عضویت در سمنتاک
چگونه در سمنتاک عضو شوم؟
وارد آدرس  semanta.irشوید .با کلیک بر روی گزینه «ثبت نام» و پر کردن فرم عضویت میتوانید عضو
سایت شده و از خدمات آن استفاده نمایید .پس از تکمیل فرم ثبت نام ،یک ایمیل حاوی لینک تایید
عضویت به ایمیل وارد شده (بعنوان مثال )x.x@khatam.ac.ir :ارسال خواهد شد .بنابراین وارد ایمیل
سازمانی خود در دانشگاه شوید و لینک تایید را در آن باز نمایید تا صحت ایمیل وارد شده مورد تایید قرار
گیرد .از این به بعد نام کاربری شما همان آدرس ایمیل خواهد بود .دقت کنید تا هنگام ثبت نام ،حتما نام
دانشگاه خاتم را انتخاب نموده و حتما از ایمیل دانشگاه جهت عضویت استفاده نمایید .پس از ثبت نام
اولیه ،الزم است تا عضویت شما توسط کتابخانه ،تائید گردد .لذا پس از ثبت نام ،از طریق تماس تلفنی
و یا مراجعه حضوری ،نسبت به تائید کاربری خود اقدام نمایید.

چرا حساب کاربری من فعال نمیشود؟
جهت فعالسازی حساب کاربری میبایست ایمیل فعالسازی که توسط سامانه به آدرس ایمیل ثبت نامی
ارسال میشود را باز نموده و بر روی لینک درون آن کلیک نمایید تا حساب کاربری فعال شود .چنانچه
احساس میکنید ایمیل فعالسازی برایتان ارسال نشده است ،حتما قسمت هرزنامههای ()Spam, Junk
ایمیلتان را نیز بررسی نمایید .اگر چنانچه باز هم ایمیل ارسال نشده بود ،با یک بار وارد شدن به سمنتاک در
ابتدا امکان ارسال مجدد ایمیل فعالسازی قرار داده شده است .با کلیک بر روی آن گزینه ایمیل فعالسازی
مجددا ارسال خواهد شد .اگر باز هم ایمیل ارسال نشد ،با مدیر سیستم تماس حاصل فرمایید.

منظور از تائید عضویت چیست؟
اگر به هنگام ثبت نام ،دانشگاه خاتم را به عنوان موسسه خود انتخاب نمایید ،مدیر کتابخانه میبایست
عضویت شما را تایید نماید .این کار معموال چند روز کاری ممکن است به طول بیانجامد و در برخی موارد
نیاز است که به مسئول کتابخانه دانشگاه مراجعه نمایید تا نسبت به تایید عضویت شما اقدام
نماید .پس از تایید عضویت ،سهمیه اعتبار موسسهای به شما اختصاص یافته و میتوانید از حساب دانشگاه
اقدام به ثبت سفارش و دانلود منابع نمایید.
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