راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت 4G
وﯾـﮋه روﺳﺘـﺎﻫـﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸــﻮر ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ » USOﻫﺎیوب« ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺣﻞ
زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ،ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮوﯾﺲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 .۱اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎیوب ﺑﻪ آدرس  www.hiweb.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ ﺪ.
 .۲در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ ﺪ.
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 .۳ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  LTEرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ ﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از دو روش زﯾﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ ﺪ:
اﻟﻒ  -اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ:
* ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  ۱۰رﻗﻤﯽ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎ ﺪ.
* ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎ ﺪ) .ﺳﯿﻢﮐﺎرت  4Gﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ(

اﻟﻒ
۳

ب  -اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم روﺳﺘﺎ:
* در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ،ﺑﺨﺶ ،دﻫﺴﺘﺎن و روﺳﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.
* ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در اﯾﻦ روش در ﻫﺮ ﻓﯿﻠﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻟﯿﺴـﺖ ﮐﺸــﻮﯾﯽ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽﺷﻮد.
 .۴ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دو روش ﻓﻮق ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻌﻼم را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ.

۳

ب

۴
 .۵در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷـﻮد و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را در ﻟﯿﺴـــﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎ ﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

۵

 .۶در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳـﺮوﯾﺲ  LTEدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷـﻤﺎ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ.

۶
 .۷در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻤﺎ ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۷

 .۸ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﺑﻪ آدرس  https://panel.hiweb.ir/ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ ﺪ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺷـــﺪه را وارد ﮐﻨﯿﺪ و
ﮔﺰﯾﻨﻪ ورود ﺑﻪ ﭘﻨﻞ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ.

۸
 .۹ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺮگ "ﺧﺮﯾﺪ" ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ ﺪ و در ﻗﺴـــﻤﺖ "اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮوﯾﺲ" ﺳﺮوﯾﺲ  LTEﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎ ﺪ.
 .۱۰در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ.
 .۱۱ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرش ﺑﺮروی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ.

۹

۱۱

۱۰

 .۱۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن دارﯾﺪ در ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را
ﺗﻐ ﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرش ﺑﺮروی ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲ" ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ.

۱۲

 .۱۳ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﻔﺎرش ،ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮروی ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﭘﺮداﺧﺖ" و اﺗﺼـــــﺎل ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۳

ﻧﮑﺘﻪ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ،ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺳﺮاﺳﺮی  ۱۵۶۵ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ ﺪ.

 .۱۴ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﺑﺎزﮔﺸـــﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ،ﭘﯿﻐﺎم "اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ دارای ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ" را ﻣﺸــــﺎﻫﺪه
ﻣﯽﻧﻤﺎ ﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰﯾﻨﻪ "آﭘﻠﻮد ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ" را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮروی ﺳﺮﺑﺮگ "اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ"
اﻗﺪام ﻧﻤﺎ ﺪ .
 .۱۵در ﺻﻔﺤﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺸـﺨﺼـﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸـﺨﺼـﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ دارای ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎرهدار و اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و
اﺳﮑﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را در اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ از ﻗﺴــﻤﺖ "ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ  /ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺳﺒﺰ )ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ(" آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ و
ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت" را ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎ ﺪ.

۱۴

۱۵
ﻧﮑﺘﻪ:
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ،ﺧﺮﯾﺪ ﺳــــﺮوﯾﺲ  LTEو آﭘﻠﻮد ﻣﺪارک ،ﺳـــــﯿﻢﮐﺎرت  4Gدر
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

