
 

 راهنمای عضویت در کتابخانه

 

 : عضویت در پورتال پارس آررخش به دو بخش تقسیم می شود

 ثبت نام در پورتال 

 عضویت در کتابخانه 

 ثبت نام در پورتال :     

در  بایست  می سال مذارک به کتابخانه و... ( کاربر برای استفاده از امکانات سایت ) ماننذ : نظر سنجی ، پرسش از کتابذار، ار

در  بایست  می کاربر  پورتال ثبت نام کنذ، الزم به رکر است که برای استفاده از تمامی امکانات کتابخانه ای پورتال الساماً

 پورتال ثبت نام کرده وسپس عضو کتابخانه شود.

 

 رونذ ثبت نام در پورتال :
 

 در ببالی صفحِ اصلی کلیک کٌیذ.ثبت ًبم ابتذا بز رٍی دکوِ 

 
 

 .التیي ببشذ  ببیست  هی  ًبم کبربزی الشاهبًخَاستِ شذُ را پز کٌیذ، دقت داشتِ ببشیذ کِ اطالعبت 



 
 

ًبم کبربزی ٍ کلوِ عبَری کِ در هزحلِ قبل ٍارد ًوَدُ را دٍببرُ ٍارد کزدُ، تب ایي ًبم کبربزی فعبل  ببیذدر ایي قسوت کبربز 

 دادُ هی شَد تَجِ فزهبییذ( شَد.) لطفب بِ پیغبم ّبیی کِ در ٌّگبم ثبت ًبم بِ شوب

 
 پس اس اتوبم ایي قسوت رًٍذ ثبت ًبم کبربز در پَرتبل تکویل شذُ است.

 

 عضویت در کتابخانه :

در کتببخبًِ عضَ شَد. بزای عضَیت  ببیست  هی کبربز پس اس ثبت ًبم در پَرتبل بزای استفبدُ اس اهکبًبت کتببخبًِ ای پَرتبل 

 َد داردکبربز در کتببخبًِ دٍ حبلت ٍج

کبربز قبال عضَ کتببخبًِ بَدُ: کبربز فقط السم است کِ بزای تٌْب یکببر شوبرُ عضَیت ٍ کلوِ عبَر هَجَد در سیستن کتببخبًِ 

 خَد را ٍارد کٌذ

 



 
 

تبییذ هسئَل درخَاست عضَیت در کتببخبًِ را بزای هسئَل کتببخبًِ ارسبل کزدُ، پس اس  ببیذکبربز عضَ کتببخبًِ ًبَدُ : کبربز 

 کتببخبًِ کبربز هی تَاًذ اس اهکبًبت کتببخبًِ ای پَرتبل استفبدُ کٌذ.

 
 

پس اس ارسبل درخَاست عضَیت کبربز تب سهبًی کِ هسئَل کتببخبًِ آى عضَ را تبییذ یب حذف ًکزدُ ببشذ در داخل عضَیت در 

  کتببخبًِ شخصی کبربز ،سیستن پیغبم سیز را ًوبیش هی دّذ.

 



 

 تبییذ کبربز پیغبم ببال بِ پیغبم سیز تغییز پیذا هی کٌذ ٍ پزٍسِ عضَیت در کتببخبًِ ًیش بِ پبیبى هی رسذ.پس اس 

 
 

 


