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 -1دانشجویان کارشناسی ارشد فقط یک نسخه الکترونیکی شامل متن کامل پایان نامه ودانشجویان
دکتری موظف است عالوه بر یک نسخه چاپی از پایان نامه خود ،یک نسخه الکترونیکی شامل متن
کامل پایان نامه و عینا" منطبق با نسخه چاپی نهایی به بخش پایان نامه ی کتابخانه مرکزی تحویل
دهند.
 -2متن کامل پایان نامه به صورت یک فایل کامل در قالب فرمت  pdfو یک فایل کامل در قالب فرمت
 Wordبر روی یک  CDقرار گیرد(.تنها دو فایل)
 -3پایان نامه هایی که در قالب دیگر غیر از  wordمثل  Lataxتهیه می شود فایل اصلی به همراه فایل
 pdfتحویل داده شود.
توجه داشته باشید ،فایل هایی که به صورت فصل به فصل و مجزا ارائه گردد پذیرفته نمی شوند.

شرایط استفاده از پایان انهم اه
این مجموعه با داشتن  4000هزار عنوان پایان نامه فارسی و  130عنوان پایان نامه التین در مقطع ارشد و
دکتری و مشاهده تمام صفحات برای دانشجویان دکتری و برای دانشجویان کارشناسی ارشد این
دانشگاه %00در پایگاه الکترونیکی کتابخانه و مطالعه آن را به شکل  Onlinاز طریق سایت کتابخانه
مرکزی برای متقاضیان که دارایی  User nameو  Passwordدانشگاه باشند فراهم کرده است برای
دانشجویان مهمان تا  10درصد از پایان نامه ها قابل رویت می باشد.
برای استفاده از نسخه چاپی پایان نامه ها  ،امانت و خروج پایان نامه ها از بخش مربوطه ممنوع می باشد و
فقط برای مطالعه در محل در اختیار کاربران قرار می گیرد .مراجعین برای یاداشت برداری از پایان نامه ها
مجاز می باشند.

واجدین شرایط استفاده از پایان انهم اه
 کلیه اعضاء دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ( اعضاء هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان ) با ارائه
کارت شناسایی معتبر و یا کارت دانشجویی معتبر
 کلیه دانش آموختگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی کارت شناسایی معتبر
 کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی و غیر دولتی با ارائه معرفی نامه
معتبر

