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به . كه اين مقاله قسمتی از پايان نامه است از پايان نامه است. حتما در قسمت قدردانی بايد ذكر شود نکته: اگر مقاله اي برگرفته

 عنوان مثال يکی از متنهاي زير درج شود.

 در دانشگاه علوم پزشکی  دكتراي حرفه اي/ دكتراي تخصصی / اين مقاله قسمتی از پايان نامه مقطع كارشناس ارشد
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