بر اساس الزامات 

 شده است. مار و فناوری اطالعات قوه قضائیه طراحیتوسط مرکز آ 42/9/5959 بمخابراتی مصو و

ه لحاظ شکل ب صرفاً تواننمیاز طریق این سامانه کافی و معتبر است و  ابالغ وصورت و محتوای الکترونیکی اسناد  نامهآیینبر اساس این قانون و 

استا در این ر الکترونیکی غیرهمچنین اقدامات موازی نمود.  خوددارین آثار قانونی آیکی از اعتبار بخشیدن به و نحوه تبادل اطالعات الکترون

 .باشدمیممنوع 

مات قضایی، نماینده قانونی آنان، دفاتر خد ترسی و استفاده برای طرفین دعوا،الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دس ایسامانهسامانه ابالغ، 

ه مذکور نبر اساس سامااسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابالغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است. کارشن

ز ا است عبارتحساب کاربری،  .گرددمیب کاربری مخاطب ارسال از طریق این درگاه به حسا آن هایپیوستصادره به اشخاص و  هایابالغکلیه 

 و نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابالغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری

 پس از ثبت نام در .باشدمی «(ثنا) ثبت نام الکترونیک سامانه»مقدمه استفاده از سامانه ابالغ الکترونیک ثبت نام در  گذار واژه است.

 :شودمیسامانه مذکور و دریافت رمز عبور جهت استفاده از سامانه ابالغ به طرق زیر عمل 

 

 :ورود به سامانه ابالغ

دور شده توسط مخاطب در سامانه ثنا از ص معرفی هاینشانیارسالی از ناحیه قوه قضائیه به « پست الکترونیکی» یا و« پیامک» طریقافراد از 

 .نمایندمیمراجعه  «سامانه ابالغ»به  رؤیتابالغیه اطالع حاصل و جهت 

گزینه  ،ویژهخدمات  ،بخش www.adliran.irبه نشانی: عدل ایران  درگاه ، درکاربر جهت ورود به سامانه فوق پس از ثبت نام در سامانه ثنا

 وارد خواهد شد.سامانه ابالغ با انتخاب این گزینه کاربر به گزید.  را بر خواهدلکترونیک سامانه ابالغ ا

 های زیر استفاده کرد:های ثنا و ابالغ میتوان از نشانیبرای دسترسی مستقیم به سامانه

  sana.adliran.irسامانه ثنا:

 eblagh.adliran.ir: سامانه ابالغ

 که کاربر باید در استفاده از سامانه به آن توجه نماید. گرددمیارائه طالعات امنیتی ا ،در بخش چپ سامانه 

 .در نوار باالی صفحه سامانه ابالغ الکترونیک پنج گزینه قرارداد

 هایزینهگه یکی از بعدی ب هایبخشدر  در صورتی که .شودمیجاع داده ر به صفحه اولیه سامانه ابالغ اربا انتخاب این گزینه کاربصفحه اصلی: 

 .با انتخاب این بخش به صفحه اولیه بازخواهد گشت نماید، سامانه مراجعه

http://www.adliran.ir/


ه در الکترونیکی است ک ایسامانهو  باشدمیسخا که اختصار سامانه خدمات الکترونیک قضایی  سخا: –سامانه خدمات الکترونیک قضایی 

بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا و نمایندگان قانونی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی 

ه است و مرکز آمار را جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعالم جرم، ارسال لوایح، ابالغ اخطاریه و احضاری

 اطالعات و تواندمیرد شده، مراجعه و ان به سامانه ابالغ وکه از طریق آ ایصفحهبه  رنموده است. با انتخاب این گزینه کارب اندازیراهطراحی و 

 را از این طریق انجام و دریافت نماید. خوداقدامات الزم مرتبط با پرونده 

برای ثبت نام  الکترونیکی است ایسامانهاز  است عبارتو  باشدمیثنا اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی  ا:ثن –سامانه ثبت نام الکترونیکی 

در حساب  و تغییرات الزم را شودمی. با انتخاب این بخش کاربر به صفحه ثبت نام هدایت نمایندمیالکترونیکی که مراجعان به قوه قضائیه اعالم 

 .باشدمی پذیرامکاناعمال خواهد نمود. به عنوان مثال انجام فرایند تغییر رمز در سامانه از این طریق  لزومکاربری خود در صورت 

از سامانه فوق خارج و به صفحه ورود شناسه ملی و رمز انتقال  تواندمیدر صورت انتخاب این گزینه پس از ورود به سامانه ابالغ کاربر خروج: 

 ب کاربری جدید به سامانه ورود یابد.یابد و با ورود مشخصات با حسا

ود را بر رنگ صفحه ابالغ الکترونیک خ تواندمیو  گیردمیدر اختیار کاربر قرار  هارنگ این گزینه ردیفی مشتمل بر فهرست با انتخابتنظیمات: 

 این اساس تغییر دهد.

