نحوه درخواست تمدید عضویت در کتابخانه کانون اسالمی انصار
 .1ابتدا در نوار مرورگر(  ) Browserآدرس وب سایت کانون را وارد کنید.
()www.kanoon-ansar.ir
پس از باز شدن وب سایت کانون اسالمی انصار در منوی سمت چپ گزینه " ثبت نام برر طر
کتابخانه" را انتخاب کنید.

زمانی که صفحه اصلی نرم افزار کاوش باز شد در سمت چپ صفحه بر روی لینک "ثبت نام برر
ط در کتابخانه" کلیک کنید.
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 .2حال گزینه

را انتخاب کنید و با فشردن دکمره

بره صرفحه

بعد بروید.

 3در این صفحه شرای و ضواب ثبت نام بیان شده اسرت .لففرا برا دمرت مفالعره کنیرد و در
صورت موافقت با مقررات برای تائید مربع را تیک بزنید و کلید ادامه را فشار دهید.
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 .4در این مرحله پس از وارد کردن شماره عضویت ،شماره ملی و کلمره عبرور دکمره ادامره را
فشار دهید.
تبصره:
-1

اگر مبالً به نرم افزار کد ملی را ارائه نداده اید .آنرا طالی بگذارید.

-2

اگر مبالً کلمه عبور برای طود تعیین نکرده اید .آنرا طالی بگذارید.

(برای اطالع از تبصره  1و 2با شماره عضویت طود امردام بره ورود بره نررم افرزار کنیرد .و از آن
مفلع شوید).

 .5در این صفحه شما ،اطالعات ارائه شده در اولین ثبرت نرام طرود را مشراهده مری کنیرد .در
صورت نیاز به تغییر امدام به ویرایش اطالعات کنید.
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(دمت کنید که فیلدهای ستاره دار حتما باید تکمیل گردند).
از سیستم راهنمایی بگیرید.

در هنگام ثبت اطالعات با کلیک بر روی دکمه

در انتها پایگاه مورد نظر طود 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.
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 .6در این صفحه تصاویر مبلی مابل رویت می باشد .در صرورت نیراز بره تغییرر ،برا زدن دکمره
از مکانی که آن را ذطیرره کررده ایرد انتخراب کنیرد و سرزس برا زدن دکمره
آن را جایگزین و مشاهده کنید.
تصویر را پاک کنید.

در صورت انتخاب اشتباه تصویر  ،با زدن دکمه

در پایان با زدن دکمه ادامه به صفحه بعدی راه طواهید یافت.
 .7براساس شرای  ،امکانات ،مدت عضویت و مبلغ عضویت یکی از گروههای عضویت را انتخراب
نمایید .سزس با زدن دکمه ادامه به صفحه پرداطت حق عضویت وارد شوید.

5

 .8مشخصات کارت بانکی طود را وارد کنید(با تمامی کرارت هرای عضرو شربکه شرتاب امکران
پرداطت وجود دارد ).و در پایان دکمه پرداطت را کلیک کنید.
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 .9در این صفحه نتیجه تراکنش مشخص می شود .حال بر روی کلید ادامه کلیرک کنیرد و بره
مرحله بعد بروید.

 .11در این صفحه شماره پیگیری درطواست تمدید عضویت و شماره پیگیری بانک(در صرورت
پرداطت) در آن اعالم می شود .آن را یادداشت کنید و دکمه پایان را کلیک کنید( .ایرن پیغرام
به طور طودکار برای شما ایمیل طواهد شد).
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درطواست تمدید عضویت شما با موفقیت ثبت شد .از طریق سیستم پیگیری از روند کار مفلرع
شوید.

پایان
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