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  مهدمق
است که  هاي کشور ترین سازمان ترین و گسترده کشاورزي یکی از قدیمی  ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و
بعضی از واحدهاي تابعه سازمان با . اي دارد تحقیقات کاربردي و توسعه خصوص بهسهم بزرگی در انجام تحقیقات 

با توجه . دانش در بخش کشاورزي دارندعلم و گسترش مرزهاي سزایی در تولید  ه، سهم بیک قرنقدمتی نزدیک به 
کمی و  نقش مهمی در ارتقاء سطح ها و وظایف این سازمان، پژوهشگران نین هدفبه سابقه دیرینه پژوهشی و همچ

 .ندکن ایفا میکیفی تولید اطالعات علمی کشور 
، یاس س ي، آياس آ يمانند آ یمختلف یـ آموزش یسسات علمؤ، ميا و منطقه یالملل نیامروزه، در سطح ب

 يکشورها ،یو آموزش یعلم يها ها و سازمان ره وجود دارند که بر اساس استناد به انتشارات، دانشگاهیاسکوپوس و غ
به  یانتشارات علم یط سازمانارتباص یتشخ يبرا یاساس يارهایاز مع یکی. کنند یم يبند و رتبه یابیرا ارز مختلف
 یاثر علم ا هریکسان در مقاله یح و یصحصورت  د بهیسنده اثر است که باینو یسازمان یخاص، وابستگ يا مؤسسه

ند کنها رعایت  نویسندگان، اولین کسانی هستند که باید اصول نگارش را در انتخاب اسامی و نشانی .درج شود گرید
آشنایی برخی از نویسندگان با نام صحیح مؤسسات و مراکز نابه دلیل . شودسازي به صورت صحیح انجام  تا نمایه

متبوع واحد نشانی صحیح  در زیر آنان هاي مقالهمختلف،  یها در آثار علم ا نگارش متفاوت نامی، یو آموزش تحقیقاتی
کشور را در آن دنبال  سازمان و بهنام سازمانی، جایگاه واقعی  درجشود و این عدم وحدت رویه در  نمایه نمی

  .دکن ینم منعکسبندي علمی جهان  رتبه
در  یعلم آثارانتشار  تابعه سازمان دردرج نام صحیح مؤسسات و مراکز ازي و س ساننامه با هدف یک شیوهن یا

الزم از این پس بنابراین، . تهیه و تدوین شده است نویسندگان، یسازمان یرعایت وابستگو  یالملل نیو ب یملسطح 
درج براي مؤسسات و مراکز و الگوي  شده نییتعهاي  همکاران محترم سازمان در انتشار آثار علمی خود، ناماست 
مرتبه  ءشایان ذکر است، امتیازدهی براي ترفیع ساالنه و یا ارتقا. قرار دهند نامه را مالك عمل این شیوهدر  آدرس

به آثاري که از  ،بر این اساس. نامه خواهد بود رعایت صحیح موارد مندرج در این شیوه بر اساسهمکاران محترم، 
ارائه شود و الگوي استناددهی این ممیزه سازمان  هیئتهاي منتخب مؤسسات و یا  کمیتهبه  1/1/95تاریخ 
  .امتیازي تعلق نخواهد گرفت گونه هیچنامه در آن رعایت نشده باشد،  شیوه
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   تعاریف
  .است  کشاورزي  ، آموزش و ترویجتحقیقات  سازماننامه منظور  در این شیوه : سازمان .1
 و وابسـته بـه   و مراکز ملی تحقیقـاتی تابعـه   ها پژوهشکده، مؤسسات هر یک ازبه  :ها پژوهشکده/ کز ملیامر/ اتمؤسس. 2

   . دشو سازمان اطالق می
زیرمجموعـه سـازمان کـه در    ي آموزشـی  هـا  عمـ مجتو مراکـز و  تحقیقات کشـاورزي و منـابع طبیعـی    مراکز  همه :راکزم. 3

