ثٌبم خذا
ساٌُوبی اعتفبدٍ اص پبیگبٍ دادٍ ُبی عوٌتبک ّ عیْیلیکب
عوٌتبک:
ثشای عضْیت دس عبیت ( https://Semanta.irعوٌتبک) اثتذا ّاسد پْستبل کتبثخبًَ
هشکضی داًشگبٍ شذٍ عپظ دس قغوت "پبیگبُِبی اطالعبتی" یب "پیًْذُبی هفیذ" سّی لیٌک
"ثجت ًبم پبیگبٍ دادٍ  "Semantakکلیک کشدٍ ّاسد صفحَ اصلی عوبًتبک شْیذ:

چٌبًچَ ثب پیبم خطبی فْق :

هْاجَ شذیذ دس قغوت آدسط ثبس هشّسگش خْد عجبستِبی:
/;jsessionid=D3DA0088A70BE3CABA7376EA472156CA

اص آدسط ثبس ثَ صْست دعتی حزف فشهبییذ.
لیٌک صحیح فقطhttps://semanta.ir :
هی ثبشذ.
حبل اصقغوت پبییي عوت ساعت عبیت هزکْس (ثبالی عجبست ساٌُوب) کلیک ًوْدٍ سًّذ ثجت
ًبم سا ششّع ًوبییذ:

قغوت ثجت ًبم>>>>>>>:

ًکتَ  :1دس قغوت ّسّد اطالعبت اججبسی ثشای ایویل عبصهبًی ًیغت لطفب دس دعتشط
تشیي ایویل خْد سا ّاسد ّ سهض هطوئٌی دسج ًوبییذ.
ًکتَ  :2دس قغوت ًبم هْئغغَ حتوب داًشگبٍ شِیذ هذًی آرسثبیجبى سا اًتخبة ًوبیذ.
دس غیش ایي صْست ُوکبساى هب قبدس ثَ هشبُذٍ ّ تبییذ اعتجبس شوب ًخْاٌُذ ثْد.
ًکتَ  :3لطفب توبهی فیلذُبی خْاعتَ شذٍ سا ثَ دقت تکویل فشهبییذ علی الخصْص فیلذ
ثبًک اطالعبتی عوبی داًشگبٍ
عطح کبسثشی سا دقیقب هعیي فشهبییذ ُشگًَْ هغبیشت ثب
هْجت عذم تبییذ خْاُذ ثْد.
حذاکثش تب  3سّص صجْس ثبشیذ ثعذ اص تبییذ کتبثخبًَ هشکضی داًشگبٍ دس عبیت عوٌتبک هی
تْاًیذ دس حذ عِویَ اختصبص یبفتَ اخز هذسک ًوبیذ.
دس صْست ثشّص هشکل ثَ قغوت ساٌُوبی پبیگبٍ عوٌتبک هشاجعَ فشهبییذ/.

چٌبًچَ دس اعتفبدٍ اص لیٌک هجالت الکتشًّیک خبسج داًشگبٍ دس پْستبل کتبثخبًَ هشکضی
هشکل ثَ ّجْد آهذ هغتقیوب ّ اص قغوت ّسّد عبیت ّ https://semanta.irاسد پبیگبٍ
شذٍ ّ اص قغوت دعتشعی ُبی هغتقین:

اعتفبدٍ فشهبییذ.

عیْیلیکب:

جِت اعتفبدٍ اص پبیگبٍ اطالعبتی عیْیلیکب ًبم ّ ًبم خبًْادگی  ،کذ هلی  ،شوبسٍ
داًشجْیی ،هقطع تحصیلی ّ شوبسٍ تلفي ُوشاُی کَ هیخْاُیذ ثب آى دس پبیگبٍ
عیْیلیکب ّاسد شْیذ سا ثَ آدسط:

centrallibraryaz@gmail.nom
ایویل ًوبییذ.
دس قغوت هْضْع عجبست" :دسخْاعت عضْیت پبیگبٍ  "CIVILICAدسج گشدد.
عپظ تب  7سّص صجْس ثبشیذ ثعذ اصاسعبل اطالعبت شوب اص کتبثخبًَ هشکضی داًشگبٍ ثَ
عبیت عیْیلیکب ّ اعوبل هجْص اص عبیت هزکْس هی تْاًیذ دس حذ عِویَ اختصبص یبفتَ اخز
هذسک ًوبیذ .توبهی هشاحل فْق ثعذ اسعبل ایویل ثَ آدسط هزکْس ّ هطبثقت آى ثب

ثبًک اطالعبت داًشگبٍ ثَ صْست خْدکبس اًجبم هی گیشد ّ ًیبص ثَ پیگیشی
تلفٌی ًذاسد.

