
 شیوه نگارش و تدوين پايان نامه

انتظار می  .تكميلی بيان شده است تحصيالتدراين مجموعه نحوه تهيه و تدوين پايان نامه به منظور استفاده دانشجويان دوره هاي  

 رود دانشجويان عزيز با كمك استاد راهنما و مشاورخود، ضمن رعايت اين چارچوب نسبت به نگارش پايان نامه اقدام نمايند

 نامه  روی جلد پايان -1

 .هاي كارشناسی ارشد سفيد ساده انتخاب شود نامه رنگ جلد براي پايان

 .پايان نامه گالينگور شود

 .صورت زركوب چاپ شود لد بايد بههاي روي جلد و پشت ج نوشته 

 تمام مندرجات روي بايد به طور كامل در وسط قرار گيرد

 كوب نوشته  صورت طالكوب يا نقره نامه، نام و نام خانوادگی نويسنده و سال دفاع به ، عنوان پايان در قسمت عط

 .شود

  قيد  ميالديدر صفحه جلد به انگليسی، كه مطالب آن ترجمه روي جلد فارسی است، تاريخ، ماه و سال آن به

 شود

 حرف اول تمامی كلمات انگيسی عنوان، به جز كلمات اضافه بايد با حرف بزرگ تايپ شود. 

 به ترتيب مشخصات زير درج شود باالبر روي جلد پايان نامه فارسی از 

وسط صفحه قرار گيرد، به طوري كه فاصله لبه ابتدايی  بااليسانتی مترمربع در  4تا  3حدوداٌ در ابعاد ) ورهآرم دانشگاه س  -1

 (سانتی متر باشد 2 باالآن از 

 زير آرم  "دانشگاه سوره "عبارت  -2

 .............نامه كارشناسی ارشد رشته ....... گرايش پايان"عبارت  -3

 در مقطع كارشناسی ارشد  "عنوان پايان نامه "كلمه  -4

 د(شواز بكاربردن عبارت سركار خانم ، جناب آقا و ... خودداري )و درج نام استاد يا استادان راهنما  "استاد راهنما "عبارت  -5

 (.قا و ... خودداري شوداز بكاربردن عبارات سركار خانم ، جناب آ)نام استاد يا استادان مشاور  و درج "استاد مشاور "عبارت -6

 و(نام دانشج)و درج نام نگارنده  "نگارنده"كلمه  -7

 در پايان، سال تحصيلی مطابق با تاريخ دفاع از پايان نامه نوشته شود -8

 ست.و پشت جلد به پيوست ضميمه شده انمونه شرح روي جلد  

براي  Advisor عنوان استاد راهنما و عبارتبراي  Supervisor طرح انگليسی پشت جلد بايد مطابق طرح فارسی باشد عبارت

 .عنوان استاد مشاور استفاده شود

 

 

 



 فصل بندی پايان نامه  -2

 چکیده 

كلمه  500و حداكثر  300نوشته شود و شامل حداقل ( صورت يك پاراگراف به)بايد به صورت ممتد  (فارسی )خالصهچكيده 

و بيان  ثبدون بح)هدف، روشهاي پژوهش، يافته ها و نتيجه گيري، در چكيده بايد بيان مسئله، (حداكثر يك صفحه)باشد 

لمه است، افزوده ك 6و حداكثر 3ترين شكل خود ارائه شوند. در انتهاي چكيده فارسی، كلمات كليدي، كه حداقل  در كلی (منبع

لمه و در ك 500حداكثر و  300بايد ترجمه چكيده فارسی باشد، شامل حداقل ( Abstract) شود. چكيده به زبان انگليسی می

 وش شناسیبيان مساله، اهداف و ر چكيده انگليسی شامل سه بخش (.حداكثر در يك صفحه)نامه آورده شود  انتهاي پايان

(Objectives) ، (يافته هاي تحقيقFinding  )نتيجه گيري و (Resultsاست ) ليدي ك. در انتهاي چكيده انگليسی، كلمات

 (ترجمه كلمات كليدي فارسی). كلمه است، افزوده می گردد 6و حداكثر  3انگليسی كه حداقل 

 کلیات پژوهشمقدمه و فصل اول: 

