
 
ریپازپشکی رشق گیالن -دانشکده رپستاری و مامایی  

 

 
 راٌّوای باًک اطالػاتی پایاى ًاهِ ّای 

 ػلَم پششکی کشَر

 

 تْیِ ٍ تٌظین:

 فزساًِ هالسادُ

 

 79سهغتاى



کشَر عاهاًِ جاهغ اطالع رعاًی پایاى ًاهِ ّای ػلَم پششکی کشَر بِ ػٌَاى باًک جاهغ ٍ رٍسآهذ پایاى ًاهِ ّای ػلَم پششکی 

شاهل پایاى ًاهِ ّای هتٌَع ٍ هتؼذدی اعت کِ خذهات جغتجَ پایاى ًاهِ ّا را بِ جاهؼِ ػلَم پششکی کشَر ارائِ هی دّذ. ایي 

اى ًاهِ ای در ـزاى بِ هٌابغ پایـٍّشگزاى، هحققاى ٍ کاربات ػلوی ٍ عَْلت دعتزعی پضـِ اطالػذف تزٍیج ٍ اشاػـعاهاًِ با ّ

اى ًاهِ ّای حَسُ ـاًِ دعتزعی آساد پایـَاى تٌْا عاهـق ٍ پضٍّش در کشَر، فؼالیت ًوَدُ ٍ بِ ػٌراعتای تَعؼِ فزٌّگ تحقی

 اى ًاهِ ّا را در اختیار کاربزاى خَد قزار دادُ اعت.ـپای اطالػاتػلَم پششکی در کشَر، دعتزعی بِ 

 

 

 

 

  http://centlib.gums.ac.ir :   لیٌک هَجَد در عایت کتابخاًِ داًشگاُدعتزعی بِ ایي پایگاُ اس طزیق 

 اهکاى پذیز اعت. http://thesis.research.ac.ir  :ٍ یا آدرط هغتقین 

 

 

 

 



 پایگاُ در جغتجَ

در اعتاى یا  اى ًاهِ ایـپای در جغتجَیق اًجام داد چٌاًچِ ـَ را بِ چٌذیي طزیـِ اصلی، هی تَاى جغتجـظ اس ٍرٍد در صفحپ

آًگاُ با فْزعتی اس هزاکش ػلَم پششکی آى  اعتاى هَردًظز خَد را اًتخاب کٌیذکافیغت در ًقشِ هَجَد، ًام  هزکش خاصی باشیذ

 تیک کلیک کٌیذ.ػالهت  شْز رٍبزٍ هی شَیذ، هزکش هَردًظز را اًتخاب کزدُ ٍ رٍی

 

 

ًَع هذخل هَرد ًظز )ػٌَاى، کلیذٍاصُ، داًشجَ ٍ  قغوت ّوِ هَارد ،ٍ در ًظز را در کادر بشرگ ٍارد ًوَدُ  ٍاصُ هَرد حال کلیذ

 ...( را هشخص ًواییذ ٍ در ًْایت بز رٍی دکوِ جغتجَ کلیک کٌیذ.

 

 



در داًشگاُ ػلَم پششکی گیالى هی  پششکی سیغت فٌاٍریرشتِ در  دفاع شذُی ّاپایاى ًاهِ  در جغتجَیبِ ػٌَاى هثال اگز 

ٍ  را اًتخاب باشیذ پظ اس اًتخاب اعتاى هَرد ًظز ٍ کلیک بز رٍی تیک ظاّز شذُ ، گشیٌِ رشتِ تحصیلی در قغوت ّوِ هَارد

توام پایاى ًاهِ ّای هَجَد در  ًواییذجغتجَ کلیک ػبارت بزرٍی تایپ کٌیذ عپظ  در کادر هزبَطِرا اٍری ـػبارت سیغت فٌ

 .ایي رشتِ ًوایش دادُ هی شَد اگز بز رٍی ّز کذام اس ػٌاٍیي هَجَد کلیک کٌیذ اطالػات کتابشٌاختی آًْا ًوایاى هی شَد 

 

 

 

 

 



 اطالػات باال دعت یافت.رد هی تَاى بِ در قغوت ّوِ هَا اس قبیل ًام داًشجَ، اعتاد راٌّوا ٍ ...با اًتخاب گشیٌِ ّای دیگز

 

 جغتجَی چٌذ فیلذی

هاًٌذ ػٌَاى ، عال  ّای هتؼذد ٍ تٌظین فیلذّای هزبَطِجغتجَی چٌذ فیلذی ایي اهکاى را بِ کاربز هی دّذ تا با اًتخاب گشیٌِ 

  .بِ ًتایج تخصصی ٍ دقیق تزی دعت یابذ دفاع ، هقطغ تحصیلی  ٍ ... 

 

 

 حصَل ًتیجِ بْتز ٍ دقیق تز بْزُ هٌذ شذ.هی تَاى اس چٌذ ٍاصُ جْت  "یا"ٍ  "ٍ"اعتفادُ اس ػولگزّای جغتجَی با ّوچٌیي 

ذاى ٍ کیفیت سًذگی  اعتفادُ شذُ ـعالوٌآى اس دٍ ٍاصُ ی  ػٌَاىاى ًاهِ ای ّغتیذ کِ درـپایَی ـبِ ػٌَاى هثال اگز در جغتج

ِ ـجدر صَرتی کِ هی خَاّیذ ًتیو  اعتفادُ کٌیذ "و"ػولگز ٍ اس َاى ٍارد ًواییذ باشذ کافیغت ایي دٍ ٍاصُ را در کادر ّای ػٌ

در ّوِ هَارد با کلیک عپظ بز رٍی ػبارت جغتجَ کلیک ًواییذ. اب کٌیذ ـرا اًتخ "یا"شاهل یکی اس ایي ٍاصُ ّا باشذ ػولگز  

 اطالػات کتابشٌاختی آًْا خَاّیذ بَد. ی بز رٍی ػٌَاى پایاى ًاهِ ّا قادر بِ هشاّذُ

 

 

  


