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 بصهوت   هها،  کتابخانهه  بهه  مراجعه بجای) اند، ننموده کتابخانه  عضویت به اقدام تاکنون که دانشجویانی 

 منهوی  انتخهاب  بها  بعهد  صهحهه  دت و مرکهیی  کتابخانهه  سایت وب دت "عضویت" منوی از غیرحضوتی

 نهام  ثبهت  ولئمسه  توسه   تاییهد  از بعهد  و نمهوده  اقدام عضویت انجام به نسبت "عضویت دتخواست"

 .(دهند انجام تا نامه پایان ثبت  مراحل ، بیماتستان/ دانشکده

  فایل های باتگذاتی شامل یک فایل word و یک فایلPDF       به ترتیب زیهر و همننهیا اسهکا صهوت

 جلسه دفاع و برگه ی تاییدیه اصالح پایان نامه می باشد.

 بر اساس تاهنما  تعایت شود. لطحا ترتیب قرات دادن صحها  و نکا  نگاتشی 

 

 صفحات: قرارگیری جدول راهنمای ترتیب
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نام کاتبری و تمی 

دعبوت تا واتد نمایی  



 

 



 

 

 

 کا ن به توجه بافیلدها 

شود پر تاهنما  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ایا بخش توس  همکاتان

ل می بخش پایان نامه  تکمی

 شود

فایل ها دت ایا 

ی اتگیاتقسمت ب

 شود

 



 جدول راهنمای ورود اطالعات:

 فیلد نرم افزار محتوا مثال

 نام خانوادگی، نام مریم پوت، غنی
 

 سرشناسه

Ghanipoor, Maryam نام التیا پدید آوت نام خانوادگی، نام 
 

 استخراج فاتسی عنوان صحهه از

 شود

از صحهه عنوان فاتسی استخراج 

 شود

 فاتسی عنوان

 استخراج انگلیسی عنوان صحهه از

 شود

استخراج  انگلیسی عنوان صحهه از

 شود

 التیا به عنوان

 تاهنما استاد نام خانوادگی، نام مهسا مردانی،

Mardani, Mohsen التیا به تاهنما استاد نام خانوادگی، نام  

 مشاوت  استاد نام خانوادگی، نام مهران سلیمانها،

Soleimanha, Mehran التیا مشاوت به استاد نام خانوادگی، نام 

متا زبان فاتسی فاتسی  

التیا فاتسی، التیا فاتسی،  چکیده زبان   

اتشد کاتشناسی  یا ای پیشکی حرفه دکترای 

 ای تخصصی پیشکی دکترای

 یا یتخصصی پیشک فوق دکترای

اتشد کاتشناسی  

 دانشنامه

 راههم شود قید تشته کامل عنوان آموزش پرستاتی

گرایش با  

 تشته

 دانشگاه گیالن پیشکی علوم گیالن پیشکی علوم

  دانشکده دانشکده کامل نام بهشتی شهید مامایی و پرستاتی

  تهصیل مهل تهصیل مهل شهر تشت

 دفاع نامه پایان از آن دت که سالی 1399

 صوت  ی برگه از) است شده

 (شود استخراج دفاع ی جلسه

 تهصیلی سال

از صحهه عنوان فاتسی استخراج  کامل صوت  به

 شود

 چکیده

استخراج  انگلیسی عنوان صحهه از کامل صوت  به

 شود

Abstract 

و...( یک فاصله الزامی است. نکته ی کلی: بعد از تمام عالئم اعم از) ، ؛ : .  


