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دانشجویان  برای آن رعایت و تنظیم حاضر نامه آیین گرامی، دانشجویان های رساله و ها نامه پایان سازی یکسان و هماهنگی منظور به

 .است الزامی الکترونیکی واحد تحصیلی های رشته کلیه

 اولیه پایان نامهالف: صفحات 

 .شود حروفچینی و تایپ ( word ) ورد برنامه با بایست می رساله یا نامه پایان مندرجات و مطالب کلیه*

 شود. تایپ  A4  کاغذ روی کار *

 (عمل نمایید 2جهت نحوه شماره گذاری صرفا طبق پیوست شماره )  (« الف»بسم اهلل الرحمن الرحیم ) صفحه  -1

 (Wordدریافت فایل )                             ( « ب»منشور اخالقی پژوهش ) صفحه  -2

 (اسکن و به فایل اضافه شودتکمیل،  فرم) (دریافت)                                 (« ج»فرم اصالت پایان نامه ) صفحه  -3

 (اسکن و به فایل اضافه شودتکمیل،  فرم)( دریافت)     (« د») صفحه فرم مربوط به تایید استاد راهنما و درج نمره  -4

 (» ه «صفحه (صفحات اولیه پایان نامه -5

 فاصله بطوریکه گیرد، قرار چپ سمت در )متر سانتی 4 طول و متر سانتی 3 عرض ابعاد( اسالمی آزاد دانشگاه آرم  -5-1

 .باشد متر سانتی/1 5 چپ سمت و باال از آن ابتدایی لبه

 

 (لینک دانلود لوگو واحد الکترونیکی)    

 
 

 

 

 گیرد می قرار صفحه وسط در اسالمی(( آزاد ))دانشگاه عبارت -5-2

 گیرد قرار صفحه وسط عبارت ))واحد الکترونیکی(( در -5-3

 گیرد قرار صفحه وسط در آموزشی گروه نام و دانشکده نام -5-4

 صفحه وسط رشته(( در دکتری و یا ))رساله  )) رشته در ارشد کارشناسی درجه دریافت برای نامه عبارت ))پایان -5-5

 گیرد قرار

http://www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2015/12/منشور-اخلاقی-پژوهش.docx
http://www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2014/06/فرم-اصالت-پایان-نامه.pdf
http://www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2014/06/فرم-اصالت-پایان-نامه.pdf
http://www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2014/06/فرم-مربوط-به-تایید-استاد-راهنما-و-درج-نمره.pdf
http://www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2014/06/فرم-مربوط-به-تایید-استاد-راهنما-و-درج-نمره.pdf
http://www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2015/12/Azad-Logo.png
http://www.iauec.ac.ir/Portal/research/wp-content/uploads/2015/12/Azad-Logo.png
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 باشد نمی قسمت این درج به نیازی ندارد، گرایش ای رشته اگر (( گرایش )) کلمه -5-6

  )) )) عنوان  کلمه -5-7

 نامه پایان عنوان -5-8

 راهنما استادان یا عبارت استاد -5-9

 راهنما استادان یا راهنما استاد خانوادگی نام و نام -5-11

 مشاور استادان یا عبارت استاد -5-11

 مشاور استادان یا استاد خانوادگی نام و نام -5-12

  )) )) نگارش کلمه -5-13

 نگارنده نام -5-14

 1394) تابستان :مثال شود نوشته شده دفاع نامه پایان که سالی و فصل ( سال -5-15

  شود تنظیم صفحه یک در حداکثر« ه»سپاسگزاری صفحه  -6

7-  کند تجاوز صفحه یک از نباید قسمت این مطالب«  و»به )صفحه  تقدیم  

8- عناوین  مطالب فهرست در .باشد متن خود عناوین عین باید مطالب فهرست عناوین .ابجد حروف ادامه( مطالب فهرست

 .)گیرند می قرار آنها از پس تورفتگی با هستند، اصلی عناوین مجموعه زیر که فرعی

 

