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  1صفحه: 

 

 

 

 

 
 الزم است تا به سامانه همتا متصل شوید. دستگاه، ابتدا افزودنجهت 

 نموده و فرآیند افزودن دستگاه را انجام داد:توان با سامانه همتا ارتباط برقرار میسه روش زیر از 

  hamta.ntsw.irسایت اینترنتی به آدرس  .1
 *7777کد دستوری # .2
 اپلیکشین همتا .3

کد دستوری  و  hamta.ntsw.ir اینترنتی سایت با استفاده از یند افزودن دستگاه،آاین آموزش، مراحل انجام فردر 
 . شودیمارائه * #7777

 

 hamta.ntsw.ir افزودن دستگاه از طریق سایت اینترنتی
 :مرحله یک

توان از د. برای ورود به سامانه میمراجعه نمایی  hamta.ntsw.ir سامانه همتا به آدرسبه سایت اینترنتی در ابتدا 
کرد و سپس با استفاده از کد ملی وارد سامانه شد.  نامثبتاستفاده نمود و یا اینکه ابتدا در سامانه  سیم کارتشماره 

 وارد سامانه شویم. سیم کارتد داریم تا با شماره در اینجا ما قص

 رجیستری های روشن قبل از شروع طرح برای دستگاهقابل استفاده 
یند افزودن دستگاه، آن آتوانید به کمک فراگر دستگاهی دارید که پیش از شروع طرح رجیستری، روشن بوده، می 

یندهای سامانه همتا، از قبیل انتقال مالکیت آفر توانیدمی را تحت مالکیت قطعی سیم کارت خود درآورید و سپس
 (مشاهده تاریخ مشمولیت هر برند) و ... را برای آن انجام دهید.

 با سیمکارت قبلی روی دستگاه افزودن دستگاه انجام فرآیند
، حتما باید با سیم کارتی که پیش از شروع طرح افزودن دستگاه، برای انجام موفقیت آمیز دقت داشته باشید

 هیچ سیم کارت دیگری. با یند را انجام دهید، نهآبوده، این فر تاندستگاهرجیستری روی 

 روشن قبل از شروع طرح دستگاه دوسیمکارته با یک اسالت 

ای )دارای دو شکاف برای قرار دادن سیم کارت( دارید که پیش از شروع طرح رجیستری، اگر دستگاه دو سمیکارته
اید، در صورتی که االن در اسالت دوم، سیم کارت قرار دهید، پیامک کردههای آن استفاده میتنها از یکی از اسالت

( اسالت دوم IMEIشود. برای حل مشکل و ثبت شناسه )رای شما ارسال میهشدار غیرقانونی بودن دستگاه ب
بوده، انجام  تاندستگاه، فرآیند افزودن دستگاه را با سیم کارتی که پیش از شروع طرح رجیستری روی تاندستگاه
 دهید.
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  2صفحه: 

 

 

 

  

 :مرحله دو

بوده را وارد نموده و دکمه ورود را انتخاب  تاندستگاهسیم کارتی که پیش از شروع طرح روی شماره در این مرحله 
سامانه کارتابل خود در وارد موقت را وارد کرده و . رمز عبور شودیمارسال شما رمز عبور موقت برای شماره  نمایید.

 همتا شوید.

 

  

 

 

 



  3صفحه: 

 

 

 :مرحله سه

 را انتخاب کنید. افزودن دستگاه گزینه، هادستگاهدر بخش مدیریت ، همتا سامانهکارتابل خود در پس از ورود به 

 

  

 :مرحله چهار

 .کنیدرا انتخاب و گزینه ثبت  نمودهخود را وارد  دستگاه( IMEI)در مرحله بعدی الزم است تا شناسه 

 بستگی دارد و (کارتسیم قرارگیری برای شکاف) دستگاه اسالت تعداد به دستگاه،( IMEI) شناسهدقت داشته باشید، 
 باید همتا، سامانه در فرآیندها کلیه انجام برای. است رؤیتقابل ،#*06# گیریشماره با یا باتری پشت جعبه، روی بر
 .شود استفاده و ...()ممیز، خط تیره  اضافی عالمت هرگونه بدون ،(IMEI) شناسه این ابتدایی رقم 15

