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 هاي رساله و ارشد يکارشناس هاي نامه انيپا نيتدو و نگارش نحوه نامه نييآ
  دکتري

 
 و ميحاضر تنظ نامه نييان آيدانشجو هاي رساله و ها نامه انيپا سازي کساني و نيب شتريب يهماهنگ منظور به

  .است يالزام يليتحص هاي رشته هيکل انيبراي دانشجو آن موارد ت يرعا
  :ظاهري مشخصات :الف
  شود. ينيحروف چ و پيتا )wordورد( برنامه با ستيبا يم رساله اي نامه انيپا مندرجات و مطالب هي.کل١ 
  شود. پيتا )A4٢١ (٢٩/٧× کاغذ روي ان نامهيپا. ٢
و بر اساس  کوب نقره اي کوب زر شکل به جلد روي مندرجات و شود انتخاب نگوريگال نوع از نامه انيپا .جلد٣

  ان نامه آمده است، آماده شود.يپا يهادر بخش فرم يال جداگانهيرنگ مصوب هر رشته که در فا
  :جلد پشت تبصره 

 يفارس زبان به که جلد روي مندرجات بر عالوه شود پيتا يفارس ريغ زبان به رساله اي نامه انيپا متن چنانچه
  شود. کوب نقره اي طالکوب زين جلد پشت در نظر مورد متن زبان به مندرجات هيکل است الزم است

 :جلد روي شرح :ب
  است. گرفته قرار نامه نييآ انتهاي در جلد روي از اي نمونه شتريب ييراهنما منظور به
رد يگ قرار چپ سمت متر)در يسانت ٤ طول و متر يسانت ٣ عرض ابعاد در حًاي( ترجياسالم آزاد دانشگاه . آرم١

  .باشد متر يسانت ٥/١  چپ سمت و باال از آن ييابتدا لبه فاصله کهيبطور
   .رديگ قرار صفحه وسط در واحد نيشابور ياسالم آزاد دانشگاه. عبارت "٢
 .رديگ قرار صفحه وسط در يآموزش گروه نام و دانشکده نام .٣
 صفحه وسطرشته ..." يا "رساله دکتري..."و  رشته در ارشد يکارشناس درجه افتيدر براي نامه انيپا. عبارت "٤

 .رديگ قرار
  )يليتحص شيگرا نامش" (ي. کلمه "گرا٥
 عنوان  کلمه .٦
 نامه انيپا عنوان. ٧
   راهنما استادان اي استاد عبارت " .٨
 راهنما استاد نام .٩

  .مشاور استادان اي استادعبارت " .١٠
 مشاور استادان اي استاد نام .١١
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 " نگارش کلمه " ١٢
 نگارنده نام ١٣
 )شود نوشته شده دفاع نامه انيپا که يسال و فصلسال(  ١٤
 )باشد جلد کي از شيب نامه انيپا که يصورت در(......جلد .١٥
 آورده نگارنده نام و نامه انيپا عنوان کوب نقره اي زرکوب صورت به زين )عطفنامه ( انيپا جلد کناري لبه در. ١٦

  .شود
 نامه انيپا هاي بخش .ج
  :است ريز بخشهاي شامل نامه انيپا

 ان نامه ( به صورت زرکوب)يجلد پا يرو 
 م (صفحه "الف")يبسم اهللا الرحمن الرح 
 پژوهش (صفحه "ب") يمنشور اخالق 
 ان نامه (صفحه "ج")يفرم اصالت پا 
 (صفحه "د") يجلد به زبان فارس يطرح رو 
 م شود )يک صفحه تنظي(صفحه "ه" حداکثر در  يسپاسگزار 
 ١(ادامه حروف ابجد  )ک صفحه تجاوز کنديد از يقسمت نبان يم به (صفحه"و"مطالب ايتقد ( 
 است يزامال يسيو انگل يده فارسيدر چکها هژد وايآوردن کل،ک صفحه يکلمه در  ٢٥٠کثر احدده (يچک( 
 ر گرفته است ن نامه قراييآ ياز فهرست مطالب انتها ينمونه اشتر يب ييمنظور راهنما (بهفهرست مطالب

