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های کمک شایانی به برندسازی گروه ،بندی دانشگاهتبهعالوه بر تاثیر مستقیم در رکه  های پژوهشیر فعالیتنام دانشگاه د با توجه به اهمیت ذکر مقدمه:

 هیأترود که اعضای محترم  نتظار میدوین گردیده و اهای پژوهشی تدر فعالیت  (دانشگاه اردکانوابستگی سازمانی )   درجچگونگی  نامه  ، شیوهنمایدآموزشی می

 های پژوهشی، از الگوی ارائه شده استفاده نمایند. لیتفعا اتمندی از امتیازبهره به منظور رعایت یکنواختی و علمی 

  عنوان  به Ardakan University  ای اردکان دانشگاه صورتبه  دانشگاه نام که یعلم هیأت یاعضا پژوهشی هایفعالیت از دسته آن به :1ماده 

های پژوهشی )اعم از فارسی یا کلیه فعالیتدراین وابستگی سازمانی . ردیگیم تعلق یپژوهش امتیاز باشد شده ذکری متقاض (Affiliation) وابستگی سازمانی

  از یامت محاسبه در مشابه یاسام از استفاده است یهیبد. گردد ذکر 5الی  1 جداول صورت به مورد درخواستحسب مورد و جزئیات  به بایستمیانگلیسی( 

ذکر این نکته ضروری  صورت هر در. باشد شده دادهاالجرایی  و الزم خاص یالگو سندگانینو مشخصات درج یبرا نکهیا مگر ،باشدینم قبول قابل یپژوهش

و ایمیل سازمانی عضو هیأت علمی  شده باشد درجبایست در شناسنامه اثر ( میArdakan University ای اردکان دانشگاه) دانشگاه عنواناست که 

(…@ardakan.ac.ir)  .ذکر شده باشد 

 زین شوانیا  مورد در  ناًیع 1  ماده  موارد باشوند، داشوته مشوارکت یعلم  هیأت یاعضوا یپژوهشو  هایتیفعال دردانشوگاه اردکان   انیدانشووو کهیصوورت در :1 تبصرهه

 .گردد تیرعا دیبا

 یمتقاض  و  بوده  اردکان  دانشگاه   اول،  محل   اگر  هستند،  یمتقاض   از  (Affiliation)وابستگی سازمانی    دو  یدارا  که  های پژوهشیآن دسته از فعالیت  به  :2  تبصهه

 .ردیگیم تعلق  ازیامت باشد، نموده کسب دوم (Affiliation) محل با یهمکار مورد  در را اردکان دانشگاه موافقت قبالً
 

 ( آموزشکده دامپزشکی1جدول 

 وابستگی سازمانی   عنوان Affiliation آموزشی گروه

 بهداشت و کنتهل 

 کیفی مواد غذایی 

Department of Health & Food Quality Control, 

Faculty of Veterinary Medicine, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی،گروه 

 آموزشکده دامپزشکی،  

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 علوم پایه 

Department of Basic Sciences, 

Faculty of Veterinary Medicine, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه علوم پایه،

 آموزشکده دامپزشکی، 

 .، اردکان، ایراندانشگاه اردکان

 علوم درمانگاهی 

Department of Clinical Sciences, 

Faculty of Veterinary Medicine, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه علوم درمانگاهی، 

 آموزشکده دامپزشکی، 

 .، اردکان، ایراندانشگاه اردکان

 ی اعضا هی سا

 ی علم هیأت

Faculty of Veterinary Medicine, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 آموزشکده دامپزشکی، 

 .ایران، اردکان، دانشگاه اردکان 
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 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی( 2جدول 

 وابستگی سازمانی   عنوان Affiliation آموزشی گروه

 اقتصاد کشاورزی

Department of Agricultural Economics, 

Faculty of Agriculture & Natural Resources, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 اقتصاد کشاورزی،گروه 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 علوم باغبانی 

Department of Horticultural Sciences, 

Faculty of Agriculture & Natural Resources, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 ، گروه علوم باغبانی

 طبیعی، کشاورزی و منابعدانشکده 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 علوم و مهندسی آب 

Department of Water Science & Engineering, 

Faculty of Agriculture & Natural Resources, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه علوم و مهندسی آب، 

