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 حالت تنظیمات کارخانهمرحله اول: بازگرداندن دستگاه به 

اصطالحاً برگردانده یا در ابتدا الزم است تا دستگاهی که قصد خریداری آن را دارید، به حالت تنظیمات کارخانه 
با بازگرداندن به جعلی یا کپی شده باشد،  دستگاه (IMEI) شناسه کهیدرصورت امید است ریست فکتوری نمایید.

 و نموده روشن را پس از این اقدام، دستگاه .واقعی بازگردد( IMEI)به شناسه  آن( IMEI)شناسه  تنظیمات کارخانه،
 جعبه رویشده درج  (IMEIشناسه ) باشده داده نمایش (IMEIشناسه ) تطابق و کرده یریگشمارهروی آن  را #*#06
 کنید. کنترل را

 نمایید. نظرصرف، از خرید دستگاه (IMEIدر صورت عدم تطابق این دو شناسه )

 

 مرحله دو: استعالم اصالت

 به حتماً در پاسخ استعالم اصالت، روی جعبه، استعالم اصالت کنید.  شدهدرج ( IMEIدر این مرحله، برای شناسه )
در پاسخ( با مشخصات ظاهری  ذکرشدهپاسخ استعالم اصالت )مدل و برند مشخصات تطابق قانونی بودن، 

 .، نوع ارز و روشن شدن دستگاه در گذشته توجه نماییدواردات، نوع واردکننده، شرکت دستگاه

 .دیینما مطالعهرا  آموزش استعالم اصالت راهنمایی بیشتر در این زمینه،برای 

 

 انتقال مالکیتمرحله سوم: 

در صورت تصمیم قطعی برای خرید دستگاه، از فروشنده بخواهید مالکیت دستگاه را از طریق سامانه همتا، به 
 کارتمیسبرای  HAMTAشما انتقال دهند. در صورت انجام این فرآیند توسط فروشنده، یک پیامک از  کارتمیس

 خریدار ارسال خواهد شد.

 .دیینما مطالعهرا  آموزش انتقال مالکیت این زمینه،راهنمایی بیشتر در برای 

 

 یسازمرحله چهار: فعال

دلخواه خود  کارتمیسبرای  HAMTAی موجود در پیامک سازفعالدر حضور فروشنده، دستگاه را به کمک کد  حتماً 
دریافت کنید. در آخرین مرحله،  HAMTAخود را از  کارتمیسی موفق برای سازفعالی نموده و پیامک سازفعال
نمایش داده ( IMEI)شناسه ی، با سازفعال دییتأهای ذکر شده در پیامک (IMEIکنترل نمایید که شناسه ) حتماً 

 روی جعبه، تطابق کامل دارد. شدهدرج یا  #*06# شده از طریق

 .دیینما مطالعهرا  دستگاهآموزش فعالسازی  راهنمایی بیشتر در این زمینه،برای 

 (دومدستقبل از خرید )نو یا  دستگاهضرورت بررسی 

پیش از شروع طرح و یا  که از مبادی قانونی وارد کشور شده هاییدستگاهبا اجرای طرح رجیستری، تنها 
 . دراستفاده نمایندهای اپراتوری از شبکهبدون هرگونه محدودیت زمانی، توانند میاند، رجیستری روشن بوده

کوتاهی،  زمانمدتپس از و  نمودهپس از اولین اتصال به شبکه، پیامک هشدار دریافت  دستگاهصورت غیراین
 .شودیمقطع 

https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-استعلام-اصالت-دستگاه
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-استعلام-اصالت-دستگاه
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-انتقال-مالکیت-دستگاه
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-انتقال-مالکیت-دستگاه
https://hamtainfo.ntsw.ir/آموزش-ها/آموزش-فعال-سازی-دستگاه
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 دستگاه و مهر فروشگاه (IMEIدارای شناسه ) دریافت فاکتور معتبر: پنجمرحله 

از فروشنده،  حتماً خود،  کارتمیسی موفق دستگاه برای سازفعال، پس از دیکنیماز فروشگاه خرید  کهیدرصورت
 ( دستگاه در آن ذکر شده و دارای مهر فروشگاه است.IMEIفاکتور معتبری دریافت نمایید که شناسه )

 آینده، به کمک ارائه این فاکتور معتبر، قابل پیگیری در مراجع قضایی خواهد بود. هرگونه مشکالت احتمالی در

 

 مشاهده آموزش ویدئویی 

https://hamtainfo.ntsw.ir/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85
https://hamtainfo.ntsw.ir/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85
https://hamtainfo.ntsw.ir/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85

