معاونت پژوهشی و فناوری
کتابخانه مرکزی

 مراحل تسويه حساب دانش آموختگان در کتابخانه مرکزی
 .1دريافت تسويه حساب كتابخانه مركزي به دو روش ذيل:
 از روي سايت كتابخانه مركزي در قسمت فرمها.

 يا مراجعه به واحد تسويه حساب كتابخانه مركزي واقع در طبقه اول كتابخانه مركزي.
 .2تحويل يك نسخه پايان نامه /رساله چاپي و الكترونيكي با فرمت تعيين شده زير:
 فايل پايان نامه  /رساله) از اولين صفحه تا آخرين صفحه) طبق آيين نامه نحوه نگارش پايان نامه به صورت يك فايل word
و يك فايل ( pdfاز همان فايل) تهيه شود به طوري كه شماره صفحات پايان نامه /رساله چاپي و الكترونيكي دقيقاً با فهرست
مندرجات همخواني داشته باشد.
 صفحات تأييديه اعضاي هيات داوران ،آيين نامه چاپ پايان نامه /رساله و آيين نامه حق مالكيت پايان نامه/رساله
به صورت امضاء شده بر روي فايل قرار داده شود.

 عنوان درج شده در پايان نامه دقيقاً با عنوان صفحه تأييديه داوران يكي باشد.

 براي تايپ پايان نامه حتي المقدور از فونت  B nazaninيا  Nazaninبراي متن فارسي و  Times New Romanبراي متون
انگليسي و فرمول استفاده شود .فايلهاي ضميمه (مانند نقشه ها و برنامه هاي همراه) همراه با متن اصلي تحويل داده شود.
 فايلهاي  PDFحتماً  fixيا  embedشود.

 فايلهاي تهيه شده با هر دو فرمت ( wordو  )pdfروي يك  CDكپي شود.
 دانشجويان رشته هاي رياضي و علوم كامپيوتر كه فايل  Wordندارند و پايان نامه آنها داراي فرمول است مي توانند
فايلهاي  Xepersianيا  FarsiTexتحويل دهند.

 اين دانشجويان حتماً بايد صفحات عنوان فارسي ،عنوان انگليسي ،چكيده فارسي و چكيده التين را به صورت  Wordبر
روي  CDصورت داشته باشند.
توجه :از تسويه حساب با دانشجوياني كه فرمت الكترونيكي پايان نامه /رساله خود را به غير از شكل فوق تحويل دهند معذوريم.
 .3تحويل كليه منابع صوتي و تصويري امانت گرفته شده از گروه ديداري-شنيداري كتابخانه مركزي.
 .4تحويل كليه كتابهاي امانت گرفته شده به كتابخانه مركزي و كتابخانه هاي دانشكده ها.
 .5تحويل كارت ويژه اعضاي طرح غدير به واحد تسويه حساب كتابخانه مركزي.
 .6ارائه برگه تسويه حساب از كتابخانه مركزي دانشگاه تهران در صورت عضويت.
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