 ضظغ ثخذ، قرشت، سعفص، کلمن، حطی، هوز، ابجد، ابجد حروف

 1– 2 – 3 – 4 – 5 عربی اعداد

 I – II – III – IV – V – VI 000 :ا رومی اعداد

 

 ) وجود صورت در ( ها جدول فهرست -9

11- وجود صورت در ( نمودارها فهرست ( 

11- وجود صورت در ( ها شکل فهرست ( 

 ) وجود صورت در ( ها نقشه فهرست -12

 فارسی چکیده در ها واژه کلید آوردن )(صفحه یک در کلمه 250 حداکثر خورد، شماره می اصلی صفحه اولین ( چکیده -13

 )است الزامی انگلیسی و

 ) عددی بصورت گذاری شماره ادامه( :شامل نامه پایان فصول -14

 )عملیاتی های تعریف – ها فرضیه – اهداف – تحقیق ضرورت و اهمیت – مسأله بیان – مقدمه(تحقیق کلیات :اول فصل -15

 تحقیق پیشینه و ادبیات بر مروری :دوم فصل -16

 تحقیق اجرای روش :سوم فصل -17

 )ها یافته( ها داده تحلیل و تجزیه :چهارم فصل -18

 گیری نتیجه و بحث :پنجم فصل -19
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 )گذاری شماره ادامه( فارسی منابع فهرست -21

 )گذاری شماره ادامه( غیرفارسی منابع فهرست -21

 )گذاری شماره ادامه)) وجود درصورت(ها پیوست و ضمائم -22

 ) گذاری شماره ادامه( انگلیسی چکیده -23

 (ین نامهیآ 9نمونه در صفحه ) به زبان انگلیسی صفحه عنوان -24

 یکل اطالعات ب:

سانتی  16 سطر هر طول اصلی صفحات در شوند تایپ حاشیه یا سرفصل بدون ساده، صورت به بایست می اصلی صفحات -1

لبه  از نامه پایان متن فاصله .شود گرفته نظر در (single) تک صورت به و متر سانتی 1 یکدیگر از سطرها فاصله و متر

  .شود گرفته نظر در متر سانتی 3 پایین و باال های لبه از و متر سانتی 2 چپ سمت لبه از ،متر سانتی 3 راست سمت

 5 صفحه پایین تا صفحه شماره فاصله / .گیرد قرار صفحه وسط در کامالً و متر سانتی1

سمت  لبه از ،متر سانتی 2 راست سمت لبه از نامه پایان متن فاصله شود می تایپ خارجی زبان به که هایی متن برای -2

 سانتی5/1 صفحه پایین تا صفحه شماره فاصله .شود گرفته نظر در متر سانتی 3 پایین و باال های لبه از و متر سانتی 3 چپ

  .گیرد قرار صفحه وسط در کامالً و متر

 نظر در 12 نازک لوتوس بی نیز ها پاورقی و توپر 14 لوتوس بی عناوین و 14 نازک لوتوس بی نامه پایان متن قلم نوع -3

 .شود گرفته

 Time New Roman  معادالت حروف .شوند نوشته 11 نازک.لوتوس بی قلم با نمودارها ها، شکل ها، جدول عناوین -4

 .شود نوشته Math 11 با یونانی و ریاضی عالئم .شود نوشته 2 نازک لوتوس بی با آنها توان و اندیس همچنین و باشد می

 :ها موضوع گذاری شماره -5

فصل  هر اول صفحه .گردد تقسیم بخش چند به است ممکن نیز فصل هر .است فصل چند معموالً نامه پایان اصلی هاي موضوع

 .می گردد مشخص اند شده جدا یکدیگر از تیره خط با که شماره دو با فصل هر های بخش از هریک .شود شروع پنجم خط از باید

 است. نظر مورد بخش ترکیب شماره چپ سمت عدد و فصل شماره بیانگر راست سمت عدد

 نخست بخش زیر مثالً .گیرد می قرار مذکور شماره چپ سمت در بخش زیر هر شماره باشد، دارای زیربخش بخش هر صورتیکه در 

