راهنمای استفاده از صدور بلیت اداری

کاربران محترم به منظور آشنننایی با نحوه صننرور ب یت اراری بصننورت اینترنتی لطفا مراحل ذیل را
به رقت مالحظه نماییر:

 -1پس از ک یک برروی ک یر "ارساااا

یامک و چاپ درخواسااات"  ،ک یر

قابل رویت خواهر شننننر رر صننننورت هرگونه خطا رر ارتباط به ورور به صننننفحه روپ  ،پنرره را
بسته و روباره بروی ک یر سبز ک یک نماییر

 -2با ک یک برروی ک یر سننبز رنب به سننامانه صننرور ب یت وارر خواهیر شننر لطفا رقت نماییر تا قاب یت
 POP UP WINDOWرر مرور گر شما خاموپ باشر اگر قبال این قاب یت عال نباشر سیستم از
شما ارازه باز کررن یک صفحه رریر را خواهر راشت ارازه رهیر تا یک صفحه رریر باز گررر

 -3پس از زرن ک یر صفحه زیر باز خواهر شر

 -4برای صنننرور ب یت می توانیر رر لیسنننت به رلخواه ا راری را از لیسنننت خارج نماینر برای ارامه کار
الزم است تا ک یر تاییر را ک یک نماییر
 -5با توره به شرایطی کرونایی به رلیل محروریت رر ظر یت کوپه رر صورتیکه تعرار م سا ران بی شتر
از ظر یت کوپه است الزم است رر رو مرح ه این خریر را انرام رهیر

 -6پس از تاییر مسا ران وارر مرح ه رسترو و انتخاب قطار براساس تاریخ مورر نظر خواهیر شر

 -7رر صننورتیکه برای مروز شننما قطارهای برنامه ای یکسننره ورور نراشننته باشننر شننما از این طریق
قارر به صرور ب یت نخواهیر بور و الزم است برای تامین ب یت خور به باره های صرور ب یت اراری
مشابه شیوه قب ی مرارعه نماییر رر غیر اینصورت برای ارامه رر صورتیکه مایل به خریر ب یت آزار
به همراه مسا رین مراز هستیر تعرار مسا ران را به تعرار الزم ا زایپ و ک یر رسترو را بزنیر

 -8برای تکمینننل رآیننننر قطنننار ر نننت و برگشنننننننننت خور را انتخننناب و ک ینننر رزور را ک ینننک نمنننایینننر

 -9برای خریر ب یت آزار کرم ی و تاریخ تولرت مسنننننننا ر را وارر و بروی نام ک یک نماییر تا اطالعات
مسا ر استعالم و صحت سنری گررر رر صورت اشتباه رر تایپ اطالعات قارر به ارامه راینر خریر
نخواهیر بور
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ررصنننورتیکه که خریر ب یت آزار نراشنننته باشنننیر پس از ثبت ب یت شنننما صنننارر خواهر شنننر لطفا

مرورگر شما ارازه باز کررن صفحه رریر بصورت خورکار را راشته باشر ()POP-UP
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پس از چاپ ب یت رآینر خریر شننننما پایان می یابر اما رر صننننورتیکه که انتخاب شننننما قطارهای

مب غ رار باشر و یا خرماتی را انتخاب نماییر که مب غ رار میباشر قبل از صرور ب یت سیستم شما را به
ررگاه بانک هرایته نموره و بعراز پرراخت پول بصورت الکترونیکی ب یت شما صارر خواهر شر
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به منظور اسننننتررار ب یت می توانیر از طریق لینک اسننننتررار رام ب یت وارر سننننامانه اسننننتررار

شویر این سامانه خاص ب یت اراری نبوره و ک یه ب یت ها رر این سامانه قابل استررار میباشر
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پس از اسننننتررار ب یت و رریا ت پیامک اسننننتررار ررت خریر مررر ب یت مررر اطالعات صننننفحه

مروز ب یت اراری را بازیابی نماییر تا اطالعات قب ی ب یت حذف گرریره و شننننننما را قارر بسننننننازر تا
وارر صفحه روپ ب یت شویر

نکات مرم:

