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 تیو عضوثبت نام  -1

  .نمایندو رمز عبور استفاده  یکاربرنام بدون وارد کردن  ،ستمیس یاز امکانات جستجو توانندیکاربران م هیکل

، این امکانات شامل موارد زیر می ثبت نام کند ستمیدر س ستیبایکاربر م ،تالیجیامکانات کتابخانه د یجهت استفاده از برخاما 

 باشند: 

 یکتابخانه شخص -

 ینظرسنج -

 جستجو جینتا رهیذخ -

 منابع دیخر شنهادیپ -

 :یبرا خود را تیثبت نام کرده و سپس درخواست عضو ستمیبایست در سکاربر می نیز در کتابخانه تیبرای عضو نکته 

از خدمات  تواندبامانت، کاربر  توسط کارمند تیدرخواست عضو دییپس از تاتا  ،دیکتابخانه مورد نظر ارسال نما

 مند شود.رهو رزرو مدارک به دیامانت، تمد کتابخانه اعم از

 ثبت نام -1-1

وارد سایت کتابخانه دیجیتال  ،تواند با استفاده از کامپیوتر شخصی خود در منزل یا محل کار با اتصال به شبکه اینترنتکاربر می

 شده و در سیستم ثبت نام نماید.

 شود:مراحل ثبت نام در سیستم  به ترتیب زیر انجام می

 
 

  .دیکن کیکل سیستم یصفحه اصل یدر باال« ثبت نام» نهیگز یوبر ر .0

 شود:می نمایش داده "ثبت نام"جهت دو گزینه  .0

 خواهید در سیستم ثبت نام کنید، این گزینه را انتخاب نمایید.عضو حقیقی: در صورتیکه به عنوان فرد حقیقی می
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 شد.ها می بامربوط به سازمان "ثبت نام عضو حقوقی"عضو حقوقی: 

 
های باال، فرم ورود اطالعات کاربر باز خواهد شد. در این صفحه درج اطالعات در پس از انتخاب هر یک از گزینه .9

 فیلدهایی که با عالمت ستاره)*( مشخص شده اند، ضروری است. 

 
ایید درخواست وضعیت ت از و پست الکترونیکی امکان اطالع رسانیهمراه  نکته: در صورت تکمیل نمودن فیلدهای تلفن

 شود.اخطار دیرکرد امانت و غیره  برای کاربر فراهم میهای کتابخانه، پرسش از کتابدار، عضویت، تازه

 کاراکتر باشد.  6تر از پس از وارد کردن اطالعات فردی، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید. رمز عبور نباید کم .4

ی را در کادر مربوط وارد نموده و سپس بر روی گزینه تایید در انتهای صفحه پس از تکمیل اطالعات ثبت نام، کد امنیت .5

  .کلیک کنید

 نمایش داده می شود.« عملیات ثبت نام با موفقیت انجام شد»پیغام  .6

 گردد.ارسال می ،برای کاربر، نام کاربری و کلمه عبور ثبت نامسیستم به سامانه پیامکی مجهز باشد، پس از  : اگرنکته 

 

 د به سیستمورو -1-2

تواند با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم شود. جهت ورود به سیستم ابتدا گزینه کاربر پس از ثبت نام در سیستم، می

کاربر در صورت  و از طریق نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم شوید.ر باالی صفحه اصلی انتخاب نمایید را د "ورود"
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به سایر امکانات کتابخانه دیجیتال از جمله ارسال درخواست عضویت، تواند می ری و رمز عبور در سیستم ورود از طریق نام کارب

 نماید.دسترسی پیدا  منابع، دیخر شنهادیجستجو و پ جینتا رهیذخ ،ینظرسنج ،یکتابخانه شخص

 

 

  رمز عبور توسط کاربر تغییر وویرایش اطالعات  -1-3

. با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم شده و خود را ویرایش کنید و یا رمز عبور یکه بخواهید اطالعات کاربردر صورتی

بر روی نام خود در باالی صفحه اصلی سیستم کلیک کنید. در این صورت فرم ویرایش اطالعات کاربر باز خواهد شد. پس از 

 کنید. کیکل دییتا نهیگز یروبر را در کادر مربوط وارد نموده و  یتیکد امن اعمال تغییرات الزم،

 گردد.ارسال میبرای کاربر ، رمز عبور جدید ستم به سامانه پیامکی مجهز باشداگر سی :نکته 

 

 فراموش کردن رمز عبور و درخواست رمز جدید -1-4

رمز  یکیپست الکترون از طریق  دیتوان یو م ستین سیستم به ثبت نام مجدد در  یازیدر صورت فراموش نمودن کلمه عبور خود ن

 جدید دریافت نمایید. 

 شود:مراحل دریافت کلمه عبور جدید به ترتیب زیر در سیستم انجام می

 صفحه اصلی سیستم کلیک کنید. در باالی  "ورود"بر روی گزینه  .0

 را انتخاب نمایید. "د؟یکلمه عبور خود را فراموش کرده ا ایآ "در این صفحه گزینه  .0

 وارد نمایید و گزینه تایید را انتخاب کنید نام کاربری خود را در فیلد مربوطه .9

 خواهد شد.یک کلمه عبور جدید به ایمیل شما ارسال  .4
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 توسط کاربر درخواست عضویتارسال  -1-5
وارد سیستم شوید.  که در قسمت ثبت نام ایجاد نموده اید،  برای عضویت در کتابخانه، ابتدا از طریق نام کاربری و رمز عبور خود

 شود. سیستم، گزینه درخواست عضویت در باالی صفحه و در کنار نام کاربر مشاهده می پس از ورود به

 :شودمراحل ارسال درخواست عضویت توسط کاربر به ترتیب زیر در سیستم انجام می

 کلیک کنید.« درخواست عضویت»روی گزینه بر  .0

 کنید. و نوع درخواست خود را مشخص  مورد نظر قسمت درخواست، نام کتابخانه از .0

پیغام مناسب به کنید. در صورت موفقیت آمیزبودن ارسال درخواست عضویت، روی گزینه ارسال درخواست کلیک  .9

 شود.کاربر نمایش داده می

در فرم هایی و یا اطالعات بیشتری را  .نماییدبارگذاری  نیز درصورت تمایل می توانید در قسمت تصویر شخص، عکس خود را

 د.یها و پیوست ها وراد نمایمندیها، عالقهتماس به نام های: آدرس ها،

 .نماید و یرایش ر خود را ثبتتواند اطالعات مربوط به آدرس منزل یا محل کاها: در این بخش، کاربر میآدرس

 ویرایش و تلفن منزل و یا محل کار خود را ثبتماس خود را از جمله تلفن همراه، ه ترتواند شماکاربر می : در این بخشهاتماس

 . نماید

های کتابخانه ، امکان ارسال تازهدر دو سطح نوع ماده و موضوعکاربر  یهایمندعالقه نییبا تع: در این بخش هامندیعالقه

 شود. های وی از طریق پست الکترونیکی فراهم میمندیمتناسب با عالقه

   نماید.به پیوست ارسال  را نیاز کتابخانه جهت ثبت نام مدارک مورد کاربر این امکان وجود دارد که : در این بخشهاپیوست

 
 
 

 

 کاربر پیغامی مبنی بر باشد، با تایید درخواست عضویت توسط کارمند امانت: اگر سیستم به سامانه پیامکی مجهز نکته ،

دمات کتابخانه اعم از خ تواندمیکاربر و پس از آن  .نمایدمیتایید درخواست عضویت برای کتابخانه مورد نظر دریافت 

 استفاده نماید.و رزرو مدارک  دیاز امانت، تمد

 


