
 قابل توجه مراجعین کتابخانه های پردیس فنی

تا اطالع ثانوی بشکل ذیل می باشد:   06/01/99خدمات کتابخانه های پردیس فنی از تاریخ به اطالع می رساند   

 تمدید کتابهای امانتی به صورت الکترونیکی با دستورالعمل ذیل انجام می گیرد:  -1

 ، در قسمت ورود با مشخصات احراز هویت مرکزی خود وارد سیستم شوید.  https://lib1.ut.ac.ir:8443 لینک آذرسا به نشانی  مراجعه به -

 .در قسمت پروفایل، لینک مدارک در دست امانت را کلیک کنید -

 .امانت در ستون عملیات تیک سبز رنگ را جهت ارسال درخواست تمدید کلیک نماییددر پنجره باز شده برای هر کتاب در دست  -

 .صفحه باز شده را تایید کنید  -

کتابخانه پردیس    فقطتسویه حساب کلیه مقاطع   -2 ایمیل  به  ارسال درخواست متقاضیان  کتابخان(englib2@ut.ac.irبه آدرس    2با  و  به آدرس    1ه پردیس  ( 

englib@ut.ac.ir) ):با دستوالعمل های ذیل انجام می گیرد 

آپلود کرده و لینک آن را به ایمیل کتابخانه    https://wetransfer.comدانشجویان تحصیالت تکمیلی می بایست فایلهای پایان نامه خود را در سایت   -

 ارسال نمایند. 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت ارائه فایل پایان نامه به موارد ذیل توجه فرمایند: -

 فایل با مشخصات زیر باشد: 6پایان نامه ارسالی باید شامل 

 همراه با گواهی دفاع امضاء شده و مهر تحصیالت تکمیلی و مهر دانشکده   wordنسخه کامل پایان نامه با فرمت  .1

 pdfنسخه کامل پایان نامه با فرمت  .2

 از اول بسم ا... تا پایان فهرست مندرجات( word (صفحه اول پایان نامه  با فرمت  15فایل  .3

 از اول بسم ا... تا پایان فهرست مندرجات( pdf (صفحه اول پایان نامه  با فرمت  15فایل  .4

 wordزیپ شده فایل کامل پایان نامه با فرمت  .5

 wordصفحه اول پایان نامه به فرمت  15زیپ شده فایل   .6

فقط باید چهار صفحه عنوان فارسی و التین و چکیده فارسی  ،  pdfهای    )لتکس( می باشد عالوه بر فایل    LATEXدانشجویانی که فایل پایان نامه آنهانکته:  

 )لتکس(  ارائه دهند.    LATEXبه همراه فایل   wordو التین  را به صورت 

به نام حساب غیرقابل برداشت پردیس   1702300300173با شناسه واریز   5225429137برای پرداخت جریمه کتابهای خود مبلغ جریمه را به شماره حساب  -

 واریز نمایید.  )از درگاه بانک ملت( فنی 

https://lib1.ut.ac.ir:8443/
mailto:englib2@ut.ac.ir)
mailto:englib2@ut.ac.ir)
https://wetransfer.com/


 طریقاب دارند که از  افرادی که کتاب در امانت دارند، جرایم این مدت بخشیده خواهد شد و فعالً نیازی به بازگشت کتاب نیست مگر مواردی که نیاز به تسویه حس.  3

 هماهنگی های الزم جهت عودت کتاب انجام می شود ایمیل

صفحه اول پایان نامه قابل مطالعه می باشد. خدمات مربوط به   https://lib1.ut.ac.ir:8443    ،15به آدرس  . جهت استفاده از پایان نامه های الکترونیکی با مراجعه  4

 قابل انجام است. https://library.ut.ac.irنیکی پایان نامه ها از طریق کتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس دریافت فایل الکترو

 t.me/EngLib2قسمت کتابخانه ها و کانال تلگرامی    https://eng.ut.ac.ir/fa  . کلیه اطالعیه ها و خدمات جدید کتابخانه از طریق سایت کتابخانه پردیس به آدرس  4

 می گردد.  اطالع رسانی 

 ئید. . جهت راهنمایی در خصوص دسترسی به مقاالت و کتب الکترونیکی با ایمیل های کتابخانه مکاتبه نما5

englib2@ut.ac.ir) فنی 2( کتابخانه پردیس 

englib@ut.ac.ir) فنی 1( کتابخانه پردیس 

کتابخانه   61119807    با شماره     14:30صبح تا    8شنبه تا چهارشنبه از ساعت  دانشجویانی که ضرورت در امانت و بازگشت کتاب دارند در روزهای  .  6

 تماس بگیرند تا هماهنگی های الزم صورت گیرد.  1کتابخانه پردیس   61112854شماره  و   2پردیس 
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