
   

   

   به نام خدا

    

    معاونت پژوهشي و فناوري   

    مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات  

   راهنماي دريافت حساب كاربري ايميل و حساب كاربري 

   در سيستم اسما براي دانشجويان كارشناسي ارشد

ايگاههاي پتسهيل دسترسي اين دسته از دانشجويان به مقاالت به اطالع دانشجويان محترم كارشناسي ارشد دانشگاه مي رساند به منظور 

 .   دريافت مقاالت از پايگاه اسما، سرويس ايميل دانشجويان كارشناسي ارشد راه اندازي شده استمعتبر علمي و 

 :  جهت استفاده از پايگاه اسما براي دريافت مقاالت علمي مراحل زير را انجام دهيد

   یافت حساب کاربری ایمیل: دراولمرحله  

جهت دريافت حساب كاربري ايميل، در صفحه اصلي وب سايت دانشگاه و در منوهاي باالي صفحه، از قسمت  -1

  كليك كنيد. "ل دانشگاهدرخواست اكانت اينترنت و ايمي"سرويسهاي الكترونيكي بر روي 

يل اطالعات كنسبت به ت "ثبت نام دانشجويي"پس از انتخاب گزينه  "سامانه اكانت و پست الكترونيك"در صفحه  -2

 .  خود اقدام نماييد

كارشناسان مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه پس از بررسي مدارك نسبت به صدور نام كاربري و رمز  -3

يميل ااز اطالعات حساب كاربري  "سامانه اكانت و پست الكترونيك". شما مي توانيد با ورود به عبور اقدام مي نمايند

  .خود مطلع شويد



ت ورود به حساب ايميل خود، در صفحه اصلي وب سايت دانشگاه و در منوهاي بااليي، در قسمت پست الكترونيك جه -4

ييد تايپ نماو آدرس ايميل خود را به صوت كامل  كليك نماييد" دانشجويان كارشناسي ارشد"بر روي زيرمنوي 

  .youraccount@student.uma.ac.irيعني به صورت روبرو 

ز هر گونه مشكل با كارشناس مديريت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه، آقاي مهندس شيخعلي در صورت برو -5

  .تماس حاصل فرماييد  31505807و شماره مستقيم  5807زاده با شماره داخلي 

مگابايت در نظر گرفته شده است. جهت جلوگيري از ايجاد اشكال، پس از دانلود  01ظرفيت ايميل براي هر دانشجو  -6

  مقاالت، ايميل هاي دريافتي را پاك كنيد.

پس از تسويه حساب غيرفعال خواهد شد لذا  الزم به ذكر است حساب كاربري ايميل شما پس از فراغت از تحصيل و -7

 از نگهداري ايميل هاي مهم در اكانت خود خودداري نماييد.  

   نمای دریافت حساب کاربری در سامانه اسماراه: دوممرحله  

 نام كاربري و رمز عبور ايميل مراحل زير را انجام دهيد.  پس از انجام مرحله اول و دريافت 

 دسترسي به پايگاه هاي اطالعاتي علمي"در لينكهاي سمت راست صفحه اصلي وب سايت دانشگاه، بر روي لينك  -1

 كليك نماييد تا وارد وب سايت پايگاه اسما شويد. آدرس مستقيم پايگا اسما  "خارجي از طريق سايت اسما

 http://asma.irandoc.ac.ir مي باشد. 

  كليك نماييد. "عضويت"در منوهاي باالي صفحه، بر روي منوي  -2

  در صفحه اي كه نمايش داده مي شود اطالعات خود را بصورت دقيق وارد نماييد.  -3

اگر  ثالبايد بصورت زير تكميل شود. بعنوان م "شناسه ايميل"در فرايند تكميل فرم اطالعات،  قسمت  توجه بسيار مهم:

بايد  "شناسه ايميل"باشد، در سمت چپ  akbari@student.uma.ac.ir آدرس ايميل يك دانشجو بصورت 

 قرار گرفته  ”.“يك  studentوارد شود )توجه كنيد كه بعد از كلمه  .akbari@studentعبارت 

 است )مطابق شكل زير(.  

   



  نماييد. كليك  "ثبت نام"پس از تكميل اطالعات فرم بر روي لينك  -4

يك ايميل از طرف پايگاه اسما به ايميل شما ارسال خواهد شد. به ايميل خود وارد شويد و لينك ارسال شده از طرف  -5

  پايگاه را تاييد نماييد.

  ثبت نام شما بايد توسط كارشناس محترم كتابخانه مركزي تاييد شود.  -6

توانيد با وارد كردن نام كاربري و رمز عبور خود وارد پس از تاييد ثبت نام توسط كارشناس كتابخانه مركزي، مي  -7

  پايگاه اسما شده و مقاالت خود را سفارش دهيد. 

مقاله را بدست آوريد. نحوه بدست آوردن اين  PIIيا  DOIتوجه كنيد كه براي سفارش مقاالت الزم است شناسه  -8

  داده شده است. از منوهاي بااليي پايگاه اسما توضيح  "راهنما"شناسه ها در قسمت 

مقاله دريافت نمايند. در صورت عدم رعايت اين  02دانشجويان محترم كارشناسي ارشد در هر ماه مي توانند حداكثر  -9

  موضوع سرويس اين دسته از دانشجويان بطور اتوماتيك قطع خواهد شد.

ماره رشناس محترم كتابخانه مركزي با شدر صورت بروز هرگونه اشكال در اين زمينه مي توانيد با سركار خانم آذر، كا -01

 تماس بگيريد.   5788داخلي 