و  االتسوشامل مقدمه، طرح موضوع، تشريح كامل و بيان تفصيلی مسئله، اهميت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، 

 (ها و كاربردهاي تحقيق استه ها، تعاريف واژ ضيهفر

تشريح  ند منبعچبا بيان  دادن به آن يا رفع آن هستيم اي كه در تحقيق به دنبال جواب مشكل و مسئله).مقدمه، طرح مسئله، 

 . باشد (پوزالپر)بايد منطبق بر طرح پيشنهادي پژوهش  باالموارد . ، فرضيات، اهدافسواالتضرورت و اهميت موضوع، (، شود

 ارچوب نظری پژوهش پیشینه و چادبیات، فصل دوم: 

 .ها، تعاريف، اصول و مبانی نظري، سابقه و پيشينه پژوهش ادبيات و مستندات، چارچوب

  رعايت گردد. بايدط زير وتواند باشد، ولی شر بندي موضوعی هم می دسته 

به اين نكته توجه ) سال دقيق آن يا در صورت لزوم مكان پژوهش، روش و نتايج تحقيقاتقيد با  (از قديم به جديد) منابع داخلی

 د(.وشانگليسی در صورتی كه در ايران كار شده و نويسنده آن ايرانی است، منبع داخلی محسوب می  مقاالتشود كه 

ي از منابع با جمع بند نتايج تحقيقاتسال دقيق آن يا در صورت لزوم مكان پژوهش، روش و  (از قديم به جديد)منابع خارجی 

 .و بيان ارتباط مطالب با هم و موضوع پژوهش خالصهبندي  دسته

 مثال

  1پیشینه و چارچوب نظری پژوهش: 2فصل 

 همقدم

                                                           
1 Literature Review 



، بررسی و شودمعرفی  "پژوهش پيشينهمروري بر "و يا "مروري بر منابع"، "ادبياتمروري بر "كه با عنوان  فصلهدف از اين 

 .تحقيقاتی است خالهايهاي تحقيقات ديگر پژوهشگران در سطح دنيا و تعيين و شناسايی  بندي يافته طبقه

 تعاريف، اصول و مبانی نظری -2-1

 موضوع است. اين بخش الزامی نيست و بستگی به نظر استاد راهنما دارد  كالسيكاي از دانش خالصه ي  ارائه 

 تیتر -2-1-1

 مروری بر ادبیات موضوع -2-2

 ي تمام نتايج به دست آمده توسط ديگر محققان در چند سال اخير در دنيا، همراه با ذكر مراجع است ارائه 

 جمع بندی -2-3

 خالهايهاي تازهاي كه پيشرو ست يا  در جمع بندي آخر فصل، با توجه به بررسی انجام شده بر روي مراجع تحقيق، افق 

 می شودتحقيقاتی بيان 

 .ارائه گردد( هاي ديگر محققان ثآمده از جمع بندي بح دستي نظري به سازمدل ) چارچوب نظری پژوهش

 

 پژوهش فصل سوم: روش شناسی

گويا باشد و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجراي آزمايش همراه با روش جمع آوري داده ها  كامالمطالب اين فصل بايد  

بر موارد  عالوهعی يا موارد خاصی كه براي اولين بار بكار گرفته شده است روش هاي ابدا و پردازش و تحليل آنها ارائه شوند.

ديگر بايد بطور كامل تشريح گردند. در اين فصل ابتدا پژوهشگر به روش شناسی پژوهش و معرفی روش هاي ممكن در انجام 

 .معرفی می كند كاماليكی از روش هاي معرفی شده را انتخاب نموده و  داليلبيان با پژوهش می پردازد و 

 مثال

 روش شناسی پژوهش  :3فصل 

 "مواد و روشها"تواند  و نظر استاد راهنما می صالحديدشرح كامل روش پژوهش است. اين فصل بسته به نوع روش پژوهش و با 

 .گيرد نام

 مثال:

