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 شهید بهشتی رشت، ارائه می شود.خبرنامه الکترونیکی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی  یستمببه لطف الهی، شماره       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تابخانهک کیفی و کمی عملکرد بهبود جهت انتظار مورد و پیشنهادی اقدامات پیشرفت بررسی جلسه اقماری، های کتابخانه از بازدید پیرو

 61 و 61 نبه،دوش و یکشنبه روزهای ها، کتابخانه مسئولین و حوزه این کارشناسان و علمی منابع و پرشکی رسانی اطالع مدیر ضورح با اقماری

 یزیکیف فضای: های زمینه در شده انجام اقدامات جلسه ابن در. شد برگزار علمی منابع و پزشکی رسانی اطالع مدیریت محل در ماه شهریور

 افزار نرم در عمناب اطالعات ورود ها، کتابخانه سایت وب بروزرسانی سنجی، علم انسانی، نیروی منابع، رسانی اطالع منابع، خربد ها، کتابخانه

 .گرفت قرار بررسی مورد...  و

 

برنامه کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی خ  

 انهکتابخ در شده انجام اقدامات پیگیری جلسه برگزاری

 اقماری های

 آنچه در این شماره می خوانید:

 اقماری های کتابخانه در شده انجام اقدامات پیگیری جلسه برگزاری -

 مشمول دانشجویان توسط نامه پایان اطالعات ثبت -
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بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ سالمت دانشجویان و کارکنان، با کاهش مراجعات حضوری، فرم الکترونیکی ثبت اطالعات و 

 اری مستندات مربوط به پایان نامه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه ایجاد گردیده است.ذبارگ

، با مراجعه به وب سایت  52/1/6911ارائه ی پایان نامه می باشند، از تاریخ  دانشجویان عضو کتابخانه در کلیه مقاطع تحصیلی که مشمول

 اتمستند اریذبارگ به نسبت( ملی کد) عبور رمز و( دانشجویی شماره)کاربری نام با centlib.gums.ac.ir تحت وب کتابخانه مرکزی به آدرس

 .نمایند اقدام

خانه مرکزی وب سایت کتاب "عضویت" منوی از غیرحضوری بصورت توانند می اند، ننموده کتابخانه  )دانشجویانی که تاکنون اقدام به عضویت

 جام عضویت اقدام نمایند.(نسبت به ان"درخواست عضویت"و در صفحه بعد با انتخاب منوی 

 مستندات شامل:

 نامه پایان  Word فایل -6

 نامه پایان Pdf فایل -5

 فایل اسکن صورت جلسه دفاع -9

 فایل اسکن تاییدیه نسخه نهایی پایان نامه -4

 

 

 

 

 

 ولمشم دانشجویان توسط نامه پایان اطالعات ثبت

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search/default.aspx?Term=&Field=1
http://centlib.gums.ac.ir/dl/search/default.aspx?Term=&Field=1

