
 باسمه تعالی

 از راه دور راهنمای استفاده از پایگاه مگیران

 دانشگاه صنعتی قوچان

فراهم از طریق رایانامه سازمانی و پژوهشگران، دسترسی از راه دور به مقاالت مگیران  ،با توجه به نیاز دانشجویان، اساتید

سازمانی  رایانامهبا استفاده از تنها های مهم مقاالت داخل کشور است. دسترسی به متن کامل این پایگاه از پایگاهیکی شد. مگیران 

دانشجویان  امکان پذیر است. لذا برای استفاده از این پایگاه باید رایانامه سازمانی داشته باشید. (صنعتی قوچاندانشگاه )رایانامه 

استاد راهنمای دانشگاهی به  رایانامهداشتن برای خواست خود را درنیاز به استفاده از این پایگاه  مقطع کارشناسی در صورتمحترم 

یا از طریق کارتابل   s.zarei@qiet.ac.irبه رایانامه به نشانی تا ایشان در صورت تایید درخواست دانشجو را  د ارسال نمایندخو

دانشجویان مقطع . دانشگاهی برای ایشان ایجاد شود رایانامهتا  سرکار خانم زارعی، کارشناس محترم کتابخانه، ارسال فرمایند برای

در ادامه . ارسال نمایند s.zarei@qiet.ac.ir رایانامهبه  به همراه تصویر کارت دانشجویی خودرا کارشناسی ارشد درخواست خود 

مشکل در ثبت نام با شماره تماس بروز و یا  پرسشدر صورت داشتن هرگونه  نام در این پایگاه آمده است.راهنمای گام به گام ثبت

 کتابخانه و مرکز اطالع رسانی تماس بگیرید. 97277074

 ابتدا وارد سایت شوید.. 7

https://www.magiran.com/ 

 د.را فشار دهی ثبت نامدر سمت چپ و باالی صفحه گزینه و 

  

 

دانشگاه صنعتی شود. توجه داشته باشید، اگر عضو ، فرم ثبت نام زیر در اختیار شما قرار داده میثبت نام. پس از انتخاب گزینه 0

وارد صنعتی قوچان را که برای شما ایجاد شده است دانشگاه  رایانامهبرای دسترسی به متن کامل مقاالت حتما باید قوچان هستید 

 کنید.
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 شود که باید روی آن کلیک کنید.شما ارسال می رایانامهتایید به پیوند گزینه ادامه، فشردن پس از تکمیل فرم و . ۳ 

ی کرده و در مرورگر خود شود قابل کلیک نیست. بنابراین لینک را کپدانشگاهی ارسال می رایانامهاحتماال لینکی که به  توجه: 

 وارد کنید.

  

 



دانشگاه متصل است،  رایانامهای که به روی ورود بزنید و وارد پایگاه مگیران شوید. بعد از ورود به پایگاه با نام کاربری و گذرواژه. 9 

 اید.وارد شده صنعتی قوچانکند که شما از مجموعه دانشگاه سمت چپ و باالی صفحه مشخص می

  

 

 pdf فایل دریافت سبز آیکون نداشتید، دانلود اجازه عادی حالت در و دارند کامل متن که مقاالتی تمامی برای ترتیب این به 

 روشن خواهد شد.

 

 