 شود می گذاری شماره 1-2-1صورت  به فصل اول  دوم بخش از

  5 ____________________________________________________________________ مقدمه 2-1

 11 ___________________________________________________________ کیالکترون یبانکدار 2-2

 15 _____________________________________________ خودکار یلداریتحو یها نیماش 2-2-1

 11 ________________________________________ کند مي کار چگونه خودپرداز 2-2-1-1

 21 _______________________________________ اقتصاد برای خودپرداز مزایای 2-2-1-2

 31 ___________________________________ فروشان خرده برای خودپرداز مزایای 2-2-1-3
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 :ها نقشه و نمودارها ها، جدول ها، شکل گذاری شماره  -6

 
  ( توزیع فراواني مربوط به میزان تحصیالت پاسخ دهندگان 3-4)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 توزیع فضایي عملکرد مالي خود پرداز شعب بانک ملي( 5-2)شکل

 فراوانی نسبی تجمعی فراوانی نسبی فراوانی سن

 7.6 7.6 22 دیپلم

 7... 26.2 98 فوق دیپلم

 28.5 22.2 98 ليسانس
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  وضعیت اشتغال جمعیت تحت پوشش دستگاه های خود پرداز شعب( 4-5)نمودار

 

 ها: فرمول و روابط گذاری شماره -7

 مارهش بیانگر راست سمت عدد. گردد می مشخص شوند می جدا یکدیگر از فاصله خط با که شماره دو با نامه پایان متن در رابطه هر 

 شود. نوشته(  8-6) صورت به ششم فصل در رابطه هشتمین مثالً. است نظر مورد رابطه شماره چپ، سمت عدد و فصل

 = n ( 8-6)رابطه 
(Zα

2⁄
)
2
p(1−p)

d2
 

 

باقی  ،شود می ذکر جدول باالی در که جداول جز به باشند. عناوین مقیاس دارای و واضح باید جداول و نمودارها عناوین -8

 .شود می ذکر پایین در ...و عکس نمودار، شامل

 :مآخذ و منابع -9

 زبان نوشته آن مربوط الفبای ترتیب به فارسی غیر منابع سپس و شود نوشته فارسی الفبای ترتیب به فارسی منابع فهرست ابتدا

 .گردد گذاری شماره بایستی منابع .شود

 :ها نامه پایان نویسی ارجاع و استناد شیوه -11

 منابع به دو دسته کلی منابع فارسی و غیر فارسی تقسیم بندي می شوند. 

 کتابها به استناد شیوه

 {کنیم مي Underline را نامه پایان یا و مقاله کتاب، عنوان}

  جلدی یک کتاب
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15.00
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25.00

30.00

35.00

40.00

کارکن مستقل کارفرما شریک فعال اقتصادی دولتی ش  کارکن و مزد بگیر بخ

خصوصی
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 در ارجاع نوشتن شکل رسیده چاپ به تهران در 1384 سال در که دانش نگاه انتشارات تهراني رضا تالیف مالي مدیریت :مثال

 ... و آقا مهندس، دکتر مانند القاب بدون نویسنده خانوادگي ، نام فقط پدیدآورندگان نام نوشتن در}  (1334 ،)تهراني : متن داخل

 نویسیم{ مي را کتاب نشر تاریخ فاصله یک با عالمتي هیچ بدون آن از بعد .نویسیم مي

 دانش نگاه :تهران .کلیدی و نکات مفاهیم درس، شرح :مالي مدیریت. (1384).رضا تهراني،  :منابع فهرست در آن نوشتن شکل

 

 جلدی چند کتاب

 علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه :تهران .احقر قدسي ی ترجمه .درسي ی برنامه مسائل و اصول مباني، / ارنشتاین سن الن :مثال

 1384 تحقیقات، و

 بصورت را کتاب جلد شماره آن متني درون ارجاع در جلدی چند کتاب }برای( 2:51، 1334متن: )ارنشتاین داخل در ارجاع شکل

