
صحیح وابستگی سازمانی
 اهانهممورد استفاده رد مقاالت و پایان دادکشنه اه و گروههای مختلف دااگشنه رجاء (affiliation)  ردج 

 

 گروه .......، دانشکده ........، دانشگاه رجاء، قزوین، ایران  (:    وابستگی سازمانی در مقاالت)فارسی

Department of …, Faculty of …, Raja University, Qazvin, Iran             )انگلیسی(: مقاالت در وابستگی سازمانی

 

 دانشگاه رجاء، معاونت پژوهشی و فناوری، کتابخانه، مرکز اسناد و اطالع رسانی 

 

 

 انگلیسی فارسی
 

 دانشکده فنی و مهندسی 

 

 

Faculty of engineering  

 

 گروه مهندسی کامپیوتر 
 

 

Department of computer Engineering  

 

 مهندسی نرم افزار کامپیوتررشته 
 

Computer Software Engineering 

 

 شبکه  -مهندسی کامپیوتر رشته 
 

Computer Engineering - Networking 

 

تجارت  –مهندسی فناوری اطالعات رشته 

 الکترونیک 

 

Information Technology Engineering – 

E-Commerce 

 

 گروه مهندسی برق و  الکترونیک 
 

 

Department of Electrical and Electronics 

Engineering  

 

 گروه مهندسی صنایع 
 

 

Department of  Industrial Engineering 

 

 مدیریت مهندسی  –مهندسی صنایع رشته 
 

Industrial Engineering - Engineering 

Management 

 

 سیستم های کالن  –مهندسی صنایع رشته 
 

Industrial Engineering - Large Systems 

 

 گروه مهندسی عمران و معماری 
 

 

Department of Civil Engineering and 

Architecture 
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 مهندسی معماری رشته 
 

Architectural Engineering 

 

 

 انگلیسی فارسی

 

 دانشکده علوم اجتماعی

 

 

 
Faculty of  social science 

 

 گروه حسابداری 

 

 
Department of  Accounting 

 Auditing حسابرسی رشته 

 Accounting Management حسابداری مدیریت رشته 

  Accounting حسابداریرشته  

 

 گروه اقتصاد
 

Department of  Economy 

 

 اقتصاد شهری  –علوم اقتصادی رشته 

 

 

Economical Science - urban economy 
 

 

 گروه تربیت بدنی 

 

 

 

Department of  Physical Education 

 –آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی رشته 

 حرکات اصالحی 

Exercise Pathology and Corrective 

Exercises - Corrective Exercises 
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 –آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی رشته 

 امدادگری ورزشی 

Exercise Pathology and Corrective 

Exercises - Sports Relief 

 تغذیه ورزشی  –فیزیولوژی ورزشی رشته 

 

Sport Physiology - Sport Nutrition 

 

 

 انگلیسی فارسی

 

 دانشکده علوم انسانی 

 

 
Faculty of Humanities 

 

 گروه مدیریت 

 

 
Department of  Management 

 

 

 مدیریت فناوری اطالعات رشته  

 

 
IT management 

 

 

 تحقیق در عملیات  –مدیریت صنعتی رشته 

 

 
Industrial Management - Operations 

Research 

 

 تولید و عملیات  –مدیریت صنعتی رشته 

 

 
Industrial Management - Production and 

Operations 
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ابق ها مطنامهدانشکده ها و گروهها و رشته ها در صفحه عنوان پایان و کامل نام صحیح و استفاده از رعایت الزم به ذکر است

شجو باشد و دانهایی که خارج از چارچوب فوق باشد معذور مینامهباشد. کتابخانه از پذیرفتن پایانمی اجباریجداول فوق 

 ملزم به رعایت دقیق آنها می باشد.

 دانشگاه رجاء                                                                                                                       

 معاونت پژوهشی و فناوری                                                                                                                          

 کتابخانه، مرکز اسناد و اطالع رسانی                                                                                                                      