ر مجموعه يکه ز ين فرعين خود متن باشد .در فهرست مطالب عناوين عناويد عين فهرست مطالب بايعناو
 رند .يگ يپس از آنها قرار م يهستند ،با تورفتگ ين اصليعناو

 ( در صورت وجود)فهرست جدول ها 
  فهرست نمودارها (در صورت وجود( 
 ( در صورت وجود) فهرست شکل ها 
 ( در صورت وجود) فهرست نقشه ها 
 خورد ي"م١که شماره " ين صفحه اصلياول شامل (ان نامهيفصول پا( 

o ه ها )يفرض–اهداف -قيتحق ت و ضرورتياهم-ان مسئلهيب–ق (مقدمه يات تحقيفصل اول :کل  
o ق ينه تحقيق و پبشيات تحقيبر ادب يفصل دوم :مرور  
o قيتحق يفصل سوم :روش اجرا  
o افته ها)يل داده ها (يه و تحليفصل چهارم :تجز  

                                                             
 ابجد ،هوز،حطی،کلمن،سعفص،قرشت،ثخذ،ضظغ    پایان  هایی که متن آنها غیر فارسی می باشد شماره گذاري صفحات اولیه  ١

I – II – III – IV – V – VI ) یآن با حروف روم رد(یگ یانجام م   
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o شنهادات   يو پ يريجه گيفصل پنجم :نت 
  )گذاري شماره (ادامهيفارس منابع فهرست 
 )گذاري شماره ادامه( يفارس ريغ منابع فهرست           
)گذاري شماره ادامه) (وجود درصورت(ها وستيوپ ضمائم           
)گذاري شماره ادامه) (وجود درصورت( هينما           
) گذاري شماره ادامه( يسيانگل دهيچک            
   يسيانگل زبان به جلد روي طرح            

  است ) ير فارسيکه متن آنها غ ييان نامه هايپا يسيان نامه (بصورت زرکوب انگليپشت جلد پا
  يکل اطالعات :د   

 سطر هر طول ياصل صفحات در شوند پيتا هيحاش اي سرفصل بدون ساده، صورت به ستيبا يم ياصل . صفحات١
 فاصله .شود گرفته نظر در ( single )تک صورت به و متر يسانت کي گريکدي از سطرها فاصله و متر يسانت ١٦
 يسانت ٣ نييپا و باال هاي لبه از متر يسانت ٢ چپ سمت لبه از متر، يسانت ٣ راست سمت لبه از نامه انيپا متن
 رد)يگ قرار صفحه وسط در کامال و متر يسانت ٥/١ صفحه نييپا تا صفحه شماره شود(فاصله گرفته نظر در متر

 و کوچک مخصوص هاي يفتوکپ قيطر از را آن دينکن استفاده نامه انيپا در بزرگ صفحات از امکان حد در . ٢
 نزند رونيب صفحات از که ديينما تا طوري را آن اجبار صورت در ديينما استاندارد

 از متر، يسانت ٢ راست سمت لبه از نامه انيپا متن فاصله شود يم پيتا يخارج زبان به که ييها متن براي. ٣
 يسانت ١/٥صفحه نييپا از نيالت صورت به صفحه شماره ضمنًا .شود( گرفته نظر در متر يسانت ٣ چپ سمت لبه
 رد)يگ قرار صفحه وسط در کامال و متر
 گرفته نظر در ١٢ لوتوس زين ها يپاورق و توپر ١٤ لوتوس نيعناو و ١٤ نازك لوتوس نامه انيپا متن قلم نوع

  .شوند نوشته ١١ نازك لوتوس قلم با ...... و نمودارها ها، شکل ها، جدول نيعناو .شود
 ياضينوشته شود عالئم ر ٩س و توان انها با لوتوس نازک ين انديباشد و هم چن يم Times12حروف معادالت 

  نوشته شود Math11با  يونانيو 
 :ها موضوع گذاري شماره

 .گردد ميتقس بخش چند به است ممکن زين فصل هر .است فصل چند معموًال نامه انيپا ياصل هاي . موضوع٤
 از رهيت خط با که شماره دو با فصل هر هاي بخش از کيهر .شود شروع پنجم خط از ديبا فصل هر اول صفحه

 بيترت شماره چپ سمت عدد و فصل شماره انگريب راست سمت عدد .گردد يم مشخص اند شده جدا گريکدي
ر بخش در سمت چپ شماره يشماره هر ز باشد، ربخشيز داراي بخش هر که يصورت در .است نظر مورد بخش

