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 مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود وابستگی سازمانی در درج صحیح نحوه ي
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به  .که این مقاله قسمتی از پایان نامه است از پایان نامه است. حتما در قسمت قدردانی باید ذکر شود نکته: اگر مقاله اي برگرفته
 عنوان مثال یکی از متنهاي زیر درج شود.

در دانشگاه علوم پزشکی  / دکتراي حرفه اي/ دکتراي تخصصی این مقاله قسمتی از پایان نامه مقطع کارشناس ارشد •
  (کد رهگیري طرح در سامانه پژوهان)شاهرود می باشد. بدینوسیله از حمایت مالی این دانشگاه در طرح پژوهشی شماره  
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