


ِاس پس غیزحضَری، شیَُ تِ خَد هَردًظز هٌاتغ رسرٍ یا توذیذ هٌظَر ت  
  ًَار در (http://lib.gu.ac.ir) کتاتخاًِ ساهاًِ آدرس ٍاردکزدى

 ًزم ٍب تحت جَی ٍ جست سیستن اٍل صفحِ در ٍ خَد، هزٍرگز آدرس
 سزٍیس» قسوت در ورود آیکي رٍی تز شَد، هی ظاّز کِ سیوزؽ افشار
.ًواییذ کلیک «اهاًت ّای

در    افشار ًزم راٌّوای تز، تیش تَضیح ٍ راٌّوایی تِ ًیاس صَرت در  
.دارد ٍجَد صفحات توام



 کلیک ًواییذ« اخذ فْزست سیستن ّای اطالػاتی»در صفحِ ای کِ ظاّز هی شَد تز رٍی.
 پس اس ایي کِ ًام داًشگاُ گلستاى در کادر هقاتل آى ظاّز شذ، شوارُ ػضَیت ٍ کلوِ ػثَر خَد را

.ٍارد ٍ دکوِ اتصال را کلیک ًواییذ
شوارُ ػضَیت داًشجَیاى، شوارُ داًشجَیی آى ّا هی تاشذ.
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  در پٌجزُ ای کِ ظاّز هی شَد هشخصات ػضَ ٍ خالصِ ٍضؼیت اهاًت ایشاى
.ظاّز هی شَد

اهکاى تغییز کلوِ ػثَر ٍ تغییز ًشاًی افزاد فزاّن شذُ است.
کلیک ًواییذامانت  جْت هشاّذُ ٍضؼیت کارت اهاًت خَد، تز رٍی آیکي.



 توام اسٌاد، اسٌاد دارای تأخیز یا )در کارت اهاًت، تز اساس ًَع رخذاد هٌتخة
.کارت اهاًت فزد ظاّز هی شَد( اسٌاد در اهاًت

 کلیک ًواییذ تمدیدتا اًتخاب کتاب هَرد ًظز جْت توذیذ، تز رٍی آیکي.



توذیذ ذکرشده تاریخ تا هَردًظز کتاب ،بله گشیٌِ رٍی تز کلیک تا 
.گزدد هی

توجه:
.قاتل توذیذ ًوی تاشذ رزروشدهٍ کتاب ّای دارای تأخیر کتاب ّای  -     

.اگز ػضَ تذّکار تاشذ، هجاس تِ توذیذ ًوی تاشذ -     



رزرو کتاب
در .آیذ هی در ًوایش تِ ػضَ رسرٍ کارت ،          رسرٍ دکوِ فشار تا 

  دادُ ًشاى ػضَ تَسط شذُ رسرٍ ّای کتاب فْزست رسرٍ، کارت پٌجزُ
  ّا کتاب اهاًت ٍضؼیت اس تَاًست خَاّذ ػضَ تزتیة ایي تِ .شَد هی
 آى تتَاًذ تزگشتِ کتاتخاًِ تِ اٍ ًظز هَرد کتاب چٌاًچِ اگز ٍ شَد آگاُ

.تگیزد اهاًت تِ را کتاب
امانت سیستم از سند درخواست» گشیٌِ طزیق اس کتاب رسرٍ :توجه» 

  هزاحل سیز تصاٍیز .است اًجام قاتل تاسیاتی ًتایج خالصِ ًوایش لیست در
  .دّذ هی ًشاى را ایٌتزًتی رسرٍ اًجام



درخواست سند





 

سربلند و پیروز باشید


