راهنمای عضویت کتابخانه دانشگاه بین المللی امام رضا

(علیه السالم)

-1ورود به سایت دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السالم) به آدرس https://www.imamreza.ac.ir
-2انتخاب گزینه "کتابخانه و منابع علمی" از منوی باالی صفحه

 -3انتخاب گزینه "پورتال کتابخانه" از منوی کتابخانه و منابع علمی

آدرس صفحه پورتال کتابخانه دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السالم) :
http://libportal.imamreza.ac.ir
 -4انتخاب گزینه ثبت نام از منوی ورود

 -5تکمیل فرم ثبت نام

*

پرکردن موارد ستاره دار الزامی می باشد .ولی سایر فیلدها را نیز حتما تکمیل کنید.

*

درج پست الکترونیکی صحیح هم برای بازیابی مجدد رمز عبور و هم جهت ارسال مستندات آموزشی و یا فایلهای
مورد درخواست شما ضروری است.

*

برای نام کاربری حتما از شماره دانشجویی استفاده کنید.

*

برای کلمه عبور از کد ملی با صفر و یا شماره شناسنامه استفاده کنید.

پس از ورود اطالعات ،گزینه «تایید» در انتهای صفحه را بزنید .پیغام «عملیات ثبت نام با موفقیت انجام شد» نمایش داده
می شود.

برای عضویت در کتابخانه ،ابتدا گزینه «ورودکاربر» را انتخاب کنید و با نام کاربری و کلمه عبور ایجاد شده در مرحله قبل
وارد سیستم شوید.

از سمت چپ باالی صفحه و منوی پروفایل  ....گزینه "درخواست عضویت" را انتخاب نمایید.

در صفحه باز شده تصویر پرسنلی خود را بارگذاری نمایید (حجم فایل حداکثر  KB 400و پسوند فایل  JPGباشد).

* آدرسها :باید اطالعات مربوط به آدرس و محل کار منزل ثبت شود.
* تماس ها  :باید شماره تماس از جمله تلفن همراه و تلفن منزل ثبت شود.

پس از ارسال درخواست عضویت ،مدیر سیستم ،اطالعات کاربری وشخصی شما را بررسی می کند ،و پس از اطمینان
از صحت آنها ،عضویت شما را تایید می کند.
دقت کنید:


عضویت در کتابخانه فقط برای دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع) امکان پذیر است.



هزینه ثبت نام در کتابخانه مبلغ  (10000ده هزار تومان) می باشد که با مراجعه به بخش گردش کتاب قابل
پرداخت است.

