
 :مقاالت در (affiliation) دهی  آدرس نحوه
در مقطع  جهت دفاع از پایان نامه   از طرفیمی پردازند. آن برخی از دانشجویان و محققین جهت اخذ نمره یا رتبه به نگارش مقاله و چاپ 

فرمت  نشگاه که هر دا نیاز به چاپ مقاله می باشد. با توجه به این، نمره مقاله پس از انجام پایان نامه در مقطع ارشد ۲و یا جهت اخذ دکتری 
مد نظر نویسنده قرار باید این مطلب  گیرد،می در نظر آنان دانشگاهی و وابستگی علمی را برای نویسندگان به منظور شناسه مشخصی 
 .ددر غیر این صورت نمره و یا امتیاز الزم را کسب نخواهد نمو  کند چرا که نگارش دقیقا منطبق بر فرمت مذکورافیلیشن خود را گیرد که 

 دانشگاهی  جنبه

  وابستگی اگر و است توجیه قابل  این امر با توجه به اینکه دانشگاه ها و مراکز علمی به دنبال اخذ رتبه های برتر دانشگاهی هستند

ده بوده فای  بی دانشگاه برای مقاله چاپ و نگرفته قرار دانشگاه آن مقاالت مجموعه زیر در نظر مورد مقاله نگردد درج درستی به دانشگاهی
 .است
 فردی جنبه

ن  از طرفی افیلیشن تعلق گرفته به هر نویسنده سبب میگردد تا نویسندگان با یکدیگر به اشتباه گرفته نشوند و بتوان تمایزی میان نویسندگا
 . ایجاد نمود

  اخذ فرمت درست وابستگی دانشگاهی 

  ساده های راه ولی نمود مراجعه پژوهشی مرکز یا دانشگاه خود سایت به بایست می عموما جهت اخذ فرمت درست وابستگی دانشگاهی 

  هم  توسط شده چاپ  مقاالت  از میتوانید الث م عنوان به .نمایید استفاده آنها از بیابید  را ان نتوانستید قبلی راه از اگر تا دارد وجود نیز تری
 .نشگاهی های خود جهت یافتن این فرمت استفاده نمایید و یا در ساده ترین راه از استاد راهنمای خود فرمت مورد نظر را دریافت نماییددا

دانشگاه   با واحد پژوهشپیش از چاپ مقاله ابتدا فرمت کلی نگارش افیلیشن در چاپ مقاالت عموما به صورت زیر می باشد ولی بهتر است 
 .هماهنگی های الزم صورت گیرد

 افیلیشن  فرمت
 .شود درج  برای ادرس دهی باید ابتدا نام گروه آموزشی یا مرکز، سپس نام دانشکده ، نام شهر و در آخر نام کشور 

دانشکده باشد. نویسندگان  گروه آموزشی یا مرکز می تواند بیمارستان، مرکز بهداشت، آزمایشگاه مرکزی و هر مرکز دیگر وابسته به 

 .مقاالت باید نام فارسی و اگر مقاله به التین می باشد نام التین مرکز را بنویسند

 :Asadabad school of medical sciences به انگلیسی و نام دانشکده به فارسی: دانشکده علوم پزشکی اسداباد
 

می باشند آزمایشگاه بیمارستان ایکس می باشد . برای ادرس دهی در مقاله به مثال: واحد پژوهشی که نویسندگان مقاله در آن واحد مشغول 
 :نوشت  صورت این به باید  صورت فارسی و انگلیسی

 .فارسی: بیمارستان ایکس، دانشکده علوم پزشکی اسد اباد، اسدآباد، ایران
 :  X hospital, Asadabad school of medical sciences, Asadabad, Iranبه انگلیسی

 


