
 

1 
 

 کتابخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 شامل دو مرحله است که توسط متقاضی )دانشجو( انجام می شود: عضویت در کتابخانه

 

 

 

 

 

 (1)مرحله  کتابخانه پورتالراهنمای ثبت نام در 

 :، ثبت نام در پورتال است. برای این کار مراحل زیر را انجام دهیددانشگاهاولین قدم در استفاده از پورتال و عضویت در کتابخانه  

 .در باالی صفحه اصلی پورتال کلیک کنید« کتابخانه ثبت نام»بر روی گزینه رفته و  /http://azarsa.nit.ac.irبه آدرس  -1

 .کلیک کنید« ذخیره»در صفحه باز شده، اطالعات درخواستی را به دقت وارد کرده و در نهایت بر روی دکمه  -2

 نکات مهم

 .دقت داشته باشید که نام و نام خانوادگی را به فارسی و بقیه اطالعات را به انگلیسی وارد نمایید *

 .نگام تایپ کلمه عبور خود به فارسی یا انگلیسی بودن صفحه کلید و نیز کوچک یا بزرگ بودن حروف دقت نماییدبه ه *

 .نمایید استفاده کاربری نام عنوان به خود ایمیل شناسه توصیه می شود از *

 .یادداشت نماییددر حفظ و به خاطرسپاری نام کاربری و کلمه عبور خود کوشا باشید و حتی االمکان آن را  *

راجعه مکتابخانه  امانتمی توانید به صورت حضوری به بخش  .نیازی به ثبت نام مجدد در پورتال نیست ،کلمه عبور در صورت فراموش نمودن نام کاربری یا *

 .نمایید

 دهد که توسط فرد متقاضی اطالعات آن تکمیل خواهد شد.شکل زیر نمونه صفحه پورتال را نشان می

 مرحله اول

 ثبت نام در پورتال

 مرحله دوم

 ارسال درخواست عضویت

 )عکس پرسنلی نیاز است(

http://azarsa.nit.ac.ir/
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 کتابخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 (2)مرحله عضویت ارسال درخواست ای راهنم

در صورت رعایت قوانین و مقررات تا پایان زمان تحصیل و یا اشتغال در دانشگاه  )دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه (،  افرادعضویت 

 .می شود غیر فعالبرقرار بوده و پس از تسویه حساب با دانشگاه 

برای استفاده از توانند این افراد در صورت تمایل می ندارند.  (2)مرحله  نیازی به ارسال درخواست عضویت قبلی کتابخانه اعضای: نکته مهم

 بخش در را خود عضویت شماره و نموده نام ثبت پورتال در غیره و  مدارک امانتیامکاناتی از قبیل تمدید مهلت امانت منابع خود، رزرو 

 . نمایند وارد «کتابخانه در عضویت»

 

 به منظور درخواست عضویت، مراحل زیر را انجام دهید

  د.کلیک نمایی« عضویتدرخواست »مطابق شکل زیر روی لینک  اید و وارد آن شدید،با فرض اینکه در پرتال ثبت نام کرده

 

 

تماس را پر کنید. روی دکمه حتما عکس به روز خود را بارگذاری کرده و فیلد های آدرس و مطابق شکل فوق  "درخواست عضویت "با زدن 

 کلیک کنید.« ارسال درخواست»

ساعت صبر نمایند تا درخواست بررسی و عضویت تایید شود. پس  84 د الزم است حداکثر تایرخواست عضویت خود را ارسال می دارکه د هنگامی

 .دییادریافت نممورد نظر خود خدمات با مراجعه به کتابخانه  نیداز این می توا


