
 

 نام خداه ب

 پردیس بین المللراهنمای درخواست عضویت کتابخانه 

 لطفا، کاربر گرامی 

 .کنید یکی از مرورگرهای کروم یا فایر فاکس را باز .1

 .را تایپ نمایید Lib.iums.ac.ir  آدرس فیلددر  .2

سپس از بین زیر مجموعه  گزینه ورود و ، ابتدافحهص الیاز بین گزینه های موجود درسمت چپ با مورد نظر، فحهپس از باز شدن ص .3

 .های آن بر روی گزینه ورود کاربر کلیک نمایید

 

اول شماره دانشجوی و  مشاهده می کنید . در فیلد( نام کاربری و کلمه عبور)ای که برای شما باز می شود دو فیلد خالی  فحهدر ص .4

توجه: از این پس نام کاربری  خود را وارد نموده و سپس روی گزینه ورود کلیک نمایید در فیلد پایینی کد ملیو شماره پرسنلی یا 

 .ملی خواهد بود کدهمان شماره دانشجوی یا پرسنلی و کلمه عبور همان  شما



 

ظاهر  باالی صفحهچپ  عات خود ،شامل نام و نام خانوادگی که در سمتاله شخصی خود شده اید، لطفا اطفحاکنون شما وارد ص .5

ابتدا با کلیک بر روی گزینه پروفایل و  باالی صفحهاز منوی سمت چپ  ،طالعاتدر صورت صحت ا شده است را چک بفرمایید،

 .سپس گزینه درخواست عضویت را انتخاب نمایید

 

 



 

شخصی خود را  اطالعات لطفا یک بار دیگر شخصی و عکس شما موجود می باشد ، اطالعات ای که برای شما باز میشود، فحهدر ص .6

 پردیس بین المللکتاخانه  ،کتاخانه های موجود روی گزینه کتابخانه واز بین سمت راست، چک نموده و در صورت صحت، از منوی

 .گزینه ارسال درخواست را کلیک نمایید ،را انتخاب نموده و سپس

 .پس از ارسال درخواست، پیغامی مبنی بر تایید موفقیت درخواست عضویت برای شما ارسال خواهد شد .7

 

سپس از منوی سمت  کلیک کنید در پیغام مشاهده شده، "تایید "بر روی گزینه  ه است،اکنون درخواست شما با موفقیت ارسال شد .8

اکنون درخواست عضویت شما با موفقیت  .گردید خود خارج یگزینه خروج را کلیک نمایید و از صحفه شخص ،باالی صفحهچپ 

 و مراه با یک قطعه عکس پرسنلیکارت دانشجوی ه جهت تکمیل مراحل ثبت نام در صورتی که دانشجو می باشید، ثبت شده است

کارمند می باشید  یک قطعه عکس پرسنلی ودر صورتیکه در صورتی که جزو اعضای هیات علمی می باشید کارت هیات علمی و

م خود را با مراجعه نموده و مراحل ثبت نا کتابخانه پردیس بین المللبه  حکم کارگزینی به همراه یک قطعه عکس پرسنلی،

   .راهنمای پرسنل این بخش تکمیل فرمایید

 


