
 

 نحوه نگارش وابستگی سازمانی در تولیدات و انتشارات علمی
 

داد و تفاهم نامه ای فی ما بین دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی منعقد گردد، سقف اعتبار تحقیقاتی تفویض شده چنانچه قرار 

 .قابل افزایش استمیلیون ریال  011میلیون ریال به  011به دانشکده ها از 

 .ملغی می گردد 7-0بند  01/00/20دستورالعمل مربوط به پایان نامه های ارشد و دوره دکتری مورخ  

 .در حوزه امور هیئت علمی، درج آدرس مقاله به مرکز تحقیقاتی، منعی برای ترفیع ساالنه و ارتقاء رتبه نخواهد بود 

 

 صحیح مقاالت با همکاری گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی  (Affilation)درج آدرس سازمانی  .1

 اول:روش افیلیشن 

 ، پژوهشکده/ پژوهشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران0، دانشکده0مرکز تحقیقاتی، گروه -

 )به دو حالت زیر ادرس دهی همزمان انجام میشود(دوم: روش افیلیشن 

 پژوهشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران مرکز تحقیقاتی،  پژوهشکده/ -

 دانشکده، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران بیمارستان، گروه،  -

 ذکر مرکز تحقیقاتی متعدد:

اگر فرد همزمان دارای دو افیلیشن از دو مرکز تحقیقاتی باشد، از آنجا که هر دو مرکز ارزشیابی می شوند در صورتی که به هر 

 به اولین آدرس امتیاز تعلق می گیرد. فقطدو شکل ذیل نوشته شوند 

 اول:  روش افیلیشن

، گروه، دانشکده، پژوهشکده/ پژوهشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 0، مرکز تحقیقات شماره 0مرکز تحقیقات شماره  -

 ایران 

 دوم: روش افلیشن 

 ، گروه، دانشکده، پژوهشکده/پژوهشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران0مرکز تحقیقات شماره  -

 گروه، دانشکده، پژوهشکده/پژوهشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران  ،0مرکز تحقیقات شماره  -

( مرکز تحقیقاتی و یا کمیته تحقیقات دانشجویی را درج نمایند affiliationتشویق مقاالتی که آدرس ) حق .2

 .مبلغ مصوب خواهد بود 2/1برابر 

 .دانشجویی منعی برای دفاع از پایان نامه نخواهد بوددرج آدرس مقاله به کمیته تحقیقاتی در حوزه دانشجویی،  .3

 درج صحیح آدرس مقاله برای کمیته دانشجویی به شرح زیر می باشد: .4

 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه، دانشکده، پژوهشکده/پژوهشگاه، دانشگاه، شهر، ایران
می د مذکور تعلق مقاالت به فردرصد مبلغ تشویق  11 در صورتی که آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی آدرس دوم باشدتبصره: 

 (کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه، پژوهشکده، پژوهشگاه، دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران، ایران ،مرکز تحقیقاتمانند: ) گیرد.

ب مناسدر مقاالت استخراج شده از طرح های مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران،  .5

مشترک در مقاالت  نویسنده مسئولباشد. وجود  مسئولنویسنده دانشجو نفر اول و عضو هیئت علمی، است 

ده تنهایی نویسنبه بالمانع است. همچنین، در صورت ارائه رضایت کتبی عضو هیئت علمی، دانشجو می تواند 

 باشد.   مسئول

                                                           
 نظر به اینکه گروه و دانشکده ارزشیابی نمی شوند، ذکر نام آنها انتخابی است 0و 0
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