معاونت پژوهشی و فناوری
انتشارات دانشگاه
 دستورالعمل اهداي پاياننامه (رساله)هاي چاپ شدة دانشجويان دانشگاه
باتوجه به تخ صيص يك در صد از شمارگان پاياننامه (ر ساله)هاي چاپ شدة دان شجويان دان شگاه تربيت مدرّس به دان شگاه ،ماده واحدة ذيل در خ صوص نحوة اهداي
كتابها به تصويب شوراي نشر دانشگاه رسيد:
مادّة واحده ،اهداي كتابهاي موضوع مادّة  3آييننامة چاپ شده پاياننامه (رساله)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرّس براساس بندهاي ذيل اجرا ميشود.
الف ـ دفتر رئيس دانشگاه :يك جلد؛
ب ـ دفتر معاون پژوهشي دانشگاه :يك جلد؛
ج ـ دفتر معاون آموزشي دانشگاه :يك جلد؛
د ـ دفتر معاون فرهنگي ـ دانشجويي دانشگاه :يك جلد؛
ه ـ دفتر معاون اداري ـ مالي دانشگاه :يك جلد؛
و ـ دفتر مديرِ دفتر نشر :يك جلد؛
ز ـ دفتر مدير كتابخانة مركزي دانشگاه :يك جلد؛
ح ـ دفتر رئيس دانشكدة مربوط :يك جلد؛
ط ـ دفتر مدير گروه ذيربط :يك جلد؛
ي ـ دفتر روابط عمومي دانشگاه :يك جلد؛
ك ـ كتابخانة مركزي دانشگاه :سه جلد؛
ل ـ كتابخانة دانشكدةمربوط :سه جلد؛
م ـ نمايشگاه دائمي كتابخانة مركزي دانشگاه :يك جلد؛
تبصره :دفتر نشر مي تواند كتابهاي مازاد بر موارد فوق را در معرض فروش قرار دهد.اين دستورالعمل از تاريخ  1378/1/1قابل اجراست.

تدوين الكترونيكي پاياننامه /ر ساله خود به نكات زير توجه فرمايند در صورت عدم رعايت نكات زير كتابخانه مركزي از تحويل گرفتن فايل پاياننامه /ر ساله و تأييد ت سويهح ساب معذور
است.

 -1فايل پاياننامه /رساله خود را از اولين صفحه پاياننامه تا آخرين صفحه آن در محيط  Microsoft word 2003تحويل دهيد .در موارد استثنايي به بندهاي بعدي اين
دستورالعمل مراجعه شود.

 -2شماره صفحات پاياننامه دقيقاً با فهرست مندرجات همخواني داشته باشد.
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 پاياننامهها /رسالههايي كه در محيط ديگري غير از  wordتهيه شده مانند فارسي تك) (Farsi Textفايل اصلي به همراه فايل  PDFشده تحويل شود. -5در صورتي كه براي تايپ پاياننامه /ر ساله خود مجبور به ا ستفاده از فونت خا صي بوديد آن فونت خاص را در  CDخود قرار دهيد( .منظور پاياننامههايي ا ست كه ر شتههايي
مانند علوم قرآن و حديث و زبان روسي و .........را در بر ميگيرد).

 -6در صورتي كه صفحاتي از پاياننامه /ر ساله مانند نق شهها ،جداول آماري ،شكلها ،نمودارها و صفحات اوليه پاياننامه /ر ساله شامل صفحات تعهدنامه ،آييننامه حق
مالكيت مادي و معنوي ،در نرمافزاري وارد شود كه قابل تبديل شدن به  wordيا  PDFنباشد آن را اسكن كرده در محل تعيين شده در پاياننامه /رساله بگنجانيد.
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