
 "نحوه آدرس دهی یا افیلیشن دانشگاه و مراکز تابعه در مقاالت"

 

 استاندارد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:آدرس 

ermanshah, IranKciences, Sedical Mniversity of UKermanshah  

 

 دانشکده ها

 

 

 بعدی کلمه از فاصله یک با و  قبل کلمه حرف آخرین از بعد بالفاصله حروف بین توجه :کامای

 .شود می نوشته بزرگ ، کلمات اول حروف.  میشود نوشته

 

 

 

 

 

 

 افیلیشن انگلیسی  افیلیشن فارسی  نام دانشکده

دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم  پزشکی
 پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

School of Medicine, Kermanshah University of 
Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

،دانشگاه علوم داروسازیدانشکده  داروسازی
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایرانپزشکی 

School of pharmacy, Kermanshah University of 
Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

پرستاری و دانشکده  پرستاری و مامایی
،دانشگاه علوم پزشکی مامایی

 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

School of Nursing and Midwifery, Kermanshah 
University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

،دانشگاه علوم بهداشتدانشکده  بهداشت
 پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

School of Health, Kermanshah University of 
Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

پزشکی،دانشگاه دندان دانشکده  دندانپزشکی
علوم پزشکی 

 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

School of Dentistry, Kermanshah University of 
Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

پزشکی،دانشگاه علوم پیرادانشکده  پیراپزشکی
 پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

School of paramedical, Kermanshah University of 
Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

علوم تغذیه و صنایع 
 غذایی

علوم تغذیه و صنایع دانشکده 
،دانشگاه علوم پزشکی غذایی

 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

School of Nutrition Sciences and Food Technology, 
Kermanshah University of Medical Sciences, 
Kermanshah, Iran 



 مصوب مراکز تحقیقاتی 

 

 انگلیسی افیلیشن فارسی افیلیشن نام مرکز تحقیقات

 وءس پیشگیری تحقیقات مرکز
مواد مصرف  

اه ،دانشگمواد مصرف سوء پیشگیری تحقیقات مرکز
 علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Substance Abuse Prevention 
  ,Health Institute, Research Center

Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

بخوا اختالالت تحقیقات مرکز  یپزشک علوم ،دانشگاهخواب اختالالت تحقیقات مرکز 
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Sleep Disorders Research Center, 
Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 محیطی عوامل تحقیقات مرکز
سالمت بر موثر  

 گاه،دانشسالمت بر موثر محیطی عوامل تحقیقات مرکز
کرمانشاه،کرمانشاه،ایران پزشکی علوم  

Research Center for Environmental 
Health  ,Determinants of Health 

Kermanshah University of ,  Institute
Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

 و باروری تحقیقات مرکز
 ناباروری

 علوم ،دانشگاهناباروری و باروری تحقیقات مرکز
کرمانشاه،کرمانشاه،ایران پزشکی  

Fertility and Infertility Research 
 ,Health Technology Institute Center,

Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

دارویی علوم تحقیقات مرکز  پزشکی علوم ،دانشگاهدارویی علوم تحقیقات مرکز 
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Pharmaceutical Sciences Research 
  ,Health Institute, Center

Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 اعیاجتم توسعه تحقیقات مرکز
سالمت ارتقاء و  

 شگاه،دانسالمت ارتقاء و اجتماعی توسعه تحقیقات مرکز
کرمانشاه،کرمانشاه،ایران پزشکی علوم  

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

 و روغنها تحقیقات مرکز
 چربیها

 کیپزش علوم ،دانشگاهاچربیه و روغنها تحقیقات مرکز
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Research Center of Oils and Fats, 
Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 بیماریهای تحقیقات مرکز
 عفونی

 زشکیپ علوم ،دانشگاهعفونی بیماریهای تحقیقات مرکز
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران 

Infectious Diseases Research Center, 
Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

انون دارورسانی تحقیقات مرکز  کیپزش علوم ،دانشگاهنانو دارورسانی تحقیقات مرکز 
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Nano Drug Delivery Research Center, 
, Health Technology Institute

Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 بیولوژی تحقیقات مرکز
 پزشکی

 پزشکی علوم ،دانشگاهپزشکی بیولوژی تحقیقات مرکز
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Medical Biology Research Center, 
 Health Technology Institute,

Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 پزشکی علوم عروق،دانشگاه و قلب تحقیقات مرکز مرکز تحقیقات قلب و عروق
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Cardiovascular Research Center, 
Kermanshah University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 پزشکی علوم ،دانشگاهبازساختیطب  تحقیقات مرکز مرکز تحقیقات طب بازساختی
 کرمانشاه،کرمانشاه،ایران

Regenerative Medicine Research 
Center, Kermanshah University of 
Medical Sciences, Kermanshah, Iran 

 



 

 کمیته تحقیقات دانشجویی

 

 انگلیسی افیلیشن فارسی افیلیشن  نام

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی ، تحقیقات کمیته کمیته تحقیقات دانشجویی
ایران ، کرمانشاه ،  

Students Research Committee, 
Kermanshah  University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 

 

 

 کز توسعه تحقیقات بالینیامر

 

 انگلیسی افیلیشن فارسی افیلیشن  نام

یت آی مرکز توسعه تحقیقات بالین
طالقانی و امام علی )ع(ا...   

 علی امام و طالقانی... ا آیت بالینی تحقیقات توسعه مرکز
انایر ، کرمانشاه ، کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه ،(ع)  

Clinical Research Development 
Center, Taleghani and Imam Ali 
Hospitals, Kermanshah  University 
of Medical Sciences, Kermanshah, 
Iran 

ی امام مرکز توسعه تحقیقات بالین
 رضا )ع(

 علوم اهدانشگ ، (ع) رضا امام بالینی تحقیقات توسعه مرکز
  ایران ، کرمانشاه ، کرمانشاه پزشکی

Clinical Research Development 
Center, Imam Reza Hospital, 
Kermanshah  University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 
 

ی امام مرکز توسعه تحقیقات بالین
 خمینی و دکتر محمد کرمانشاهی

 و فارابی

 حمدم دکتر و خمینی امام بالینی تحقیقات توسعه مرکز
 ، اهکرمانش پزشکی علوم دانشگاه فارابی، و کرمانشاهی

ایران ، کرمانشاه  

Clinical Research Development 
Center, Imam Khomeini and 
Mohammad Kermanshahi and 
Farabi Hospitals, Kermanshah  
University of Medical Sciences, 
Kermanshah, Iran 

 

 

 

 

 



 

 پژوهشکده ها

 

 

 انگلیسی افیلیشن فارسی افیلیشن  نام

سالمت پژوهشکده  ، کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه ،سالمت پژوهشکده 
  ایران ، کرمانشاه

Health Institute, Kermanshah  
University of Medical Sciences, 
Kermanshah, Iran 

 پزشکی علوم دانشگاه سالمت، فناوری  پژوهشکده سالمت فناوری پژوهشکده
  ایران ، کرمانشاه ، کرمانشاه

Health Technology Institute, 
Kermanshah  University of Medical 
Sciences, Kermanshah, Iran 

 


