مقذمه:
تٍ مىظًس دستشسي آسان ي سشيع تٍ مىاتع تحقيقاتي ي َمچىيه استفادٌ تُيىٍ اص فضاي كتاتخاوٍَاا ي وياض
كاَش مىاتع كاغزي ،دستًسالعمل الكتشيويكي شذن پايانوامٍَاي تحصايت تكميياي ،تاا ستاياو قاً
مادي ي معىًي ريىفعان تٍ ششح ريل تذييه شذٌ اسو.
تعاريف:

دانشگاه :مىظًس داوشگاٌ شاَذ اسو.
كتابخانه مركزي :مىظًس كتاتخاوٍ مشكضي داوشگاٌ شاَذ اسو.
متقاضي :مىظًس اتضاي َيا تيمي ،داوشجًيان تحصيت تكمييي ي پژيَشگشان داوشاگاٌَاا ي مًسااا
تيمي ي پژيَشي سشاسش كشًس ي كييٍ ساصمانَا ،مًساا  ،اسگاانَاا ي شاشكوَااي ديلتاي ي وصً اي
اسو.
اعضاي دانشگاه :مىظًس كييٍ اتضاي َيأ تيمي ،كاسكىان ي داوشجًيان داوشگاٌ شاَذ َاتىذ.

ماده  :1كليات
 داوشجًي تحصيت تكمييي پس اص تائيذ وُايي پايانوامٍ  /سسالٍ تًسط داوشكذٌ (معااين آمًصشاي ي
تحصيت تكمييي  /معاين پژيَش ي فىاسي) ،واخة وُايي پاياان واماٍ  /سساالٍ واًد سا تاشاي تحًيال
آمادٌ ومايذ.
 اسائٍ پايانوامٍ الكتشيويكاي ي كاغازي (يا

وااخٍ تاشاي كتاتخاواٍ مشكاضي) تاشاي كيياٍ داوشاجًيان

كاسشىاسي اسشذ ي دكتش الضامي ميتاشذ .پايانوامٍ كاغزي دس كل داوشگاٌ ،اتم اص گاشيٌ ،داوشاكذٌ ي
داوشگاٌ ،فقط تٍ كتاتخاوٍ مشكضي تحًيل دادٌ شذٌ ي دس آوجا تٍ ًس آسشيً وگُذاسي ميشاًد تاا
دس ًس وياص تٍ آن مشاجعٍ شًد.
 ضشيسي اسو تشاي ي

دسو شذن پايانوامٍَا اص قالة مصًب شًساي پژيَشي داوشاگاٌ مىاذسد دس

سايو كتاتخاوٍ مشكضي استفادٌ شًد.
 پس اص ثثو فايل الكتشيويكي پايانوامٍ ي تاييذ كتاتخاوٍ مشكضي امكان تغييش آن يجًد وذاسد.

ماده  :2ارائه پاياننامه  /رساله و ثبت آن در سامانه:
 - 1داوشجً مًظف اسو تٍ سايو  http://lib.shahed.ac.ir/مشاجعٍ ومًدٌ ،تا وام كاستشي ي سمض
تثًس كتاتخاوٍ مشكضي ياسد شًد ي فايلَا سا تٍ ًس َاي ريل دس آوجا تاسگزاسي ومايذ:
 فايل مته كامل پايانوامٍ /سسالٍ اص فحٍ تىًان تا اوتُا تٍ فشمو  wordتا پاًوذ  ،docيا  docxي
يا فايل (latex)tex؛
 فايل مته كامل پايانوامٍ /سسالٍ اص فحٍ تىًان تا اوتُا تٍ فشمو ( pdfفايل  pdfوثاياذ اساكه شاذٌ
واخٍ چاپي تاشذ ي تايذ اص  wordتثذيل شذٌ تاشذ)؛
 اسكه كييٍ فحاتي كٍ تٍ ًس دستي امضا شذٌاسو ي دس فايال َااي  pdfي  wordاضاافٍ
شذٌ تاشذ؛

 - 2داوشجً ميتًاوذ پس اص تاسگزاسي فايل دس ساماوٍ تا َمشاٌ داشته واخٍ چاپي كاٍ تاٍ تايياذ اساتاد
ساَىما سسيذٌتاشذ ،تشاي تاًيٍ ااب تٍ كتاتخاوٍ مشكضي مشاجعٍ ومايذ.

ماده  :3نحوه در اختيار قرار دادن پاياننامه براي مطالعه
 تمام اتضاي داوشگاٌ ي افشادي كٍ دس محيط داوشگاٌ اص شثكٍ استفادٌ ميكىىذ ،مجاص تٍ سييو تماام
مته پايانوامٍ ميتاشىذ.



فحا چكيذٌ ،فُشسو مطالة ي فُشسو مىاتع پايانوامٍ تشاي َمٍ افشاد داول شثكٍ داوشگاٌ قاتل
چاج ي رويشٌ ميتاشذ.

 تا مذ پىج سال سييو كل فايل پايانوامٍ/سسالٍ تشاي مشاجعيه واسد اص داوشگاٌ ي رويشٌ آن تاشاي
َيچكس (داول ي واسد شثكٍ داوشگاٌ) مياش وخًاَذ تًد.
 دس مًسد متقاضيان واسد اص داوشگاٌ دسيافو فحا قاتل تكثيش پايانواماٍَاا فقاط تاا اسائاٍ كااس
داوشجًيي يا تضًيو َيا تيمي ،تٍ َمشاٌ وامٍاي مثىي تش ركش داليال تاًجيُي اص فاشا سااصمان
پژيَشي مشتًفٍ ي پشداوو َضيىٍَاي مشتًفٍ امكانپزيش اسو.
 پايانوامٍَاي محشماوٍ تاتع ششايط واص تًدٌ ي پس اص افات سسااوي داوشاكذٌ مشتًفاٍ ،تاا دساتًس
سئيس داوشگاٌ يا معاين پژيَش ي فىايسي تٍ كتاتخاوٍ مشكضي داوشگاٌ ،تا پاياان مًتاذ تعيايه شاذٌ
محشماوٍ تاقي ميماوذ.
 ياگزاسي فايل كامل الكتشيويكي پايانوامٍَا /سساالٍَاا تاٍ اتضااي َياا تيماي كاٍ ساَىمااي آن
تًدٌاوذ ماوعي وذاسد.

ماده  :4مالحظه حقوقي
 تكثيش ي دسيافو ي

تخش يا واخٍ كامل اص سسالٍ  /پايانوامٍ وفي كىىاذٌ قاً داوشاگاٌ وثاًدٌ ي

متقاضي متعُذ تٍ ستايو كييٍ قً مادي ي معىًي داوشگاٌ اساو ي مجااص ويااو آن سا تكثياش ياا
چاج ي يا تٍ غيش ياگزاس كىذ.

ماده  :5ايه دستًسالعمل دس  5مادٌ دس تاسيخ  92/9/13دس شًساي پژيَش ي فىاايسي داوشاگاٌ تاٍ تصاًية
سسيذ ي اص تاسيخ  1393/1/1الصماالجشاسو.