 مقدمه

 :روش پژوهش شامل -3-1

 نوع تحقیق  -3-1-1



 روش انجام تحقیق  -3-1-2 

 انتخاب روش پژوهشعلت  -3-1-3

 انتخاب روش تحقيق را تشريح شود داليلدليل يا  

 تشريح کامل روش پژوهش -3-1-4

 .در زير به برخی از روشهاي پژوهش اشاره شده است

 اطالعاتروش و ابزارهای گردآوری  -3-2

 روش تجزيه و تحلیل داده ها - 3-3

 مراحل انجام تحقیق  -  3-4

 قدامنه و قلمروهای تحقی -3-5

 قلمرو زمانی  -3-5-1

 قلمرو مکانی  -3-5-2

 قلمرو موضوعی  3-5-3

 جامعه آماری و روش نمونه گیری  -3-6

 انتخاب نمونه موردی تحقیق داليل -3-7

 فصل چهارم: بررسی و تحلیل بستر پژوهش و بررسی نمونه های مشابه 

ن انجام شود، در اين مرحله قرار دارد. شناخت محيط طبيعی و مصنوع، آبررسی بستري كه پژوهش و طراحی قرار است در 

ارتباط بستر طرح با پيرامون خود، ويژگی هاي اقليمی و بومی، ضوابط و استاندارد هاي حاكم بر طراحی براساس اقليم و ويژگی 

 هاي بومی در اين فصل انجام خواهد شد. 

  با موضوع پايان نامه خود را بررسی نمايد. مشابه موضوعی ي نمونه هادر اين فصل دانشجو می بايست همچنين 

و برنامه فيزيكی منطبق بر بستر طرح و ضوابط و  چارچوب طراحیدر قسمت نتيجه گيري اين فصل انتظار می رود، دانشجو 

 .استانداردهاي مرتبط با موضوع را ارائه دهد

 :مثال

 بررسی و تحلیل بستر پژوهش :4فصل  

 مقدمه  



 تجزيه و تحلیل سايت و بستر طرح  -4-1

 بررسی ضوابط و استانداردها بررسی نمونه های مشابه  -4-2

 محتوا  -4-2-1

 نتیجه گیری -4-3

كه به صورت يك طرح مطالعاتی -اين بخش با توجه به پايه و محصول پژوهش  )ارائه چارچوب طراحی يا راهكارهاي مورد نظر  

 (.به انجام می رسد -الگوي طراحیاست يا ارائه كننده يك 

 گیری و ارائه پیشنهادهای پژوهش فصل پنجم: بحث و نتیجه

پژوهش و نتايج آزمون فرضيات است. پيشنهادها با توجه به نتايج و  سواالتبندي از نتايج و پاسخ به  گيري شامل جمع نتيجه 

 .بل از انجام پژوهش هم پيشنهاد داده شودهاي حين پژوهش ارائه شود و نه موارد كلی كه می توانستيد ق چالش

  :مثال

 5فصل 

 حث و نتیجه گیریب

 مقدمه

  بحث و نتیجه گیری-5-1 

اين فصل ميتواند حاوي يك مقدمه شامل مروري اجمالی بر  هاي تحقيق جاري است. از يافته خالصه ايي  ارائهفصل پنجم 

 .(حدود يك صفحه)مراحل انجام تحقيق باشد 

ها و دستآوردها بسنده  ي يافته فقط به ارائه بندي شود و هر پاراگراف به يك مو ضوع مستقل اختصاص يابد. پاراگرافمطالب 

 مورد نتايج خودداري شود. شود و از تعميم بی

ي تحقيق و پيشنهاد تحقيقات آتی خودداري شود و  ي عناوين كلی در حوزه از ارائه ي جداول و نمودارها اجتناب شود. از ارائه

 .ي مربوط به تحقيق جاري باشد در چارچوب و زمينه كامال

 ارائه طرح  -5-2 

 نتايج حاصل از پژوهش و نيز تجزيه و تحليل سايت كه به استخراج اصول طراحی منجر شود  

 روند طراحی  -5-2-1

 نقشه های نهايی  -5-2-2



 :شیوه شماره گذاری -3

 صفحه بعد بسم ا... الرحمن الرحيم است  سپس اولين صفحه پس از جلد، يك صفحه سفيد و .1

هاي روي جلد در صفحه  ها و فونت پس از صفحه بسم ا... الرحمن الرحيم كليه مندرجات روي جلد با همان ترتيب، فاصله .2

 می آيد

رسيده باشد. اين صفحه بايد  (صورتجلسه دفاع)ر و ... تاييديه هيات داوران است كه بايد به امضاي استاد راهنما، مشاور، داو .3

