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 حذف نسخه چاپی پایان نامه ها  جلسه

 
  "حذف نسخه چاپی پایان نامه ها"جلسه کارگروه  19/09/1401مورخ  شنبهروز 

ساعت   راس  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  جلسات  سالن  حضور    10در  ر  کتد  با 

پزشک رسانی  اطالع  زاده)مدیر  ابراهیم  علمی  یفرزاد  منابع  محمد و  دکتر   ،)

مرتض دکتر  علمی(،  هیئت  کائدی)عضو  علمی(، حسن  هیئت  امرایی)عضو  ی 

)رئیس کتابخانه  خانم ناهید حسینی  انی)عضو هیئت علمی(،دکتر کیانا شاه زم 

عباسی) محبوبه  مرکزیکارشناس    مرکزی(،خانم  اسما خانم    و  ( کتابخانه 

  )کارشناس کتابخانه مرکزی( برگزار و موارد ذیل بحث و بررسی گردید:زارعی

 

 

 

، مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی مقدماتی در رابطه با  در ابتدای جلسه -

 اهداف جلسه ارائه نمودند. 

مراکز  مقرر   - و  ها  دانشکده  کلیه  های  نامه  پایان  نگارش  نحوه  و  فرمت  که  شد 

ن و نهایی کردن این فرمت یکسان الزم است جلسه  یو جهت تعی  تحقیقاتی یکسان 

با حضور   ها  ای  دانشکده  پژوهشی  روسای  معاونین  و  تکمیلی  تحصیالت  مدیران   ،

 اکز تحقیقاتی برگزار شود.مر

 فایل ها نباید فشرده و یا رمزگذاری شده باشند  -

- CD  ده و  ی دانشک ر پژوهشحاوی اطالعات پایان نامه در دانشکده ها باید توسط امو

تحقیق مراکز  بدر  که  گردد  ممهور  مرکز  کارشناس  توسط  نهایی  اتی  تایید  منزله  ه 

 اصالت محتوا و رعایت اصول نگارش پایان نامه موجود است. 

پایان نامه ها برای دانشجو های دکترای حرفه ای   مقرر شد دسترسی به متن کامل  -

دفاع فقط به صورت  ماه از تاریخ    18بعد از    phdماه و برای مقطع    12بعد از  و ارشد  

 باشد.   در نرم افزار کتابخانه هده قابل مشا 

نسخه   - یک  و  مرکزی  کتابخانه  به  نامه  پایان  چاپی  نسخه  یک  دانشجو  شد  مقرر 

 چاپی به استاد راهنما تحویل دهد. 

تحقیقاتی موظف است نسخه   - پژوهشی دانشکده/کارشناس مرکز  امور  کارشناس 

را از طریق پست      pdfو  wordالکترونیک پایان نامه شامل فایل  یل های  تایید شده فا 

 الکترونیک برای کارشناس کتابخانه مرکزی ارسال نماید.



الکترونیک - نسخه  تحویل  از  و  بعد  اسکن  به  موظف  مرکزی  کتابخانه  کتابداران   ،

بارگزاری نسخه خالصه شامل صفحه عنوان، چکیده، فهرست مطالب، منابع و تعداد  

 صفحه( هستند.  10از متن اصلی پایان نامه) حدودی م

ظور دسترسی کاربران به متن  ک فرم رضایت نامه به من، ی م تسویه حسابدر هنگا -

  18حرفه ای و    ارشد و دکترای مقطع  برای    از تاریخ دفاع    ماه   12کامل بعد از گذشت  

برای   استاد     phdمقطعماه  و  دانشجو  توسط  کهرا ،  به  و  گردیده  امضا  تابخانه  نما 

نرم   در  کتابدار  فرم توسط  این  فایل اسکن شده  نهایت،  در  و  داده می شود  تحویل 

   افزار کتابخانه ای بارگزاری می شود.

گذشت   - از  بعد  ها  نامه  پایان  که  شد  به  سال    10پیشنهاد  توجه  با  دفاع  تاریخ  از 

فیزیکی   فضای  کتابخشرایط  نظر  با  گروه  مدیران  به  مرکزی  کتابخانه  از  انه  مخزن 

 ند. مرکزی تحویل داده شو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسامی حاضرین جلسه 

 محمد حسن کائدی عضو هیئت علمی دکتر   ✓

 دکتر کیانا شاه زمانی عضو هیئت علمی  ✓

 دکتر مرتضی امرایی عضو هیئت علمی  ✓

 زشکی و منابع علمی اده مدیر اطالع رسانی پدکتر فرزاد ابراهیم ز ✓

 مرکزی خانم ناهید حسینی رئیس کتابخانه  ✓

 خانم محبوبه عباسی کارشناس کتابخانه مرکزی  ✓

 خانم اسما زارعی کارشناس کتابخانه مرکزی ✓

 


