راهنمای عضویت در کتابخانه مرکزی

شرایط عضویت در کتابخانه مرکزی :
داًطجَیبى داًطگبُ یضد اعن اص داًطجَیبى لذین ٍ ٍسٍدی ّبی جذیذ ًیبصی ثِ تکویل فشم عضَیت ًذاسًذ ایي
داًطجَیبى ثِ طَس پیص فشض عضَ کتبثخبًِ ّستٌذ فمط ثشای تکویل اطالعبت ٍ فعبل ًوَدى فبیل عضَیت
خَد ثبیذ ثِ کتبثخبًِ هشاجعِ ًوبیٌذ.

 -1داًطجَیبى تحصیالت تکویلی سبیش داًطگبُ ّب کِ عضَ طشح غذیش ّستٌذ.
 -2داًطجَیبى سبیش داًطگبُ ّب ،هحممبى ٍ پژٍّطگشاى کِ توبیل داسًذ ثِ صَست آصاد اص هٌبثع کتبثخبًِ دس
لبلت طشح گستشش خذهبت کتبثخبًِ هشکضی استفبدُ کٌٌذ ( .ثشای اطالع ثیطتش اص ایي طشح ثِ پشتبل
کتبثخبًِ ،هٌَی خذهبت کتبثخبًِ ای هشاجعِ ضَد).
 -3اعضبی ّیبت علوی ٍ اسبتیذ حك التذسیس ( اسبتیذ حك التذسیس هلضم ثِ تبئیذ فشم تعْذ عضَیت پس
اص دسیبفت اص کتبثخبًِ ٍ تبئیذ تَسط گشٍُ آهَصضی خَد هی ثبضٌذ).
 -4کبسکٌبى داًطگبُ (کبسکٌبى لشاسداد هعیي ٍ ضشکتی هلضم ثِ دسیبفت فشم دسخَاست عضَیت کبسکٌبى
لشاسداد هعیي ٍ ضشکتی اصکتبثخبًِ ٍتبئیذآى ّستٌذ).

مراحل عضویت :
ٍ .1سٍد ثِ سبیت کتبثخبًِ هشکضی اص طشیك سبیت داًطگبُ یب ثِ صَست هستمین اص طشیك آدسس:
http://library.yazd.ac.ir
ٍ .2سٍد ثِ لسوت "خذهبت کتبثخبًِ ای" کِ دس تصَیش صیش ًطبى دادُ ضذُ است.

-3اًتخبة گضیٌِ فشم عضَیت ٍ تکویل اطالعبت ضخصی ٍ کلیک ثش سٍی دکوِ "تبئیذ" دس اًتْبی
فشم

ٍ فعبل سبصی عضَیت ثِ طشق ریل :
الف .فعبلسبصی اص طشیك پیبهک.
ة .فعبلسبصی اص طشیك پست الکتشًٍیکی.
دس حبل حبضش سٍش دٍم اسجح هی ثبضذ.
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ٍاسد پست الکتشًٍیکی خَد ضَیذ ٍ پس اص ثبص ًوَدى پیبم دسیبفتی اص سَی کتبثخبًِ ثش سٍی گضیٌِ
"تبئیذ عضَیت دس سبیت" کلیک ًوبئیذ.

ثب ٍاسد ًوَدى ًبم کبسثشی ٍ کلوِ عجَس ٍاسد هشحلِ دسخَاست سشٍیس هی ضَیذ.

 -5تکویل" فشم دسخَاست سشٍیس" ٍ اضبفِ ًوَدى فبیل عکس کبسثش ٍ اًتخبة گضیٌِ "سشٍیس
کتبثخبًِ ای " ٍ دس ًْبیت تبئیذ آى.

و پایان ثبت نام

تزکش :خَاّطوٌذ است لجل اص الذام ثِ عضَیت اص ٍجَد هٌبثع علوی هَسد ًیبص خَد دس هٌبثع کتبثخبًِ
هطوئي ضَیذ( .جستجَی هٌبثع اطالعبتی دس کتبثخبًِ ًیبصی ثِ عضَیت ًذاسد)
دس صَست ثشٍص ّشگًَِ هطکل ثب ضوبسُ  31233313توبس ثگیشیذ.
ثبتطکش -هذیشیت سیستن
صبدلی

