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:توجه

یده و فهرست صفحه عنوان، چک: که شامل) و کاربران تنها می توانند صفحات مجاز پایان نامه قابل دانلود نیست پایان نامه ها فایل تمام متن . 1
.را مشاهده و دانلود کنند( مندرجات می باشد

مل پایان نامه متن کا)قابل مشاهده می باشد د شده اند، پایان نامه فقط برای اعضای پورتال که با نام کاربری و رمز عبور وار” متن کامل”فایل . .2
(.قابل دانلود نیست

.امکانپذیر است” کتابخانه مرکزی“ه دسترسی به فایل دیجیتال پایان نامه ها صرفا از طریق جستجو در مجموع. 3



.دمی نماییشده و از ماژول کتابخانه مرکزی ، پورتال کتابخانه مرکزی را انتخاب ( IUMS)ابتدا وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران 



.نماییدثبت نام در صورتی که قبال ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی گزینه ورود ،



نام سپس در باکس( تمامی باکس ها پرشود) اطالعات موجود در صفحه نمایش داده شده را تکمیل نمایید
.خود را وارد نماییدکد ملی و در باکس کلمه عبور، شماره دانشجوییکاربری، 

.  را کلیک نماییدتاییددر نهایت گزینه 



.تماس بگرید تا ثبت نام شما نهایی شود217یا 218داخلی 88794301بعد از ثبت نام با شماره ی تماس 
.  را کلیک نماییدورود کاربر چنانچه قبال ثبت نام نموده اید ، گزینه ی 



(شماره دانشجویی) کد کاربری

(کد ملی)کلمه عبور 



.کلیک نماییدجستجوی پیشرفته سپس بر روی 



را در عنوان پایان نامه/نام و نام خانوادگی دارنده پایان نامه . صفحه ی پایین برای شما نمایش داده می شود
را فارسی پایان نامهو در باکس نوع ماده، واحد کتابخانه مرکزی باکس اول تایپ کنید سپس در باکس مراکز، 

.برای مثال پایان نامه خانم دکتر سمیه نصیری را سرچ کرده ایم. انتخاب نمایید



.عنوان و اطالعات پایان نامه خانم دکتر سمیه نصیری نشان داده می شود
ابخانه ز پایان نامه توسط کتدرصورتی که آیکون پیوست ها فعال باشد به این معنی است که صفحات مجا

.کلیک نماییدپیوست ها بنابراین برروی . مرکزی بارگذاری شده است



با پایین آمدن صفحه نمایش داده شده فایل های .اطالعات کتابشناختی پایان نامه نمایش داده می شود
.بارگذاری شده توسط کتابخانه مرکزی نمایش داده می شود



.  کلیک نماییددانلودیانمایش می توانید برروی آیکون 



ر این د. ا نمایش داده می شوددر صورت کلیک بر روی آیکون نمایش فهرست مندرجات ، این صفحه برای شم
.ییدصورت شما می توانید پیش نمایشی از صفحه مورد نظر خود را مشاهده نما



تاییدزینه با کلیک برروی آیکون دانلود و گ. ود نماییدهمچنین در صورت تمایل می توانید صفحات مجاز پایان نامه را نیز دانل
.فایل درخواستی برای شما دانلود میشود



.اهده نماییدمشمتن پایان نامه را نیز در صورتی که عضو پورتال کتابخانه مرکزی باشید می توانید فایل تمام 

تمام صفحه پایان نامه



شمابا سپاس از توجه
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