
 "بسمه تعالی"

 راهنمای استفاده اعضا از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قم 

ی، طب سنتی، دین و سالمت  )پزشکی، دندان پزشکی،  بهداشت، پرستار ایهای دانشکدهامکان دسترسی به کلیه منابع کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی قم کتابخانه دیجیتالیاز طریق  

فراهم شده است و کلیه  lib.muq.ac.irبه آدرس  شبکه اینترانت دانشگاهنکویی، شهید بهشتی، حضرت معصومه و ...( از طریق  -های بیمارستانی )کامکار، فرقانیو ...( و کتابخانه

 ستفاده نمایند.ادانشگاه علوم پزشکی قم  کتابخانه دیجیتالیهای عضو از طریق قم میتوانند از کتابخانه پزشکی علوم دانشگاه هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان اعضای

 

  نام:نحوه ثبت 

  . کنیماز منو باالی صفحه گزینه ثبت نام را انتخاب میlib.muq.ac.ir پس از ورود به صفحه وب سایت کتابخانه به آدرس  

 
 و وارد صفحه زیر می شویم:

 

 .ستدر کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی قم ا ثبت نامها  و منابع کتابخانه خدماتشرط استفاده از 

 روی گزینه ثبت نام عضو حقیقی کلیک کنید

 روی ثبت نام  کلیک کنید



 سپس وارد صفحه ثبت نام می شویم:

 
 

 ثبت نام  و تایید آن سیستم پیغام می دهد :پس از تکمیل 

 

 ها را تکمیل نمایید.لطفاً همه گزینه

 خود را وارد نمایید. کلیه اطالعات شما محرمانه خواهد ماند.شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل  حتماً 

هیئت علمی  اعضای 

و کارمندان در این 

قسمت کد ملی 

 خود را وارد نمایند.

 پس از تکمیل اطالعات دکمه تایید را فشار دهید



 

 سپس وارد صفحه اصلی کتابخانه شده و از منوهای باالی صفحه گزینه ورود را کلیک می کنیم :         

 

    تا وارد صفحه زیر شوید:             

 

 

 نام کاربری و کلمه ورودی که اطالعات این بخش را اعضا بر حسب 

 وارد می نمایند خود در زمان ثبت نام انتخاب کرده ادند

 و دکمه ورود را وارد می کنند

 روی ورود کلیک کنید



 

 :شودها برای شما فراهم میابخانهکتبه تمامی درخواست عضویت شود و اجازه نام شما نمایش داده می ،روی سایت کتابخانه سپس        

 

 

درخواست عضویت کلیک روی 

 کنید

حتماً  عکس خود را 

 بارگذاری کنید

ای و بیمارستانی ارسال های دانشکدههدرخواست عضویت خود را برای همه کتابخان

 .های مذکور کتاب امانت بگیردد تا بتوانید از مجموعه کتابخانهکنی


