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  كتاب تهران يالملل نيب شگاهينما نيو دوم يبن كارت س ديثبت نام و خر يراهنما

داشتن كارت ملي و  توانند با در دست مي اند فيزيكي را انتخاب نموده دانشجوياني كه در ثبت نام بن كارت روش كارت

 .فروردين به شعب منتخب بانك شهر مراجعه و بن كارت خود را دريافت كنند 29كد پيگيري ثبت نام از تاريخ 

  راهنماي ثبت نام و خريد بن كارت

كتابخواني و حمايت از نشر معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در راستاي سياستهاي ترويج كتاب و 

 اختيار در را كتاب اي يارانه خريد ويژه كارت تهران كتاب المللي بين نمايشگاه برپايي ايام در ساله هر  كشور،

 كتاب المللي بين نمايشگاه دومين و سي در. دهد مي قرار ها دانشگاه علمي هيات اعضاي و اساتيد طالب، دانشجويان،

 :شرايط ذيل در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد با كارت اين نيز تهران

   بن كارت دانشجويي

 .صرفاً ويژه دانشجويان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و طالب علوم ديني است

    زمان ثبت نام

 به دانشجويي كارت بن  از طريق سامانه ثبت نام  1398فروردين  24فروردين تا پايان روز شنبه  20شنبه  سه وزر

  .است bon.tibf.ir آدرس

 .ثبت نام در سامانه امسال به سه شكل انجام مي شود

 )اند (براي اشخاصي كه كارت ملي هوشمند دريافت كرده ثبت نام با كارت ملي هوشمند- 1

تم داشتن تلفن همراه با سيس خاصي كه كارت ملي هوشمند ندارند،كارت مجازي) براي اشnfc (  ثبت نام به شكل- 2

 .تالزام ثبت نام در اين بخش اس )راي دريافت كليك كنيدب( اندرويد و نصب نرم افزار همراه شهر

ضيان هاي شهر نت به متقا ن كارت از طريق بانك شهر و كيوسكاين روش ب ثبت نام به صورت بن كارت فيزيكي: در- 3

 .شود داده مي

 هوشمند ملي كارت   نكات قابل توجه دانشجويان براي انتخاب بن از طريق

 .بايست داراي كارت ملي هوشمند باشد متقاضي مي- 1

 .صحت شماره تلفن همراه ثبت شده در سايت ثبت نام جهت ارسال رمز اعتبار الزاميست- 2

پذيرد، لذا به همراه داشتن آن در زمان مراجعه به محل  انجام ميانجام تراكنش صرفا از طريق كارت ملي هوشمند - 3

 .نمايشگاه الزاميست

هاي پوز وارد دستگاه شده و پس از  به منظور انجام تراكنش كارت ملي هوشمند از قسمت تعيين شده در دستگاه- 4

 .گردد وارد كردن رمز، فرايند تراكنش تكميل مي

 NFC اب بن از طريق فناورينكات قابل توجه دانشجويان براي انتخ

  .باشد NFC بايست مجهز به فناوري گوشي تلفن همراه مي - 1

  .دو يا باالتر باش 4,4ويد با ورژن ورژن سيستم عامل تلفن همراه اندر -2
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 .نرم افزار همراه شهر بانك شهر برروي تلفن همراه نصب باشد - 3

 

  .بايست فعال باشد شهر مي تلفن همراه و همچنين نرم افزار همراه NFC قابليت - 4

  .صحت شماره تلفن همراه ثبت شده در سايت ثبت نام جهت ارسال رمز اعتبار الزاميست - 5

مراجعه به محل  پذيرد، لذا به همراه داشتن آن در زمان انجام تراكنش صرفا از طريق گوشي تلفن همراه انجام مي - 6

  ت.نمايشگاه الزاميس

، بايد تلفن همراه خود را (كه همراه شهر برروي آن نصب و همچنين  NFCفناوريز طريق به منظور انجام تراكنش ا - 7

پوز مستقر در فروشگاهها نزديك نموده، سپس منتظر  هاي روي دستگاه كارت متقاضي اضافه گرديده است) بر

  .درخواست رمز جهت تكميل عمليات باشند

 دور كارت فيزيكينكات قابل توجه دانشجويان براي انتخاب بن به روش ص

صحت آنها با اطالعات ثبت  بن كارتهاي صادر شده پس از احراز هويت و تطبيق مدارك متقاضي و كسب اطمينان از- 1

گردد. لذا از مراجعه افراد غير از متقاضي اصلي در زمان دريافت  شده در زمان ثبت نام صرفا تحويل شخص متقاضي مي

