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 و معرفی مقدمه -1
در سای و یکماین    بانک شهر در راستای ارائه خدمات نوین بانکی به هم میهناا  در واوزه بانکاداری الکترونیاک    

 برای اولین بار در کشور با سه روش صدور و توزیع بن کارت خرید کتاب خادمات خاود را  کتاب نمایشگاه بین المللی 

 نماید:به هموطنا  عزیز ارائه می

 صدور از طریق کارت ملی هوشمند 

  صدور از طریق فناوریNFC تلفن همراه 

  بن کارت بانکیفیزیکی صدور 

بن کارت فیزیکی در سالهای قبل نیز توسا  باناک شاهر    صدور و  NFC از طریق فناوری صدور در والی که دو روش

امسال برای اولین بار در کشور صدور و انجام تاراکنش از طریاق کاارت ملای هوشامند معرفای       پذیرفت، انجام می

فرایند ثبت ناام   هنگام انجامتوانند می، باشندمیکارت ملی هوشمند  دارایدر روش جدید، هم میهنانی که  .گردد می

، صرفا با در دست داشتن کارت ملی کارت ملی هوشمندصدور کارت به صورت  انتخاب نوع ، بادر سایت وزارت ارشاد

اقدام به انجاام تاراکنش   و بدو  نیاز به وضور کارت بانکی خود، از طریق دستگاههای پوز مستقر در نمایشگاه کتاب 

 نمایند.

 سایت و انتخاب نحوه صدور بن کارتثبت نام در  -1-1
در بخش مربوط به  http://bon.tibf.irمتقاضیا  دریافت بن کارت هنگام ثبت نام در سایت وزارت ارشاد به آدرس 

لی هوشمند، صدور از طریق فنااوری  کی از سه روش صدور از طریق کارت مبایست یانتخاب نوع صدور بن کارت، می

NFC  بن کارت بانکی را مشخص نمایند. و صدورتلفن همراه 

 مزایا -1-2

در تلفن هماراه   NFCاز طریق فناوری و  صدور  کارت ملی هوشمنداز مزایای استفاده از دو روش صدور کارت بر پایه 

 ذیل اشاره کرد:توا  به موارد می ،صدور فیزیکی بن کارتمقابل بهر برداری از 

 سهولت در استفاده 

 صرفه جویی در زما  از طریق عدم نیاز به مراجعه وضوری برای دریافت بن کارت 

 جلوگیری از صدمات وارده به طبیعت از طریق کاهش وجم تولید بن کارتهای فیزیکی 

 

http://bon.tibf.ir/
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 نیازمندیها -1-3
دریافت بن کارت وتما باید قبال اقدام متقاضی  :صدور از طریق کارت ملی هوشمنددر صورت انتخاب گزینه 

نموده باشد. در غیر اینصورت امکا  استفاده از ایان روش میسار    از اداره ثبت اووال به دریافت کارت ملی هوشمند

 باشد.نمی

دارای در ایان روش او  نیااز باه گوشای هوشامند       :NFCصدور از طریق فناوری در صورت انتخاب گزینه 

باشد. ثانیا نرم افزار همراه شهر بانک شهر باید بر روی گوشی نصاب باشاد.   می NFCبا قابلیت سیستم عامل اندروید 

 باشد. در صورت عدم وجود یکی از این دو امکا ، استفاده از این روش میسر نمی

لیه متقاضیا  امکا  بهره بارداری از ایان روش را طباق    ک: بانکی بن کارت فیزیکی صدوردر صورت انتخاب 

 باشند.قبل دارا میسنوات 

 نکات مهم -1-4
متقاضیا  محترم توجه نمایند، هر شخص صرفا به یکی از سه روش فوق امکا  استفاده از بن کارت نمایشگاه : 1نکته 

 را دارد.

 بهره برداری از دو روش قبلی نیست.در صورت صدور بن کارت بانکی )روش سوم(، امکا   :2نکته 

باشد. تحویل کارت و یا ارسال پیاماک رماز صارفا باه     مجاز به دریافت یک فقره کارت میهر متقاضی صرفا : 3نکته 

استناد به اطالعات و شماره تلفن مندرج در سایت وزارت ارشاد که هنگام ثبت نام از ساوی متقاضای تکمیال شاده     

 درج گردد.پذیرد. لذا ضروریست وتما شماره تلفن صحیح شخص متقاضی در سایت ثبت نام است، انجام می

گردد. در صورت مراجعاه  کارت فیزیکی با در دست داشتن مدارک هویتی به خود شخص متقاضی تحویل می: 4نکته 

 اشخاص غیر تحویل کارت امکا  پذیر نیست.