 {51 صفحه 2 جلد یعني مثال این در .نویسیم مي را صفحه شماره کولن، یک از بعد و نوشته عددی

 .درسي ی برنامه مسائل و اصول مباني،. . (1384)هانکینز پي فرانسیس و  .سن الن ارنشتاین، :منابع فهرست در ارجاع شکل

 .تحقیقات و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه :تهران .احقر قدسي ی ترجمه

 

  نویسنده سه یا دو با کتاب

 دانشگاه :تهران .احقر.قدسي ی ترجمه .درسي ی برنامه مسائل و اصول مباني، /هانکینز پي فرانسیس و ارنشتاین سن الن :مثال

 1384 تحقیقات، و علوم واحد اسالمي، آزاد

 مي را ها نویسنده خانوادگي  نام باشد داشته نویسنده دو کتاب }اگر( 1384، هانکینز و متن: )ارنشتاین داخل در ارجاع شکل

 کنیم{ مي جدا و حرف با را سوم نویسنده و ویرگول با را دوم و اول نویسنده باشد نویسنده سه اگر و نویسیم

 ترجمه .درسي ی برنامه مسائل و اصول مباني،.)1384( .هانکینز پي فرانسیس و .سن الن ارنشتاین، :منابع فهرست در ارجاع شکل

 مقلوب بصورت نیست الزم را سوم و دو نویسندگان }نام.تحقیقات و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه :تهران .احقر قدسي ی

 بنویسیم{

 

  نویسنده سه از بیش با کتاب

 .نماییم مي استفاده دیگران و واژه از آن از بعد و نوشته را اول نویسنده اسم موارد اینگونه در

 اسالمي، آزاد دانشگاه :تهران.احقر قدسي ی ترجمه .درسي ی برنامه مسائل و اصول مباني،]/ودیگران[ ارنشتاین سن الن :مثال

 1384 تحقیقات، و علوم واحد

 (1384 ،دیگران و ارنشتاین: (متن داخل در ارجاع شکل
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 قدسي ی ترجمه .درسي ی برنامه مسائل و اصول مباني،.(1334) . ]نودیگرا .[سن الن ارنشتاین، :منابع فهرست در ارجاع شکل

 تحقیقات و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه :تهران .احقر

 

 نشریات مقاالت به استناد شیوه

 ذاکری فاطمه/رشته 1381این در انگلیسي زبان جایگاه پیرامون رساني اطالع و کتابداری رشته دانشجویان از نظرسنجي :1 مثال

 4 شماره ،5 دوره رساني، اطالع و کتابداری فصلنامه فرد،

 (1381، فرد )ذاکری :متن داخل در ارجاع شکل

 پیرامون رساني اطالع و کتابداری رشته دانشجویان از سنجي نظر .(1381) .فاطمه فرد، ذاکری :منابع فهرست در ارجاع شکل

  4شماره ، 5دوره .رساني اطالع و کتابداری .رشته این در انگلیسي زبان جایگاه

 ،5 دوره پژوهش، نمایه مجله عبدالهیان، حمید ترجمه بلي باب /محتوی تحلیل برای مناسب تحقیقات و محتوی تحلیل :2 مثال

 16 شماره

 کنیم{ مي نظر صرف انتشار تاریخ نوشتن از نباشد معلوم مقاله نشر تاریخ اگر( } 5 متن: )بِلي، داخل در ارجاع شکل

 نمایه .عبدالهیان حمید ی ترجمه .محتوی تحلیل برای مناسب تحقیقات و محتوی تحلیل .باب بِلي، :منابع فهرست در ارجاع شکل

 16 شماره،5 دوره .پژوهش

 

 :ها نامه پایان به استناد شیوه

 و لقایي حسنعلي مشاوره به پیرعزیزی، اکبر علي -.ویسه زهرا /کیش آزاد منطقه در گردشگری محیطي زیست مدیریت :مثال