 .دوم فصل سوم بخشر بخش  چهارم از بخش سوم فصل دوم يز يعني ٢-٣-٤رد مثال يگ يمذکور قرار م
 :ها نقشه و نمودارها ها، جدول ها، شکل گذاري شماره . ٥
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فصل سوم به  در شکل نيدهم مثًال .است يقبل روال مانند ها نقشه و نمودارها ها، جدول ها، شکل گذاري شماره
 شود  ي)نوشته م١٠-٣صورت (شکل 

 :ها فرمول و روابط گذاري . شماره٦
 .گردد يم مشخص شوند يم جدا گريکدي از فاصله خط با که شماره دو با نامه انيپا متن در رابطه هر

ن رابطه در فصل يهشتم مثًال .است نظر مورد رابطه شماره چپ، سمت عدد و فصل شماره انگريب راست سمت عدد
 شود . ي)نوشته م٨-٦ششم به صورت (

 ذکر جدول باالي در که جداول جز به عنوانها .باشند اسيمق داراي و واضح ديبا جداول و نمودارها ني. عناو٧
 .شود يم ذکر نييپا در .....و عکس نمودار، شامل يمابق شود،يم
 در را خود نامه انيپا دارد اجازه دانشجو کند، تجاوز صفحه ٦٠٠ از نامه انيپا صفحات تعداد که يصورت در . ٨
 .دينما ارائه مجزا جلد دو
 :مآخذ و منابع . ٩

 .باشد يم الفبا بيترت به رساله اي نامه انيپا انتهاي در منابع فهرست نوشتن بيترت
 بيترت به يفارس ريغ منابع سپس و شود نوشته يفارس الفباي بيترت به يفارس منابع فهرست ابتدا

  .گردد گذاري شماره منابع شود نوشته زبان آن مربوط الفباي
 :ها نامه انيپا يسينو ارجاع و استناد نامه وهيش

 يکارشناس هاي نامه انيپا و مقاالت :سندگانينو براي نگارش راهنماي کتاب به وهيش نيا با کامل ييآشنا براي
  )ديينما رجوع (زيتبر دانشگاه انتشارات )يحيتسب نيغالمحس ترجمه ان،يتراب .ل.تيک فيتال دکتري و ارشد

Kate L. Turabian A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations 
Revised by Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, and University of 
Chicago Press Editorial Staff Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing      

  کتابها به استناد وهيش
 جلدي کي کتاب  
 شکل ، دهيرس چاپ به تهران در ١٣٨٤ سال در که دانش نگاه انتشارات يتهران رضا فيتال يمال تيريمد :مثال

 بدون سندهينو يخانوادگ نام فقط دآورندگانيپد نام نوشتن در{ )١٣٨٤،٥١ ين( تهرا: متن داخل در ارجاع نوشتن
 بعد و کتاب نشر خيتار فاصله کي با يعالمت چيه بدون آن از بعد .ميسينو يم ... و آقا مهندس، دکتر مانند القاب

  م}يکن ينم استفاده صفحه برايpا يعالمت ص  از ميسينو يم را استناد مورد صفحه رگوليو کي با خيتار از
.  يديو نکات کل ميمفاه درس، شرح :يمال تيريمد .( ١٣٨٤ ) .رضا ،يتهران :منابع فهرست در آن نوشتن شکل

  م}يکن يمunderlineتهران:نگاه دانش {
 يکتاب چند جلد  
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 آزاد دانشگاه .:تهران .احقر يقدس ي ترجمه .يدرس ي برنامه مسائل و اصول ،يمبان / نيارنشتا سن الن :مثال
 ١٣٨٤ قات،يتحق و علوم واحد ،ياسالم

 مارهش آن يمتن درون ارجاع در جلدي چند کتاب براي ){١٣٨٤،٢:٥١ ني(ارنشتا متن داخل در ارجاع شکل 
 ٢ جلد يعني مثال نيا در .ميسينو يم را صفحه شماره کولن، کي از بعد و نوشته عددي بصورت را کتاب جلد

