
       بسمه تعالی

                                  

  اسناد و پايان نامه ھای کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفھان آيين نامه استفاده ازبخش

  

  :بخش اول

  :اھداف

فھرست نويسی وارائه پايان نامه ھای کارشناسی ارشد و  آماده سازی، ھدف اصلی اين بخش تحويل، گردآوری،
تدوين  از آنجايی که اين پايان نامه ھا به صورت تک نسخه در کتابخانه موجودند  .ه صنعتی می باشددکتری دانشگا

   .يک خط مشی به منظور يکدست سازی نحوه استفاده از آنھا ضروری است

     در بخش سرويس دھی )آمار نامه ھا، کنفرانس ھا و کتب نشر دانشگاه( در کنار پايان نامه ھا يک سری کتب
  .شوندمی 

اين بخش نقش مھمی در اشاعه اطالعات دارد به ھمين دليل تدوين آيين نامه استفاده از اين منابع بسيار ضروری 
  .می باشد

  تعاريف

  :پايان نامه ھا

در آيين نامه ، پايان نامه به رساله ھايی گفته می شود که توسط دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفھان در مقاطع 
شناسی ارشد و دکتری حرفه ای به عنوان آخرين شرط فارغ التحصيلی تدوين و ارائه می تحصيالت تکميلی کار

  .گردد

  :کتب موجود در بخش اسناد

در آيين نامه کتابھايی از قبيل مجموعه مقاالت ،کتب آماری و انتشارات دانشگاه در بخش اسناد و پايان نامه ھا 
  .سرويس دھی می شوند

  :اعضاء

  .بخش را دارند عه از افرادی که به صورت مجازبا ارائه کارت شناسايی حق استفاده از منابمنظور از اعضاءآن دست

  دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفھان -1
  کارمندان دانشگاه صنعتی اصفھان -2
  اعضای ھيات علمی -3

  

   

  



  :ساير مراجعين

  .غدير دارندطرح دانشجويانی که کارت  -1
دريافت معرفی نامه از دفتر کتابخانه ميتوانند استفاده دانشجويان دانشگاه دولتی خارج از دانشگاه با  -2

  .نمايند
  .دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی در صورت مراجعه فقط يکبار معرفی نامه در اختيارشان قرار می گيرد -3

  :بخش دوم

  :مقررات استفاده از بخش اسناد و پايان نامه ھا

  .داده نمی شوند پايان نامه ھا و کتب موجود در بخش امانت -1
   .با ارائه کارت شناسايی در محل امکانپذير است) مطالعه و يادداشت برداری(استفاده از منابع موجود  -2

  .کپی گرفتن و عکسبرداری از کتب بال مانع است:1تبصره 

عکس گرفتن از فھرست و منابع و مآخذ و بعضی از اشکال و جداول با صالحديد مسئول بخش و در :2تبصره

  .او بال مانع است حضور

  .مراجعين موظفند پس از استفاده از کتب و پايان نامه ھا آنھا را در محل خود قرار دھند  -3

  :بخش سوم

  :جرايم مربوط به تخلف از قوانين استفاده از پايان نامه ھا و کتب مجود در بخش

  .آسيب رساندن به اموال و منابع کتابخانه تخلف محسوب می شود

  .جدا کردن صفحه يا صفحاتی از پايان نامه ھا يا خارج کردن منابع بدون اجازه از محل:لبه عنوان مثا

خدمات کتابخانه درچنين مواقعی شخص بستگی به صالحديد مسئول و مشاوره با معاون تا مدتی از امکان استفاده از
است خسارت را پرداخت  در ضمن اگر خسارتی به کتب يا پايان نامه ھا وارد کرده باشد موظف.محروم می شود

  .نمايد

  :بخش چھارم

  :مقررات تحويل پايان نامه ھا

عدد  2نسخه از پايان نامه به صورت يک رو ھمراه با 2ھر دانشجوی فارغ التحصيل دانشگاه صنعتی موظف است 

  .است به بخش اسناد و پايان نامه تحويل دھد Pdfو wordسی دی که حاوی فايل 

  :پيشنھاد

از بخش پايان نامه ھا برای مراجعين خارج از دانشگاه که کارت غدير  تعرفه استفاده
  :ندارند

  تومان5000ھر بار مراجعه از صبح تا ظھر

  تومان 10000صبح تا عصر                       

  .مبلغ ھزينه يا از طريق پر کردن فيش و يا با کشيدن کارت در محل صورت می گيرد


