معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
 شیوهنامه نحوه استفاده و تكثیر پاياننامهها و رسالههاي دانشگاه تربیت مدرس
مقدمه :اين شیوه نامه براي تعیین نحوة استفاده و تكثیر نسخ الكترونیكي پاياننامهها و رسالههاي دانشگاه تدوين شده است.
تعاريف
دانشگاه :منظور دانشگاه تربیت مدرس است.
کتابخانه مرکزي :منظور كتابخانه مركزي دانشگاه است.
کتابخانه وابسته :منظور كتابخانه دانشكدهها و پژوهشكدههاي دانشگاه است.
متقاضي :منظور اعضاي هیأت علمي ،دانشجويان تحصیالت تكمیلي و پژوهشگران دانشگاهها و مؤسسات علمي و پژوهشي سراسر كشور و كلیه سازمانها ،مؤسسات ،ارگانها،
شركتهاي دولتي و خصوصي است.
اعضاي دانشگاه تربيت مدرس :اعضاي هیأت علمي ،دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه تربیت مدرس را شامل ميشود.
پاياننامه /رساله مجاز :به پاياننامهها و رسالههاي غیرمحرمانه دوره دكتري (يك سال پس از دفاع) و دوره كارشناسي ارشد (شش ماه پس از دفاع) گفته ميشود .مبنا تاريخ
مندرج روي جلد پاياننامه /رساله است.
مطالعه در محل :منظور مراجعه به بخش پاياننامهها /رسالهها و جستجو و بازيابي پاياننامه /رساله مورد نظر و مطالعه آن در محل به صورت الكترونیكي ميباشد.
پاياننامه /رساله محرمانه :به پاياننامهها /رسالههايي گفته ميشود كه پس از درخواست استاد راهنماي اصلي و تأيید شوراي گروه ذيربط و با اعالم معاون پژوهشي دانشكده
به معاونت پژوهشي دانشگاه ،تا موعد مقرر محرمانه ميماند.
نسخه الكترونيكي :تصويري كه روي صفحه نمايش كامپیوتر قابل رؤيت است.
نسخه چاپي :نسخة چاپ شدهاي از برونداد ماشین كه بدون ابزار قابل خواندن باشد.
نحوه استفاده در محل کتابخانه:

Res.Publication.Rar.12

1

معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
 شیوهنامه نحوه استفاده و تكثیر پاياننامهها و رسالههاي دانشگاه تربیت مدرس
 -1ارائه كارت دانشجويي و يا عضويت هیأت علمي دانشگاه تربیت مدرس براي استفاده الزامي است.
 -2ارائه كارت معتبر عضويت هیأت علمي يا دانشجويي (كارشناسي ارشد و دكترا) ،معرفي نامه معتبر از سازمان (سازمان پژوهشي) مربوط براي اعضاي غیر تربیت مدرس،
جهت استفاده از كتابخانه و پايان نامه/رساله ضروري است.
 -3در قبال مطالعه و جستجو در محل كتابخانه براي پاياننامهها و رسالههاي الكترونیكي مجاز به كلیه متقاضیان مجاز غیر دانشگاه تربیت مدرس ،هزينه اي دريافت و به

حساب درآمدهاي متمركز دانشگاه واريز مي شود .هزينه هاي دريافتي هر سال در فروردين ماه از طرف معاونت پژوهشي تعيين و به کتابخانه مرکزي ابالغ مي گردد.
نحوه واگذاري:
 -1جهت مديريت اطالعات پاياننامهها/رسالهها و عدم سوءاستفادههاي احتمالي ،هر گونه برنامهريزي براي تشكیل بانك اطالعات و ارائه خدمات به صورت الكترونیكي به
عهده كتابخانه مركزي است .كتابخانههاي وابسته صرفاً براي مطالعه در محل ،پاياننامهها و رسالههاي چاپي را در اختیار متقاضي قرار ميدهند.
 -2كتابخانه مركزي ميتواند فهرست مندرجات ،چكیده فارسي و غیرفارسي و فهرست منابع پاياننامهها و رسالههاي دانشگاه را از طريق نرمافزار كتابخانه بصورت رايگان

