تلویزیون اینترنتی "به سیما" چیست ؟
تلویزیون اینترنتی "به سیما" نسل جدیدی از رسانه است که به شما این امکان را می دهد که
در هرزمان و در هرمکان و از طریق مختلف بتوانید برنامه های صدا و سیما را ببینید ،از انواع
خدمات نوین و الکترونیکی به روش ساده و ارزان استفاده کنید.
برای استفاده از برنامه های "به سیما" می توانید از ابزارهای مختلفی همچون :
 -1گوشی های هوشمند
 -2تبلت ها و کامپیوترها
 -3تلویزیون  :از طریق اتصال یک دستگاه  STBمخصوص و داشتن یک اتصال به اینترنت
که می تواند از طریق خط  ADSLیا شبکه های موبایل  3Gیا 4Gو باالتر برقرارشود
استفاده کنید.

کاربرد تلویزیون اینترنتی "به سیما" چیست ؟
 -1این امکان را می دهد در هر زمان ،در هر مکان هر آنچه بیننده عالقه دارد ببیند یا
بشنود.
 -2این تلویزیون یک ارتباط تعاملی (دو طرفه) با بیننده برقرار می کند و دستورات بیننده
را اجرا می کند.
 -3تلویزیون اینترنتی "به سیما" ،شبکه های رادیو ،تلویزیون ،شبکه های ویدیویی خانگی،
فیلم ها  ،سریال ها ،کتاب های صوتی ،روزنامه ها انواع محتوا های صوتی ،تصویری،
انواع خدمات الکترونیک سازمان ها و ارگان ها ،امور بانکی خرید های آنالین ،بازی های
گروهی  ،آموزش غیرحضوری و بسیاری از خدمات نوین دیگر را خیلی راحت و آسان و
خیلی ارزان در اختیار خانواده های ایرانی قرار می دهد.

چگونه از "به سیما" استفاده کنیم؟

 -1اگر از کامپیوتر استفاده می کنید کافی است در مرورگر خود تایپ کنید.

mytv.behseema.tv

 -2اگر از گوشی هوشمند یا تبلت استفاده می کنید برنامه  Androidیا  iosرا
از سایت  www.behseema.tvدانلود نمایید.
 -3اگر از تلویزیون استفاده می کنید در سایت  www.behseema.tvثبت

نام کرده و یک دستگاه ستاپ باکس مخصوص تحویل بگیرید.

"به سیما" چه چیزهایی نشان می دهد؟

 -1شبکه های رادیویی و تلویزیون صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران
 -2شبکه ویدیویی خانگی و انواع فیلم ها و سریال های روز داخلی و خارجی
 -3طیف وسیعی از خدمات خاص منجمله :
 1-3برنامه های آموزشی دانشگاهی
 2-3آموزش های غیر حضوری و مجازی
 3-3عملیات بانکداری و پرداخت های آنالین
 4-3و ده ها خدمت الکترونیکی دیگر به صورت بسیار آسان

هزینه های من چگونه است؟

 -1شما یک حساب کار بری خواهید داشت و حساب کاربری خود را باید شارژ
کنید ،از این مبلغ ماهانه 20/000تومان به عنوان آبونمان کسر خواهد شد،
بیش از  90درصد از محتوا ها  ،فیلم ها و سریال ها و خدمات رایگان هستند،
ولی اگر قرار باشد برای یک محتوا پولی پرداخت کنید با یک بار پرداخت وجه
آن صاحب آن محتوا خواهید شد و برای بازبینی در دفعات بعد الزم نیست
برای آن پول خرج کنید(.اگر دانشجوی پیام نور هستید آبونمان شما با 50
درصد تخفیف مبلغ ماهانه  10/000تومان است).

 -2شما نیاز به دانلود یا ذخیره سازی هیچ فیلم یا سریالی ندارید با این رسانه
شما همیشه و در هرجا و از طریق مختلف به دریایی از محتواهای صوتی و
تصویری متصل هستید و همواره در اختیار شما هستند.

چه سرگرمی هایی در این تلویزیون اینترنتی وجود دارد؟

 فیلم و سریال ها از دیرباز تا امروز فوتبال های ایران و اروپا هرشب  2مسابقه که توسط پیشکسوتان فوتبالگزارش می شوند.
 اتاق خبر موسیقی انیمیشن ورزش های مختلف مطالب مذهبی (سخنرانی ها  ،قرآن  ،مداحی و ادعیه ) برنامه های آشپزی برنامه های آموزشی و مهارتی فیلم های مستند -و بسیاری از برنامه های سرگرم کننده دیگر

من دانشجوی پیام نور هستم چه مزیت هایی برای من دیده شده است؟

 -1تخفیف 50درصدی آبونمان (هزینه آبونمان برای دانشجو 10/000تومان است
و برای سایرین  20/000تومان است).

 -2جلسات درسی دانشجوی پیام نور برای یک ترم  500تومان و برای سایرین
 3/000تومان می باشد.

 -3اگر از شبکه های اینترنتی معرفی شده در سایت "به سیما" استفاده کنید
هزینه اینترنت شما رایگان خواهد بود.

