
 کتابخاهن موسسه آموزش عالی حکمت رضوی وب سایتنحوه عضویت رد 
 

با عضویت در  نحوه امانت کتاب به صورت سیستمی انجام می گیرد.، می رساند کارکنان و دانشجویان موسسه آموزش عالی حکمت رضوی،اساتید  به اطالع

 .گردیدوب سایت کتابخانه می توانید از امکانات این سایت بهره مند 

 .نمایندو یا رزرو  گرفته می توانند منبعی را امانتهستند  کتابخانه قابل ذکر است نحوه امانت به صورت سیستمی و فقط افرادی که عضو وب سایت

 در صورت عضویت خواهید توانست از امکانات کامل سیستم بهره مند شوید

 ائه نماییدهای کتابخانه مطلع شوید ، درخواست خرید منابع اراز تازه

 کاربر گرامی:

 . کنید طی  گام به گام را زیر مراحل لطفا راهنمای عضویت را به دقت مطالعه و

ما را نیز برآورده پورتال به عنوان یک ابزار تحت وب عالوه بر اینکه نیاز شما را از مراجعه حضوری به کتابخانه برطرف می کند، غالبا نیازهای اطالعاتی ش

 . خواهد ساخت

 

 

 

 



 

 

 می باشد. بازکردن وب سایت کتابخانه و سپس موسسهبنابراین اولین گام شما بعد از باز کردن صفحه اصلی 

 

 

 مرحله اول



 

و گزینه درخواست عضویت را کلیک نمایید.را از سمت چپ باالی صفحه انتخاب  ورود به سیستمابتدا الزم است گزینه    

 

 

 

 

 مرحله دوم

 مرحله سوم



 فرم اطالعاتی درخواست عضویت:

 

 باشد jpgمگابایت باشد و پسوند عکس ارسال شده می بایست حتما  1توجه داشته باشید که عکس شما باید کمتر از 

تکمیل  * در صورتیکه عکس ارسالی در فرم ثبت نام ، مربوط به درخواست کننده نباشد درخواست عضویت حذف شده و الزم است مجددا مراحل ثبت نام را

 نمایید.



 مواجه شدید می توانید حضوری به واحد کتابخانه مراجعه نمایید. تایید ارسال ایمیلالعات با خطای طا اگر پس از ارسال

 

پس از به اتمام رساندن درخواست عضویت می بایست برای فعال نمودن وضعیت )با در دست داشتن کارت دانشجویی( به 

 کتابخانه موسسه مراجعه نمایید

همراه داشتن کارت عضویت کتابخانه و قابل ذکر است افرادی که قبال به صورت حضوری در کتابخانه عضویت داشته اند 

 کارت دانشجویی الزامی می باشد.

 موفق باشید

 کتابخاهن موسسه آموزش عالی حکمت رضوی


