
دا و در مااایه ماا و نااریات از ساوی      در مقاالت چاا  دا و و ارا اه     (Affilation) با توجه به ضرورت یکسان سازی وابستگی سازمانی

کلیه معاونت ماا و وادا مای ت ات    در  مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت آدرس دهیمقرر گردی  ماکاران داناگاو، 

   گردد. ارا هبر دسب الگومای زیر  پوده داناگاو،
 

 پژوهشگران مرکز تحقیقات -1
 سالمت ، داناگاو علوم پزدکی گناباد، گناباد، ایران   ارتقاءمرکز ت قیقات توسعه اجتااعی و 

Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran  

 اعضای هیئت علمی -2
 سالمت، داناگاو علوم پزدکی گناباد، گناباد، ایران ارتقاء، مرکز ت قیقات توسعه اجتااعی و ..…، داناک و ..…گروو آموزدی

Department of…. , Faculty of…. , Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical 

Sciences, Gonabad, Iran  

 دانشجویان -3
 سالمت، داناگاو علوم پزدکی گناباد، گناباد، ایران ارتقاء، کارگروو داناجویی مرکز ت قیقات توسعه اجتااعی و  ..…، داناک و ..…داناجویان مقطع/ ردته

(M.Sc. or B.Sc. or Ph.D) …. Student of …. , Student workgroup of Social Development and Health Promotion Research Center, 

Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran  

 شاغلین بیمارستان -4 
 سالمت، داناگاو علوم پزدکی گناباد، گناباد، ایران ارتقاء.، مرکز ت قیقات توسعه اجتااعی و .…، بیاارستان..…گروو

Department of….., ….. Hospital, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical 

Sciences, Gonabad, Iran  
  شاغلین مراکز بهداشتی  -5

 ت، داناگاو علوم پزدکی گناباد، گناباد، ایرانسالم ارتقاءدهرستان گناباد/ بجستان، مرکز ت قیقات توسعه اجتااعی و  ..…مرکز به ادتی درمانی
Health & Treatment center of….., Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical 

Sciences, Gonabad, Iran  

 مدیریت ومنابع انسانی(معاونت غذا و دارو؛ معاونت توسعه شاغلین معاونت ها )معاونت بهداشتی؛ معاونت درمان ؛  -6
 سالمت، داناگاو علوم پزدکی گناباد، گناباد، ایران ارتقاء، مرکز ت قیقات توسعه اجتااعی و  ……، نام معاونت ..…نام واد 

 

 الف( شاغلین معاونت بهداشت
…. office, Health Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, 

Gonabad, Iran  

 ب( شاغلین معاونت درمان

…. office, Therapist Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical 

Sciences, Gonabad, Iran  

 ج( شاغلین معاونت غذا و دارو

…. office, Food & Drug Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical 

Sciences, Gonabad, Iran  

 عبد( شاغلین معاونت توسعه مدیریت و منا

…. office, Management Development & Resource Deputy, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad 

University of Medical Sciences, Gonabad, Iran  

 

 

جهت دریافت ماوق ما و امتیازات مربوط به فعالیت مای پژومای خصوصا چا  مقاله، ذکر آدرس منطبق بر الگوماای ارا اه دا و     (1تبصره 

 است.  لزامیا

 گردد.سالمت قبل از نام داناگاو ذکر  ارتقاءدر تاامی الگومای فوق، نام مرکز ت قیقات توسعه اجتااعی و  (2تبصره 

 رتبه بندی در  قات در مقاالت چا  د و به ماراو ذکر نام داناک و و گروو آموزدی بالمانع بودو و لذاذکر نام مرکز ت قی (3تبصره 

  و هم چنین ترفیع ساالنه  سالمت ارتقاءآموزشی، دانشکده، دانشگاه، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و  گروه                

 . هیئت علمی موثر خواهد بود اعضای ارتقاءو                