در دسترس عموم قرار دهد .همچنين کليه پايان نامه ها /رساله هاي دفاع شده تا سال  1375به شرط غير محرمانه بودن مي تواند صرفاً جهت مطالعه در معرض استفاده
کليه کاربران قرار گيرد.
الف :اعضاي دانشگاه تربيت مدرس
 -1اعضاي هيأت علمي به صورت غير حضوري ميتوانند تا  3عنوان پاياننامهها/رساله مجاز و غير محرمانه را بدون محاسبه هزينه با تكميل فرم مربوط ،از طريق پست

الكترونيكي به کتابخانه مرکزي سفارش دهند و فايل آن را دريافت نمايند .هزينه تعداد درخواست مازاد بر آن بر اساس تعرفه هاي ابالغي محاسبه و از ذخيره
پژوهشي (گرانت) با گزارش کتابخانه مرکزي به معاونت پژوهشي کسر مي گردد.
تبصره :واگذاري تعداد پايان نامهها/رساله هايي که اعضاي هيأت علمي راهنماي آن بوده اند (بدون تكميل فرم) و مشاوره (با تكميل فرم) محدوديت ندارد.
 -2دانشجويان کارشناسي ارشد ميتوانند حداكثر تا  3عنوان پاياننامه/رساله و دانشجويان دکتري حداكثر تا  5عنوان پايان نامه/رساله كه درخواست آن از طريق پست
الكترونیكي استاد راهنما ارسال مي شود ،به صورت رايگان دريافت نمايند .دريافت نسخه هاي مازاد بر اين تعداد به شرط تأيید استاد راهنما ،مبني بر كسر حق تكثیر بر
اساس هزينه هاي ابالغي بند « »3از طرف معاونت پژوهشي از محل گرانت استاد امكان پذير است.
-3دانشآموختگان ميتوانند با ارائه كارت دانشآموختگي و پرداخت هزينههاي مربوط بر اساس هزينه هاي ابالغي بند « »3به حداکثر تا  20صفحه از  3عنوان پاياننامه/
رساله مجاز مرتبط با رشته تحصیلي خود در هر مرتبه دسترسي داشته باشند.
-4اعضاي هيأت علمي بازنشسته دانشگاه تربيت مدرس همانند ساير اعضاي هیأت علمي (موضوع بند  )1مي توانند طبق درخواست از پايان نامهها/رسالههاي موجود در
كتابخانه مركزي استفاده نمايند.
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ب :مراجعين غير دانشگاه تربيت مدرس

 -1کليه اعضاي هيأت علمي ،دانشجويان تحصيالت تكميلي با تكميل فرم شماره  20( 1صفحه از حداکثر  3عنوان پايان نامه/رساله) و فرم شماره ( 2دريافت متن کامل
با تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه مورد نظر) ،پژوهشگران دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراکز علمي -پژوهشي و کليه سازمانها ،مؤسسات ،ارگانها،
شرکتهاي دولتي و خصوصي (با تكميل فرم شماره  3و تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه يا سازمان مورد نظر) ميتوانند با ارائه معرفينامه رسمي و پرداخت هزينه طبق
مصوبات ،کپي پاياننامهها/رسالههاي مجاز دانشگاه را به صورت الكترونيكي دريافت نمايند.
-2تكثیر و دريافت يك بخش يا نسخه كامل از رساله و پاياننامه نفيكننده حقوق دانشگاه نبوده و متقاضي متعهد به رعايت كلیه حقوق مادي و معنوي دانشگاه است و مجاز
نیست آن را تكثیر يا چاپ و يا به غیر واگذار كند.
اين شیوه نامه در  4ماده در تاريخ  92/06/30به تصويب شوراي پژوهشي و در تاريخ  92/7/7.به تأيید هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از تاريخ  92/9/1براي كتابخانه مركزي و
كتابخانههاي دانشكدهاي دانشگاه الزم االجراست و شیوه نامه قبلي تكثیر پاياننامهها و رساله ها از اين تاريخ منسوخ ميگردد.
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