جهت ورود به سامانه گزینه شخص حقیقی را انتخاب خواهد  ،فرد حقیقی باشد ،در صورتی که شخص دارای حساب کاربری. شخص حقیقی

یت قابلکاربر  هاآناطالعات  با ثبت در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که شناسه ملی، رمز شخصی، کد امنیتی ،نمود در این صورت اقالم

 .ورود به سامانه را خواهد داشت

 رت کامل وارد خواهد نمود.را به صو خودشماره ملی  ردر این بخش کاربشماره ملی: 

رد در این بخش کاربر رمز شخصی خود را که در زمان ثبت نام در سامانه ثنا از طریق پیامک دریافت نموده است وارمز شخصی: 

پس از ورود به سامانه نسبت به  بایستمیکه در متن پیامک ارسالی مشخص است کاربر  گونههمان استخواهد نمود. الزم به ذکر 

 رمز عبور و تخصیص رمز جدید اقدام نماید. تغییر

 وارد خواهد نمود. ، لحاظ شده است،ام و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتیش کاربر ارقدر این بخکد امنیتی: 

 با انتخاب گزینه موجود در کنار کد امنیتی نسبت به تغییر کد فوق اقدام نماید. تواندمیکاربر  کته:ن

د ان عمومی و خصوصی باشد، جهت وروشامل شرکت، سازمان و ارگدر صورتی که شخص دارای حساب کاربری فرد حقوقی، : حقوقیشخص 

بخش انتخاب خواهد شد. در این صورت اقالم، شماره ملی، رمز شخصی، شناسه حقوقی، کد امنیتی در اختیار کاربر قرار خواهد  این سامانهبه 

 باشدمی پذیرامکانقابلیت ورود به سامانه  هاآناطالعات  گرفت که با ثبت

 نکه بیانگر شماره یکتای آ باشدمیی هر سازمان شرکت و ارگان عمومی و خصوصی عالوه بر شماره ثبت دارای بک شناسه ملشناسه حقوقی: 

 گرددمیشماره فوق در این بخش درج  قی در سطح کشور است.شخص حقو

دیران مجاز شرکت است که به عنوان نماینده در سامانه ثنا ثبت ملی م خصوص اشخاص حقوقی، شمارهمنظور از شماره ملی در  شماره ملی:

جاز در م کنندهاستفاده. به عنوان مثال در صورتی که مدیرعامل ثبت نام کننده شخص حقوقی در ثنا باشد. کد ملی وی به عنوان اندنمودهنام 

 باید ثبت شود. این قسمت

 تبایسمی رو کارب، تکمیل اطالعات آن بخش برای کاربر اجباری خواهد بود کنار هر بخش این گزینه قرار گیرددر صورتی که در  *

 نسبت به تکمیل اقالم آن اقدام نماید.



 

 :امکردهرمز عبور خود را فراموش 

رمز عبور »بخش  بایستمیتدا در صورتی که رمز عبور تخصیص یافته به کاربر فراموش شده باشد. جهت فرایند دریافت رمز جدید اب

هدایت خواهد  «ثناسامانه »بخش  در این صورت کاربر به سامانه خدمات الکترونیک قضایی انتخاب شود.« امکردهخود را فراموش 

 شد.

 تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی رمز:

 مرتبط وارد خواهد نمود. هایگزینهدر  باشدمی یاجبار هاآناطالعات زیر را که تمامی  در این بخش کاربر

 را به صورت کامل وارد خواهد نمود. خوددر این بخش کاربر شماره ملی شماره ملی: 

اربر سال، ماه و روز تولد خود را به صورت کامل در سه بخش موجود در ردیف فوق وارد خواهد نمود. پس کدر این بخش تاریخ تولد: 

 فرضپیش. در خصوص ماه و روز کاربر ملزم است از لیست 5931. به عنوان مثال به صورت کامل وارد شود بایستمیاز سال که 

