معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
 آييننامة چاپ پاياننامه (رساله)هاي دانشجويان دانشگاه
نظر به اينكه چاپ و انتشار پاياننامه (رساله)هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرّس ،مبيّن بخشي از فعاليتهاي علمي ــــ پشوهشي دانشگاه است بنابراين به منظور
آگاهي و رعايت حقوق دانشگاه ،دانشآموختگان اين دانشگاه نسبت به رعايت موارد ذيل متعهد ميشوند:
مادة  .1در صورت اقدام به چاپ پاياننامه (رساله)ي خود ،مراتب را قبالً به طور كتبي به «مركز نشر آثار علمي» دانشگاه به انضمام تأيیديه استاد راهنما اطالع دهد.
تب صره  :1چنانچه بیش از  10در صد محتواي پاياننامه /ر ساله در تألیف كتاب ا ستفاده شود ،ميباي ست در ابتداي كتاب درج شود كه ف صل يا ف صول  ....يا از صفحه  ....تا
صفحه  .....كتاب حا ضر برگرفته از پاياننامه  /ر ساله ،آقا  /خانم  .....................................تحت عنوان ................................... :و با راهنمايي  .................................ميبا شد .در
غیر اين صورت ارجاع به منبع در متن كتاب و درج مشخصات پاياننامه /رساله در فهرست منابع اثر كفايت ميكند.
مادة  .2در صفحة پنجم كتاب (پس از برگ شناسنامه) ،عبارت ذيل را چاپ كند:
«كـــتـــابحـــا ـــــر ،حـــاصـــــل پـــايـــاننـــامـــةكـــارشـــــنـــاســـــيارشـــــد ل رســـــالـــة دكـــتـــري نـــگـــارنـــده در رشـــــتـــة
در دانشكدة

است كه در سال

تربيت مدرّس به راهنمايي سركار خانم ل جناب آقاي دكتر،
سركار خانم ل جناب آقاي دكتر

دانشگاه
،مشاورة

و مشاورة سركار خانملجناب آقاي دكتر

از آن دفاع شده است».

مادة  .3به منظور جبران بخشي از هزينههاي انتشارات دانشگاه ،تعداد يك درصد شمارگان كتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمي» دانشگاه اهدا كند .دانشگاه
ميتواند مازاد نياز خود را به نفع دفتر نشر در معرض فروش قرار دهد.
مادة  .4در صورت عدم رعايت مادة  %50 ،3بهاي شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربيت مدرّس ،تأديه كند.
مادة  .5دان شجو تعهد و قبول ميكند در صورت خودداري از پرداخت بهاي خ سارت ،دان شگاه ميتواند خ سارت مذكور را از طريق مراجع ق ضايي مطالبه و و صول كند؛
به عالوه به دان شگاه حق ميدهد به منظور ا ستيفاي حقوق خود ،از طريق دادگاه ،معادل وجه مذكور در مادة  4را از محل توقيف كتابهاي عر ه شدة نگارنده براي فروش،
تأمين نمايد.
مادة  .6اينجانب

دانشجوي رشته

مقطع

تعهد

فوق و مانت اجرايي آن را قبول كرده ،به آن ملتزم ميشوم.
نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضا
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