 

 شود.ه تفکیک شرح داده میاشاره شده در با  بدر ادامه جزئیات سه روش 
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 صدور از طریق کارت ملی هوشمند -2
به قابلیت های موجود در کارت ملی هوشمند، بانک شهر به عنوا  بانک پیشگام در ووزه ارائه خدمات با توجه 

، اقدام به استفاده از این پتانسیل در ارائه خدمات بانکی به متقاضیا  دریافت بن بانکداری الکترونیک نوین

تفاده از این روش، پس از تخصیص کارت در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرا  نموده است. با اس

اعتبار به دارندگا  کارت ملی هوشمند، با همکاری شرکت آسا  پرداخت، امکا  انجام تراکنش خرید صرفا با در 

( بدو  نیاز به وضور کارت بانکی صورت POSدست داشتن کارت ملی هوشمند بر روی پایانه های فروشگاهی )

 .گیردمی

 

 فرایند ثبت نام -2-1
متقاضیا  استفاده از این روش در گام اول صرفا باید دارای کارت ملی هوشمند باشند. سپس در زما  ثبت نام در 

، کارت NFCهای )کارت ملی هوشمند، فناوری ی دریافت بن کارت خود را  از بین گزینهسایت ارشاد میبایست نحوه

 مد نظر می باشد.  ملی هوشمندانتخاب گزینه کارت فیزیکی( انتخاب نمایند، که در اینجا 

از طریق  عتبار ایشا انکته مهم: با توجه به اینکه پس از پایا  مهلت ثبت نام در سایت ارشاد، اطالعات مربوط به رمز 

گردد، لزوم دقت در ثبت شماره موبایل صحیح فرد متقاضی مندرج در سایت ارسال میتلفن همراه پیامک به شماره 

 باشد.می الزامیدر هنگام تکمیل فرآیند ثبت نام و متعلق به خود متقاضی 

 

 فرآیند توزیع و تحویل -2-2
باشد، فرآیند تحویل و توزیع صرفا با ارسال با عنایت به اینکه در این مدل نیازی به استفاده از بن کارت بانکی نمی

 اطالعپذیرد. البته به در سایت ایشا  خاتمه می پیامک اطالعات رمز اعتبار متقاضی به شماره موبایل مندرج

رساند متقاضیا  محترم استفاده از کارت ملی هوشمند در هر بازه از زما  شروع نمایشگاه در صورت نیاز  می

نسبت به تحویل  خویش )کارت ملی و شناسنامه( مدارک هویتیاصل با مراجعه وضوری و بهمراه داشتن توانند  می

بن کارت فیزیکی از شعب، باجه های بانکی و  همچنین دستگاههای وب کیوسک مستقر در کیوسکهای شهرنت بانک 

 شهر اقدام نمایند.
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 فرآیند انجام تراکنش -2-3
 و بهمراه داشتن فیزیک کارت ملی هوشمند خویشمتقاضیا  محترم استفاده از کارت ملی هوشمند، الزاما فق  با 

 مراجعه به محل نمایشگاه قادر به انجام تراکنش به شرح ذیل میباشند:

 POSدستگاه  از محل تعبیه شده بر رویپس از مراجعه به غرف فروش کتاب، کافی است کارت ملی هوشمند خود را 

نند هما ،العات دریافتی کارت ملینموده، آنگاه پس از پردازش اط واردهمانند شکل زیر )پایانه فروشگاهی( 

)رمزی که در قسمت قبل نحوه  های عادی انجام تراکنش از طریق دستگاه کارتخوا ، با ورود رمز صحیحفرآیند

 پذیرد.تراکنش انجام می دریافت آ  اشاره گردید(
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 NFCصدور از طریق فناوری  -3
( شارکت آساا    POSبر روی پایاناه هاای فروشاگاهی )    پرداخت صرفا از طریق تلفن همراهبا استفاده از این روش، 