 رر انتخاب نفراتی که از تحت تکفل خارج گرریره خورراری رماییر( پسننننر باالی  21سننننال به شننننرط عرم ت هل و
رانشرو بورن و رختر به شرط عرم ازرواج تحت تکفل خواهنر بور )
 رر خریر ب یت به شنننکل اینترنتی حتما بایسنننتی مسنننیر بصنننورت ر ت و برگشنننت ررنظر گر ته شنننور و ررصنننورت
انتخاب هرکرام بصورت تکی سیستم ارازه انتخاب نخواهر رار
 ررصننورت نیاز به اسننتررار حتما هر رو ب یت ر ت و یا برگشننت مسننترر گررر و ررصننورت اربار و نیاز به اسننتفاره
از یک سمت مسیر برای استفاره از مسیر و تاریخ ر ت یا برگشت برای ت مین حتما به باره تامین ب یت های اراری
رر سراسر کشور مرارعه گررر
 برای خریر اینترنتی حتما شماره موبای ی را به سیستم اعالم کنیر که رر اختیار شما می باشر چون بال اص ه کر تاییر
به آن مبایل ررت ورور رر سیستم ارسال خواهر شر
 رر صننورت انتخاب یه قطار اگر احتماال با پیام نیاز به پرراخت مابالتفاوت مواره شننریر آن قطار بعنوان قطار ویژه
خواهر بور و شما رارای سرمیه اکسپرس می باشیر
 برای اسنننتفاره از سنننرمیه قطار های  5سنننتاره حتما رر زمان صنننرور حواله اینتر نتی نسنننبت به انتخاب سنننتاره کنار
سرمیه اختصاصی مباررت نماییر( ررصورتیکه ررطول سال هیچ کرام از سرمیه ها استفاره نشره است (  2سرمیه
رر طول سال)
 از تاریخ صننرور حواله اینترنتی آن حواله تا روماه برای ر ت و  4ماه برای برگشننت اعتبار خواهر راشننت و بعر از
تاریخ های وق بعنوان ب یترای استفاره شره محسوب می گررنر
 قبل از هر عالیتی با هر مرورگری استفاره می شور بای ستی رر قسمت تنظیمات آن مرورگر ارازه باز شرن صفحه
رریر عال گرریره تا ارازه بازشرن حواله صارر شره برای اخذ پرینت راره شور
 رر انتخاب گزینه های ر ت و برگشنننت رر صنننرور حواله رقت رماییر حتما کر ایسنننت اه انتخابی راخل مرب انتخابی
ررج گررر(با انتخاب لینک های آبی رنب پیشنراری توسط سیستم)
 براسننننناس آیین نامه ب یت اراری مبرا حرکت کارکنان و بازنشنننننسنننننت ان محترم راه آهن ج ا ا براسننننناس آخرین حکم
کارگزینی ایشننان خواهر بور ررغیر اینصننورت س نیسننتم ارازه انتخاب ایسننت اه ری ر را نخواهر رار و لینک ایس نت اه
های کر رار نمایان نخواهر شر
 یک خانواره می بایسنننتی مباررت به انتخاب یک کوپه از قطار بصنننورت پیپ رض رر خریر اینترنتی نماینر لذا
رر صنننورت بیشنننتر بورن تعرار نفرات از ظر یت کوپه انتخابرا به شنننک ی صنننورت پذیرر که تعرار تیک های تاییر
انتخاب به تعرار ظر یت کوپه بوره و مررر بعر از چاپ ب یت های قب ی تعرار رامانره انتخاب گرر یره و مابقی غیر
عال گررنر و مرررا مباررت به انتخاب قطار صورت پذیرر

 ررصننورت راشننتن خریر اینترنتی عالوه بر تعرار نفرات اسننتحقاقی رای ان متقاضننی بایسننتی به انرازه ظر یت کوپه
ابترا خرریراری ها را با انتخاب نفرات اراری رر یک کوپه تا رسنننننننیرن به ظر یت کامل کوپه انتخاب نمایر و برای
تعرار نفرات مانره رر کوپه بعر تعرار نفرات اسنننننتحقاقی مانره را رر تیک مشنننننخص نمایر ( مثال شنننننخصنننننی  4ب یت
اسننتحقاقی راشننته و  2نفر نیز خریراری رارر بایسننتی ابترا  2اسننتحقاقی را رر تامین ب یت به همراه رو خرریراری تا
رسنننننننیرن به ظر یت کامل یک کوپه  4تخته مشنننننننخص نمایر و بعر از پرینت ب یت مباررت به انتخاب رو سنننننننرمیه
ا ستحقاقی ری ر باقی مانره نمایر چون اگر  4سرمیه ا ستحقاقی رر  4تخته اول انتخاب گررر سی ستم به سرمیه آزار
ارازه خریر نخواهر رار )

