راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:
اﺑﺘﺪا وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران ﺷﻮﯾﺪ و از ﻣﻨﻮي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮ روي" ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐـﺰي"
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ " ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺤﺖ وب ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ") وﯾﮋه ﻫﻤﮑـﺎران( را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺗﺤـﺖ وب ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ" )ﺧـﺎرج از
ﺳﺎزﻣﺎن ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻀﻮﯾﺖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل ﭘﺎرس آذرﺧﺶ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
 -1ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﻮرﺗﺎل
 -2ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﻮرﺗﺎل :
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ  ،ﭘﺮﺳﺶ از ﮐﺘﺎﺑﺪار ،ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑـﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ و...
(ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﻮرﺗـﺎل
اﻟﺰاﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده وﺳﭙﺲ ﻋﻀﻮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻮد.
روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﻮرﺗﺎل :
اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي اﻟﺰاﻣﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮري ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﺒـﻞ وارد ﻧﻤـﻮده را دوﺑـﺎره وارد
ﮐﺮده ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ).ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺟـﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ روﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ :
ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اي ﭘﻮرﺗـﺎل ) ﻣﺎﻧﻨـﺪ رزرو ﻣﻨﺒﻊ،ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺪارك اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و  (...ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﮐـﺎرﺑﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ دو ﺣﺎﻟـﺖ
وﺟﻮد دارد.
 -1ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺒﻼ ﻋﻀﻮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ :ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺷﻤﺎره ﻋـﻀﻮﯾﺖ
و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﺪ .از ﻗـﺴﻤﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑـﺮ روي ﮔﺰﯾﻨـﻪ

"ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ و رﻣـﺰ ﻋﺒـﻮر ﺧـﻮد را وارد ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ

ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﯾﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -2ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ  :ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ارﺳﺎل ﮐﺮده ،ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اي ﭘﻮرﺗـﺎل اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.

