
روش دریافت گواهی عدم سوء پیشینه

یا خطایی که به جرمگونه افراد با در دست داشتن مدرك سوء پیشینه ثابت خواهند که تاکنون مرتکب هیچ. ي بد استدر لغت به معناي عدم سابقهسوءپیشینه

اند؛ي خود را پشت سر گذاشتهشدهیا مدت محکومیت تعیین. اندجامعه آسیب رسانده باشد، نشده

شود؛صادر میآنالینو هم به صورت حضوريگواهی سوءپیشینه هم به صورت 

پس از بررسی . مراجعه کنندالکترونیک انتظامیو یا دفاتر خدمات 10+ مراکز خدماتی پلیس توانند، به اشخاص با در دست داشتن مدارك الزم می

. دست آنها خواهد رسیدهاي مربوطه ظرف زمان مشخصی گواهی سوء پیشینه از طریق پست بهمدارك و پرداخت هزینه

:اند ازعبارتحضوريصورت مدارك موردنیاز براي دریافت عدم سوء پیشینه به

 متقاضیبه همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی

 شوددر صورت به همراه نداشتن عکس بیومتریک در بعضی از دفاتر این عکس از افراد گرفته می( به همراه داشتن عکس بیومتریک(

نامه از محل کار یا تکمیل فرم درخواستمعرفی

ثبت دقیق کد پستی و نشانی



صورت آنالیندریافت گواهی سوء پیشینه به

)ي ثناسامانه(ي الکترونیک قضایی به سامانهمتقاضی باید اینترنتیصورت براي اخذ گواهی سوء پیشینه به
ir.adliran.www://httpsمراجعه کند و درخواست خود را به ثبت برساند.

.در مرور گر سیستم خود سرچ کنید و وارد صفحه ي سامانه ي الکترونیک قضایی شویدابتدا عبارت سامانه ي خدمات الکترونیک قضایی را -1

پس از ورود به صفحه ي اصلی سامانه از منوي سمت راست گزینه ي ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه را پیدا کرده و بر روي آن کلیک -2
.کنید



همچنین رمز شخصی خود را در فیلد رمز شخصی وارد کنید و بر روي . ي ملی وارد کنیددر فیلد شمارهشده، کد ملی خود را ي نمایش دادهسپس در صفحه-3
.ي بعد کلیک کنیدي مرحلهگزینه

.ي ثنا و دریافت آن استنام در سامانهتوجه کنید؛ که داشتن رمز شخصی مستلزم ثبت



.ي کلیک کنیدي ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینهروي گزینهبر . ایدي کاربري شخصی خود شدهاکنون وارد صفحه-5

کننده را رنگ در سمت چپ صفحه واحد قضایی بررسیبا کلیک بر روي قسمت نارنجی. شود که در آن مشخصات شما وجود داردي جدید باز مییک صفحه-6
.کنیدانتخاب می



سپس دادسراي عمومی شهر موردنظر خود را که قصد دارید سوءپیشینه به .کنیدصورت پلکانی استان محل سکونت و شهر محل سکونت خود را انتخاب میبه-7
.آنجا ارسال شود را انتخاب کنید

همچنین اگر . نویسیدنام مرجع موردنظر را میشرکت،/ اداره/ سازمان/ در فیلد نام. خواهید گواهی خود را به مرجع خاصی ارسال کنیدچنانچه می
.کنیدبرروي منوي سبز رنگ ثبت موقت درخواست کلیک میسپس در پایان. کنیدي شخصی را انتخاب میگزینه. خواهیدگواهی را براي خود می



.کنیدي هزینه کلیک ي محاسبهو بر روي گزینهروید ي بعد میازاینکه سیستم درخواست شمارا با موفقیت ثبت کرد به مرحلهپس-8

ي آن به هاي الزم نتیجههمچنین پس از بررسی. شودبعد از پرداخت هزینه از طریق کارت اعتباري و درگاه الکترونیک درخواست شما به مرجع قضایی ارسال می
.پیامک از صدور گواهی سو پیشنه مطلع خواهد کردصورت ي ثنا شمارا بهي ثنا ابالغ خواهد شد و سامانهسامانه