گیرد. با توجه به قابلیتها و محادودیتهای موجاود در سیساتم    پرداخت و بدو  نیاز به وضور کارت بانکی صورت می

مدل در این پذیرد. صورت می NFCپرداخت از طریق فناوری عاملهای مختلف تلفن همراه، ارائه این سرویس به روش 

باشد که ضروریست کلیه متقاضیا  اقدام به مطالعه دقیاق  منظور انجام تراکنش نیاز به رعایت الزامات ذیل میبه  نیز

 بندهای ذکر شده نمایند:

 NFCالزامات انجام تراکنش از طریق فناوری  -3-1
 باشد. به با  4.4اندروید و با ورژ  سیستم عامل تلفن همراه باید  -1

گوشای در وضاعیت     NFCباشد. )در هنگام انجام تراکنش بایاد  NFCمجهز به تکنولوژی گوشی تلفن همراه باید  -2

 روشن و یا فعال باشد(

بانک شهر باید بر روی گوشی تلفن همراه نصب باشد. )در بخشهای بعدی همین مساتند   "همراه شهر"نرم افزار  -3

 طریقه نصب و فعالسازی شرح داده میشود(

نرم افزار همراه شهر نصب شده بر روی گوشی باید فعال گردد. )در بخشاهای بعادی هماین مساتند      NFCبخش  -4

 طریقه فعالسازی شرح داده میشود(

همراه شهر اضافه گردند. )در بخشهای بعدی همین مساتند طریقاه بارگاذاری     NFCباید در بخش کارتها لیست  -5

 شرح داده میشود(

 اید وتما شماره تلفنی باشد که هنگام ثبت نام در سایت وزارت ارشاد وارد شده است.شماره تلفن موجود ب -6

 باشد.در هنگام انجام تراکنش، نیازی به اتصال به اینترنت نمی -7

 فرآیند ثبت نام -3-2
متقاضیا  استفاده از این روش در گام اول باتوجه به نوع سیستم عامل تلفن همراه خود صرفا الزاماتی که به آ  

اشاره گردیده است را رعایت نمایند، سپس در زما  ثبت نام در سایت ارشاد میبایست نحوه ی دریافت بن کارت 

که در اینجا صرفا  رت فیزیکی( انتخاب نمایند،، کاNFCخود را  از بین گزینه های)کارت ملی هوشمند، فناوری 

  .باشدمی مد نظر NFCانتخاب گزینه فناوری 
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با توجه به اینکه پس از پایا  مهلت ثبت نام در سایت ارشاد، اطالعات مربوط به رمز اعتبار از طریق نکته مهم: 

لذا لزوم دقت در ثبت شماره موبایل صحیح در هنگام  گردد،می پیامک به شماره موبایل مندرج در سایت ارسال

 میباشد. الزامیتکمیل فرآیند ثبت نام 

 :شودشرح داده میذیل  ترتیببه  NFCفعالسازی و انجام تراکنش از طریق فناوری مراول انجام عملیات در ادامه 

 فرایند نصب و فعالسازی نرم افزار همراه شهر 

  پرداخت از طریق "فرایند فعالسازی بخشNFC"  در نرم افزار  همراه شهر 

  فرایند اضافه نمود  کارت در بخشNFC نرم افزار همراه شهر 

 فناوری  فرایند انجام تراکنش از طریقNFC ( بر روی پایانه فروشگاهیPOS) 

 فرایند نصب و فعالسازی نرم افزار همراه شهر -3-3
 باشد:بانک شهر از طریق آدرسهای ذیل در دسترس مینرم افزار همراه شهر 

  مراجعه به سایت بانک شهر به آدرسbank.ir-http://shahr 

 مراجعه به به نرم افزار کافه بازار 

 مراجعه به نرم افزار گوگل استور 

تلفان هماراه، سیساتم     NFCکارت از طریق تکنولوژی  رروش صدو گردد به منظور استفاده ازنکته: مجددا تاکید می

به با  باشد و در سایر سیستم عاملها )به دلیل وجود محدودیت در ایان سیساتم    4.4عامل تلفن همراه باید اندروید 

 گردد.عاملها( این تکنولوژی پشتیبانی نمی

روی گوشی، هنگام اجارای برناماه جهات    پس از دانلود و نصب نرم افزار همراه شهر از طریق آدرسهای ذکر شده بر 