 بیعی،دانشکده کشاورزی و منابع ط

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 محیط زیست 

Department of Environmental Sciences & 

Engineering, 

Faculty of Agriculture & Natural Resources, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 محیط زیست، علوم و مهندسی گروه 

 طبیعی،دانشکده کشاورزی و منابع 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 مهندسی طبیعت 

Department of Nature Engineering, 

Faculty of Agriculture & Natural Resources, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه مهندسی طبیعت،  

 انشکده کشاورزی و منابع طبیعی،د

 اردکان، ایران. ، دانشگاه اردکان

 ی اعضا هی سا

 ی علم هیأت

Faculty of Agriculture & Natural Resources, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 

 ( پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی3جدول 

 وابستگی سازمانی   عنوان Affiliation آموزشی گروه

 ی اعضاکلیه 

 ی علم هیأت

Medicinal and Industrial Plants Research Institute, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 ، پژوهشکده گیاهان دارویی و صنعتی

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان
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 انسانی و اجتماعیعلوم دانشکده ( 4جدول 

 وابستگی سازمانی   عنوان Affiliation آموزشی گروه

 یشناسروان

Department of Psychology, 

Faculty of Humanities & Social Sciences, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 شناسی، گروه روان 

 ، علوم انسانی و اجتماعی دانشکده 

 ، اردکان، ایران. اردکاندانشگاه 

 یاسیس  علوم
Department of Political Sciences, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه علوم سیاسی، 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 ی ورزش علوم
Department of Sport Sciences, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه علوم ورزشی، 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 یمبان و فقه

 یاسالم  حقوق

Department of Jurisprudence & The Fundaments of 

Islamic Law, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 ی دولت تیهیمد
Department of Administrative Management, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه مدیریت دولتی،

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 مشاوره

Department of Counseling, 

Faculty of Humanities & Social Sciences, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه مشاوره،

 ، علوم انسانی و اجتماعی دانشکده 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 یاسالم  معارف
Department of Islamic Studies, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه معارف اسالمی، 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 اقتصاد

Department of economics, 

Faculty of Humanities & Social Sciences, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 ، اقتصادگروه 

 ، علوم انسانی و اجتماعی دانشکده 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 سایه اعضای 

 هیأت علمی 

Faculty of Humanities & Social Sciences, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 ، علوم انسانی و اجتماعی دانشکده 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان
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 دانشگده فنی و مهندسی( 5جدول 

 وابستگی سازمانی   عنوان Affiliation آموزشی گروه

 مهندسی بهق 

Department of Electrical Engineering, 

Faculty of Engineering, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه مهندسی برق، 

 مهندسی، دانشکده فنی و 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 مهندسی شیمی 

Department of Chemical Engineering, 

Faculty of Engineering, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran.. 

 گروه مهندسی شیمی، 

 مهندسی، دانشکده فنی و 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 مهندسی صنایع 

Department of Industrial Engineering, 

Faculty of Engineering, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 صنایع،گروه مهندسی 

 دانشکده فنی و مهندسی، 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 مهندسی عمهان

Department of Civil Engineering, 

Faculty of Engineering, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه مهندسی عمران، 

 مهندسی، دانشکده فنی و 

 ایران. ، اردکان، دانشگاه اردکان

 مهندسی کامپیوته 

Department of Computer Engineering, 

Faculty of Engineering, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه مهندسی کامپیوتر،

 مهندسی، دانشکده فنی و 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 مهندسی مکانیک

Department of Mechanical Engineering, 

Faculty of Engineering, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 گروه مهندسی مکانیک، 

 مهندسی، دانشکده فنی و 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 سایه اعضای 

 هیأت علمی 

Faculty of Engineering, 

Ardakan University, 

P.O. Box 184, Ardakan, Iran. 

 دانشکده فنی و مهندسی، 

 ، اردکان، ایران. دانشگاه اردکان

 

رئیسه دانشگاه    هیأتبه تصویب    12/08/1398  تاریخره در  تبص  2ماده و    1در    در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه  تصویبپس از طرح و    نامهاین شیوه

 . گرددمی (03/02/1397  مصوبقبلی )جایگزین شیوه نامه  تاریخاین  و از رسید

 زادهعلی فتح               

 معاون آموزشی و پژوهشی    


