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 (234)طبقه اول، اتاق  نامه پایان و مرجع بخش

، ها نامهسرگذشت ها،نامه ها، سالنامه ها، چكيدهها، نمايهها، كتابشناسينامهها، واژهدايره المعارف :بخش مرجع

، منابع پراستفاده هر رشته و ... در اين بخش نگهداری مي شود و فقط در همين مكان قابل جغرافياييمنابع 

 استفاده است. 

 فايل. دارد دكتری و ارشد نامه پايان عنوان 6400 از بيش انساني، علوم و ادبيات دانشكده كتابخانه پایان نامه ها:

  .است دسترسي قابل آذرسا سامانه در ها نامه پايان تمام

 اين انجام مراحل تحويل پايان نامه و دسترسي به فايل پايان نامه های مقطع دكتری وكارشناسي ارشد نيز در

 انجام مي شود. بخش

 

کتابداران بخش مرجع، آماده راهنمایی شما در جستجو و استفاده از کتاب های مرجع، تنظیم پایان 

 های مورد نیاز هستند.نامه و جستجو و استفاده از پایان نامه 

نیز برای راهنمایی کاربران درباره نحوه تنظیم پایان   litlibthesis@gmail.comایمیل پاسخگوی 

 نامه، دریافت فایل پایان نامه مورد نیاز و ... قابل استفاده است.
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 استفاده از کتاب های بخش مرجع: 

و محدود كردن محل نگهداری به بخش مرجع، مي توان كتاب را در ( قبال توضيح داده شد)با جستجوی كتاب 

 قفسه پيدا كرد يا شماره بازيابي كتاب مورد نياز را  به كتابدار تحويل داد و به منبع دست يافت.

 : جستجوی پایان نامه ها

در  "پايان نامه فارسي"نام نويسنده و انتخاب گزينه  در قسمت جستجوی مدارک با ورود بخش هايي از عنوان يا

 بخش نوع ماده مي توانيد پايان نامه مورد نظر خود را بيابيد.

 

 انتخاب فايل تمام متن پايان نامه هايي كه دو سال از دفاع آنها گذشته است، در اين سامانه قابل مشاهده است. با

 .كرد مطالعه را نياز مورد نامه پايان توان مي نمايش، گزينه

 



 

 

 

 مطالعه رایگان تمام متن پایان نامه

وارد شويد و پايان نامه مورد نياز خود را  utdlib.ut.ac.irبه آدرس دانشگاه،  vpnپس از فعال كردن 

 جستجو كنيد.

 

 را نمايش پيش نامه، پايان مطالعه برای با كليک بر عنوان پايان نامه، مي توانيد اطالعات مختصر آن را ببيند.

 .كنيد انتخاب



 

 

 

با استفاده از كليدهای موجود صفحه، مي توانيد تمام متن پايان نامه را مطالعه كنيد. در صورت تمايل، با پرداخت 

 هزينه، امكان دانلود پايان نامه نيز وجود دارد.

 



 

 

 شرایط تنظیم پایان نامه

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتری در اولين مرحله تسويه حساب بايد يک نسخه چاپي دو رو از پايان 

 با شرايط زير به مسئول بخش پايان نامه های كتابخانه دانشكده تحويل دهند: لوح فشردهنامه را به همراه يک 

 Wordل پايان نامه كامل )ازابتدا تا انتهای پايان نامه( در قالب فاي -

  PDFفايل  قالب در( نامه پايان انتهای تا ازابتدا) كامل نامه پايان -

 PDF فايل قالب ( صفحه اول پايان نامه در15-20) -

چكيده فارسي همراه با كليد واژه های استاندارد، چكيده انگليسي، صفحه عنوان به زبان انگليسي و اصل صورتجلسه 

 است. لوح فشردهر نسخه چاپي و دفاع پايان نامه از موارد ضروری د

باشد و از گالينگور  سرمه ایو برای پايان نامه های دكتری  زرشکیرنگ جلد برای پايان نامه های ارشد بايد 

 ساده استفاده شود.

 


