به نام خدا
قابل توجه دانشجویان عزیر:
جهت عضویت در کتابخانه های دانشگاه به سایت کتابخانه  http://library.aui.ac.irمراجعه و به ترتیب مراحلل ییلر را
طی کنید.
ترجیحا ای مرورگر  google chromاستفاده نمایید.
 - 1روی آیکون درخواست عضویت کلیک و فرم بای شده را طبق نمونه تکمیل کنید.

 - 2به ایمیل خود مراجعه فرمایید.
 - 3در پوشه  Inboxشما ایمیلی ای کتابخانه مرکزی با آدرس  centrallibآمده است که حاوی نام کاربری و کلمه عبلور
شما و عبارت لینک تایید عضویت می باشد ،آن را بای کرده  ،روی لینک تایید عضویت کلیک کنید.
 - 4چنانچه ایمیلی ای کتابخانه مرکزی در  Inboxشما وجود ندارد به پوشه  ( SPAMکه در ییرِ  inboxموجود است
) مراجعه  ،ایمیل کتابخانه را انتخاب و گزینه  not spamرا بزنید تا ایمیل مورد نظر به  inboxشما برگردد.
 - 5روی لینکِ تایید عضویت کلیک کنید.
 - 6به سایت کتابخانه مرکزی با آدرس  http://library.aui.ac.ir/dl/searchمراجعه کنید.
 - 7در قسمتِ ورود به سیستم  ،نام کاربری و کلمه عبوری را که به ایمیل شما ارسال شده را وارد کنید.

 - 7در باالی صفحه ،به روی منوی درخواست سرویس بروید و گزینه یِ درخواست سررویس را انتخلاب کنیلد ( .در
صورت استفاده ای کامپیوتر های موجود در سایتهای دانشگاه  ،جهت انجامِ درخواست سرویس نیایی بله اتالال اینترنلت
نیست)

 - 8طبق نمونه اطالعات خود را وارد کنید.
 - 9عکس پرسنل خود ( ترجیحا عکسی که روی کارت دانشجویی شما هست یا جدیدتر )را الحاق نموده و گزینه یِ تایید
را انتخاب کنید.
توجه:
 - 1تا یمانی که عکس شما در کادر نمایش داده نشده گزینه یِ تایید را نزنید.
 - 2به درخواستهایی که موارد باال در آن رعایت نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 3بعد ای اتمام کار  48 ،ساعت بعد درخواست شما تایید می شود .جهت اطالع ای تاییدیه درخواست خود بله پسلت
الکترونیکی خود مراجعه کنید .ای مراجعه به کتابخانه مرکزی خودداری فرمایید.

 - 4بعد ای دریافت تاییدیه در ای میلتان ،می توانید ای سلرویسِ کتابخانله هلای دانشلگاه اسلتفاده کنیلد .شراار
عضویت شما همان شاار دانشجویی شما است.
 - 5حداکثر سه هفته بعد ای تایید عضویت شما کارت کتابخانه برایتان صادر می گردد .جهت دریافت کارت عضویت  ،به
کتابخانه دانشکده خود مراجعه فرمایید.
 - 6برای امانت بردن کتاب ای کتابخانه های دانشگاه ارائه کارت کتابخانه الزامی است .درغیر این صورت ای امانلت دادن
کتاب به شما معذوریم

