
 

 

 راهنمای ثبت نام و عضویت 

 راهنمای ثبت نام :

بشای اعتفادٍ اص بشخی اهکاًات کتابخاًَ دیجیتال )اص جولَ کتابخاًَ شخصی، پیشٌِاد خشیذ هٌابغ، رخیشٍ، تاسیخچَ ًتایج 

 :ًظشعٌجی(، ثبت ًام دس عیغتن ضشّسی اعت کَ طی هشاحل صیش اًجام هی شْدجغتجْ، 

 

 :گضیٌَ ثبت ًام دس صفحَ اصلی عایت کتابخاًَ سا اًتخاب کٌیذ. دّگضیٌَ ثبت ػضْ حقیقی ّ ػضْ حقْقی سا هشاُذٍ هی کٌیذ

 

اًتخاب  .طالػات شخصی خْد سا ّاسد کٌیذبا کلیک سّی ثبت ًام ػضْ حقیقی، فشم ثبت ًام باص هی شْد. دس ایي فشم، بایغتی ا

یک ًام کاسبشی ّ یک کلوَ ػبْس بشای ُش کاسبش ضشّسی اعت . دقت داشتَ باشیذ کَ ًام کاسبشی حتوا بایغتی التیي باشذ. 

 هشخص شذٍ اًذ،*)کاساکتشاعت. گضیٌَ ُایی کَ با ػالوت عتاسٍ)6ُوچٌیي کوتشیي تؼذاد کاساکتشُای هجاص بشای کلوَ ػبْس،  

 .دسج اطالػات آًِا ضشّسی اعت

 

ًوایش دادٍ هی « ػولیات ثبت ًام با هْفقیت اًجام شذ»دس اًتِای صفحَ سا بضًیذ. پیغام « تاییذ»پظ اص ّسّد اطالػات، گضیٌَ 

 .شْد

 



 

 

 راهنمای عضویت:

 دسخْاعت ػضْیت

سا اًتخاب کٌیذ. اص طشیق ًام « ّسّد» کاسبش پظ اص ثبت ًام دسعیغتن، بایذ ػضْ شْد. بشای ػضْیت دس عیغتن، ابتذا گضیٌَ

 .کاسبشی ّ سهض ػبْس خْد هی تْاًیذ ّاسد عیغتن شْیذ

 

» پظ اص ّسّد بَ عایت، ًام کاسبش دس کٌاس گضیٌَ دسخْاعت ػضْیت دس باالی صفحَ هشاُذٍ هی شْد. سّی گضیٌَ 

 .کلیک کٌیذ« دسخْاعت ػضْیت

 

 

ػات شخصی ّ تکویلی کاسبش ًوایش دادٍ هی شْد. ابتذا دس قغوت الکٌاس اطبا اًتخاب دسخْاعت ػضْیت، جؼبَ دسخْاعت دس 

دسخْاعت، ًام کتابخاًَ ًّْع دسخْاعت خْد سا هشخص کٌیذ. دسصْست توایل هی تْاًیذ دس قغوت تصْیش شخص، تصْیش 

یل کٌیذ. دس اًتِا، گضیٌَ قوٌذی ُا ّ پیْعت ُا سا تکوالػات آدسط ُا، تواط ُا، ػالدلخْاٍ خْد سا باسگزاسی کٌیذ ّ ًیض اط

  .ػات کاسبشی خْد سا ّیشایش کٌیذ، سّی ًام کاسبش کلیک کٌیذالدس صْستی کَ بخْاُیذ اط .اسعال دسخْاعت سا اًتخاب کٌیذ

تاییذ ػضْیت تْعط هذیش پظ اص اسعال دسخْاعت ػضْیت، هذیش عیغتن، اطالؼات کاسبشی ّشخصی شوا سا بشسعی  .1

 .ص صحت آًِا، ػضْیت شوا سا تاییذ هی کٌذهی کٌذ، ّ پظ اص اطویٌاى ا

ّسّد بَ عیغتن با ًام کاسبشی پظ اص تاییذ ػضْیت، هی تْاًیذ با ًام کاسبشی ّ سهض ػبْس خْد ّاسد عیغتن شذٍ ّ اص  .2

 .هٌابغ ّ اهکاًات کتابخاًَ اعتفادٍ کٌیذ