  .كارت جدا خودداري نمائيد

 :پذيرد اه داشتن اصل مدارك هويتي، دريافت كارت به دو روش ذيل انجام ميبا همر - 2

 هاي بانك شهر مراجعه به شعب و باجه - 

 كشور شعب شهرنت بانك شهر در سراسر استفاده از كيوسك هاي مستقر در - 

توانند  مي ارت،در صورت نياز به صدور فيزيك ك نيز،  NFCفناورينكته مهم: متقاضيان صدور كارت ملي هوشمند و 

با مراجعه به شعب بانك شهر اقدام به دريافت كارت فيزيكي نمايند. در اينصورت امكان بهر برداري از كارت ملي 

 .براي اين دسته از متقاضيان پس از صدور فيزيك كارت ميسر نخواهد بود NFC هوشمند و يا فناوري

بايست شخصا و صرفاً به  سهم براي دريافت بن كارت ميمتقاضيان پس از ثبت نام و تأييد هويت و پرداخت : توجه

  .هاي شهرنت سراسر كشور مراجعه كنند اي كه در زمان ثبت نام انتخاب كرده اند و يا پيشخوان شعبه

  .بار تقاضاي بن كارت داشته باشد هر فرد تنها مي تواند يك ه:توج

دي كه روش كارت مجازي را انتخاب مي كنند نياز بن كارت فقط به شخص متقاضي تحويل داده مي شود و افرا: توجه

  .به مراجعه به شعب بانك را ندارند

هنگام دريافت بن كارت، ارائه كارت دانشجويي يا طلبگي معتبر، كارت ملي يا شناسنامه جديد و شماره  مدارك الزم

 .امه مورد قبول نيستنام در سامانه نياز است. مدارك ديگر مانند شناسنامه قديمي يا گواهين رهگيري ثبت

  .اي كتاب است هر متقاضي مجاز به دريافت يك كارت الكترونيكي يارانه

  هاي دانشجويي بن كارت در  مبلغ موجود

ريال آن به عنوان يارانه كتاب توسط معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد  600،000ريال است كه 1،5000،000

  .شود دريافت كننده كارت به صورت پرداخت ميريال آن نيز توسط شخص  900،000اسالمي و 
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   مبلغ موجود براي بن كارت هاي اساتيد، اعضاي هيات علمي و مدرسان حوزه

هزار ريال آن به عنوان يارانه كتاب توسط معاونت  2،000،000هزار ريال است كه  4،000،000ها  موجودي كارت

آن نيز توسط شخص دريافت كننده كارت به صورت آنالين  ريال 2،000،000فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 

 .شود پرداخت مي

   تاريخ اعتبار كارت ها

 استفاده قابل  فقط در مدت برگزاري نمايشگاه اعتبار داشته و از طريق دستگاههاي كارت خوان داخل غرفه ناشران

  .است

   شماره موبايل معتبر

يك شماره موبايل معتبر در سامانه است، بويژه اينكه مشخصات كارت هر متقاضي هنگام ثبت نام، صرفا مجاز به ثبت 

خريد از طريق موبايل به وي پيامك خواهد شد. مسئوليت اشتباه در درج شماره موبايل و خسارات ناشي از آن بر عهده 

  .شخص متقاضي است

  ايميل معتبر

صحيح وارد سامانه شود، چرا كه قابل ويرايش و  معتبر بوده و به صورت )بسيار مهم( ايميل مورد استفاده بايد حتما

مورد نياز است. عواقب وارد كردن ايميل  نيست و براي ورود به سامانه و فراموشي رمز ورود يا ديگر اطالعات، تغيير

  .اشتباه به عهده متقاضي است

   فراموشي رمز عبور

ور آن را بازيابي كنيد. موقع چك كردن ايميل ايد، از قسمت فراموشي رمز عب نچه رمز عبور خود را فراموش كردهچنا

  .چنانچه لينك مورد نظر را دريافت نكرديد لطفا صندوق اسپم خود را چك كنيد

    مشكل در ثبت نام

نام متقاضي در سامانه در صورتي امكان پذير است كه شماره ملي، شماره دانشجويي يا طلبگي در سامانه ثبت نام  بتث

ريزي آموزش عالي  تمام متقاضيان به همراه شماره ملي و دانشجويي از مركز پژوهش و برنامهوجود داشته باشد. ليست 

وزارت علوم اخذ و وارد سامانه شده است. چنانچه مشخصات دانشجو يا طالب و يا اساتيد و اعضاي هيات علمي در 

انند به امور دانشجويي دانشگاه مورد سامانه وجود نداشته باشد نمي تواند ثبت نام كند. اين دسته از متقاضيان مي تو

ن دسته ريزي آموزش عالي ارسال نمايند تا از اين طريق مشكل اي نظر خود مراجعه تا اسامي را به مركز پژوهش و برنامه

  .رطرف شودباز متقاضيان 

  

  كانال تلگرام بن

 https://telegram.me/bontibf  
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