مرداد است. اقالم فوق از لیست قابل انتخاب است. در این  54موجود اقالم مرتبط را برگزیند. به عنوان مثال در که تاریخ تولد شخص 

 ت انتخاب صورت پذیردباید از لیس الزاماًبخش امکان ورود مستقیم اقالم توسط تایپ نیست و 

 را بدون درج سری قید خواهد نمود. خودریال شناسنامه س صرفاًکاربر در این بخش  سریال شناسنامه:

در سامانه ثنا ارائه نموده است را وارد خواهد نمود. اهمیت این  قبالًشماره تلفن همراهی که در این بخش  کاربر شماره تلفن همراه:

 به همین شماره ارسال خواهد شد.و رمز موقت  سازیفعالمز جدید و کد علت است که ر به آنشماره 

در صورت در اختیار بودن پست الکترونیک توسط ثبت نام کننده ثنا، آدرس اطالعات این نشانی در این بخش  پست الکترونیک:

 .گرددمیپست الکترونیکی به نشانی مخاطب ارسال  سازیفعالثبت خواهد شد. در این حالت کد 

 و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود در این بخش کاربر اعدادکد امنیتی: 

 با انتخاب گزینه موجود در کنار کد امنیتی نسبت به تغییر کد فوق اقدام نماید. تواندمیکاربر  نکته:

 :سازیفعالکد 

ریق مرتبط با دریافت رمز شخص و نقل و انتقال اطالعات از ط فرایندهایشود. و اطالعات آن بررسی می، حساب کاربری این کد از

بر این اساس در بخش تغییر رمز عبور  .گیردانجام می ده استکردر سامانه ثنا ثبت  قبالًمخاطب که تلفن همراه و پست الکترونیک 

 کاربر قرار خواهد گرفت.دو گزینه در اختیار 

 :سازیفعالل کد ارسا

را برای تلفن همراه پیامک و در صورت ثبت مشخصات  سازیفعالسامانه کد ثبت مشخصات پیش گفته،  با انتخاب این گزینه پس از

متفاوت  تلفن همراه و پست الکترونیکی با یکدیگر سازیفعال. الزم به ذکر است که کد نمایدمیپست الکترونیکی به نشانی فوق ارسال 

 .دباشمی

 :گرددمیارسال  ردر این حالت یک پیامک بر اساس متن زیر برای کارب

 .سالم با»

 ال شده است ارس سازیفعالزیر به عنوان کد  ، کدطبق درخواست شما و به دلیل فراموشی رمز شخصی 

 (سازیفعالکد )
 ق پیامک وارد نمایید.ارسالی از طری سازیفعالاین کد را در قسمت کد  

 «قوه قضائیه



مربوط در بخش تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی رمز وارد  در قسمتدر صورتی که نشانی پست الکترونیکی در سامانه ثنا ثبت و 

ارسال خواهد  «پاسخ ندهید لطفاًقوه قضائیه. فراموشی رمز شخصی. »شده باشد متن زیر به نشانی پست الکترونیکی شخص با عنوان 

 شد.

ن ای (سازیفعالکد ) استارسال شده  سازیفعالشما و به دلیل فراموشی رمز شخصی کد زیر به عنوان کد طبق درخواست ا سالم ب»

 «ارسالی از طریق ایمیل وارد نمایید. قوه قضائیه  سازیفعالکد را در قسمت 

 

سبت به ن بایستمیپیامک و پست الکترونیکی با یکدیگر متفاوت بوده و  سازیفعال کد شودمیکه مشاهده  گونههمان یک: نکته

 مربوطه به تفکیک اقدام نمود. هایبخشثبت مشخصات هریک در 

ونیکی به پست الکتر بایستمیدر صورتی که در زمان ثبت نام در ثنا، پست الکترونیکی وارد شده باشد در این بخش نیز  :دو نکته

 .صورت اجباری وارد شود

 :امنمودهرا دریافت  سازیفعال کد

 هگزینمشتمل بر دو  ایصفحهاین گزینه توسط کاربر انتخاب خواهد شد. در این صورت از طریق پیامک، پس از دریافت کد فعال 

 .شودمی ایجاد

را که به شماره تلفن همراه وی ارسال شده است را درج  سازیفعالدر این بخش کاربر کد شده به شماره همراه:  سازیکد فعال

 خواهد نمود. این شماره به صورت کامل در این بخش ثبت خواهد شد

را که به نشانی پست الکترونیک وی ارسال شده  سازیفعالدر این بخش کاربر کد  شده به پست الکترونیکی: سازیفعالکد 

