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 )مقاالت( نام دانشگاه در فعاليت هاي پژوهشي شيوه صحيح آدرس دهي

 

 

هتا   كليه خدمات پژوهشي مشروط بر رعايت كردن شيوه صحيح آدرس دهي نام دانشگاه در فعاليتت ***: 

  .باشدپژوهشي طبق بخشنامه مي

 

 در مقاالت انگليسي:
 

 Department of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad حقوق دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 مواد مهندسي دانشکده
Advanced Materials Research Center, Department of 

Materials Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad 

University, Najafabad, Iran. 

 مهندستتتي دانشتتتکده

 كامپيوتر
Faculty of Computer Engineering, Najafabad Branch, Islamic 

Azad University, Najafabad, Iran. 

 ,Department of Mechanical Engineering, Najafabad Branch مهندسي و فني دانشکده

Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 

 ,Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch مهندسي و فني دانشکده

Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 

 Department of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad پزشکي دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 و پرستترار  دانشتتکده

 مامايي
Department of Nursing, Najafabad Branch, Islamic Azad 

University, Najafabad, Iran. 

 و رستترار پ دانشتتکده

 مامايي
Department of Midwifery, Najafabad Branch, Islamic Azad 

University, Najafabad, Iran. 
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 Department of…………, Najafabad Branch, Islamic Azad پايه علوم و ا هسره مهندسي دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 Department of Persian Language and Literature, Najafabad انساني علوم دانشکده

Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 

 Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad انساني علوم دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 Department of Geography, Najafabad Branch, Islamic Azad انساني علوم دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 Department of Psychology, Najafabad Branch, Islamic Azad انساني علوم دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 Department of Managment, Najafabad Branch, Islamic Azad انساني علوم دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 ,Department of Physical Education and Sport Sciences انساني علوم دانشکده

Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 

 Department of Accounting, Najafabad Branch, Islamic Azad انساني علوم دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 English Department, Najafabad Branch, Islamic Azad سانيان علوم دانشکده

University, Najafabad, Iran. 

 و معمتار   هنر، دانشکده

 شهرساز 
Department of  Art, Najafabad Branch, Islamic Azad 

University, Najafabad, Iran. 

 و معمتار   هنر، دانشکده

 شهرساز 
Department of  Architecture, Najafabad Branch, Islamic Azad 

University, Najafabad, Iran. 

 و معمتار   هنر، دانشکده

 شهرساز 
Department of Urban planning, Najafabad Branch, Islamic 

Azad University, Najafabad, Iran. 

 Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic عمران مهندسي دانشکده

Azad University, Najafabad, Iran. 

 ,Department of Electrical Engineering, Najafabad Branch برق مهندسي دانشکده

Islamic Azad University, Najafabad, Iran. 
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 در مقاالت فارسي:

 

 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد حقوق، گروه حقوق دانشکده

 مواد مهندسي دانشکده
 آبتاد،  نجتف  واحتد  متواد،  مهندسي دانشکده پيشرفره، مواد تحقيقات مركز

 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه

 مهندستتتي دانشتتتکده

 كامپيوتر

 نجتف  استالمي،  آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد كامپيوتر، مهندسي دانشکده

 .ايران آباد،

 برق مهندسي دانشکده
 نجتف  استالمي،  آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد برق، مهندسي کدهدانش

 .ايران آباد،

 مهندسي و فني دانشکده
 نجتف  استالمي،  آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد مکانيك، مهندسي گروه

 .ايران آباد،

 مهندسي و فني دانشکده
 نجتف  استالمي،  آزاد دانشتگاه  آباد، نجف واحد صنايع، مهندسي گروه

 .ايران آباد،

 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد  پزشکي، گروه پزشکي دانشکده

 عمران مهندسي دانشکده
 نجتف  استالمي،  آزاد دانشتگاه  آباد، نجف واحد عمران، مهندسي گروه

 .ايران آباد،

 علوم انساني دانشکده
 آباد، نجف مي،اسال آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد فارسي، ادبيات و زبان گروه

 .ايران

 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد تاريخ، گروه انساني علوم دانشکده

 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد جغرافيا، گروه انساني علوم دانشکده

 انساني علوم دانشکده
 آبتاد،  نجتف  استالمي،  زادآ دانشگاه آباد، نجف واحد روانشناسي، گروه

 .ايران
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 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد مديريت، گروه انساني علوم دانشکده

 انساني علوم دانشکده
 آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد ورزشي، علوم و بدني تربيت گروه

 .ايران

 انساني علوم دانشکده
 آبتاد،  نجتف  استالمي،  آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد حسابدار ، گروه

 .ايران

 انساني علوم دانشکده
 آبتاد،  نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد انگليسي، زبان گروه

 .ايران

 و پرستترار  دانشتتکده

 مامايي

 آبتاد،  نجتف  استالمي،  آزاد دانشتگاه  آباد، نجف واحد  پرسرار ، گروه

 .ايران

 و پرستترار  دانشتتکده

 مامايي
 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد مامايي، گروه

هنر، معمتار  و   دانشکده

  شهرساز 
 .ايران آباد، نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد هنر، گروه

و  هنر، معمتار   دانشکده

 شهرساز 
 .ايران باد،آ نجف اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد معمار ، گروه

هنر، معمتار  و   دانشکده

 شهرساز 

 آبتاد،  نجتف  استالمي،  آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد شهرساز ، گروه

 .ايران

 مهندستتتي دانشتتتکده

 پايه علوم و ا هسره

 آبتاد،  نجتف  اسالمي، آزاد دانشگاه آباد، نجف واحد .....................، گروه

 .ايران

 

 

 