  }٥١ صفحه
 يبرنامه مسائل و اصول ،يمبان . ١٣٨٤ .نزيهانک يپ سيفرانس و .سن الن ن،يارنشتا :منابع فهرست در ارجاع شکل
  قات.يتحق و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه :تهران .احقر يقدس ي ترجمه .يدرس

 سندهينو سه اي دو با کتاب  
 يقدس ي ترجمه .يدرس ي برنامه مسائل و اصول ،يمبان /نزيهانک يپ سيفرانس و نيارنشتا سن الن :مثال

  .١٣٨٤ قات،يتحق و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه :تهران .احقر .
 يخانوادگ نام باشد داشته سندهينو دو کتاب {اگر )١٣٨٤ نزيهانک و نيارنشتا :( متن داخل در ارجاع شکل

 و حرف با را سوم سندهينو و رگوليو با را دوم و اول سندهينو باشد سندهينو سه اگر و ميسينو يم را ها سندهينو
  م}يکن يم جدا

 برنامه مسائل و اصول ،يمبان . ١٣٨٤ .نزيهانک يپ سيفرانس و .سن الن ن،يارنشتا :منابع فهرست در ارجاع شکل
 .قاتيتحق و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه :تهران .احقر يقدس ي ترجمه .يدرس ي

  م}يسيبنو مقلوب بصورت ستين الزم را سوم و دو سندگانينو {نام
  سندهينو سه از شيب با کتاب

 .ميينما يم استفاده گرانيد و واژه از آن از بعد و نوشته را اول سندهينو اسم موارد نگونهيا در
 :تهران ..احقر يقدس ي ترجمه .يدرس ي برنامه مسائل و اصول ،يگران}/مبانين {وديارنشتا سن الن :مثال

  ١٣٨٤ قات،يتحق و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه
  )١٣٨٤،٢:٥١ گرانيد و نيمتن (ارنشتا داخل در ارجاع شکل  

 .يدرس ي برنامه مسائل و اصول ،يمبان  ١٣٨٤ گران}.يو{د .سن الن ن،يارنشتا :منابع فهرست در ارجاع شکل
  قاتيتحق و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه :تهران .احقر يقدس ي ترجمه
 سندهينو بدون کتاب  
 ١٣٨٤.قات،يتحق و علوم واحد ،ياسالم آزاد دانشگاه :تهران .يدرس ي برنامه مسائل و اصول ،يمبان :مثال
 )١٣٨٤،٢:٥١ يدرس زيير برنامه و اصول يمبان:(( متن داخل در ارجاع شکل
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 آزاد دانشگاه :تهران .يدرس ي برنامه مسائل و اصول ،يمبان .------ :( ١٣٨٤ ) .منابع فهرست در ارجاع شکل
 اسم جاي به رهيت خط چند از ستين مشخص دآوريپد نام که مواردي در{ .قاتيتحق و علوم واحد ،ياسالم

 }شود يم استفاده سندهينو
 اتينشر مقاالت به استناد وهيش

 فاطمه/رشته نيا در يسيانگل زبان گاهيجا رامونيپ يرسان اطالع و کتابداري رشته انيدانشجو از ينظرسنج :١ مثال
 ٤,١٣٨١ شماره ،٥ دوره ،يرسان اطالع و کتابداري فصلنامه فرد، ذاکري

 )١٣٨١،٥،فرد ذاکري( :متن داخل در ارجاع شکل 
 يرساناطالع .و کتابداري رشته انيدانشجو از يسنج نظر . ١٣٨١ .فاطمه فرد، ذاکري :منابع فهرست در ارجاع شکل

 ٤ شماره ،٥ دوره .يرسان اطالع و کتابداري .رشته نيا در يسيانگل زبان گاهيجا رامونيپ
 هينما مجله ان،يعبداله ديحم ترجمه يبل باب /محتوي ليتحل براي مناسب قاتيتحق و محتوي ليتحل :٢ مثال

 ١٦ شماره پژوهش،
 }ميکنيم نظر صرف انتشار خيتار نوشتن از نباشد معلوم مقاله نشر خيتار اگر){٥ ،يِبل:( متن داخل در اعارج شکل
 ي ترجمه ..محتوي ليتحل براي مناسب قاتيتحق و محتوي ليتحل .باب ،يِبل :منابع فهرست در ارجاع شکل

