دادکشنه علوم زپشکی اسداباد
تح
معاونت قیقات و فناوری

نحوه آدرس دهی ( )affiliationدر مقاالت
برخی از دانشجججان و ح قیننجه اخ اخم ن را و ه به به نشوهق قنووه ح وق قنووه قی اردازندر ده دانشجججشوا مو ده قن
دکتری اخ دفوع از او و نوقه ح و اخ اخم  2ن را قنووه اس از اناوم او و نوقه ده قن

اهشجججد نجوز به وق قنووه قی

بو شدر بو ن ه به ا ه قنظنه که مر دان ششوا برای خند فرقخ ق شخ صی ده ر جب نن سندگو ح و نشوهق حاب ستشی دان ششومی
(آدهس دانششومی) داهند بو د ا ه ق لب م جشه قد نظر نن سندا قراه گجرد که نشوهق افجلجشه خند ها ق ئنه طبق خناسته
دانششوا صنهت دمد ح ده غجر ا ه صنهت ن را ح و اقتجوز الزم ها کسب نخنامد ن ندر
جنبه دانشگاهی
ا ه اقر بو ن ه به ا نکه دانشججشوا مو ح قراکع مل ی به دنبوا اخم ه به موی بر ر دانشججشومی مسججتند قوبل ن جه اسججخ ح اگر
حاب ستشی دان ششومی به ده ستی دهج نشردد قنووه قنهد نظر ده ز ر قا نمه قنوالت آ دان ششوا قراه نشرفته ح وق قنووه برای
دانششوا بی فو دا بندا اسخر
جنبه فردی
از طرفی افجلج شه علق گرفته به مر نن سندا سبب قجشردد و نن سندگو بو کد شر به ا شتبوا گرفته ن شنند ح بتنا
قجو نن سندگو ا اود ن ند ح اگر ا ه حابستشی ن ی بند قشوباخ ده نوم نن سندگو

و عی

و ع نشوهق قنوالت نسط نن سندگو ها

از بجه قی بردر
م نقو اخ اخم فرقخ دهسخ حابستشی دانششومی قی بو سخ به سو خ خند دانششوا و قرکع اژحمشی قرا عه ن ند حوی هاا
موی سودا ری نجع ح ند داهد و اگر از هاا قبلی نتنانستجد ا ها بجوبجد از آناو استفودا ن و جد به مننا قسوا قجتنانجد از قنوالت
وق شدا نسط مم دانششومی موی خند اخ وفته ا ه فرقخ استفودا ن و جد ح و ده سودا ر ه هاا از استود هامن وی خند
فرقخ قنهد نظر ها ده وفخ ن و جدر
فرقخ کلی نشوهق افجلج شه ده وق قنوالت م نقو به صنهت ز ر قی بو شد حوی باتر ا سخ حت و ابتدا اجش از وق قنووه حت و
بو حاحد اژحمش دانششوا م ومنشی موی الزم صنهت گجردر
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فرمت افیلیشن
برای ادهس دمی بو د ابتدا نوم گرحا آقنزشی و قرکع ،سپس نوم دانشکدا  ،نوم شار ح ده آخر نوم کشنه ننشته شندر


گرحا آقنز شی و قرکع قی ناند بج وه ستو  ،قرکع بادا شخ ،آزقو ششوا قرکعی ح مر قرکع د شر حاب سته به دان شکدا
بوشدر نن سندگو قنوالت بو د نوم فوهسی ح اگر قنووه به ال جه قی بوشد نوم ال جه قرکع ها بنن سندر



نوم دانشججکدا به فوهسججین دانشججکدا ملنم اعشججکی اسججدابود ح به انشلجسججین Asadabad school of medical
science

قثوان حاحد اژحم شی که ن ن سندگو قنووه ده آ حاحد ق شغنا قی بو شند آزقو ششوا بج وه ستو ا کس قی بو شد ر برای
ادهس دمی ده قنووه به صنهت فوهسی ح انشلجسی بو د به ا ه صنهت ننشخن
فوهسین بج وهستو ا کس ،دانشکدا ملنم اعشکی اسد ابود ،اسدآبود ،ا را
به انشلجسینX hospital, Asadabad school of medical science, Asadabad, Iran

