
1



2

نموهنبلیتاه:

1- بلیت ها روی کاغذ رنگی چاپ و بین استفاده کنندگان توزیع می شود. 

2- هر بلیت مخصوص یک نفر و دارای تاریخ اعتبار است. 

3- بلیت از طریق برنامه ای که در اختیار شما قرار می گیرد، چک 
شده و در سیستم ثبت  می شود.
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نحوهچکرکدنبلیت:

1- برای چک کردن بلیت ها می توانید app اختصاصی را از طریق 
لینک زیر دانلود کنید. برای دریافت app  کلیک یا لمس کنید:

در نظر داشته باشید تا مرحله 7 را فقط یک بار انجام می دهید
بعد از آن همیشه بعد از باز کردن نرم افزار به همان صفحه وارد خواهید شد

می توانید از آدرس زیر نیز فایل نصب را دانلود کنید: 

http://hatefshahr.ir/دانلود

 پس از نصب نرم افرار روی گوشی تلفن همراه خود روی
آیکون این برنامه کلیک کنید
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 2- پس از ورود به برنامه با این صفحه مواجه خواهید شد:

پس از لمس به صفحه اصلی وارد می شوید.

ثبت نام شما از طریق روابط عمومی موسسه هاتف شهر 
انجام می شود. لذا اگر نام کاربری و رمز عبور ندارید، از 

روابط عمومی موسسه هاتف شهر بخواهید.

3- گزینه چک کردن بلیط را لمس کنید

اگر نیاز به راهنمایی تلفنی داشتید 
می توانید اینجا را لمس کنید. 
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4- نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید، سپس دکمه 
ورود به سیستم لمس کنید تا به صفحه بعد وارد شوید.  
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5- اگر تمایل داشتید اطالعات خود را به روز کنید در 
غیر این صورت دکمه ادامه را لمس کنید.  
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لمس  را  گزینه  این   -6
برای  زیر  منوی  تا  کنید 

شما باز شود.

7- از منوی باز شده 
گزینه چک کردن 

بلیط را انتخاب کنید.
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8- پس از این با باز کردن نرم افزار روی گوشی خود به این 
صفحه وارد می شوید و با وارد کردن شماره کارت و لمس 

جستجو در سیستم می توانید بلیت را چک و ابطال کنید. 


