
 به نام خدا 

 مورد تایید دانشگاه و  )وابستگی سازمانی( نلیشیافدرج صحیح 

، کتاب و ....( مقالههی در تولیدات علمی و انتشارات )اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم جهت آدرس د

ترکیبی در  نمونه افلیشین .ر گروه آموزشی و مراکز تحقیقاتی می باشددملزم به آدرس دهی به فرمت های تعیین شده 

 .صفحه آخر ذکر شده است

 رعایت موارد ذیل جهت آدرس دهی صحیح الزامی می باشد.

 ذکر تحقیقات مرکز افیلیشن ابتدا تاکیدا ارومیه، پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات مراکز از یکی با همکاری صورت در -

 (.فوق الگوی همانند) آموزشی گروه افیلیشن سپس و شود

 نویسنده افیلیشن عنوان به تحقیقات مرکز یک فقط است خواهشمند Secondary Affiliation از جلوگیری برای -

 . شود ذکر

 شود. مشخص 3 شماره با جداگانه صورت به است درمانی و آموزشی مراکز افیلیشن دادن به نیاز که صورتی در -

 (آخرصفحه نمونه در )

 باشد. حروف یا شماره تواند می مجله هر متناسب افیلیشن های شماره ضمنا-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .واحد توسعه تحقیقات بالینی/کمیته تحقیقات دانشجویی/مرکز رشد/مرکز تحقیقاتوهشکده/ژافیلیشن پ

 ( در مقاالت و تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیهرج وابستگی سازمانی مورد تایید )د
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