راهنمای ثبت نام در سامانه بلیط فروشی جام جهانی روسیه 2018
 -1از سایت فدراسیون فوتبال  www.ffiri.irوارد سامانه هواداران بشوید ویا از آدرس fan.ffiri.ir
بصورت مستقیم وارد سامانه شوید.

 -2در قسمت ثبت نام هوادار وارد شده واطالعات هر شخص حقیقی که درخواست بلیط را دارد بصورت
جداگانه ثبت نام نمایید.

 -3در ابتدای فرم اطالعات آدرس و ایمیل هر شخص رابصورت انحصاری وارد نمایید .سیستم آدرس
ایمیل های تکراری را قبول نمی کند.

 -4اگر دارای معلولیت هستید و از ویلچر استتفاده می نمایید گزینه افراد معلول ویلچری را انتخاب
نمایید.

 -5این افراد فقط می توانند به عنوان هوادار اصلی وارد سامانه فروش بشوند.

 -6درخواست کننده گان عزیز اگر گزینه معلولیت را انتخاب کرده اند می بایست مدارک پزشکی خود را
به فدراسیون فوتبال کمیته بلیط فروشی ارائه نمایند.
 -7این افراد می توانند ،فقط یک نفر را به عنوان همراه (به صورت رایگان) درخواست نمایند.
 -8افرادی که دارای  BMIباالی  35هستند گزینه ( Obeseچاقی مفرط) را انتخاب نمایند.
 -9این افراد نیز می بایست مدارک پزشکی خود ر به فدراسیون فوتبال کمیته بلیط فروشی ارائه نمایند.
-10

بعد از ثبت به عنوان هوادار  ،با نام کاربری و رمز عبوری که به ایمیل تان ارسال می شود می

توانید به عنوان هوادار اصلی وارد سامانه فروش بشوید .ممکن است ایمیل مذکور درون باکس
اسپم شما قرار گرفته باشد .
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از روی پنل کاربری گزینه خرید بلیط را انتخاب نمایید

-12

در قسمت پایین صفحه درخواست کنندگان عزیز میبایست قوانین و مقررات بلیط های جام

جهانی که توسط فیفا تهیه شده است را مطالعه و سپس گزینه آن را انتخاب نمایند تا بتوانند به مرحله
بعدی بروند.

-13

اطالعات اولیه خود را در قسمت در هوادار اصلی چک نمایید.

-14

سپس در قسمت مهمانان شماره پاسپورت شخص مورد نظرتان (که قبال در سامانه هواداران

ثبت نام شده اند ) را وارد نمایید.

-15

هر هوادار اصلی حداکثر می تواند  3نفر را به عنوان مهمان (که قبال در سیستم هواداران

ثبت نام شده اند) به درخواست خود جهت خرید بلیط اضافه نماید.

-16

نفراتی که خواه به عنوان درخواست کننده اصلی یا خواه به عنوان مهمان در سامانه فروش

بلیط ثبت نام شده اند دیگر نمی توانند بلیطی که قبال ثبت نام کرده اند را دوباره درخواست نام
نمایند.
-17

هواداران زیر  18سال نمی توانند به عنوان هوادار اصلی وارد سیستم شوند و فقط به

عنوان مهمان می توانند ثبت نام نمایند.
-18

پس از چند لحظه اطالعات مهمان مورد نظرتان نمایش داده می شود در صورت تایید

مشخصات گزینه اضافه شدن را انتخاب نمایید.

-19

گزینه بعدی را انتخاب نمایید تا به صفحه انتخاب بازی و جایگاه مورد نظرتان بروید.

-20

در این صفحه اطالعات بازی و جایگاه ها مشخص می باشند.

-21

انتخاب گزینه " انتخاب جایگاه پایین تر" شرایطی را برای درخواست کننده ایجاد می کند که(

اگر در صورت انتخاب نشدن در قرعه کشی در جایگاهی که تعداد نفرات بیشتر از سهمیه تخصیص
داده شده باشد) درخواست جایگاه پایین تررا داشته باشد ودر صورت نهایی شدن خرید جایگاه پایین
تر مبلغ مابه التفاوت به حساب شخص درخواست کننده واریز می گردد.
-22

بر اساس جایگاه مورد نظرتان  CAT1یا  CAT2ویا  CAT3در بازیهای تیم ملی ایران در مرحله

گروهی را انتخاب نمایید سپس گزینه تایید در هر بازی را انتخاب نمایید.
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در صورت تمایل جهت خرید بازی های ایران به شرط صعود به مراحل بعد می توانید گزینه

هر مرحله را انتخاب نمایید و در صورت صعود در کشور روسیه بلیط ها را تحویل بگیرید و در غیر این
صورت مبلغ واریزی توسط فدراسیون به شما عودت داده خواهد شد که شامل مبلغ ده دالر کارمزد
خواهد بود که از طرف فیفا کسر خواهد شد.

-24

کلید بعدی را انتخاب نمایید.

-25

در این مرحله کلیه بلیط های انتخابی شما و مشخصات هواداران جهت خرید به شما نمایش

داده می شود .

-26

در صورت تایید وارد مرحله پرداخت اینترنتی شوید .

-27

در مرحله پرداخت  %4به کل مبلغ به عنوان کارمزد بانکی اضافه می گردد.

-28

پس از پایان مرحله پرداخت تاییدیه درخواست بلیط شما به ادرس ایمیل شما ارسال می

گردد.
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فرآیند خرید بلیط در این مرحله پایان میپذیرد و شما میتوانید از طریق منو اصلی سامانه به

بلیطهای خریداری شده دستیابید.

پس از انجام قرعه کشی به برگزیدگان اطالع رسانی خواهد شد .
با تشکر از حسن توجه شما  -پایان