 د.نامه يا رساله درج شو مطابق نمونه دانشگاه تهيه و پس از امضا در جلسه دفاع در پايان

اين دستورالعمل تايپ كنند  ---به فرم تعهد اصالت پايان نامه اختصاص دارد. دانشجويان بايد اين فرم را مطابق با پيوست  .4

 حه قرار دهند. و در اين صف

 (اختياري)تقديم در يك صفحه  .5

 (اختياري)تقدير و تشكر در يك صفحه - .6

چكيده فارسی شامل هدف، مساله، روش، نتايج، رويكرد محقق در حل مساله، يافته هاي تحقيق و نتيجه گيري و واژگان  .7

 كلمه 500كليدي در يك صفحه حداكثر 

( فاقد شماره صفحه بوده و در فهرست مطالب نیز ذکر نمی باال  1 -7بند های )تذکر: صفحه های اولیه پايان نامه 

 .شوند

 .باشد (الف، ب، پ و ...)با الفبای فارسی  (صفحات ابتدايی پايان نامه)شماره گذاری صفحات فرعی 

 ، فصل(فارسی و انگليسی)به فهرست مطالب اختصاص دارند. فهرست مطالب شامل چكيده  (الف،ب،پ،...)صفحات بعدي  -8

است  الزم ها است.  ها، فهرست منابع و پيوست ها و همچنين زير بخش ها و عنوان بخش ها، بخش ها و عنوان فصل

 ترتيب فهرست جدول شماره صفحه در مقابل هر يك از عناوين فهرست قيد شود. در صورت نياز، بعد از فهرست مطالب، به

 گذاري صفحات اصلی با اعداد فارسی انجام شماره .نظيم گرددها ت ها و فهرست نقشه ها، فهرست نمودارها، فهرست شكل

، 2)مشخص شود و شماره گذاري بقيه صفحات پايان نامه  () فارسی1شود. اولين صفحه اصلی، مقدمه است كه با شماره 

در وسط صفحه  كامالاز پايين صفحه و  سانتيمتر 5/1فاصله تا به آخر ادامه می يابد. شماره صفحات با رعايت  (، ...4، 3

 . قرار گيرد

 



 

  :گذاری فهرست مطالب شماره -3-1

نامه شامل پنج فصل است و هر فصل نيز به چند بخش تقسيم ميشود و هر بخش نيز ممكن است شامل  مطالب اصلی پايان

چند زير بخش باشد. هر يك از بخشهاي هر فصل، با دو شماره كه با خط تيره از يكديگر جدا ميشوند، مشخص می گردند 

سمت چپ شماره بند مورد نظر است. شماره  عدد سمت راست شماره فصل و عدد(.عنی فصل دوم، بند چهارمي4-2 )براي مثال

اي از  يعنی فصل دوم، بند چهارم، زير بند اول. نمونه 1-4-2: مثالهر زير بند در سمت چپ شماره يادشده قرار می گيرد. 

  .فهرست مطالب آورده شده است

 .تذکر: در فهرست مطالب، عناوين فصول نیازی به شماره صفحه ندارد

 



 

 

  :ها ها و نقشه ها، نمودارها، شکل گذاری و عنوان جدول شماره -3-2

 گردند.  شوند، مشخص می ها با دو شماره، كه با خط تيره از يكديگر جدا می ها، نمودارها، شكلها و نقشه جدول 

شود.  نوشته می ( 5-3جدول )(و يا  5-3شكل )صورت  پنجمين شكل و يا پنجمين جدول در فصل سوم به مثال

 .آنها آورده شود بااليها در  ها بايد در پايين آنها و عنوان جدول ها و نمودارها و نقشه ن شكلضمناً عنوا

  چنانچه جدول، شكل، و يا تصويري از مرجعی آورده شده باشد، بايد در انتهاي عنوان جدول يا شكل قيد شود. چنانچه

  .شودجداول يا تصاوير توسط نگارنده تهيه شده باشد، واژه نگارنده قيد 

  ارائه شوند (شكل يا جدول)نتايج عددي يك موضوع، تنها به يك صورت. 

