
 
 باسمه تعالی

 مراکس تحقیقاتی وها بیمارستان ، هادانشکده Affiliationالگوی کامل وابستگی سازمانی  یا 

 در مقاالت دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 

 
 

 

 

  ّاتستگیدر هقاالت تالیفی خْد اعضای ُیات علوی ّ پژُّطگراى داًطگاٍ علْم پسضکی گیالى تایذ 

 درج ًوایٌذ. استی کَ در جذاّل ًطاى دادٍ ضذٍخْد را تر اساش الگْی یسازهاً

 

  ًَام داًطکذٍ ، تْسظ پژُّطگراى آى گرٍّ، ّ  ًگارش ًام گرٍّ آهْزضی، ًام هرکس تحقیقاتضرّری است ک

 اًجام ضْد.خاظ تَ یک ضیٍْ ُوْارٍ داًطکذٍ ، در هقاالت هختلف  ّ هرکس تحقیقات

 

  فاصلَ الزم استکارکتر تعذ از ُر عالهت کاها، یک. 

 

 در هجالتی کَ در تعذاد درج کلوات در آدرش هحذّیت دارًذ، درج تخص ثاتت ّاتستگی سازهاًی ضرّری است. 

  تصْرت زیر است تصْرت درست درج ضْدّ ، کَ تایذ حتوا" در تواهی هقاالت ّاتستگی سازهاًیتخص ثاتت: 

 Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran :  در مقاالت انگلیسی

 دانشگاه علوم پسشکی گیالن، رشت، ایران              : در مقاالت فارسی

 

 پاسخ به برخی سواالت متداول؟

 است؟ کافی افراد سازمانی وابستگی در تحقیقاتی یا دانشکده مرکس،  گروه نام موارد از یکی درج آیا 

بايد َمًارٌ طبق  ترتیب درج مًارد)ي کىد ذکر را سٍ َر بايد دارد رامًرد  سٍ َر سازماوی يابستگی برای فردی کٍپاسخ: 

 کافیست َمان مًارد را درج کىد. ،شدٌ استمًارد ذکر  از يا دي مًرد يک فقطي اگر يابستٍ بٍ  الگًی ارائٍ شدٌ باشد(
 

 مهم است؟ آموزشی گروه نام و  تحقیقات ترتیب در درج نام مرکس آیا    

اشکالی ودارد يلی َمًارٌ  در يابستگی سازماوی تقدم ي تاخر در درج وام گريٌ ي وام مرکس تحقیقاتی تفايتی ومی کىد. پاسخ:

 .عمل شًدخاص برای َر مرکس تحقیقات بايد بٍ يک شیًٌ 
 

 ؟است به درج نام دانشکده ینیازمستقر باشد آیا  دانشکده در تحقیقاتی مرکس اگر 

 بلٍ. عاليٌ بر وام مرکس تحقیقات، وام داوشکدٌ بايد درج شًد. پاسخ:
 

 ست؟ار در بیمارستان باشد، نیازی به درج نام بیمارستان مستق تحقیقاتی مرکس اگر 

 مرکس تحقیقاتی اجباری ي درج وام بیمارستان غیرضريری است. در چىیه حالتی درج وام پاسخ:

 

 

 2ویرایش 

در   (Affiliation)کشور در وابستگی ساسمانی و در صورت عدم درج کامل و یا صحیح نام گزوه، مزکش تحقیقاتی، دانشکده، دانشگاه، شهز

نواره مقاالت، مقاله مذکور فاقد هزگونه امتیاس در فزآیندهای دفاع اس پایان نامه، ارتقاء، ارسشیابی، رتبه بندی، پاداش و تشویق مقاالت، جش

 .راسی و سایز موارد مزتبط خواهد بود

 



 

 

 

 

 

 مثال:

 ایران، رشت، داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن، داوشکدٌ پسشکیگريٌ آواتًمی، 

Department of Anatomy, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, 

Rasht, Iran 

 

 

 

 

 

 ُا داًطکذٍ در سازهاًی ّاتستگیالگْی 

، رشت گیالن، پسشکی علًم داوشگاٌ پسشکی، داوشکدٌ ،... گريٌ

 ایران

Department of …, School of Medicine, Guilan University of Medical 

Sciences, Rasht, Iran 

داوشکدٌ دودان پسشکی، داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن، گريٌ...، 

 رشت، ایران

Department of …, School of  Dentistry, Guilan University of Medical 

Sciences, Rasht, Iran 

گريٌ...، داوشکدٌ داريسازی، داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن، 

 رشت، ایران

Department of …, School of Pharmacy, Guilan University of Medical 

Sciences, Rasht, Iran 

گريٌ...، داوشکدٌ بهداشت، داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن، رشت، 

 ایران

Department of …, School of Health, Guilan University of Medical 

Sciences, Rasht, Iran 

گريٌ...، داوشکدٌ پرستاری ي مامایی، داوشگاٌ علًم پسشکی 

 رشت، ایرانگیالن، 

Department of …, School of Nursing and Midwifery, Guilan 

University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

گريٌ...، داوشکدٌ پرستاری ي مامایی ي پیراپسشکی، داوشگاٌ علًم 

 ، ایرانرشتپسشکی گیالن، 

Department of …, School of nursing , Midwifery and paramedicine, 

Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

، پردیس بیه الملل اوسلی، داوشگاٌ علًم ...گريٌ ...، داوشکدٌ 

 پسشکی گیالن، رشت، ایران

Department of …, School of  ... , Anzali International Campus, Guilan 

University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

 



