
اعضاء محترم هیأت علمی و پژوهشگران گرامی
با سالم

        با توجه به ضرورت یکسان سازی درج وابستگی سازمانی (affiliation ) در مقاالت دانشگاه جهت ارزشیابی از سوی 
پایگاههای مختلف علمی و رتبه بندی دانشگاه، به استحضار می رساند تنها شیوه مورد قبول به صورت (گام های) زیر ارائه شده 
است. ضمن آنکه هرگونه امتیاز تشویقی، محاسبه گرانت و یا تعیین پژوهشگر برتر دانشگاه نیز از سوی معاونت تحقیقات و 

فناوری به مقاالتی که با این روش ارائه شود اقدام خواهد شد. 
       شایان ذکر است اگر نویسنده مقاله ای در دو مرکز تحقیقاتی به عنوان عضو هیأت علمی مشغول به فعالیت باشد در 
ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات؛ امتیاز مقاله تنها به مرکزی که نام آن اول نوشته شده باشد تعلق می گیرد. 

جهت آشنایی بیشتر محقیقن محترم مثالهایی نیز در ذیل هر گام ارائه می شود.

گام اول :
Affiliation وابستگی آکادمیک یا سازمانی هر یک از نویسندگان مقاله می باشد. صرف نظر از شکل استاندارد 
ارائه آدرس، هر سازمان یا دانشگاهی می بایست یک فرمت واحد را تعیین نماید تا در صورت بررسی و انجام رتبه 
بندی مشکلی در کسب امتیاز نداشته و امکان حذف و از  دست دادن امتیاز به حداقل ممکن برسد. به این لحاظ نام 

دانشگاه به فرمت زیر بایستی نگاشته شود و هرگونه تغییر یا خالصه نویسی قابل قبول نمی باشد. 
نام دانشگاه. در انتهای تمامی آدرس های مقاالت نام دانشگاه به این شکل نگاشته شود

Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
گروه....، دانشکده....، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

گروه....، دانشکده.... -پردیس بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. 
Department name, School name, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

مرکز تحقیقات.
Research Center name, (department name), School name, Iran University of Medical 
Sciences, Tehran, Iran.

انستیتو.
Research Institute name, (school name/hospital name), Iran University of Medical sciences, 
Tehran, Iran. 

مثال: فرض کنیم سه نویسنده (که هرسه استادیار واحد بهداشت خانواده) از گروه پزشکی اجتماعی از دانشکده پزشکی مقاله 
ای را نوشته باشند. با توجه به اینکه در وابستگی سازمانی از جزء به کل حرکت می کنیم پس داریم:

.کشور، نام شهر، (University ) نام دانشگاه، (School) نام دانشکده، (Unit) نام واحد، درجه آکادمیک/مدرک تحصیلی
Eg: Ali Mohammadi (1), Reza Hosseini (1), Abdolaziz Rastegar (1)
1.Assistant Professor, Unit of Family Medicine, Department of Social Medicine, School of 
Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

گام دوم:  مواردی که نویسنده ای از خارج از دانشگاه در پژوهش حضور دارد.
مثال١ : فرض کنیم نویسنده سوم (در مثال قبل) با مدرک دکتری میکروب شناسی وابستگی سازمانی به دانشگاه نداشته و در 
شرکتی در شهر (به عنوان نمونه سمنان) با پست سازمانی معاون پژوهشی فعالیت دارد. بنابراین نحوه درج مشخصات این فرد 

به این شکل خواهد بود:
Eg: Ali Mohammadi (1), Reza Hosseini (1), Abdolaziz Rastegar (2)
1.Assistant Professor, Unit of Family Medicine, Department of Social Medicine, School of Medicine, 
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.



2.PhD in Microbiology, Vice President of Research, Tebyan Inc, Semnan, Iran.
نکته: شماره ١ و ۲ به معنای (اولویت) نویسنده اول یا دوم نمی باشد بلکه تنها برای معرفی افراد بکار رفته است.

مثال ۲: در مثال قبل، چنانچه نویسنده دوم دانشجوی دکترای ایمنی شناسی از همان دانشکده باشد 
Eg: Ali Mohammadi (1), Reza Hosseini (2), Abdolaziz Rastegar (3)

1.Assistant Professor, Unit of Family Medicine, Department of Social Medicine, School of Medicine, 
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2.Phd Student of Epidemiology, Department of Social Science, School of Medicine -international 
campus, Iran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3.PhD in Microbiology, Vice President of Research, Tebyan Inc, Semnan, Iran.
Phd  نکته: اگر دانشجوی ذکر شده امتحان جامع را گذرانده باشد و در حال اجرای پروژه دکترای خود باشد از عبارت 

 candidate استفاده می شود.

گام سوم: 
برای عنوان مناسب جهت اعضای هیات علمی می توان از مدلهای زیر استفاده کرد:

عضو هیات علمی Faculty member. اگر نویسنده بدون توجه به رتبه دانشگاهی اش بخواهد از عنوان عمومی استفاده کند 
می تواند این عبارت را بکار ببرد.

(Lecturer) مدرس
(Senior Lecturer) مدرس ارشد

(Assistant Professor  or Assist. Prof.)  استادیار
(Associate Professor  or Asso. Prof). دانشیار

(Profession) استاد

گام چهارم:
نگارش وابستگی سازماین پژوهشگر یا استاد بازنشسته (کسانی که همچنان به فعالیت علمی و پژوهشی خود ادامه می دهند).

به عنوان نمونه دکتر محمودیان 
Phd in Pharmacology, nickname, Tehran, Iran.
البته توجه داشته باشیم که به جهت رعایت اخالق انتشار ، ذکر نام فرد امکان پذیر نبوده و در صورت داشتن نام مستعار همان 

قید می شود.

(Corresponding) گام پنجم:  نویسنده مسئول با رابط
کسی که اقدام به ارسال مقاله (سابمیت) به مجله کرده و آدرس ایمیل ایشان در مقاله درج می گردد که می تواند همان 

نویسنده اول باشد (سایر نام های این فرد: مسئول پژوهش، رابط نویسندگان، رابط تیم پژوهش) .
Corresponding author:
Dr. Ali Mohammadi, Unit of Family Medicine,
Department of Social Medicine, School of Medicine,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Tel: + 98…                      Fax: + 98…
Email: …….@iums.ac.ir

نکته ١: در برخی موارد آدرس دقیق سازمان و کدپستی نیز آورده می شود.
نکته ۲: معموال نویسنده مسئول با ستاره نیز مشخص شده و گاها آدرس ایمیل در انتهای وابستگی سازمانی قید می شود.