 کامل در این بخش ثبت خواهد شد. به صورت خواهد نمود. این شماره درج ،است

 .و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود ارقامدر این بخش کاربر  کد امنیتی:

اشد. ب در صورتی که در زمان ثبت نام در سامانه ثنا و یا پس از آن نشانی پست الکترونیکی در سامانه ثبت نام درج شده :یکنکته 

سامانه اجازه تخصیص رمز شخصی جدید  این صورتپست الکترونیکی در این بخش درج گردد. در غیر  سازیفعالکد  بایستمی حتماً

 درج خواهد شد. «رمز عبور نامعتبر است»عبارت  سازیفعالصفحه کد  دررا نخواهد داد 

با انتخاب گزینه موجود در کنار کد امنیتی نسبت به تغییر کد فوق  تواندمیکاربر در صورتی که کد امنیتی خوانا نباشد،  :دو نکته

 .اقدام نماید

 متوجه شود که هنوز کد فوق ،«امنموده دریافترا  سازیفعالکد »در صورتی که کاربر پس از انتخاب گزینه : امکردهکد امنیتی را دریافت ن

را خواهد داشت. بر این اساس با انتخاب  سازیفعالبه فرایند دریافت کد  ورود مجدد ورا دریافت ننموده است. با انتخاب این گزینه امکان ورود 

 رمز هدایت خواهد شد. «تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی»این گزینه کاربر به صفحه 

ی که در سامانه ثنا ثبت سامانه رمز شخصی جدید را برای کاربر به شماره تلفن همراه و با انتخاب این گزینه،دریافت رمز شخصی جدید:  

رمز شخصی به »که  گرددمیدر این صورت این پیام در صفحه تغییر رمز شخصی در حالت فراموشی رمز ایجاد  .نموده است ارسال خواهد نمود

 :بر این اساس یک پیامک با متن «شماره تلفن همراه شما ارسال گردید

 «در اولین فرصت ممکن نسبت به تغییر رمز از طریق سامانه ثبت نام اقدام نمایید. قوه قضائیه لطفاً (رمز شخص)رمز شخصی شما »

 را در صفحه جاری انتخاب (خانه شکل) «صفحه اصلی» کاربر گزینه سپس ل خواهد شد.ارسادر سامانه ثنا  به شماره تلفن همراه ثبت نام شده

 خواهد شد. هدایت« قضاییترونیک درگاه خدمات الک»خواهد نمود و مجدد به 

 



 :سامانه ابالغ الکترونیک

در این صورت کاربر به صفحه ورود شماره ملی، رمز شخصی و کد  گزید. خواهد بررا  «بخش سامانه ابالغ الکترونیک»در این بخش کاربر 

را در  مرتبطوارد و اطالعات  (شخص حقوقی)و شماره ملی، رمز شخصی، شناسه حقوقی و کد امنیتی  (شخص حقیقی)امنیتی در حالت 

 ی مربوطه درج خواهد نمود.هایبخش

نمود. در این حالت صفحه  را انتخاب خواهد «مرحله بعد». کلید باشدمیکه جملگی اجباری  (حسب مورد)پس از ورود اقالم سه یا چهارگانه 

 «ال گردید. پس از دریافت آن را در قسمت مربوط وارد نمایدسه اررمز موقت شما به شماره تلفن همرا»ایجاد و عبارت  رورود به سامانه برای کارب

 اجباری است. هاآنکه هر دو  باشدمی «کد امنیتی»و  «رمز موقت» گزینهدرج خواهد شد. این بخش دارای دو 

 :رمز موقت

رمز » واناطالعات مندرج، رمز دومی تحت عننماید. سامانه پس از کنترل صحت  صی خود را در سامانه ثبتزمانی که کاربر کد ملی و رمز شخ

ا در صورتی که رمز شخص افش شودمی. بر این اساس این فرایند سبب رساندمیو از طریق تلفن همراه به اطالع کاربر  نمایدمیرا تولید  «موقت

 باشدمی ساعت دارای اعتبار 42و تا ت ی رمز موقالزم به ذکر است با توجه به لحاظ شرایط امنیت شد. نتوان با آن اطالعات به سامانه ورود یافت.