 محیط مدیریت گروه زیست، محیط دانشکده تحقیقات، و علوم واحد .اسالمي آزاد دانشگاه) ارشد کارشناسي -.عمراني قاسمعلي

 1378 زیست؛ محیط مدیریت رشته زیست،

 (1331 ،متن )وی داخل در ارجاع شکل

 ارشد کارشناسي نامه پایان .کیش آزاد منطقه در گردشگری محیطي زیست مدیریت .(1387) .زهرا ویسه، :منابع فهرست در ارجاع

 .تحقیقات و علوم احد.واسالمي آزاد دانشگاه .زیست محیط دانشکده .زیست محیط مدیریت

 

 :الکترونیکي منابع به استناد شیوه

 در مشاهد تاریخ کدام، هر در انتهای ولي است چاپي منابع بمانند کتابشناختي اطالعات درج نظر از الکترنیکي منابع به ارجاع برای

کامل ذکر گردند. )منابع اینترنتي پس از منابع فارسي و  URLمنابع اینترنتي با  (ود.ش ذکر پرانتز داخل آن اینترنتي URLو  شبکه

 غیرفارسي قرار گیرد(

 



 

 دکتري هاي رساله و ارشد کارشناسی هاي نامه پایان تدوین و نگارش نحوه نامه آیین

 

8 
 

 منابع اینترنتی: 

 کامل ذکر گردند. )منابع اینترنتی پس از منابع فارسی و غیرفارسی قرار گیرد( URLمنابع اینترنتی با 

 /https://www.wikipedia.org نمونه اشتباه

 https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification نمونه صحیح

 

 :تحویلی فشرده لوح محتویات

 )باشد نامه پایان های قسمت کلیه شامل که(.لوتوس بی فونت با نامه پایان Word فایل 3-

 لوتوس بی فونت با نامه پایان PDF فایل 4-

 دفاع جلسه روز PowerPoint فایل 5-

اکیدا  مجزا هاي فایل در نامه پایان هاي بخش ارائه از و گردد ارائه فایل یک قالب در بایستی نامه پایان مطالب کل :توجه

 .گردد خودداري

 دي سی عدد 2 روي بر را نیاز مورد هاي فایل صرفا و باشد نمی مجلد تحویل به نیازي دیگر حساب تسویه جهت:  توجه

 .نمایید تحویل و کپی
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 شماره گذاري صفحات پایان نامه هاي فارسی

 شماره گذاري صفحه

 الف بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ب منشور اخالقی

 ج تعهد اصالت پایان نامه

 د فرم مربوط به تایید استاد راهنما و درج نمره

 ه صفحه عنوان به زبان فارسی

 و سپاسگذاري

 ز تقدیم 

 ادامه حروف ابجد فهرست مطالب

 ادامه حروف ابجد فهرست جداول   

 ادامه حروف ابجد فهرست نمودارها

 ابجدادامه حروف  فهرست اشکال

 ادامه حروف ابجد فهرست نقشه ها

صفحه 1  چکیده فارسی 

ادامه اعداد عربی  مقدمه 

ادامه اعداد عربی  فصول اول 

ادامه اعداد عربی  فصول دوم 

ادامه اعداد عربی  فصول سوم 

ادامه اعداد عربی  فصول چهارم 

ادامه اعداد عربی  فصول پنجم 

ادامه اعداد عربی  پیوست ها 

ادامه اعداد عربی  فهرست منابع فارسی 

ادامه اعداد عربی  فهرست منابع غیر فارسی 

ادامه اعداد عربی  چکیده انگلیسی 

ادامه اعداد عربی  صفحه عنوان به زبان انگلیسی 
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 معاونت ژپوهش و فن آوري  
 هب انم خدا 

 منشور اخالق ژپوهش
 

وند سبحان و ااقتعد هب اين هك عالم محضر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و  با ياري  گاه دااگشنه رد اعتالي ن از خدا ظر هب اهميت جاي
ت اهي ژپوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي اصول زري را رد انجام فعالي  فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحداهي دااگشنه آزاد اسالمي متعهد مي گرديم