ر مربوط وارد نموده و دکمه ادامه را انتخاب نماییاد. باا انجاام ایان     دبایست شماره تلفن خود را در کافعال سازی می

 (1مروله یک پیامک واوی کد فعال سازی برای شماره موبایل وارد شده ارسال خواهد شد.)مطابق تصویر

http://shahr-bank.ir/
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نمایش داده می شود که جهت تبادل کلید امنیتی بین  2صفحه ای مطابق تصویر شماره  "ادامه"دکمه  پس از انتخاب

 .برنامه و گوشی کافی است با تکا  داد  گوشی تا پرشد  دایره این فرایند تکرار گردد

 

1تصویر   

2تصویر  
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ورود به "فعالسازی وارد نموده و دکمه ، کافی است کد ارسال شده از طریق پیامک را در صفحه با اتمام فرایند مذکور

 (3را انتخاب نمائید.)مطابق تصویر  "برنامه

 نکته: در صورت ارسال نشد  کد فعال سازی، لینک ارسال مجدد کد را انتخاب نمائید.

 

 شهر می شوید.هم اکنو  نصب و فعال سازی برنامه همراه شهر با موفقیت انجام شده و وارد صفحه ورود به همراه 

 (4)مطابق تصویر 

باشد. باه منظاور   نکته مهم: نرم افزار همراه شهر دارای قابلیتهای متعددی از جمله انجام انواع تراکنشهای بانکی می

همراه شهر، این بخش به صورت جداگانه و قبل از ورود به نرم افزار تعبیه گردیده  NFCاستفاده عموم مردم از قسمت 

نیازی به دانستن نام کاربری و رمز عبور نمایش داده شده در تصاویر   NFCاست. لذا به منظور انجام تراکنش از طریق 

 نمیباشد. 4

3تصویر   
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4تصویر   
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 در نرم افزار  همراه شهر  "NFCپرداخت از طریق "فرایند فعالسازی بخش  -3-4
فلش موجود را به سمت با  کشیده پاس از   ،در قسمت پائین صفحه اول ورود به همراه شهر 5مطابق با تصویر شماره 

 را انتخاب نمائید. 77مربوط به نمایشگاه کتاب  NFC، گزینه پرداخت"اینترنت"فعالسازی تیک گزینه 

انی لیست کارت، نیاز به اتصال اینترنت میباشد.پس از ثبت شماره تمااس  نکته: در مروله ثبت شماره تلفن و بروزرس

 و بروزرسانی لیست کارت، جهت انجام تراکنش نیازی به اتصال اینترنت نمیباشد.

 

 

 

 در کاادر نماایش   ،هنگام ثبت نام در سایت وزارت ارشاد اعالم نموده ایاد در این مروله باید شماره همراه خود را که 

 (6داده شده وارد کرده سپس گزینه ادامه را  انتخاب نمایید. )مطابق تصویر 

5تصویر   
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شماره موبایل هنگام ثبت نام در سایت وزارت ارشاد با پس از  وارد نمود  شماره تماس و انتخاب گزینه ادامه،چنانچه 

فعالسازی به تلفن همراه ارسال خواهد شد، که باید یک پیامک واوی کد شماره موبایل همراه شهر شما مطابق نباشد 

 (7سپس گزینه تایید را انتخاب نمایید. )مطابق تصویر  در صفحه اوراز هویت وارد گردد.

 نکته: در صورت ارسال نشد  کد فعال سازی، گزینه ارسال مجدد کد را انتخاب نمائید.

 

6تصویر   
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، امکا  هاد. پس از بروزرسانی لیست کارتدر نرم افزار همراه شهر فعال میباش NFCهم اکنو  بخش پرداخت 

 پردازیم.گردد که در بخش بعدی به شرح آ  میپرداخت میسر می

 

 

 

 

7تصویر   
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 نرم افزار همراه شهر NFCبروز رسانی لیست کارت در بخش  فرایند -3-5
گردد که به منظاور اداماه،   ی خالی باز میصفحهیک در نرم افزار،  NFCپس از انجام فرایند فعالسازی بخش پرداخت 

