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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  

 قدردانی می گردد.

 
• The present study was supported by Shahroud University of medical sciences as a  

MSc/MD/PhD Thesis. We hereby acknowledge the research deputy for grant No …        
 

 .دانشگاه و شماره طرح ضرورري می باشد در بروندادهاي طرح پژوهشی ذکر حمایت مالی •


	واحد توسعه پژوهشهاي باليني، بيمارستان بهار، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ايران

