
خدمت با عرض تبريك و تهنيت و خير مقدم 
دانشجويان جديدالورود

  انجام اينترنتي صورت به اوليه نام ثبت اينكه به توجه با رساند مي اطالع به
  شده اسكن فايل نام، ثبت سامانه به ورود از قبل ضروريست پذيرد، مي

  اطالعات فرم راهنما كامل مطالعه از پس و نموده تهيه را خود عكس
  صورت به سپس و داده عضويت درخواست نموده، تكميل را شده خواسته
.نماييد مراجعه حضوري



روش مستقيم جهت پر كردن فرم ثبت نام

:وارد كردن آدرس مستقيم
dlib.bpums.ac.ir/faces/enduser/realUserRegisteration.jspx://http

ثبت نام با اسكن باركد نيز مي توانيد به صورت مستقيم به صفحه 
.وارد شويد

http://dlib.bpums.ac.ir/faces/enduser/realUserRegisteration.jspx
http://dlib.bpums.ac.ir/faces/enduser/realUserRegisteration.jspx


:روش غير مستقيم از طريق سايت دانشگاه
ورود به سايت دانشگاه به آدرس 

bpums.ac.ir

با اسكن باركد نيز مي توانيد به سايت وارد شويد



و سپس از زير بخش كتابخانه، انتخاب كتابخانهانتخاب منوي 
نرم افزار جامع كتابخانه



در نرم افزار كتابخانهثبت نام كليك بر گزينه 



كليك بر ثبت نام عضو حقيقي



كلمه عبور و نام كاربري پر كردن فرم ثبت نام و تعيين 
)به خاطر بسپاريد(به انتخاب خود



در صورت پر كردن صحيح اطالعات، با زدن دكمه تاييد با  
اين پيام روبرو مي شويد، باالي صفحه بر روي دكمه ورود 

كليك نماييد



وارد كردن نام كاربر و كلمه عبور كه در فرم ثبت نام  
وارد نموديد



كليك بر درخواست عضويت در باالي صفحه



کليک بر دکمه بارگذاری و انتخاب عکس اسکن 
شده



كشويي كتابخانه را باز كرده، كتابخانه مورد نظر را 
.انتخاب نموده و ارسال درخواست را كليك نماييد



دكمه خروج را زده، از نرم افزار خارج شويد، سپس  
تومان   2000مراجعه حضوري به كتابخانه، پرداخت 

حق عضويت، دريافت شماره عضويت و فعال كردن  
كارت عضويت
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