 آن قرار گيرد كه با  بااليشود. عنوان هر جدول در  هر جدول از شماره، عنوان، سرستونها و متن جدول تشكيل می

در زير متن  يك خط افقی از شماره و عنوان جدا ميشود. سر ستون جدول هم با يك خط افقی از متن جدول جدا و

جدول نيز يك خط افقی ترسيم گردد. در داخل متن جداول، از درج خطوط عمودي و افقی خودداري می شود. براي 

 .و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان ذكر گردد "جدول"درج عنوان، پس از كلمه 

 آن درج شود. براي درج عنوان  نامگذاري شده و عنوان شكل در زير "شكل"ها، نمودارها و تصاوير با واژه  كليه شكل

 .هر شكل، پس از كلمه شكل و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان قيد گردد

 عنوان جداول و شكل ها به صورت راست چين آورده شود. 

 نامه تعيين و محل قرارگيري شماره آنها پس از ارائه  به ترتيب ارائه نتايج آنها در پايان (ها)و شكل (ها)شماره جدول

 .باشد. ضروري است به جداول در داخل متن ارجاع داده شود ذيربط در متن می نتايج

 1%و  5هاي آماري به يكی از روشهاي علمی منعكس شوند. چنانچه محاسبات آماري در سطوح  نتايج و بررسی 

 معنی الفاختدار شده باشند به ترتيب با يك و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتيكه  معنی اختالف%منجر به 

 .مشخص شوند ns عالمتدار نباشد با 

 

 



 عنوان  جدول، منبع  -1-1جدول 

 سال  جمعيت 

20000 1395 

30000 1400 

 

 ها گذاری روابط و فرمول شماره -3-3

هفتمين  مثالهر رابطه يا فرمول در متن پايان نامه، با دو شماره، كه با خط تيرهاي از يكديگر جدا ميشوند، مشخص گردد. 

گذاري در سمت راست رابطه در همان خط  است اين شماره الزمنوشته شود.  ( 7-4)صورت  رابطه يا فرمول در فصل چهارم به

  .نوشته شود

 عنوان -1-2رابطه 

 

 ارجاع درون متنی -4

 التينارجاع به منابع  (251: 1389گيدنز، )به عنوان نمونه  (شماره صفحه/صفحات انتشار:نام خانوادگی مؤلّف، سال )به صورت -

اگر از نويسنده اي در يك سال بيش از يك عنوان كتاب يا مقاله  (Robinson, 2004:15) نيز عيناً همين گونه است. مانند

 . ارجاع داده می شود ( 38الف: 1377زرّين كوب،  )منتشر شده و مورد استفاده قرار گرفته به صورت 

نويسنده يا به چند منبع از چند نويسنده ارجاع داده شود، به صورت هاي زير عمل می اگر در يك جا به چند منبع از يك 

 :شود

 (17: 1367و 14: 1387)شفيعی كدكنی، 

 (16-12: 1398و اسماعيل پور،  14: 1387)شفيعی كدكنی، 



 :در صورتی كه منبع مورد استفاده چند جلدي باشد، شماره جلد بعد از سال تأليف ذكر می شود

 

 منابع  -5

)فارسی و التين جدا تهيه و بايد مجزا  APA 2نامه آورده شود. فهرست منابع فارسی و منابع غيرفارسی بر اساس روش  در آخر پايان

مرتب شوند. فهرست منابع فارسی و به ترتيب حروف الفبا نوشته شوند، ولی پيوسته و پشت سر هم براساس نام نويسنده اول از هم( 

نيز حرف اول نام خانوادگی نويسنده  التينترتيب بر حسب تقدم حروف الفباي فارسی نام خانوادگی نويسنده اول و  بهمنابع غيرفارسی 

 :شود صورت زير تنظيم می اول به
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 اندازه قلم جهت نگارش متن رساله/ پايان نامه -6

 

 حاشیه بندی و فاصله گذاری -7

 نامه  سانتيمتر باشد. اين حاشيه بايد در سرتاسر پايان 5/2و پايين و چپ باالهاي  سانتيمتر، حاشيه 5/3هاي سمت راست  حاشيه

 .رعايت شود

 كردن آنها حاشيه رعايت  ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه باشد، با كوچك ها يا جدول در صورتی كه در برخی موارد اندازه شكل

 .شود می

  سطر باشد 23و حداقل  27تعداد سطرها در هر صفحه حداكثر. 