 ١٦ شماره .پژوهش هينما .انيعبداله ديحم
 .ا ي"همان"اصطالح از استفاده است، شده استناد منبع کي به متناوب بطور که مواردي در ديباش داشته توجه

Ibidشود يم نوشته زين آن پرانتز داخل حالت تکرار دفعات تعداد به است غلط.  
 :ها نامه انيپا به استناد وهيش

 مشاوره به زي،يرعزيپ اکبر يعل -.سهيو زهرا /شيک آزاد منطقه در گردشگري يطيمح ستيز تيريمد :مثال
 دانشکده قات،يتحق .و علوم واحد .ياسالم آزاد ارشد(دانشگاه يکارشناس -.يعمران يقاسمعل و ييلقا يحسنعل

 ١٣٧٨ ؛ ست)کيز طيمح تيريمد رشته ست،يز طيمح تيريمد گروه ست،يز طيمح
 )١٣٨٧ ،٥سهيمتن:((و داخل در ارجاع شکل 

 نامهنايپا .شيک آزاد منطقه در گردشگري يطيمح ستيز تيريمد .( ١٣٨٧ ) .زهرا سه،يو :منابع فهرست در ارجاع
 .قاتيتحق و علوم واحد ياسالم آزاد دانشگاه .ستيز طيمح دانشکده .ستيز طيمح تيريمد ارشد يکارشناس

 :يکيالکترون منابع به استناد وهيش
هرکدام  يانتها در يول است يچاپ منابع بمانند يکتابشناخت اطالعات درج نظر از يکيالکترن منابع به ارجاع براي
 آن داخل پرانتز ذکر شود  ينترنتياURLز يدر شبکه و نخ مشاهده ي،تار

 :يليتحو فشرده لوح اتيمحتو
 اطالعات؛ بانک ساختار فرم .١
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 نامه؛ انيپا دهيچک ارائه فرم .٢
  .)باشد نامه انيپا هاي قسمت هيکل شامل که (لوتوس فونت با نامه انيپاwordورد  ليفا . ٣
  لوتوس؛ فونت با نامه انيپا pdfليفا . ٤
 .جداول، مطالب (فهرست فهرست عنوان، صفحه شامل لوتوس فونت با نامه انيپا دهيبرگز صفحاتpdfل ي. فا٥
 و يسيانگل دهيچک ن،يالت و يفارس ماخذ و منابع فهرست ،يفارس دهيچک ست)،ين الزم ... و شکل نمودار، ليفا

 ؛يسيانگل عنوان صفحه
 هاي بخش ارائه از و گردد ارائه ليفا کي قالب در نامه انيپا مطالب کل٦-٣ موارد در که است حيتوض به الزم

  گردد. خودداري دًاياک مجزا هاي ليفا  در نامه انيپا
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 ياسالم آزاد دانشگاه
 شابورين واحد

  ...................... ،گروه................... دانشکده
  )Ph.dرشته ..............( يرساله دکتر

 ...................(M.Sc) رشته در ارشد يکارشناس درجه افتيدر براي نامه انيپا
 ....................:شيگرا

 :عنوان
.................................................................. 

 :راهنما استادان اي راهنما استاد
 ........................دکتر

 :مشاور استادان اي مشاور استاد
 .........................دکتر

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

 ١٣٩٠ تابستان
 ......... جلد

از یش نداشت نیاگر رشته گرا
ست که نوشته شود ین  

بعد از عبارت دکتر ابتدا نام 
کوچک به صورت کامل و سپس 

استاد نوشته شود  ینام خانوادگ  

ا رسالھ یان نامھ یکھ پایدر صورت
ک جلد باشد یش از یب  

ان یالزم است دانشجو
ارشد  يکارشناسمقطع 

حقوق و  يدانشکده ھا
،ھنر و  ياسیعلوم س

و  ي،علوم انسان يمعمار
ات و ی،الھ ياجتماع
ت و اقتصاد یریفلسفھ،مد

ان نامھ بھ یجلد پا يبرو
"از M.Scواژه " يجا

" استفاده M.Aواژه "
 ند ینما

جلد  ينمونھ طرح رو  
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 ياسالم آزاد دانشگاه
 شابورين واحد

