راهنمای عضویت در نرم افزار یکپارچه کتابخانه (آذرخش) توسط خود کاربران
مرحله اول:
ثبت نام توسط کاربر


ورود به نرم افزار کتابخانه از دو طریق :



از طریق آدرس www.lib.kmu.ac.ir



ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آدرس  kmu.ac.irو انتخاب گزینه کتابخانه آذرخش در قسمت دانشجویان


انتخاب گزینه ثبت نام در باالی صفحه



کلیک کردن روی آیکن ”ثبت نام عضو حقیقی“



وارد کردن اطالعات شخصی در پنجره ای که باز شده است.



پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.



شماره عضویت شما همان شماره دانشجویی شما است که باید در قسمت شماره عضویت نوشته شود.



در قسمت دانشکده محل تحصیل  ,نام دانشکده " دندانپزشکی" را بنویسید.



انتخاب یک نام کاربری و کلمه عبور توسط کاربر الزامی است.



نام کاربری حتما بایستی التین باشد.



در صورت تمایل می توانید نام کاربری را شماره دانشجویی و کلمه عبور را کدملی خود قرار دهید.



کمترین تعداد کاراکترهای مجاز برای کلمه عبور 6 ،کاراکتراست.



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

مرحله دوم:
درخواست عضویت


کاربر پس از ثبت نام درسیستم ،باید عضو شود .برای عضویت در سیستم ،ابتدا گزینه «ورود» را انتخاب کنید.



از طریق نام کاربری و رمز عبور خود می توانید وارد سیستم شوید.



در صورتی که بخواهید اطالعات کاربری خود را ویرایش کنید ،روی نام کاربر کلیک کنید.



پس از ورود به سایت ،نام کاربر در کنار گزینه «درخواست عضویت» در باالی صفحه مشاهده می شود .روی گزینه «درخواست
عضویت» کلیک کنید.



با انتخاب درخواست عضویت ،جعبه درخواست در کنار اطالعات شخصی و تکمیلی کاربر نمایش داده می شود .ابتدا در قسمت
درخواست ،نام کتابخانه و نوع درخواست خود را مشخص کنید .درصورت تمایل می توانید در قسمت تصویر شخص ،تصویر
دلخواه خود را بارگذاری کنید و نیز اطالعات آدرس ها ،تماس ها ،عالقمندی ها و پیوست ها را تکمیل کنید.



در انتها ،گزینه ارسال درخواست را انتخاب کنید.

مرحله سوم:
تایید عضویت توسط مسئول کتابخانه


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.

ورود به سیستم با نام کاربری


با مراجعه به کتابخانه دانشکده محل تحصیل خود و ارائه کارت شناسایی معتبر ,از مدیر سیستم درخواست تایید عضویت بکنید.



پس از تایید عضویت ،می توانید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سیستم شده و از منابع و امکانات کتابخانه استفاده کنید.