  سانتيمتر معادل 1فاصله سطرها در تمامی پايان نامه ها برابر Single در Word است. 

 فاصله بين عناوين با متن قبل، يك سطر و با متن بعد فاصله نياز ندارد. 

  و جدول فاصله نياز ندارد (شكل/نقشه)بين عنوان جدول. 



 در وسط صفحه  كامالسانتی متر باشد و  5/1ايپ شده و فاصله آن تا پايين صفحه شماره صفحات اصلی به صورت اعداد فارسی ت

 .قرار گيرد

 توصیه ها  -8

 عنوان پايان نامه مختصر و رسا و به دور از ابهام و كلی گويی باشد 

  تصاوير مورد استفاده در پايان نامه از كيفيت خوبی برخوردار باشد 

   از ارايه مطالب تكراري پرهيز شود االمكانشايسته است پايان نامه حاوي نوآوري هاي دانشجو بوده و حتی 

   واژه ها مطابق مصوبات فرنگستان زبان و ادب فارسی باشد اماليپايان نامه به زبان فارسی و 

   ،روباشد دوصفحه هاي پايان نامه به دليل مسائل زيست محيطی 

  ن نامه بايد تايپ شده و پس از قبولی در جلسه دفاع پايان نامه صحافی شودهنگام دفاع، پايا 

   طالعات پايان نامه را در وب سايت مركز اسناد و پژوهش هاي علمی ايران ثبت و يك نسخ ها ز آن را جهت مدانشجو می بايست

 .ارسال به مركز ذيربط تحويل نمايد

 

 پس از دفاع  -9

يك نسخه از آن دراختيار استاد/ اساتيد راهنما و ( به رنگ سفيد)پس از پذيرش نهايی و اخذ نمره قبولی در جلسه دفاع و صحافی پايان نامه 

مشاورين و يك نسخه از آن را به مركز آموزشی محل تحصيل، يك نسخه به كتابخانه سازمان مركزي و يك نسخه به گروه آموزشی مركز مربوطه، 

 به كتابخانه دانشكده تحويل داده شود.  Pdf وword با فرمت CD خه به گروه علمی سازمان مركزي ويك نس

تكميلی از  تحصيالتمديريت  CD نسخه مربوط به كتابخانه مركزي، مركز اسناد و پژوهش هاي علمی ايران، گروه علمی در سازمان مركزي و

 د.گرد طريق مركز ارسال می

كه  به ترتيب عنوان پايان نامه، نام مؤلف درج شود. به گونه اي (شوند كه صفحه ها به يكديگر متصل می قسمتی)عطف پايان نامه صحافی شده  

 .نامه در قفسه هاي كتابخانه به راحتی قابل جستجو باشد پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعهد نامه اصالت پايان نامه

از پايان نامه خود ..............................ارشد ناپيوسته تخصصی در رشته .............. كه در تاريخ  آموخته مقطع كارشناسیاينجانب ......................دانش 

 .شوم تحت عنوان................................. با كسب نمره..........دفاع نموده ام، بدينوسيله متعهد می

اعم از )ام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از دستاورهاي علمی و پژوهشی ديگران اين پايان نامه حاصل پژوهش انج -1

ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را  استفاده نموده( نامه، كتاب، مقاله و ...... پايان

 م.ا در فهرست مربوط ذكر و درج كرده

در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  باالتر(هم سطح، پايينتر يا )براي دريافت هيچ مدرک تحصيلی قبالاين پايان نامه  -2

  .ارائه نشده است

 برداري اعم از چاپ مقاله، كتاب، ثبت اختراع و.......از اين پايان چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهره -3

 .اقدام خواهم كرد سورهنامه را داشته باشم، با ذكر نام استادان راهنما و مشاور و درج نام دانشگاه 

 سورهپذيرم و همچنين دانشگاه  موارد فوق ثابت شود، عواقب حقوقی ناشی از آن را می خالفچنانچه در هر مقطع زمانی  -4

ادعايی نخواهم ام هيچگونه  صورت ابطال مدرک تحصيلیمجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار كند و در 

  ت.داش

 

 نام و نام خانوادگی 

 تاريخ و امضاء