 نكنيم:
 اصل حقيقت جويي: تالش رد راستاي پي جويي حقيقت و وافداري هب آن و دوري از رهگوهن پنهان سازي حقيقت. -1

 نبات( و ساري صاحبان حق.اصل رعايت حقوق: التزام هب رعايت كامل حقوق ژپوهشگران و ژپوهيدگان )انسن،حيوان و -2
كاران ژپوهش. -3  اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد هب رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دااگشنه و كليه هم

 اصل منافع ملي: تعهد هب رعايت مصالح ملي و رد نظر داشتن ربشيپد و توسعه كشور رد كليه مراحل ژپوهش. -4
 ناب از رهگوهن جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع رد اختيار.اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد هب اجت  -5

 اصل رازداري: تعهد هب صيانت از اسرار و اطالعات محرماهن افراد، سازمان اه و كشور و كليه افراد و نهاداهي مرتبط با تحقيق. -6
 قيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از رهگوهن حرمت شكني.اصل احترام: تعهد هب رعايت حريم اه و حرمت اه رد انجام تح  -7

كاران علمي و دانشجويان هب غير از مواردي هك منع اقنوني دار -8  .داصل رتويج: تعهد هب رواج دانش و اشاهع نتايج تحقيقات و ااقتنل آن هب هم
 ه اهي غيرعلمي مي آاليند.وضع نسبت هب كساني هك حوزه علم و ژپوهش را هب شائب اصل ربائت: التزام هب ربائت جويي از رهگوهن رفتار غيرحرهف اي و اعالم م  -9
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 دانشگاه آزاد اسالمی

 واحد الکترونیکی  
 

 تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی   ........................................................................اینجانب 

                                                        از پایان نامه خود تحت عنوان                                ......................................... که در تاریخ  ................................................................در رشته

".........................................................................................................................................................................................................................................

دفاع نموده ام ............................. با کسب نمره    " .......................................................................................................................................

 :بدینوسیله متعهد می شوم

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران)اعم  (1

 از پایان نامه،کتاب، مقاله و ...(استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست

 رج کرده ام.مربوطه ذکر و د
این پایان نامه قبالً برای هیچ مدرک تحصیلی) هم سطح، پایین تر یا باالتر( در سایر دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی ارائه نشده  (2

 است.
اشم، از بچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از پایان نامه داشته  (3

 حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی  (4

 لی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصی
                                                                                                 

 نام و نام خانوادگی:        

 تاریخ و امضاء
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 در تاریخ:

.......................................... از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره دانشجوی کارشناسی ارشد آقا/خانم 

 ............... بحروف ......................... و با درجه ................... مورد تصویب قرار گرفت.

 

 امضا استاد راهنما
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 دانشگاه آزاد اسالمی

 یالکترونیکواحد 

 

 .........................................گروه ..........................................،دانشکده 

 

 (Ph.D)......................................... رساله دکتری رشته 

 (M.Sc)......................................... پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته 

 .........................................گرایش 
 عنوان:

........................................................................................................................... 
 

 استاد راهنما یا استادان راهنما:

 .........................................دکتر 
  

 استاد مشاور یا استادان مشاور:    

 .........................................دکتر                                                                                     

 

 نگارش:
......................................... 

 

 4931پاییز 

 

الزم است دانشجویان مقطع کارشناسي 

دانشکده های علوم انساني و ارشد 

مدیریت بر روی جلد پایان نامه به جای 

استفاده  "M.A"از واژه  " M.Sc"واژه 

 .نمایند

 

 بي متن قلم نوع 

14تیتر  

 به نیاز نداشت گرایش ای رشته اگر

باشد نمي بخش این نوشتن . 

 امن ابتدا دکتر عبارت از بعد

 و کامل صورت به کوچک

 استاد خانوادگي سپس نام

 .شود مي نوشته

 بي متن قلم نوع 

14تیتر  
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