 

 

 

 

 ، نیازی به درج گروه آموزشی نیست.خاصی تعلق نداشته باشد گروه آموزشیبه وابستگی سازمانی فردی که در مرکس تحقیقات یک دانشکده مشغول بوده و *

 مثال:

 ایران ،رشت ،گیالن پسشکی علًم داوشگاٌ، پیراپسشکی ، مامایی يداوشکدٌ پرستاری، پسشکی فىايری زیست تحقیقات مرکس

Medical Biotechnology Research Center, School of Nursing, Midwifery and paramedicine,  Guilan 

University of Medical Sciences, Rasht , Iran 

  

 

 تیوارستاى ُاهراکس تحقیقاتی در  آدرش ّاتستگی سازهاًی کاهل الگْی

مرکس تحقیقات...، بیمارستان...، داوشکدٌ....، داوشگاٌ علًم پسشکی گريٌ....، 

 ، ایرانرشتگیالن، 

Department of …, …Research Center, …Hospital, 
School of …,Guilan University of Medical 
Sciences, Rasht, Iran 

 

 :مثال

  یرانا ،رشت، داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن، بیمارستان رازی ،داوشکدٌ پسشکیمرکس تحقیقات اريلًشی،  ،گريٌ وفريلًشی

Department of Nephrology, Urology Research Center, School of Medicine, Razi Hospital, Guilan 

University of Medical Sciences, Rasht, Iran 

 *** تقدم و تاخر در درج نام گروه و نام مرکس تحقیقاتی اشکالی ندارد ولی همواره برای هر مرکس تحقیقات باید به یک شیوه عمل شود.

 *** اگر مرکس تحقیقات در بیمارستان مستقر باشد، درج نام مرکس تحقیقاتی اجباری و درج نام بیمارستان غیر ضروری است.

 

 

 

 ّ در یک گرٍّ آهْزضی داًطکذٍ ُا قر درتهس هراکس تحقیقاتیافراد در  ّاتستگی سازهاًیالگْی کاهل 

داوشکدٌ...، داوشگاٌ علًم پسشکی گیالن،  مرکس تحقیقات...، گريٌ...،

 ، ایرانرشت

Department of …, …Research Center, School of …, 
Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran 



که باید مطابق با الگوی وابستگی سازمانی در جایگاه خود بیمارستان ها دانشکده ها و  های مترادف انگلیسی برای مراکس تحقیقاتی واشه 

 وشته شوند:ن

 

 نام مرکس تحقیقات جلوگیری شوددر  مکرر اتاز تغییر ضروری است که 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالى هدیریت اطالع رسانی پزشکی و هنابع علوی -هعاونت تحقیقات و فناوریواحد علن سنجی 

 کس تحقیقاتامرنام مترادف انگلیسی  کس تحقیقاتانام مر 

 Pediatrics Growth Disorders Research Center هرکس تحقیقات اختالالت رضذ کْدکاى 

 Orthopedic Research Center هرکس تحقیقات ارتْپذی 

 Urology Research Center هرکس تحقیقات ارّلْژی 

 Reproductive Health Research Center هرکس تحقیقات تِذاضت تارّری 

 Research Center of Health and Enviroment تِذاضت ّ هحیظ زیستهرکس تحقیقات  

 Cardiovascular Diseases Research Center  قلة ّ عرّق ُای تیواریهرکس تحقیقات  

 Inflammatory Lung Diseases Research Center التِاتی ریَُای تیواریهرکس تحقیقات  

 Caspian Digestive Diseases Research Center ُای گْارش ّ کثذ کاسپیيهرکس تحقیقات تیواری 

 Gastrointestinal and Liver  Diseases Research Center تحقیقات تیواریِای گْارش ّ کثذ هرکس 

 Cellular and Molecular Research Center هرکس تحقیقات سلْلی هلکْلی 

 Neuroscience Research Center هرکس تحقیقات علْم اعصاب 

 Dental Sciences Research Center پسضکیعلْم دًذاى هرکس تحقیقات 

 Social Determinants of Health Research Center عْاهل اجتواعی هْثر تر سالهتهرکس تحقیقات  

  GI Cancer Screening and Prevention Research Center گْارشُای هرکس تحقیقات غرتالگری ّ پیطگیری از سرطاى  

  Medical Education Research Center هرکس تحقیقات آهْزش پسضکی 

 Anesthesiology Research Center هرکس تحقیقات تیِْضی  

 Skin Diseases Research Center پْستتیواری ُای هرکس تحقیقات  

 Organ Transplantation Research Center هرکس تحقیقات پیًْذ اعضا 

 Rheumatology Research Center  هرکس تحقیقات رّهاتْلْژی 

 Medical Biotechnology Research Center پسضکی فٌاّری زیست هرکس تحقیقات 

 Kavosh Cognitive Behaviour Sciences  and  Addiction Research Center ضٌاختی ّ اعتیاد کاّش -هرکس تحقیقات علْم رفتاری 

 Healthy Heart Research Center سالنهرکس تحقیقات قلة  

 Road Trauma Research Center  هرکس تحقیقات ترّهای جادٍ ای 

 Eye Diseases Research Center چطنتیواری ُای هرکس تحقیقات  

 
 Rhino-sinus Diseases Research Center ّ سیٌْش  تیٌی تیواری ُای  هرکستحقیقات

 Student Research Committee کویتَ تحقیقات داًطجْیی 