 

  



  4صفحه: 

 

 

 :مرحله پنج

، موضوع خودکار صورتبه، سامانه (IMEI) شناسهدوسیمکارته باشد، پس از وارد کردن اولین شما دستگاه  کهیدرصورت
و شما باید  دهدنمایش میشما برای را  «دوم دستگاه( IMEI) شناسهوارد کردن » تشخیص داده و پیغامی مبنی بر را

 را هم وارد نمایید. تاندستگاه( دوم IMEIشناسه )

 

 

  

 :مرحله شش

ی که در حال حاضر در کارتابل آن هستید، پیش از شروع طرح کارتمیسهای اظهار شده، با (IMEI) شناسهچنانچه 
 انجام خواهد شد.آمیز موفقیت صورتبهرجیستری، در شبکه اپراتوری داخل کشور، سابقه فعالیت داشته باشند، فرآیند 

 مشکل در تشخیص تعداد اسالت )محل قرارگیری سیم کارت( در همتا
 شینما مربوطه غامی( است اما پکارتمیقرار دادن س یدو شکاف برا یدستگاه شما دو اسالت )دارا کهیدرصورت
دستگاه شما تک  نکهیا ای دیتان را به همتا اظهار کن( دوم دستگاهIMEIشناسه ) دیتوانیو شما نم شودیداده نم

سامانه همتا با شماره  ییگوخواهد، با مرکز پاسخ یدوم را م (IMEI)اسالت است اما سامانه از شما، شناسه 
 .دیتماس حاصل نموده و مشکل را مطرح کن 096366



  5صفحه: 

 

 

 

  

 :مرحله هفت

های اضافه شده به (IMEI)شناسه ، از منوی سمت راست «هامدیریت دستگاه»گزینه با انتخاب  دیتوانیم، در ادامه
 نمایید.به همراه نشان تجاری و مدل دستگاه مشاهده کارتابل را 

 



  6صفحه: 

 

 

 

  

 *7777افزودن دستگاه از طریق کد دستوری #
 :مرحله اول

ی ریگشمارهرا * 7777کد دستوری #بوده،  تاندستگاهی که پیش از شروع طرح رجیستری روی کارتمیسبا ابتدا  در
 نموده و دکمه تماس، را انتخاب کنید.

 

  

 :مرحله دوم

 نمایید.را وارد  ۴یعنی عدد  «افزودن دستگاه» در ادامه عدد مربوط به گزینه



  7صفحه: 

 

 

 

  

 :مرحله سوم

 .را انتخاب کنید ارسالو گزینه  نمودهخود را وارد  دستگاه( IMEI)در مرحله بعدی الزم است تا شناسه 

 بستگی دارد و (کارتسیم قرارگیری برای شکاف) دستگاه اسالت تعداد به دستگاه،( IMEI) شناسهدقت داشته باشید، 
 باید همتا، سامانه در فرآیندها کلیه انجام برای. است رؤیتقابل ،#*06# گیریشماره با یا باتری پشت جعبه، روی بر
 .شود استفاده و ...()ممیز، خط تیره  اضافی عالمت هرگونه بدون ،(IMEI) شناسه این ابتدایی رقم 15

 

  

 :مرحله چهارم

، موضوع خودکار صورتبه، سامانه (IMEI) شناسهسیمکارته باشد، پس از وارد کردن اولین دوشما دستگاه  کهیدرصورت
و شما باید  دهدمینمایش شما برای را  «دوم دستگاه( IMEI) شناسهوارد کردن » تشخیص داده و پیغامی مبنی بر را

 را هم وارد نمایید. تاندستگاه( دوم IMEIشناسه )



  8صفحه: 

 

 

 

 

  

 :مرحله پنجم

 کارتمیسدستگاه تک  کهیدرصورت. کنیدصحت اطالعات وارد شده را تائید  ۱ سپس الزم است تا با وارد کردن عدد
در این مرحله نمایش داده ( IMEI)باشد، هر دو شناسه  هدستگاه دوسیمکارت کهیدرصورتو ( IMEI)باشد، یک شناسه 

 .شوندیم

 

  

