

عضویت و ورود به سیستم کتابخانه دیجیتال:
چگونه میتوان در سایت عضو شد؟

جهت عضویت در پایگاه ،مراحل زیر را انجام دهید :
-

در صفحهی اصلی روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید .

-

در صفحهی بعد ،اقدام به تکمیل فرم ثبت نام به صورت زیر نمایید :

الف) مشخصات اصلی (اجباری)
در این قسمت ،اطالعات خواسته شده را وارد کنید :
توجه ! پست الکترونیک خود را به صورت کامل وارد کرده و از وارد کردن حروف اضافی و  wwwدر ابتدای
پست الکترونیک خودداری نمایید .
مثالsupport@noornet.net :

ب) مشخصات کاربری (اجباری)
در این قسمت ،رمز عبور دلخواه خود را وارد نمایید .
توجه ! کلمه عبور پیشنهادی ،باید حداقل  ۶کاراکتر باشد .

ج) مشخصات تکمیلی(اختیاری)
در این قسمت اطالعات خواسته شده را وارد کرده و روی دکمه ثبت مشخصات کلیک کنید .

تذکر!  :بعد از تکمیل فرم عضویت ،ایمیلی جهت فعالسازی به پست الکترونیکی که در فرم ثبت نمودهاید،
ارسال می شود .پس از کلیک بر روی لینک فعالسازی عضویت شما فعال می شود .

چگونه میتوان وارد سایت شد؟
در صورتیکه قبال اقدام به عضویت در پایگاه نمودهاید ،برای ورود به پایگاه ،مراحل زیر را انجام دهید :
-

در صفحهی اصلی روی گزینه ورود کلیک کنید .

نام کاربری و رمز عبور خود را در این قسمت وارد نمایید .

نکته !  :با فعال کردن گزینه مرا به خاطر بسپار نام کاربری و رمز عبور ذخیره شده و برای ورود مجدد به
سیستم ،دیگر نیازی به وارد کردن آنها نمی باشد .
در پایان روی دکمه ورود کلیک کنید .

چگونه میتوان رمز عبور را یادآوری کرد؟
در صورتیکه رمز عبورتان را فراموش کرده اید ،مراحل زیر را دنبال کنید :
-

در صفحه اصلی روی گزینه ورود کلیک کنید .

روی گزینه رمز عبور خود را فراموش کردهام کلیک کنید .

پست الکترونیکی خود را در کادر وارد کرده و روی دکمه بررسی پست الکترونیک کلیک کنید.

در صورت تایید پست الکترونیک ،پیغامی مبنی بر موفقیت در این امر مشاهده می کنید.

