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بسمه تعالي 

دستورالعمل استفاده از پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد 

مقدمه: 

در مقاطع مختلف كارشناسي، مشهد  فردوسيمنظور از پايان نامه ، رساله هاي تدوين شده توسط دانشجويان دانشگاه 

 منظور از طرح پژوهشي گزارش طرحهاي كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي ، تخصصي و فوق تخصصي مي باشد.

تحقيقاتي درون سازماني و برون سازماني كه با حمايت دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته و مالكيت فكري آن متعلق به 

 دانشگاه فردوسي مشهد است. 

كليه رشته هاي موجود در  انگليسي و فارسي  و طرحهاي پژوهشيشامل پايان نامه هااين بخش   *

 دانشگاه است.

:  الف-   استفاده كنندگان

 .  گروههاي چهارگانه مندرج در آئين نامه استفاده از منابع كتابخانه با ارائه كارت شناسايي. 1

و  .  مراجعين دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي (دكتري، ارشد، كارشناسي) با ارائه معرفي نامه يا كارت شناسايي معتبر2

 پرداخت وجه مصوب.  

 دارندگان كارت طرح غدير.  .3

و فناوري دانشگاه در   منظور از وجه مصوب وجهي است كه به پيشنهاد كتابخانه و تاييد معاونت پژوهش:1تبصره 

 ابتداي هر سال مشخص مي شود.

 :  ب- مقررات استفاده از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي

.  مطالعه پايان نامه در قالب چاپي و الكترونيكي فقط در محل امكانپذير است.  1
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.  يادداشت برداري از پايان نامه هاي دانشگاه در كتابخانه و به شرط رعايت حق مؤلف وموازين اخالق پژوهش امكان پذير 2

مي باشد.  

.  نقل مطالب پايان نامه در طرح تحقيقاتي، پايان نامه تحصيلي، مقاله، كتاب يا هر منبع ديگري با ذكر ماخذ آزاد است. در 3

صورتي كه در هر زماني خالف آن ثابت شود مسئوليت آن بر عهده شخص استفاده كننده مي باشد و حق پيگرد قانوني 

براي دانشگاه فردوسي مشهد محفوظ خواهد بود.  

 جلوگيري نموده و كارت پايان نامه استفاده  مجدد مجازند از كتابداران استفاده، سوء هرگونه مشاهده -  درصورت4

 اعالم نمايند. كتابخانه مديريت به كتبي گزارش  باهمراه متخلف را ضبط و شناسايي

 : در صورتي كه دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد به هر دليلي كارت دانشجويي خود را در اختيار استفاده 1تبصره

 ماه از عضويت كتابخانه 6كنندگان خارج از دانشگاه قرار دهد برابر مقررات كتابخانه با او برخورد خواهد شد و به مدت 

محروم خواهد بود. 

-  مراجعان مي توانند از فهرست مندرجات، چكيده هاي فارسي و التين، پرسشنامه و فهرست منابع پايان نامه درخواست 5 

تكثير و كپي نمايند.  

-   تهيه عكس و فيلم از پايان نامه ممنوع است.  6

: هزينه تكثير بر عهده استفاده كننده مي باشد. 2تبصره 

 ريال مي باشد. 50000- تعرفه استفاده از بخش پايان نامه براي استفاده كنندگان خارج از دانشگاه در هر بار مراجعه 7

 چكيده پايان نامه هاي دانشگاه از طريق فهرست رايانه اي كتابخانه  (نرم افزار سيمرغ) مي تواند مورد استفاده عموم يادآوري:

قرار گيرد. 

 


