دستورالعمل استفاده از پایاننامهها ،رسالهها و طرحهای پژوهشی در
مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی
مقدمه
تحقيق و پژوهش زيربناي توسعه در عصر اطالعات است.کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به عنوان مراکز اصلی
گردآوري و سازماندهی منابع اطالعاتی ابزار الزم را براي پژوهشگران و توسعه پژوهش فراهم میکنند .از آنجا که هيچ
پژوهشی نمیتواند بدون برقراري پيوند با پيشينه پژوهشی در حوزه موضوعی خود موفق باشد ،بنابراين سازماندهی
اين منابع در کتابخانه ها از اهميت خاصی برخوردار است.
تعاریف
رساله :رساله ي تحقيقی يا پايان نامه ي مكتوب رسمی و مطـّول  ،بخصوص گزارش يك بررسی محققانه يا پژوهشبنيادي درباره ي يك موضوع تخصصی ،که به عنوان بخشی از ملزومات کسب درجه ي دکتراي تخصصی به دانشگاه
ارائه می شود.
 پايان نامه :مطلبی که در يك بحث و گفت و گوي رسمی ،مورد استدالل و دفاع قرار گرفته  -بويژه به وسيله ييك داوطلب که به عنوان بخشی از شرايط آزمون دانشگاهی براي دريافت درجه ي کارشناسی ارشد (فوق ليسانس)
به چنين کاري اقدام می کند.
 طرح پژوهشی شامل گزارش طرحهاي تحقيقاتی درونسازمانی و برونسازمانی است که با حمايت دانشگاه صورتگرفته است.
اهداف
هدف اين بخش گردآوري و سازماندهی پاياننامهها ،رسالهها و طرح هاي پژوهشی دانشگاه و ارائه آنها به مراجعان
درون سازمانی و برون سازمانی میباشد.
منابع اين بخش شامل پاياننامهها و طرح هاي پژوهشی فارسی ،انگليسی ،فرانسه و  ...کليه رشته هاي موجود در
دانشگاه است که مالكيت فكري آنها متعلق به دانشگاه است.
اين بخش شامل سه قسمت «دریافت و تحویل پایاننامه و رساله»« ،نمایهسازی» و «سالن مطالعه پایاننامه
و رساله» میباشد.
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استفادهکنندگان
شامل گروههای چهارگانه مندرج در "آئيننامه استفاده از منابع کتابخانه" با ارائه کارت شناسايی معتبر می
باشد.
وظایف و خدمات
 -1دریافت و تحویل پایاننامه و رساله
 دريافت و کنترل نسخه چاپی جهت مطابقت با استاندارد اعالم شده .از قبيل رنگ جلد ،عنوان ها ،چكيده ها،صورتجلسه دفاع ،اظهارنامه ،فهرست مطالب و مطابقت آن با صفحات متن ،فهرست منابع و غيره.
 کنترل اطالعات وارد شده در سايت ايرانداک شامل داشتن تاييديه پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران(ایرانداک) ،کنترل فايلهاي  wordو  pdfآپلود شده در سامانه ثبت پایاننامه و رساله ایرانداک.
 کنترل اطالعات وارد شده در پورتال دانشجو از قبيل کد رهگيري ايرانداک ،عنوانها و فايهاي  wordو .pdf تاييد تسويه حساب پس از کنترل و اطمينان از صحت اطالعات چاپی و الكترونيكی. پاسخگويی مراجعان غيرحضوري ثبت اسامی اعضاي هيات علمی دانشگاه و پيگيري مسائل موجود در سامانه همانندجو راهنمايی اساتيد جهت استفاده از سامانه همانندجو -2قسمت نمایهسازی
 ورود اطالعات پاياننامهها ،رسالهها و طرحهاي پژوهشی در سيستم کتابخانه نمايهسازي و سازماندهی پاياننامهها ،رسالهها و طرح هاي پژوهشی بوکمارک (نشانهگذاري) محتواي فايل  pdfپاياننامهها و رسالهها. کننرل اطالعات پاياننامهها و رسالههاي وارد شده در سيستم کتابخانه آمادهسازي پاياننامهها ،رسالهها و طرحهاي پژوهشی (مهر ،شماره ثبت ،برچسب گذاري و چيدن پايان نامه ها) قفسه خوانی و کنترل موجودي انجام امور مربوط به بررسی پايگاه پاياننامهها ،رسالهها و طرحهاي پژوهشی پاسخگويی مراجعان غيرحضوري آموزش کارورزان2

تهيه گزارشهای آماریروزآمد نمودن اطالعات صفحات خانگی بخش پاياننامهها در وبسايت کتابخانهمشارکت در برگزاري دورههای آموزشی ،تورها و بازدیدهای علمیهمكاري در ارائه خدمات مشاوره اطالعاتی -3دسترسپذیری استفاده از پایاننامهها
پاياننامهها و رسالهها به صورت الكترونيكی ارائه میشود ،ولی طرحهاي پژوهشی به صورت نسخه
چاپی ارائه ميگردد.
نحوهی استفاده از پایاننامهها

نحوهي استفاده از پاياننامهها براي اعضاي دانشگاه فردوسی (دانشجويان ،اساتيد و کارمندان):
 استفاده از پاياننامهها در پرديس دانشگاه و از طريق پورتال ،در اين روش پاياننامهها در
مقطع دکتري بعداز  30ماه از تاريخ دفاع و پاياننامهها در مقطع ارشد بعد از  18ماه از
تاريخ دفاع در اختيار شما قرار میگيرد( .نكته :تعداد پاياننامههاي قابل دانلود در هر هفته
براي اساتيد و دانشجويان دکتري  7عنوان ،دانشجويان ارشد و کارمندان  5عنوان و
دانشجويان کارشناسی  3عنوان میباشد).
 مراجعه حضوري به کتابخانه مرکزي (سالن مطالعه و بخش اطالعرسانی) ،در اين روش
پاياننامهها در مقطع دکتري بعداز  18ماه از تاريخ دفاع و پاياننامهها در مقطع ارشد بعد
از  6ماه از تاريخ دفاع در اختيار شما قرار میگيرد.
نحوهي استفاده از پاياننامهها براي مراجعان غيرفردوسی
 مراجعه حضوري به کتابخانه مرکزي (سالن مطالعه و بخش اطالعرسانی) ،مراجعان
غيرفردوسی براي استفاده از پاياننامهها ملزم به پرداخت مبلغ  5000تومان به صورت

روزانه هستند (ساعات استفاده 7:30 :صبح تا  2:30بعدازظهر در روزهاي شنبه تا
چهارشنبه)
نكته قابل توجه براي مراجعان عضو و مراجعان غيرفردوسی:
هر دو گروه میتوانند از طريق سامانه گنج ايرانداک نيز به تماممتن پاياننامههاي دانشگاه فردوسی
و همچنين ساير دانشگاههاي معتبر ايران در مقطع دکتري بعداز  30ماه از تاريخ دفاع و
پاياننامهها در مقطع ارشد بعد از  18ماه از تاريخ دفاع ،دسترسی يابند