 :گرددمیدر این خصوص در تلفن همراه کاربر پیامکی با این متن ارسال  .غیر معتبر خواهد بودن و پس از آ

 «، قوه قضائیه(ساعت انقضاء)، ساعت (تاریخ)موقت، زمان انقضاء  رمز()رمز موقت شما »

و متن زیر پس از ورود رمز شخصی و سایر اقالم  باشدمیدر محدوده زمانی اعتبار رمز موقت در هر بار ورود همان رمز موقت دارای اعتبار  نکته:

 :گرددمیارائه 

 «برای شما ارسال شده است قبالًرمز موقت »

 گزید. خواهد بررا  «ورود» کلیدوده و مدر صفحه ورود به سامانه وارد ن را« کد امنیتی» و« رمز موقت» کاربردر این حالت 

نموده باشد ابتدا کد در صورتی که کاربر رمز عبور موقت خود را فراموش . ارسال مجدد رمز موقت: امکردهرمز موقت خود را فراموش 

گزید. در این حالت رمز موقت مجدد به تلفن همراه وی پیامک خواهد شد. الزم به ذکر است در  خواهد برد و سپس این گزینه را راامنیتی را و

 این حالت سامانه رمز موقت جدیدی تولید و با تاریخ و ساعت انقضای جدید برای مخاطب ارسال خواهد نمود.

 ورود به صفحه اصلی:

ر دصورت تصویر وی ه ورود خواهد یافت. در این به سامان رپرداختیم کارب هاآنامات مرتبط که در باال به تشریح در این حالت و پس از انجام اقد

آمد. همچنین نام مخاطب نیز بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه درج خواهد شد. در باال صفحه نوار متحدی  درخواهدصفحه ابالغ به نمایش 

وضیح تقرار دارد که  (خدمات الکترونیک قضایی، سامانه ثبت نام الکترونیک. ثنا، ارتباط با ما و خروج صفحه اصلی، سامانه)با اقالم 

 .گذشت هاآن

 :مرتبط با ابالغیه هایبسته

 .باشدمیکه مرتبط با امر ابالغ  دارد قراردر صفحه سامانه ابالغ الکترونیک چهار بسته 

ر این دتوسط وی مشاهده نشده است.  تاکنون قرار دارد که جدید صادر شده برای کاربر ایابالغیه در این بسته جدید: هایابالغیهبسته یک ( 

 فوق این گزینه را انتخاب خواهد نمود. هایابالغیهاست. کاربر جهت دریافت  درآمدهجدید با عدد و رنگ قرمز به نمایش  هایابالغیهبسته تعداد 

این جدول مشتمل بر سه بخش، شماره ابالغیه، تاریخ صدور ابالغیه و دریافت و جدید وارد خواهد شد.  ایابالغیهدر این صورت کاربر به صفحه 

 .باشدمیمشاهده 

 آمد. درخواهدرقمی صادره به نمایش  53در این بخش  شماره ابالغیه:



 در این بخش تاریخ صدور ابالغیه در شعبه به نمایش درخواهد آمد. تاریخ صدور ابالغیه:

و وی  درآمدهبا انتخاب این بخش در ردیف مورد نظر ابالغیه صادره انتخاب شده و دریافت شده برای کاربر به نمایش  و مشاهده: دریافت

 پس از مشاهده اصل ابالغیه، شود. در صورتی که ابالغیه دارای پیوست باشد آگاهابالغیه مربوط را مشاهده نموده و از محتوای آن  تواندمی

 خواهد رؤیتابالغیه و مواعد قانونی را از تاریخ  رؤیتدر خصوص  قضایی آثارر این بخش به نمایش درخواهد آمد و کلیه نیز دآن  هایپیوست

 داشت.

وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب »و مخابراتی،  ایرایانه هایسامانهنحوه استفاده از  نامهآیین 59نظر به ماده  :یک نکته

اقعی ابالغ و آثارو کلیه  شودمیاوراق قضایی در سامانه ابالغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره  رؤیت. شودمیامانه ابالغ، ابالغ محسوب در س

 .«اوراق از این طریق به منزله رسید است رؤیتحساب کاربری و . ورود به سامانه ابالغ از طریق گرددمیمترتب  بر آن

خود دارای از مراجعه به سامانه ابالغ، به منزله »و مخابراتی،  ایرایانه هایسامانهنحوه استفاده از  نامهآیین 59ماده  4بر اساس تبصره  نکته دو:

 .«شودمیعمومی و انقالب در امور مدنی محسوب  هایدادگاهدادرسی  آیینقانون  71استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 

