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 هدف

به  صنعتي امیرکبیر دانشگاه الكترونیكي و نحوه خدمات دهي پايان نامه های چاپي آيین نامههدف از اين 

 .مي باشد ژوهشگران سراسر کشور دانشجويان، اعضای هیئت علمي و پ
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 تعاريف -1

 .است امیرکبیر صنعتي دانشگاه منظور دانشگاه:

 .و مرکزاسناد علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر است تابخانهک منظور مرکزي: کتابخانه

 .است دانشگاه (هایو واحد ها )دانشكده های اقماری نهتابخاک منظور وابسته: کتابخانه

 پژوهشگران و تكمیلي تتحصیال کارشناسي و دانشجويان علمي، هیأت اعضای منظور متقاضي:

 .است ارگانهاو  سازمانها لیهک و شورک سراسر پژوهشي و علمي مؤسسات و دانشگاهها

اطالق   يياترکد و  ارشد ارشناسيک دوره غیرمحرمانه های رساله و ها نامه پايان به :رساله / نامه پايان

 فاع است.د تاريخ ،زماني مبنا .آنها گذشته باشد دفاع از سال يكکه  مي گردد

بطور خاص و با توجه به  هک شود مي گفته هايي رساله يا هنام پايان به محرمانه: رساله / نامه پايان

اين امر همچنین  .ماند مي محرمانه مقرر موعد تا يا موضوعات دانشگاه و برای برخي رشته ها های سیاست

 آموزشي مرتبط، گروه تايید، پايان نامهو ذکر داليل متقن برای محرمانه ماندن  راهنما استاد درخواست با

خواهد  امكان پذير مشخص برای مدت زمان دانشگاه و فناوری معاون پژوهشدر نهايت دانشكده و  یسئر

 بود. 

 .باشد و خواندن مشاهده قابل رايانه با استفاده از هک پايان نامه ای الكترونيكي: ديجيتال ياپايان نامه 

 .باشد خواندن قابل ،ابزار بدون هک ای شده چاپ مهپايان نا چاپي:پايان نامه 

 

 

 :خدمات روش ارائه  -2

 پايان نامه هاي چاپي 2-1

مي قابل استفاده فقط در محل کتابخانه مرکزی يا کتابخانه های وابسته اين نوع پايان نامه ها  2-1-1

 باشد.

 .در محل ممنوع است از پايان نامه ها هرگونه تصويربرداری 2-1-2
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 ديجيتال يا الكترونيكيهاي پايان نامه  2-2

  .فقط در محل کتابخانه مرکزی امكان پذير است رساله /متن کامل پايان نامهمطالعه  2-2-1

کپي برداری يا پرينت از صفحه توسط متقاضي امكان  ، 1انتقال الكترونیكي استفاده از هر گونه 2-2-2

 .پذير نمي باشد

، نتیجه گیری و منابع رستفه ،التین و فارسي چكیده مندرجات، فهرست تواند مي تابخانهک 2-2-3

 رايگان بصورت تابخانهک افزار نرم طريق از را دانشگاه های رساله / ها نامه پايان پیشنهادات

 .دهد قرار دسترس در

هر صفحه برای  مبلغ آن صفحه از يك پايان نامه بصورت پرينت در قبال پرداخت 5 تاحداکثر  2-2-4

تعداد  از رساله سال از دفاع 5گذشت پس از  .قابل ارائه مي باشد مصوبات دانشگاهمطابق با 

  خواهد بود. قابل افزايش صفحه 20صفحات مجاز برای پرينت تا 

استاد راهنمای پايان کتبي دريافت فايل کامل پايان نامه برای اعضای دانشگاه تنها با اجازه  2-2-5

ای دانشجو و بر اساس درخواست دانشجو و تايید استاد راهنم ،و تايید رياست کتابخانه نامه

استاد راهنما يا دانشجو خواهد بود. پايان  آدرس امكان پذير است. ارسال از طريق ايمیل به

 نامه درخواستي بايستي در راستای زمینه تخصصي دانشجو باشد. 

 

 هزينه خدماتو  گروه هاي متقاضي 3

یئت علمي دانشگاه غیر از پرينت از پايان نامه برای دانشجويان و اعضای هه خدمات پايان نامه ای ب 3-1

 .مي باشد مصوبات دانشگاهرايگان بوده و هزينه استفاده برای ديگر متقاضیان مطابق با 

و  مطابق مصوبات دانشگاه بوده در اين آيین نامه ها رساله - هنام پايانمرتبط با خدمات  های هزينه 3-2

معاون  برای انونياخذ مراحل قجهت  بازنگری و زیکمر تابخانهک توسط در هرسالدر صورت نیاز 

 دانشگاه ارسال مي گردد. پژوهش و فناوری

خارج دانشگاه در صورتیكه بصورت جمعي باشد از طريق تفاهم  سازمان های خدمات بهروش ارائه  3-3

 نامه و با تايید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امكان پذير خواهد بود

ی مربوطه از خدمات پايان نامه استفاده فارغ التحصیالن دانشگاه مي توانند با پرداخت هزينه ها 3-4

تايید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و يا در قالب تفاهم نامه هايي مي توان در صورت  کنند.

 .در نظر گرفت از مراجعه کنندگان تسهیالتي برای اين گروه
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 امیرکبیر 

 نامه ناپاي بهمشابه دانشجويان   مجازند تحصیل به اشتغال مدرك ارائه با دانشگاه کارمندان 3-5

 .باشند داشته دسترسي خود تحصیلي رشته با مرتبط ها رساله/ها

برای اعضای طرح غدير )مطابق با قوانین وزارت علوم( و دارندگان کارت عضويت آزاد استفاده در    3-6

 .خواهد بوددانشجويان دانشگاه  مشابهمحل رايگان بوده و ديگر تعرفه ها 

نیز مطابق با تعرفه های مصوب و با پرداخت هزينه مي  مراجعه کنندگان بصورت آزاد ) غیر عضو(  3-7

 توانند از خدمات پايان نامه ای اسفاده نمايند.

 صنعتي دانشگاه حقوق نندهک نفي نامه پايان و رساله از املک نسخه يا بخش يك دريافت و تكثیر 3-8

 نیست مجاز و است دانشگاه معنوی و مادی حقوق لیهک رعايت به متعهد متقاضي و نبودهامیرکبیر 

 .کند واگذار غیر به يا و چاپ يا تكثیر را آن

 

 


