
تسویه حساب با کتابخانه پردیس مراحل   
 

دانشجویان گرامی: لطفا جهت جلوگیری از بروز اشکال در مراحل تسویه حساب 

 موارد زیر را بدقت مطالعه نموده و انجام دهید: ،با کتابخانه دانشکده

 کتابخانهی عضویت در )فایل راهنماعضو باشید  کتابخانه پرتالدر بعنوان اولین گام الزم است  .1

موجود   /gums.ac.irکتابخانهبه آدرس: در صفحه وب کتابخانه در بخش راهنماهای آموزشی 

  است(

کار را در اولین فرصت ممکن انجام *** تذکرمهم: توصیه می شود برای داشتن وقت کافی جهت انجام مراحل بعدی این

 (.به روز تسویه حساب موکول نکنیدداده و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gums.ac.ir/ib/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87


: به پرتال کتابخانه مرکزی به آدرس، 1پس از اتمام مراحل ثبت نام طبق بند  .2

http://centlib.gums.ac.ir دانشجویی(  و رمز  )شماره نام کاربریشده و با درج ارد و

 وارد اکانت خود گردید.عبور)شماره ملی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

طالعات پایان نامه شامل: نام و نام ا وکلیک نموده گزینه ارسال پایان نامه در اکانت خود روی  .3

استاد مشاور، چکیده فارسی و  و استاد راهنمانام و نام خانوادگی ، عنوان، دانشجو خانوادگی

 را با دقت در بخشهای مربوطه ثبت کنید. انگلیسی پایان نامه و...

تاییدیه نسخه نهایی  تصویرو  تصویر صورتجلسه دفاع، پایان نامه پی دی اففایل و   وردفایل  .4

ثبت پایان نامه و بارگذاری )فایل راهنمای را در بخش های مربوطه بارگذاری کنید  پایان نامه

 و در بخش راهنماهای آموزشی موجود است ( در صفحه وب کتابخانهمستندات 

 مراجعه کنید. به کتابخانه در صورت لزومجهت انجام تسویه تاخیرات  .5

 تحویل نمائید. مسئول کتابخانه به ءامضارا جهت فرم تسویه حساب  .6

 
 ********* توجه********     توجه*****  

  امور مربوط به ثبت اطالعات پایان نامه و بارگذاری مستندات را  بایددانشجویان گرامی حتما

 به صورت غیر حضوری  انجام دهند.

 تصویر )نسخه نهایی( ورد و پی دی اف پایان نامه های فایلتما قبل از مراجعه به کتابخانه ح ،

 کرده باشند.ارسال ایمیل خود  بهتاییدیه نسخه نهایی پایان نامه را تصویر صورتجلسه دفاع و 

 مطالعه  تاز دانشجویان عزیز انتظار می رود راهنماها را قبل از انجام تسویه حساب با دق

 .نمایند

 واحد کتابخانه پردیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن - موفق باشید
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