  
 نامه انيپا اي رساله اصالت تعهدنامه

 يتخصص دکتري / اي حرفه دکتراي/وستهيناپ ارشد يکارشناس مقطع آموخته دانش ……………… نجانبيا
 " عنوان تحت خود رساله / نامه انيپا از ......... خيتار در که …………….. رشته در /

......................................... "  :شوم يمتعهدم لهينوسيبد ام نموده دفاع ............. ودرجه ....... نمره کسب با 
 دستاوردهاي از که مواردي ودر بوده نجانبيا توسط شده انجام وپژوهش قيتحق حاصل رساله / نامه انيپا ني. ا١

 نام موجود، هيورو ضوابط مطابق ام، نموده استفاده ) و... مقاله کتاب، نامه، انيپا از گران (اعميد يوپژوهش يعلم
 .ام کرده درج و ذکر مربوطه درفهرست را آن مشخصات ريوسا استفاده مورد منبع

"قبال رساله / نامه انيپا نيا . ٢  هااهدانشگ ريباالتر)درسا ايتر نيپائ سطح، هم (يليتحص مدرك چيه افتيدر براي 
 .است نشده ارائه يعال آموزش مؤسسات و
 از ... و اختراع ثبت کتاب، چاپ از اعم برداري بهره هرگونه و دهااستف قصد ل،يتحص از فراغت از بعد چنانچه . ٣
 .مينما اخذ را مربوطه مجوزهاي واحد يپژوهش معاونت حوزه از باشم، داشته نامه انيپا نيا

 يدانشگاه واحد و رميپذ يم را ازآن يناش عواقب شود، ثابت فوق موارد خالف يزمان مقطع هر در چنانچه . ٤
 ييادعا گونه چيه ام يليتحص مدرك ابطال درصورت و نموده رفتار ومقررات ضوابط مطابق نجانبيا با است مجاز

 .داشت نخواهم
 :يخانوادگ ونام نام

............................ 
 :امضاء و خيتار
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  يمعاونت پژوهش و فن آور

  به نام خدا

  منشور اخالق پژوهش
  
به منظور پاس  ن که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان وياز خداوند سبحان و اعتقاد به ا ياريبا 

ان و يما دانشجو يفرهنگ و تمدن بشر يگاه دانشگاه در اعتاليت  جايداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهم
  يوت علميه ياعضا

مد نظر قرار دارد و از آن  يپژوهش يت هاير را در انجام فعاليم اصول زيگرد يمتعهد م يدانشگاه آزاد اسالم يواحدها
  م :ينکن يتخط

  قتيحق ياز هرگونه پنهان ساز يبه ان در دور يوفادارقت  ويحق ييجو يپ يي:تالش در راستا ييقت جوياصل حق-١
ر صاحبان يوان ونبا ت)و سايدگان (انسان ،حيت  کامل حقوق پزوهشگران و پزوهيت حقوق :التزام به رعاياصل رعا -٢

  حق
  ه همکاران پژوهشيدانشگاه و کل يو معنو يمادت کامل حقوق ي:تعهد به رعا يو معنو يت مادياصل مالک-٢
  ه مراحل پژوهشيشبرد و توسعه کشور در کليو در نظر داشتن پ يت مصالح ملي:تعهد به رعا ياصل منافع مل-٣
زات و منابع يو حفاظت از اموال ،تجه ير علميغ يت انصاف و امانت :تعهد به اجتناب از هرگونه جانب دارياصل رعا-٥

  اريدر اخت
مرتبط  يه افراد و نهادهاي، سازمان ها و کشور و کلاسرار و اطالعات محرمانه افراد  انت اي:تعهد به ص ياصل رازدار -٦

  قيبا تحق
از هرگونه  يت جانب نقد و خودداريقات و رعايمها و حرمت ها در انجام تحقيت حرياصل احترام :تعهد به رعا -٧

  يحرمت شکن
 يراز موارديان به غيو دانشجو يقات وانتقال آن به همکاران علميج تحقيدانش واشاعه نتاج :تعهد به رواج ياصل ترو -٨

  دارد يکه منع قانون
که حوزه علم و  يو اهالم موضع نسبت به کسان ير حرفه اياز هرگونه رفتار غ يياصل برائت: التزام به برائت جو -٩

  نديآال يم ير علميغ يپژوهش را به شائبه ها


