راهنمای عضویت در تلگرام

اخبار و رویدادهای کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد را در کانال این کتابخانه دنبال نمایید.
شما با عضویت در کانال کتابخانه مرکزی می توانید از اخبار ،اطالعیه ها و رویدادهای کتابخانه مطلع
شوید همچنین از امکاناتی چون مشاهده وضعیت مدارک امانتی ،رزرو و تمدید مدارک مورد نیاز خود
استفاده نمائید.
برای عضویت در کانال کتابخانه مرکزی ،ابتدا الزم است وارد فایل عضویت خود در کتابخانه شوید از
منوی اصلی امکانات اعضاء را انتخاب نموده و سپس بروی گزینه ویرایش اطالعات شخصی کلیک
نمائید.

با باز شدن صفحه زیر گزینه فعالسازی سرویس تلگرام را انتخاب و ذخیره نمائید.
در نهایت به شما پیغامی با عنوان زیر داده می شود و کد الزم برای عضویت در کانال کتابخانه در
اختیار شما قرار می گیرد.

پس از آن کافیست با استفاده از مرورگر تلفن همراه خود ،به لینک زیر مراجعه فرمایید
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بدین ترتیب شما به صفحه کانال کتابخانه وارد می شوید.

:

توجه نمایید که برای نهایی شدن عضویت شما در کانال ،باید روی گزینه  STARTکلیک نمایید .
با انتخاب این گزینه پیغامی با این عنوان نمایش داده می شود "لطفا یکی از خدمات قابل ارائه را

انتخاب نمائید" که شما باید گزینه ثبت نام جدید را انتخاب نمائید.

در مرحله بعد کد دریافت شده از سیستم کتابخانه را وارد نمائید.

با ارسال کد مورد نظر و تائید آن عضویت شما با موفقیت انجام می شود.
برای عضویت در کانال کتابخانه حتما باید نرم افزار تلگرام بر روی گوشی همراه شما نصب شده و به
روز باشد.

در زیر طریقه نصب برنامه تلگرام به صورت تصویری آموزش داده می شود.

شما ابتدا باید آخرین ورژن نرم افزار تلگرام را از اینترنت دانلود کنید.

سپس نصب نرم افزار را تا پایان ادامه دهید.

به اینترنت متصل شوید.

سپس وارد نرم افزار شوید و آن را اجرا کنید .با صفحهای مانند تصویر زیر رو به رو میشوید:

با انتخاب گزینه start messagin
با صفحه ای مانند تصویر زیر روبرو خواهید شد.

کشور ایران را انتخاب کرده و شماره خود را وارد کنید .بعد از وارد کردن شماره خود به صفحهای
مانند تصویر زیر منتقل میشوید:

از طرف مسنجر تلگرام کد تایید به شماره وارد شدهی شما ارسال میشود .وقتی که پیامک را
دریافت کردید باید کد درون آن را در قسمت  Codeوارد کنید .سپس صفحهای مانند تصویر زیر
برای شما باز میشود.

نام و نام خانوادگی را وارد کنید .گزینهای برای لغو عضویت نیز در پایین این صفحه وجود دارد .بعد از
وارد کردن اطالعات به صفحه زیر انتقال مییابید.

عضویت در تلگرام برای شما با موفقیت به پایان رسیده و صفحهای که در باال مشاهده میکنید
صفحه اصلی برنامه است.

نکته :در صورتی که از تلگرام ویندوز استفاده می کنید ،پس از رفتن به آدرس باال پنجره ای
به اسم  Launch Applicationباز خواهد شد که می بایست روی OKکلیک کنید تا وارد
کانال شوید.