مطاابق    "راهنماا  "نظور راهنمایی باا انتخااب گزیناه    باشد. به مانجام فرایند بروزرسانی لیست کارت مورد نیاز می

 گردد.راهنمایی  زم ارائه می 7و8تصویر شماره 

 

9تصویر    

8تصویر   
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بروز شده و  شما لیستانتخاب کنید. با این کار،  11بروزرسانی را مطابق تصویرجهت بروزرسانی لیست کارت، گزینه  

 نمایش داده می شوند.شماره کارت 

 

کارت مد نظر جهت انجام تراکنش انتخاب گردد. پس از انتخاب، کارت آماده انجام  میبایستپس از مشاهده کارت، 

 (11باشد.)مطابق تصویر تراکنش می

 

  

11تصویر  

11تصویر   
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 (POSبر روی پایانه فروشگاهی ) NFCفرایند انجام تراکنش از طریق  -3-6
نمایشگاه "با انتخاب گزینه  NFCبرای انجام فرایند تراکنش پرداخت، در نرم افزار همراه شهر وارد بخش پرداخت 

انتخاب شماره کارت پیغامی با  باشده، و از لیست نمایش داده شده، شماره کارت خود را انتخاب نمائید.  "77کتاب 

 (12شود. )تصویر نمایش داده می "گوشی خود را به پوز نزدیک کنید"توضیح اینکه 

 گوشی باید فعال باشد. )به تنظیمات گوشی مراجعه گردد( NFCنکته: قبل از انجام این مروله گزینه 

 

 

)در وال واضر پایانه های متعلق به شرکت آسا  پرداخت  پس از نزدیک نمود  تلفن به قسمت با ی دستگاه پوز

باشند(، دستور پرداخت صادر شده و مبلغ و رمز عبور باید توس  صاوب گوشی وارد گردد.که دارای این قابلیت می

 رسد. )مطابق باگردد و فرایند به اتمام میدر انتها با فشرد  دکمه تائید، تراکنش انجام و رسید مربوطه چاپ می

 (16و  15و  14و  13تصاویر 

12تصویر  
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13تصویر  

14تصویر  
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15تصویر  

16تصویر  
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 صدور فیزیکی کارت بانکی -4

باشند، امکا  بهره برداری از این روش را طبق سنوات کلیه متقاضیا  که واجد دریافت بن کارت نمایشگاه کتاب می

 باشند.قبل دارا می

 فرآیند ثبت نام -4-1

ی دریافت بن کارت خود را  از بین بایست نحوهنام در سایت ارشاد می در زما  ثبتوش متقاضیا  استفاده از این ر

صدور انتخاب گزینه که در اینجا صرفا ، کارت فیزیکی( انتخاب نمایند، NFC)کارت ملی هوشمند، فناوری  هایگزینه

 می باشد. مد نظر کارتفیزیکی بن 

 کارت و تحویل با توجه به اینکه پس از پایا  مهلت ثبت نام در سایت ارشاد، شعب بانک شهر جهت صدور نکته مهم:

لذا لزوم دقت در ثبت کد ملی صحیح در هنگام تکمیل  ،مشتریا  اقدام به استعالم از ثبت اووال می نمایند به

 باشد.می الزامیفرآیند ثبت نام  

 

 فرآیند توزیع و تحویل -4-2
اتمام زما  تعیین شده برای ثبت نام جهت دریافت بن کارت نمایشگاه کتاب تهرا  و بسته شد  سایت، با  پس از

 یافت بن کارت فیزیکی راروش دردر زما  ثبت نام  فرارسید  زما  توزیع و تحویل بن کارت، متقاضیا  محترمی که

که در  شعب بانک شهر از طریق مراجعه به خویشدر دست داشتن اصل مدارک هویتی با  توانندمی ،اندانتخاب نموده

سراسر در  بانک شهر شهرنت شعب مستقر در کیوسک های وبترمینالیا  زما  ثبت نام در سایت انتخاب نموده اند،

 کارت خود نمایند.بن اقدام به دریافت  کشور

 فرآیند انجام تراکنش -4-3
های مستقر غرفه پایانه های فروشگاهی نصب شده در ها از تمامیتوانند با استفاده از این کارتمتقاضیا  محترم می

 های شتابی استفاده نمایند.سایر کارتمانند ه کتاب نمایشگاهدر 

 

 