 آن چاپ تهیه نماید. هایپیوستدر رایانه خود از متن و  افزارنرمابالغیه از طریق امکانات عمومی  رؤیتپس از  تواندمیربر کا نکته سه:

آید کاربر الزم است در مرورگر تنظیمات مربوط به ابالغیه در صفحه دیگری در مرورگر به نمایش در می ،با انتخاب کلید مشاهده نکته چهار:

 صفحه را کرد آن را تجویز کنید. شدن بازاجازه دادن بازشدن صفحه را انجام دهد در صورتی که مرورگر درخواست تجویز 

ست مشاهده شده ا قبالًه ک هاییهابالغیی مشتمل بر اطالعات ب این بسته جدولدر این بخش و با انتخا: مشاهده شده هایابالغیه بسته دو (

 عات این جدول به قرار زیر است.المشاهده نماید. اط اقبلی را مجدد هایابالغیه تواندمیبر در این بخش رکا .برای کاربر به نمایش درخواهد آمد

 آمد درخواهدبه نمایش  ابالغیهرقمی  53 شماره در این بخش شماره ابالغیه:

 آمدبا ابالغیه به نمایش درخواهد  مرتبط هاپروندهرقمی  53 در این بخش شمارهشماره پرونده: 

 در این بخش تاریخ صدور ابالغیه در شعبه به نمایش درخواهد آمد. تاریخ صدور ابالغیه:

د. یابنوع ابالغیه صادره تخصیص میبا توجه به  کهین یکسانی است صادره از ناحیه مراجع قضایی مشتمل بر عناو هایابالغیه موضوع ابالغیه:

 .شودمیدر این قسمت درج  اتموضوع این

 ابالغیه برای کاربر به نمایش درخواهد آمد. صادرکنندهدر این بخش مشخصات شعبه : صادرکنندهشعبه 

در خصوص ردیف ابالغیه انتخابی به نمایش  (جدید هایابالغیهمراجعه به بسته )در قسمت ساعت و تاریخ اولین مشاهده زمان اولین مشاهده: 

 آمد. درخواهد

 درخواهدبه نمایش  (مشاهده شده ایابالغیهجدید و  هایابالغیهاز طریق )ط مخاطب ه ابالغیه توس: در این قسمت تعداد مشاهددفعات مشاهده

 د دفعات خواهد افزود.ردیف ابالغیه به تعدا ساس هر بار مشاهده در خصوص یکبر این ا آمد

 در این بخش کاربر با انتخاب گزینه دریافت، امکان مشاهده ابالغیه را خواهد داشت.دریافت: 

 آن چاپ تهیه نماید. هایپیوستدر رایانه خود از متن و  افزارنرمابالغیه از طریق امکانات عمومی  رؤیتپس از  تواندمیکاربر  :یک نکته



آید کاربر الزم است در مرورگر تنظیمات مربوط به اجازه ابالغیه در صفحه دیگری در مرورگر به نمایش در می ،با انتخاب کلید مشاهده :دونکته 

 صفحه را کرد آن را تجویز کنید. شدن بازدادن بازشدن صفحه را انجام دهد در صورتی که مرورگر درخواست تجویز 

 53در زمان ثبت پرونده در دستگاه قضایی عالوه بر دریافت شماره  هاآنطرفین پرونده و وکالی پرونده: ابالغیه با رمز  دریافت(  بسته سه

د و رمز نسبت به مشاهده رون هاشمارهاز طریق این  ندنتوامیو  نمایندمیرا نیز دریافت  پرونده رقمی یکتای کشوری، ردیف فرعی و رمز شخصی

 اقدام نماید. «ایرانسامانه عدل »کار پرونده خود در 

شماره شانزده رقمی یکتای پرونده است که در اولین مرجع ثبت کننده به پرونده اختصاص یافته و همواره در هر مرحله از شماره پرونده: 

 .رسیدگی ثابت خواهد بود

ت رسیدگی و ورود مجدد است که از هواحدهای قضایی دیگر ج نشانده مراحل مختلف ثبت پرونده از قبیل ثبت از ابتدا، ثبت درردیف فرعی: 

 یق پیامک در هر مرحله به اطالع مخاطب خواهد رسید.طر

یص تخص هاآنبه  (طرفین رونده، افراد مرتبط و وکال یا کارشناسان)ین رمز جهت دریافت اطالع پرونده توسط افراد مجاز از قبیل رمز پرونده: ا

