 .1ابتدا در نوار مرورگر ( )Browserآدرس وبسایت کانون را وارد کنید( :بهتر است از مرورگر Firefox ،یا  Chromeاستفاده نمایید)
)(www.Kanoon-ansar.ir
پس از باز شدن وبسایت کانون اسالمی انصار در منوی امور کتابخانه ،گزینه عضویت در کتابخانه ،سپس ثبتنام آنالین(برخط) را انتخاب نمایید.

 .2زمانی که صفحه ا صلی کاوش باز شد ،در باالی صفحه ،بر روی ثبتنام برخط کلیک کنید .در این مرحله گزینه «درخوا ست تمدید
عضویت» را انتخاب کنید و با فشردن دکمه «ادامه» به صفحه بعد بروید.

 .3در این صفحه شرایط و ضوابط ثبت نام بیان شده است .لطفاً با دقت مطالعه فرمایید و در صورت موافقت با مقررات برای تأیید مربع را
تیک بزنید و کلید ادامه را فشار دهید.

 .4اطالعات خواسته شده از قبیل :شماره عضویت ،شماره ملی و کلمه عبور را با دقت وارد کنید( .کلمه عبور درواقع همان کدملی شما
میباشد).

 .5در این صفحه اطالعاتی که از قبل ثبتنام کرده بودید نمایش داده میشود ،چنانچه اطالعات فردی شما تغییراتی پیدا کرده است
(مانند :تغییر مقطع تحصیلی ،تغییر شماره تلفن ،تغییر آدرس و )...حتم ًا اطالعات خود را ویرایش نمایید( .دقت کنید که فیلدهای
ستارهدار حتماً باید تکمیل گردند).

در هنگام ثبت اطالعات با کلیک بر روی دکمه

از سیستم راهنمایی بگیرید.

در انتها پایگاه موردنظر خود را برای ارائه اصل مدارک و تحویل کارت عضویت انتخاب کنید.
بعد از تایپ کد امنیتی دکمه ادامه را انتخاب و به صفحه بعدی بروید.

 .6در پنجره باز شده ،مدارکی را که هنگام ثبتنام به صورت فایل اسکن شده ارسال کرده بودید را مالحظه میفرمایید ،درصورت تمایل به
تغییر فایلها میتوانید فایل موجود را حذف و فایل جدیدی را مجدداً بارگذاری نمایید.
* با زدن دکمه

از مکانی که عکس خود را ذخیره کردهاید انتخاب کنید و سپس با زدن دکمه

آن را بارگزاری نمایید( .دقت کنید که فرمت عکس باید  jpgو حجم آن کمتر از  100کیلوبایت باشد).
 حتماً پس از انتخاب عکس دکمه ارسال را برای بارگزاری انتخاب نمایید.

در صورت انتخاب اشتبا ه تصویر ،با زدن دکمه
در پایان با زدن دکمه ادامه به صفحه بعدی راه خواهید یافت.

تصویر را پاک کنید.

 .7برا ساس شرایط ،امکانات ،مدت ع ضویت ،و مبلغ ع ضویت یکی از گروههای ع ضویت را انتخاب نمایید .سپس با زدن دکمه ادامه به
صفحه پرداخت حق عضویت وارد شوید.

 .8مشخصات کارت بانکی خود را وارد کنید( .با تمامی کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت وجود دارد) و در پایان دکمه
پرداخت را کلیک کنید.

 .9در این صفحه نتیجه تراکنش مشخص میشود .حال بر روی تکمیل خرید کلیک کنید و به مرحله بعد بروید.

 .10در صفحه باز شده ،با زدن دکمه  Continueاطالعات کارت بانکی شما ارسال خواهد شد.

 .11در این صفحه شماره پیگیری درخواست عضویت و شماره پیگیری بانک (در صورت پرداخت) در آن اعالم میشود .آن را یادداشت کنید
و دکمه پایان را کلیک کنید( .این پیغام بهطور خودکار برای شما ایمیل خواهد شد).

در این قسمت روی دکمه «پایان» کلیک کنید( .این پیغام بهطور خودکار برای شما ایمیل خواهد شد).

درخواست عضویت شما با موفقیت ثبت شد .از طریق سیستم پیگیری از روند کار مطلع شوید.
پایان

