فرایند درخواست عضویت درکتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پيش از تکميل فرم ،از کتابخانه محل تحصيل/کار خود بپرسيد ،آیا عضو
کتابخانه های دانشگاه هستيد یا خير؟
چنانچه پاسخ خير است ،به راحتی می توانيد با ورود به شبکه آنالین کتابخانه های دانشگاه(آذرسا) فرم
درخواست عضویت خود را تکميل و ارسال نمایيد.

 -1ورود به وب سایت نرم افزار:

http://lib.mums.ac.ir
-2انتخاب گزینه ثبت نام در سمت راست صفحه

- 3در مرحله بعدی ثبت نام عضو حقيقی را کليک کنيد.

 -4در این صفحه اطالعات خواسته شده در فرم را تکميل کنيد.

-5پس از تکميل فرم  ،گزینه تایيد را انتخاب کنيد.سپس پيامی مبنی بر اینکه در خواست شما با
موفقيت ثبت گردیده مشاهده خواهيد کرد.
 -6در مرحله بعد از شما خواسته ميشود تا با نام کاربری و کلمه عبوری که برای خود
برگزیده اید  ،دوباره وارد وب سایت شوید .

 -7در مرحله بعد  ،روی گزینه جستجو در نوار قرمز رنگ باالی صفحه کليک نمایيد و به

قسمت درخواست عضویت بروید.

 -8با کليک بر گزینه "درخواست عضویت" اطالعات هر بخش را به دقت وارد کنيد.

بارگذاری تصویر کارت
دانشجویی یا حکم کارگزینی

در قسمت پيوست ها اسکن کارت دانشجویی و یا حکم کارگزینی خود را بارگذاری نمایيدد(.ایدن گزینده نيدز
ضروری می باشد).


ابتدا کتابخانه دانشکده محل تحصيل خود را انتخاب نمایيد.
( ارسال درخواست عضویت برای یک کتابخانه کافی است).



در مرحله بعدی عکس پروفایل خود راآپلود کنيد( .توجه کنيد که این گزینه اجباری است).



سپس گزینه های پایين صفحه شامل  :آدرس ها ،تماس ها و پيوست ها را پر کنيد .
( وارد نمودن حداقل یک آدرس و یک شماره تماس ضروری است ).

 -9بعد از اینکه موارد ذکر شده را ثبت کردید ،گزینه ارسال درخواست را کليک نمایيد.
-11سپس همانطور که در عکس زیر می بينيد پيام زیر برای شما نمایان می شود.

 -11پس از تایيد درخواست شما  ،عضویت شما فعال و درصورتيکه هریک از مدارک پيوست شده
ناقص باشد ،از طریق پست الکترونيک به شما اطالع داده خواهد شد.

جهت بر طرف نمودن هر گونه مشکل در این فرایند می توانيد با کتابدار کتابخانه خود
تماس بگيرید.