را  دخوالکترونیک روند کار پرونده  رؤیتامکان  ،و از این طریق باشندمی. هر یک از افراد مورد اشاره دارای رمز شخصی مستقل به خود یابدمی

 خواهند داشت. (با توجه به ردیف فرعی)در هر مرحله 

مرتبط را که در خصوص پرونده فوق صادر شده  هایهابالغیربر اک ،و انتخاب گزینه بررسی اطالعات ات سه گانه باال به صورت کاملورود اطالعبا 

در جدولی مشتمل بر سه بخش، شماره ابالغیه، تاریخ صدور ابالغیه و  (مشاهده نشده و مشاهده شده قبلی) و به سامانه ابالغ واصل شده باشد

 آورد. درخواهددریافت و مشاهده به نمایش 

 آمد. درخواهدایش رقمی صادره به نم 53در این بخش  شماره ابالغیه:

 در این بخش تاریخ صدور ابالغیه در شعبه به نمایش درخواهد آمد. تاریخ صدور ابالغیه:

و وی  درآمدهبا انتخاب این بخش در ردیف مورد نظر ابالغیه صادره انتخاب شده و دریافت شده برای کاربر به نمایش  دریافت و مشاهده:

 آن نیز در این بخش هایپیوستشود. در صورتی که ابالغیه دارای پیوست باشد.  آگاهه و از محتوای آن ابالغیه مربوط را مشاهده نمود تواندمی

 خواهد داشت. رؤیتابالغیه و مواعد قانونی را از تاریخ  رؤیتقانونی در خصوص  آثاربه نمایش درخواهد آمد و کلیه 

 آن چاپ تهیه نماید. هایپیوستدر رایانه خود از متن و  افزارنرمابالغیه از طریق امکانات عمومی  رؤیتپس از  تواندمیکاربر  :یک نکته

آید کاربر الزم است در مرورگر تنظیمات مربوط به اجازه با انتخاب کلید مشاهده، ابالغیه در صفحه دیگری در مرورگر به نمایش در می :دونکته 

 صفحه را کرد آن را تجویز کنید. شدن بازصورتی که مرورگر درخواست تجویز  دادن بازشدن صفحه را انجام دهد در

 رقمی ابالغیه و تاریخ صدور آن و انتخاب گزینه بررسی اطالعات، 53با ورود شماره  تواندمیدر این بخش کاربر با شماره:  دریافت(  بسته چهار

الغیه که یک اب گیردمیمورد استفاده قرار  یانتخاب و مشاهده نماید. این بخش زمان قبلی صادر شده، هایابالغیهیان ابالغیه مورد نیاز خود را از م

سه بخش شماره ابالغیه، تاریخ صدور ابالغیه و  دارایخاص مورد نیاز مخاطب باشد. الزم به ذکر است که این اطالعات نیز بر اساس جدولی 

 .باشدمی رؤیتقابل  مشاهدهبا انتخاب دریافت و  آمد که درخواهددریافت و مشاهده به نمایش 

 :فرایند تغییر رمز عبور

ر به کارب شودمیو توصیه  اردده برای کاربر وجود امکان تغییر رمز همواررمز عبور خود را تغییر دهد.  تواندمیکاربر پس از ورود به سامانه ابالغ  

به خاطر بسپارد و همچنین  را آنشود کاربر رمزی را انتخاب کند که بتواند ای و در زمان لزوم رمز خود را تغییر دهد. توصیه میصورت دوره



ک مات الکترونیسامانه خد». بر انجام این مهم. از نوار متحد باالی صفحه ابالغ گزینه امنیت الزم را دارا باشد و برای دیگران قابل حدس نباشد

 این انتخاب کاربر به صفحه ثنا هدایت خواهد شد. با را انتخاب خواهد نمود. «ثنا

 رخواهددمشتمل بر اطالعات زیر به نمایش  ایصفحهدر این بخش و جهت تغییر رمز بسته تغییر رمز را برخواهد گزید در این صورت تغییر رمز: 

 ام نمایداقد هاآنبه تکمیل  بایستمیکاربر  که آمد

در صورتی که شخص دارای حساب کاربری فرد حقیقی باشد جهت ورود به سامانه گزینه شخص حقیقی را انتخاب خواهد نمود . شخص حقیقی

د به قابلیت وروکاربر  هاآناطالعات  با ثبت در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت که شناسه ملی، رمز شخصی، کد امنیتی ،در این صورت اقالم

 .سامانه را خواهد داشت

 را به صورت کامل وارد خواهد نمود. خوددر این بخش کاربر شماره ملی شماره ملی: 

در این بخش کاربر رمز شخصی خود را که در زمان ثبت نام در سامانه ثنا از طریق پیامک دریافت نموده است وارد رمز شخصی: 

پس از ورود به سامانه نسبت به  بایستمیکه در متن پیامک ارسالی مشخص است کاربر  گونههمان استخواهد نمود. الزم به ذکر 

 تغییر رمز عبور و تخصیص رمز جدید اقدام نماید.