 مشکل در تشخیص تعداد اسالت )محل قرارگیری سیم کارت( در همتا
سامانه همتا، تنها یک ( است اما کارتمیقرار دادن س یدو شکاف برا یدستگاه شما دو اسالت )دارا کهیدرصورت
 ای دیتان را به همتا اظهار کن( دوم دستگاهIMEIشناسه ) دیتوانیو شما نم( از شما دریافت می کند IMEI)شناسه 

 ییگوخواهد، با مرکز پاسخ یدوم را م (IMEI)دستگاه شما تک اسالت است اما سامانه از شما، شناسه  نکهیا
 .دیتماس حاصل نموده و مشکل را مطرح کن 096366سامانه همتا با شماره 



  9صفحه: 

 

 

 :مرحله شش

ی کرده بودید، پیش از ریگشماره* را 7777ی که با آن #کارتمیسهای اظهار شده، با  (IMEI) شناسهدر نهایت چنانچه 
انجام آمیز موفقیت صورتبهشروع طرح رجیستری، در شبکه اپراتوری داخل کشور، سابقه فعالیت داشته باشند، فرآیند 

 خواهد شد.

 

 

 

 

 یکسانهای  (IMEI) با شناسه هدستگاه دوسیمکارت

 جعبه، روی بردارند که ( IMEI) شناسههای استاندارد و معتبر، به تعداد شکاف برای قرار دادن سیم کارت، دستگاه
 .است رؤیتقابل ،#*06# گیریشماره با یا باتری پشت

اید اما نمودهمیای دارید که پیش از شروع طرح با سیم کارت خود از آن استفاده چنانچه دستگاه دوسیمکارته
یکسان  ،#*06# گیریشماره بانمایش داده شده  یا باتری پشت جعبه، روی برهای درج شده (IMEI) شناسه

 تماس گرفته و موضوع را مطرح نمایید. 096366هستند، با مرکز پاسخ گویی سامانه همتا با شماره 

 تهدوسیمکار یهادستگاهپیامک هشدار انتقال مالکیت برای 

 کارتمیسی آن، تحت مالکیت تنها یک هااسالتدقت داشته باشید در سامانه همتا هر دستگاه، فارغ از تعداد 
 قرار دارد.

باید توجه داشته  است (کارتمیسدارای دو شکاف برای قرار دادن )دوسیمکارته شما  دستگاه کهیدرصورتبنابراین، 
تحت مالکیت ( دستگاه شما IMEI)شناسه  ، هر دو«افزودن دستگاه» فرآیند زیآمتیموفقانجام  باشید که پس از

 مالک دستگاه در سامانه همتا، کارتمیسی غیر از کارتمیسکه در اسالت دوم  گیرد. لذا زمانیقرار می کارتمیسیک 
 .دریافت خواهید کردانتقال مالکیت  هشدار، پیامک دهیدقرار 

جدید در دستگاه، به علت  کارتمیسز آن جایی که قرارگیری این که در این پیامک ذکر شده، ا طورهمان
نیاز به اقدام  ی خود را درون دستگاه قرار داده، بنابراینهاکارتمیسنبوده، بلکه مالک دستگاه یکی از  دوفروشیخر

 خاصی نیست.



  10صفحه: 

 

 

 
 

 جدول تاریخ مشمولیت

 تیمشمول خیتار برند

 14/09/96 فونیآ

 09/10/96 یبر بلک موتوروال، گوگل،

 28/11/96 یج ال

 S9+ 08/12/96و  S9 سامسونگ

 19/12/96 اینوک ،یهوآو

 26/12/96 یائومیشتکنو،  ،یسون

 01/02/97 یتجار یهانشان هیبق و سامسونگ

 

 

 دوم کارتمیس یبا مهلت قطع برا تیانتقال مالک امیپ
 ندیو پس از انجام فرا دیکارت( دار میقرار دادن س یدو شکاف برا ی)دارا یاکارتهمیکه دستگاه دو س یدر صورت

آموزش  د،یکرد افتیبا ذکر مهلت قطع در تیهشدار انتقال مالک امیدوم دستگاه پ کارتمیس یافزودن دستگاه، برا
 .دینمائ ظهرا پس از افزودن دستگاه مالح برداربهره کارتمیس فیتعر

 مشاهده آموزش ویدئویی
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