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 تولیدات علمی پژوهشگران انستیتو پاستور ایران (Affiliationوابستگی سازمانی ) راهنمای نوشتن

 

 

 وابستگی سازمانیارسالی به مجالت جهت چاپ و نمایه در پایگاه های اطالعاتی، ه در مقاالت جهت ارائه و ایجاد رویه یکپارچ

(Affiliation) تحقیقاتی انستیتو به صورت ذیل اعالم می گردد:یکسانی برای بخش ها و مراکز 

 

 رسمی انستیتو پاستور ایران یوابستگی سازمان -1

 تهران، ایران.، انستیتو پاستور ایرانفارسی: 

 انگلیسی:

Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. 

 های پژوهشی گروه برای سازمانی وابستگی -2

 تهران، ایران. ،ایرانانستیتو پاستور  ،شناسی میکروب گروه: فارسی

 انگلیسی:

Department of Microbiology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. 

 

 تحقیقاتی مراکز برای سازمانی وابستگی -3

 تهران، ایران. ،ایرانانستیتو پاستور  ،یولوژیمیکروب مرکز تحقیقات  :فارسی

 انگلیسی:

Microbiology Research Center (MRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran 

 

 )حالت اول(پژوهشی  های گروه و تحقیقاتی مراکز حالته دو سازمانی وابستگی -4

 تهران، ایران. ،ایرانانستیتو پاستور  ،یولوژیمیکروب مرکز تحقیقات ،شناسی میکروب گروه :فارسی

 انگلیسی:

Department of Microbiology, Microbiology Research Center (MRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, 

Iran 
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 )حالت دوم(تحقیقاتی مراکز و پژوهشی گروه همزمان سازمانی وابستگی -5

 :فارسی
 تهران، ایران. ،ایرانانستیتو پاستور  ،یولوژیمیکروب مرکز تحقیقات1
 تهران، ایران. ،ایرانانستیتو پاستور  ،شناسی میکروب گروه2

 انگلیسی:

1Microbiology Research Center (MRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran 

2Department of Microbiology, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. 

 

 

 

 ** توجه**

 به شرح ذیل است:  ،استاندارد  Affiliationانستیتو پاستور ایران به همراه   مراکز تحقیقاتی مورد تایید و مصوب

  مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی .1

Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. 

 مرکز تحقیقات میکروبیولوژی .2

Microbiology Research Center (MRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran 

 بیماری های نوپدید و بازپدیدمرکز تحقیقات  .3

Research Centre for Emerging and Reemerging infectious diseases, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran 

 مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و دام .4

Zoonoses Research Centre (Amol Branch), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran 

 رکز تحقیقات واکسن های ویروسیم .5

Viral Vaccine Research Center (VVRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran 

 

 