 و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود. ارقامدر این بخش کاربر کد امنیتی: 

شامل شرکت، سازمان و ارگان عمومی و خصوصی باشد، جهت ورود که شخص دارای حساب کاربری فرد حقوقی، در صورتی : حقوقیشخص 

بخش انتخاب خواهد شد. در این صورت اقالم، شماره ملی، رمز شخصی، شناسه حقوقی، کد امنیتی در اختیار کاربر قرار خواهد  سامانه اینبه 

 باشدمی پذیرامکانقابلیت ورود به سامانه  هاآناطالعات  گرفت که با ثبت

 نباشد که بیانگر شماره یکتای آمیهر سازمان شرکت و ارگان عمومی و خصوصی عالوه بر شماره ثبت دارای بک شناسه ملی شناسه حقوقی: 

 گرددمیشماره فوق در این بخش درج  شخص حقوقی در سطح کشور است.

دیران مجاز شرکت است که به عنوان نماینده در سامانه ثنا ثبت ملی م خصوص اشخاص حقوقی، شمارهمنظور از شماره ملی در  شماره ملی:

جاز در م کنندهاستفاده. به عنوان مثال در صورتی که مدیرعامل ثبت نام کننده شخص حقوقی در ثنا باشد. کد ملی وی به عنوان اندنمودهنام 

 باید ثبت شود. این قسمت

به  نسبت بایستمیار هر بخش این گزینه قرار گیرد، تکمیل اطالعات آن بخش برای کاربر اجباری خواهد بود و کاربر *در صورتی که در کن

 تکمیل اقالم آن اقدام نماید

 هدایت خواهد شد. «رمز موقت»سپس کاربر به بخش 

 :خواهد نمود. وارددریافتی از طریق پیامک را  «رمز موقت» کاربردر این بخش : رمز موقت

 و یا حروفی را که در زیر بخش کد امنیتی لحاظ شده است در این قسمت وارد خواهد نمود. ارقامدر این بخش کاربر کد امنیتی: 

 را برخواهد گزید. «ورود» کلیددر صفحه ورود به سامانه وارد نموده و  را« کد امنیتی» و« رمز موقت» کاربردر این حالت 

اربر که ک باشدمیر گزینه اصفحه تغییر رمز در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. این بخش مشتمل بر چه تهیندهای پیش گفپس از انجام فرا

 اقدام نماید. هاآنبه تکمیل  بایستمی

 را درج خواهد نمود. خود «کد ملی» کاربر قسمتدر این شناسه کاربری: 



 .نمایدمیآن را تغییر دهد به صورت کامل وارد  خواهدمیفعلی را که  «رمز عبور شخصی» کاربر: در این بخش رمز عبور فعلی

 به حساب کاربری خود تخصیص دهد وارد خواهد نمود. خواهدمیرا که  «رمز عبور جدیدی» کاربردر بخش رمز عبور جدید: 

 در این بخش کاربر رمز عبور انتخاب شده جدید را مجدد وارد خواهد نمودتکرار رمز عبور جدید: 

 را برخواهد گزید «تغییر رمز عبور»پس از اطمینان از تکمیل صحیح اقالم گزینه سپس کاربر 

ریق رمز شخصی شما از ط»به نمایش درخواهد آمد همچنین پیامکی با متن  «رمز عبور شما تغییر کرد»در این صورت و صحت فرایند تغییر پیام 

 .گرددمیبرای کاربر ارسال  «سامانه ثبت نام تغییر کرد. قوه قضائیه

ه ابالغ الکترونیک و رمز شخصی تخصیص نساما از طریقگزید و از سامانه ثبت نام خارج و  را برخواهد «خروج»پس از اتمام فرایند کاربر گزینه 

 یافته به سامانه ابالغ وارد خواهد شد.

 مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه

 

 


