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  1صفحه: 

 

  

 در دلیلی، هر به و است کرده تغییر آن( IMEI) شناسه و ایدکرده تعمیر را تاندستگاه کهدرصورتیتوجه داشته باشید 
 همتا سامانه بازگرداند، دستگاهتان روی را تعمیر از قبل( IMEI) شناسه که ندارید دسترسی تعمیرکار به حاضر، حال

 یندافر آمیزموفقیت انجام صورت در توانیدمی بنابراین. است گرفته نظر در را تعمیری ثبت یندآفر شما حال رفاه جهت
 .نمایید تعمیر از قبل( IMEI) شناسه جایگزین را تعمیر از بعد( IMEI) شناسه همتا، سایت در تعمیری ثبت

 

 

 

 .است شده آورده یریتصو صورت به یریتعم ثبت مراحل ادامه در

 :مرحله یک

فقط  یریثبت تعم ندیفرا. شودمراجعه   hamta.ntsw.ir به درگاه اینترنتی سامانه همتا به آدرسدر مرحله اول، باید 
"شماره  نهی. پس از انتخاب گزباشدیوارد شوند، فعال م یکد مل لهینام کرده و به وسثبت تیکه در سا یافراد یبرا
 .میینمایم کی"ادامه" کل یو بر رو مینمائیخود را وارد م ی" کد ملیمل

 

 ثبت ندیآفر در شده اظهار یها(IMEIشناسه ) یمدل فن یکسان بودن ضرورت
 یریتعم

( بعد از IMEI)و شناسه  دستگاهمتعلق به یک مدل  ( قبل از تعمیر،IMEI)الزم به ذکر است درصورتیکه شناسه 
نکرده و فرآیند ثبت تعمیری د أییاطالعات واردشده را ت همتا، باشد، سامانه دستگاه دیگرمتعلق به مدل  تعمیر،

در این حالت، شما باید به تعمیرکار دستگاه خود مراجعه نموده و از ایشان . با موفقیت انجام نخواهد شد
 .تان بازگرداند( قبل از تعمیر را روی دستگاهIMEIبخواهید که شناسه )

 یریتعم ثبت ندیآفر ازین شیپ

تحت  افزودن دستگاه یا یفعالساز از طریقدستگاه شما، ( IMEI)دقت داشته باشید تنها درصورتیکه شناسه 
ثبت تعمیری  انجام فرآیند امکانمالکیت قطعی سیم کارت شما درآمده باشند و در کارتابل نمایش داده شوند، 

 .وجود خواهد داشت( IMEI)شناسه روی آن 
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  2صفحه: 

 

  

 :مرحله دو

نشان داده شده را وارد  یتیو سپس کد امن میکرده بود فینام تعرکه در هنگام ثبت یسپس در صفحه بعد رمز عبور
 .میکنیم کی"ورود" کل نهیگز یکرده و بر رو

 

  

 :مرحله سه

 :را انتخاب کنید «ثبت گوشی تعمیراتی» گزینهپس از ورود به سامانه، 

 

 

 :مرحله چهار

 .میکنیم لیکک" جادی"ا بر روی گزینهس پس



  3صفحه: 

 

  

 

 

 :نجپمرحله 

هایی را توان دستگاهتنها می . همانگونه که قبالً ذکر شدنموددستگاه موردنظر خود را انتخاب  بایددر قسمت بعدی 
 .قبالً در کارتابل اضافه شده باشدهای آن (IMEIشناسه )انتخاب نمود که 

 

  

 :ششمرحله 

تعمیر شده را وارد دستگاه دید ( جIMEIشناسه )پس از انتخاب دستگاه موردنظر، الزم است تا در فیلد مشخص شده 
 نمایید. 

 از بعد (IMEIشناسه ) و دستگاه مدل یک به متعلق تعمیر، از قبل (IMEIشناسه ) درصورتیکهدقت داشته باشید، 
 با تعمیری ثبت فرایند و نکرده دأییت را واردشده اطالعات همتا، سامانه باشد، دیگر دستگاه مدل به متعلق تعمیر،

 که بخواهید ایشان از و نموده مراجعه خود دستگاه تعمیرکار به باید شما حالت، این در. شد نخواهد انجام موفقیت
 .بازگرداند تاندستگاه روی را تعمیر از قبل( IMEI) شناسه



  4صفحه: 

 

  

 

 

 :فتهمرحله  
. پس از ثبت درخواست، سامانه میینمایم کیثبت کل نهیگز یاز اطالعات وارد شده، بر رو نانیپس از اطم تیدر نها

 ندیبودن فرا زیآمتیموفق امیاطالعات وارد شده، با پ دییو در صورت تأ دینمایم یصحت اطالعات وارد شده را بررس
 .ردیگی" قرار میصورت "در حال بررس بهروز  4حالت درخواست به مدت  نی. در امیشویمواجه م

 
 

 :شتهمرحله 

روشن نشود(  ینشود )دستگاه با شناسه قبل تیدر شبکه رؤ یروز پس از ثبت درخواست، شناسه قبل 4که تا  یدر صورت
شدن  تیرؤ لیدرخواست توسط سامانه به علت "رد شده به دل نصورتیا ریدر غ شود،یانجام م تیدرخواست با موفق

 .شودیشناسه" لغو م



  5صفحه: 

 

  

 
 

 :هنمرحله 

 .دیخود را لغو نمائ یری"حذف" درخواست ثبت تعم نهیگز یبر رو کیبا کل دیتوانیروز، م 4 نیدر مدت ا نیهمچن

 

 

 

 یریسامانه همتا در هنگام ثبت تعم یندهایعدم امکان انجام فرا

سامانه  یندهایاز فرا چکدامیسامانه، امکان انجام ه یینها یتا بررس یریروز از زمان درخواست ثبت تعم 4مدت  در
"در  امیبا پ زیوجود ندارد و در صورت استعالم اصالت ن ریشناسه بعد از تعم نیشناسه قبل و همچن یهمتا برا

 .میشوی" مواجه میریثبت تعم ندیانجام فرا یحال انتظار برا

 تعمیر از قبل( IMEI) شناسه بازگرداندن جهت تعمیرکار به مراجعه

 قوی، احتمال به دهید، انجام موفقیت با را تعمیری ثبت فرایند نتوانستید همتا در که صورتی در: مهم خیلی نکته
 جهت اما بازگرداند، تان دستگاه روی را تعمیر از قبل های( IMEI) شناسه تا کنید مراجعه تعمیرکارتان به باید

 تری کامل راهنمایی تا نمایید مطرح  096366 در همتا سامانه کارشناسان با را تان مشکل توانید می اطمینان
 . گردد ارائه شما خدمت


