
گواهی عدم سوء پیشینه



عدم سوء گزینه گواهی 

.یدرا کلیک نمایپیشینه



اید برای استعالم سوء پیشینه ب: نکته

اگر . شده باشیدثنا احراز هویت در 

احراز هویت ثنا را انجام نداده اید، 

گزینه احراز هویت ثنا را انتخاب و 

مراحل را با توجه به آموزش های 

پی دی اف و فیلم آموزشی مراحل 

.احراز را انجام دهید



برای احراز هویت ثنا از 

، آی تی سازطریق کارگزاری 

گزینه ورود به سایت قوه 

. قضاییه را انتخاب کنید



در ادامه گزینه فهمیدم را 

.انتخاب کنید

حتما برای احراز هویت : نکته

را آی تی ساز ثنا کارگزاری 

. انتخاب نمایید



پس ازاتمام احراز هویت، : نکته

کاربر را حتما شماره درخواست 

.یادداشت و ثبت نمایید



پس از اتمام احراز هویت به صفحه 

اربر اولیه بازگشته و گزینه ثبت نام ک

به صورت کامل و با موفقیت انجام 

.گرفت را تیک گذاری کنید



م گزینه ثبت نام اولیه را انجا

.داده ام را کلیک کنید



های مشخص شده نام و نام خانوادگی بخشدر

و کد ملی و شماره همراه و شماره درخواست 

کدی که پس از اتمام مراحل احراز ثنا ثبت )

کاربر را وارد کرده و سپس برای ( نمودید

یا درگاه پرداخت پرداخت هزینه ارسال به 

.را کلیک کنیداتصال به پوز 



اگر احراز ثنا شخص انجام : نکته

شده، گزینه سوء پیشینه را انتخاب 

.نمایید



کد ملی و رمز شخصی 

شخص را وارد و گزینه 

.مرحله بعد را انتخاب نمایید

در صورتی که رمز عبور 

خود را فراموش کرده اید 

رمز عبور خود را گزینه 

را فراموش کرده ام

کلیک نمایید



مشخصات هویتی فرد را 

وارد کنید و  عدد تصویری 

سامانه را بزنید سپس دکمه 

ارسال کد فعال سازی را 

بفشارید



در این قسمت کد فعال سازی 

به شماره همراه فرد ارسال 

میشود و سچس دکمه تایید را 

کلیک کنید



کد فعال سازی به شماره 

همراه ارسال میشود که 

شمال کد فعال سازی می 

باشد که در قسمت کد فعال 

سازی به شماره همراه قید 

کنید و سپس عدد تصویر 

سامانه را بزنید و در آخر 

گزینه دریافت رمز شخصی 

جدید را کلیک کنید



در این قسمت کد فعال سازی 

به شماره همراه فرد ارسال 

میشود و سپس دکمه تایید را

حه کلیک کنید و سپس به صف

اصلی برگردید



در این قسمت شماره ملی و 

رمز شخصی ارسال شده 

برای کاربر را درج کنید و 

سپس گزینه مرحله بعد را 

کلیک کنید



در این قسمت برای شماره 

همراه کاربر مجددا رمز 

موقت ارسال میشود و در 

ادامه دکمه متوجه شدم را 

بزنید



رمز موقت را در این قسمت 

وارد کنید و سپس گزینه 

ورود را بزنید



گزینه ثبت درخواست گواهی 

یدعدم سو پیشینه را کلیک نمای



در این قسمت اطالعات 

هویتی فرد نشان داده میشود 

و میتوانید درخواست را به 

نام متقاضی یا سازمان ثبت 

کنید و برای آن توضیحاتی 

بنویسید

در این قسمت واحد قضایی 

شهر محل سکونت خود را 

انتخاب کنید



دگزینه قوه قضاییه را کلیک کنی



در این قسمت حوزه انتخابی خود 

را مشخص کنید و گزینه تایید و 

بستن را کلیک کنید



در این قسمت محاسبه هزینه را 

کیلیک کنید



در این قسمت هزینه را به شما 

اعالم میکند و گزینه پرداخت 

و اینترنتی هزینه را کلیک کنید

در نهایت ثبت نهایی اطالعات را 

بزنید



اطالعات حساب را به دقت وارد 

کنید و گزینه پرداخت را بزنید


