
نامه/رساله و دریافت تسویه حساب از پایان  DVDاطالعیه فرآیندهاي تهیه و تحویل نسخه صحافی و 
  کتابخانه پردیس فارابی و کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

  یکبخش 
نامه تدوین ام اصالحات الزم با توجه به شیوهانجنامه پس از برگزاري جلسه دفاع و پایانتدوین متن  تهیه و

هاي موجود (سایر شیوه نامه نامه/رساله که در سایت معاونت آموزشی پردیس فارابی به نشانی ذیل درج شده استپایان
  باشد). مورد پذیرش نمی

h ps://farabi.ut.ac.ir/fa/page/4226 

   عبارت است از: ،شودنامه که توسط کتابخانه کنترل میشیوه چکیده این
هاي اعالم شده در این چکیده کتابخانه از دریافت در هر یک از بخش: در صورت وجود اشکال 1(تبصره

  .معذور خواهد بود) رساله/نامهپایان

  ؛صفحه عنوان فارسی-1

  الرحمن الرحیم؛ اهللا صفحه بسم-2

  ؛) داراي امضا و مهرجلسه دفاع(صورترساله /نامهپایاندفاع از  هیأت داوران جلسه تأییدیهتصویر  -3

 ؛(داراي امضاي زنده)تعهدنامه اصالت اثر -4

  ؛تقدیم-5

  ؛گزاريسپاس-6

  ؛هاي عنوان در انتهاي آن)(حاوي کلیدواژهبه فارسی  رساله/نامهچکیده پایان-7

  ؛)هانامه و عنوان پیوستشامل عناوین اصلی و فرعی، عنوان کتاب(فهرست مطالب -8

  )؛در صورت وجود(فهرست اشکال و نمودارها -9

  ؛د)در صورت وجو(فهرست جداول --10

  ؛ )در صورت وجود( ئم اختصاريالفهرست ع-11
نطبق م رساله/نامهشمار متن پایانها با صفحه: در صورتی که شماره صفحات مذکور در هر یک از فهرست2 بصرهت

  ت.حات اسو دانشجو ملزم به انجام اصالپذیرد مینباشد، تسویه صورت ن
  گذاري شود؛با حروف ابجد شمارهها : صفحات فهرست3تبصره

  ؛گذاري با اعداد)(شماره نامهپایانبدنه اصلی -12

  ؛خذآفهرست منابع و م-13



   ؛هاپیوست-14

  .هاي عنوان در انتهاي آن)(حاوي کلیدواژه چکیده به انگلیسی-15

  و انگلیسی درج شود) صفحه عنوان به انگلیسی (آرم دانشگاه تهران حتماً باید در باالي صفحه عنوان فارسی -16

جز پنج برگ اول مابقی باید دو رو چاپ شده  موعه در قالب یک نسخه صحافی کهاین مجتوجه: 
  شود.کتابخانه پردیس تحویل داده به  ،باشد

  اي است.دکتري، سرمهدر مقطع : رنگ جلد صحافی در مقطع کارشناسی ارشد، زرشکی و 4تبصره

  دوبخش 
  ذیل باشد: فایل چهار که باید حاوي DVDتهیه یک حلقه 

 ؛)RARشده باشد (فایل زیپ که باید به صورت  »بخش یک«حاوي همه موارد  WORDیک فایل کامل  .1

صفحه باشد) حاوي موارد مذکور در  15) (نباید بیش از RARزیپ شده ( WORD صفحه اول 15 فایل .2
 ؛جلسه دفاع و فرم اصالت اثر)ویژه تصویر صورت(به بخش یک

 ؛همین قسمت) 1بند  WORDکامل (تهیه شده از فایل   PDFفایل .3

 ؛)قسمت همین 2 بند WORD فایل از شده تهیه(صفحه اول  PDF 15فایل  .4

ده شود و از نامه آورپایان... باید داخل متن داول، نمودارها، اطالعات آماري وپیوست ها، ج : تمام5تبصره 
 فایل جداگانه خودداري گردد. ارائه آنها به صورت

 بخش سه 

  انجام تسویه حساب
(با فرمت   DVDصحافی شده + یک حلقه نامهپایانیک نسخه کتابخانه پردیس فارابی: تحویل با تسویه  .1

همچنین روي آن درج شده باشد.  نامهپایانگرایش، عنوان _که مشخصات دانشجو، رشتهبخش دو) 
و کارت به رؤیت و تأیید مسئول آموزش پردیس رسیده  باید از تحویل به کتابخانه پیش نامهرساله/پایان

 ؛باشددانشجویی باطل شده 

در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران: پس از تسویه با کتابخانه پردیس، ارسال چهار فایل تهیه شده  با تسویه .2
 و تقاضاي تسویه حساب cthesis.lib@ut.ac.irمشخصات دانشجو به نشانی ایمیل: همراه  بخش دو به

  .از آن کتابخانه
تماس حاصل  021-61112803 گیري با شمارهبراي پیدر صورت عدم انجام تسویه پس از یک روز کاري 

  فرمایید.



صرفاً پس از تسویه با کتابخانه پردیس، نسبت به تسویه حساب با کتابخانه مرکزي دانشگاه اقدام فرمائید  -1توجه : 
  االً با مشکالتی مواجه خواهید شد.در غیر این صورت احتم

با شماره هاي ذیل تماس حاصل  فرآیندهاي فوق الذکر خصوصبراي دریافت راهنمایی و یا رفع ابهام در  -2
  فرمائید:

  02536166323مسوول کتابخانه :  -2         02536166305آرشیو کتابخانه : -1

  

  1399 ویرایش مهرماه -کتابخانه پردیس فارابی دانشگاه تهران