  .دهستنمستقر  ي مختلفها استان
  

 هدف

 6 تا 1بر اساس جداول  سازمانو وابسته تابعه  يواحدهاک از یر هبـراي  یسیواحد و معادل انگل ين نام نوشتارییتع
  .است

 

  وه درج نامیش
به خود را  یسازمان ی، وابستگیالملل نیو ب یات ملیخود در نشر یعلم و انتشار آثار چاپبراي ) گان(نگارنده الزم است 

  :دندرج کنزیر  هاي روشاز  یکی
  

  ستاد سازمان .1
 ایرانتهران، ، آموزش و ترویج کشاورزيتحقیقات، سازمان  :فارسی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران :مثال
 Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran :انگلیسی

 
Example: Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 

  

  ي مستقلها پژوهشکده/ لیممراکز  /مؤسسات .2
  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، شهر، ایران سازمان، )1جدول طبق ( یملمرکز / مؤسسه :فارسی

  کشاورزي، تهران، ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج  پزشکی کشور، سازمان مؤسسه تحقیقات گیاه :مثال
  :انگلیسی

Institute / National Research Center (Table 1), Agricultural Research, Education and Extension Organization 
(AREEO), City, Iran 
Example: Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO), Tehran, Iran 

 
توانند  می کشاورزي که در ستاد سازمان مستقر هستندرسانی  اطالعاطالعات و فناوري مرکز  )گان(نگارنده : 1 تبصره

  .نندکعمل ) 2بند (همانند مراکز ملی 
  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، ایران ،رسانی کشاورزي اطالعاطالعات و فناوري مرکز  :مثال 

  :انگلیسی
Agricultural Center for Information Science & Technology, Agricultural Research, Education and 
Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 
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Example: Agricultural center for Information Science and Technology, Agricultural Research, Education 
and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran 

  
  .شود نظر نوشته میمصوب مجله مورد نامه شیوهاساس  بر) گان(نگارنده نام  شیوه درجموارد همه در  :2 تبصره

  

  مراکز تحقیقاتی و آموزشی استانی. 3
 ایرانشهر، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، )2جدول طبق ( مرکز ،)3 جدولطبق ( بخش :فارسی

، سازمان تحقیقات، آذربایجان غربی، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان پزشکی گیاهبخش تحقیقات  :مثال
 آموزش و ترویج کشاورزي، ارومیه، ایران

  :انگلیسی
… Department (Table 4), … Research and Education Center (Tables 2 / 3), AREEO, City, Iran 

 
Example: Plant Protection Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources 
Research Center, AREEO, Urmia, Iran 

  

  یا چند شعبه استانیبا چند پژوهشکده  مؤسسات. 4
، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج )1 طبق جدول( مؤسسه ،)5 یا 4ول اطبق جد(پژوهشکده یا شعبه استانی  :فارسی

  کشاورزي، شهر، ایران
  

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور پژوهشکده میگوي کشور،: مثال
 ، ایرانبوشهر

  :انگلیسی
… Research Center (Tables 5 / 6), Institute / National Research Center (Table 1), Agricultural Research, 
Education and Extension Organization (AREEO), City, Iran 
 
Example: Shrimp Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, 
Education and Extension Organization (AREEO), Bushehr, Iran 
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  ي مستقلها پژوهشکده/ یمراکز مل/ سساتؤم  نام - 1جدول 
 انگلیسی  فارسی  ردیف

 Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran  رانیپژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ا   1

 Soil Conservation and Watershed Management  خاك و آبخیزداري پژوهشکده تحقیقات حفاظت   2
Research Institute 

 Iran Silk Research Center  کشورابریشم  مرکز تحقیقات   3

 National Salinity Research Center  مرکز ملی تحقیقات شوري   4

 Institute of Technical and Vocational Higher  جهاد کشاورزي علمی کاربرديآموزش عالی مؤسسه    5
Education, Agriculture Jihad 

 Sugar Beet Seed Institute  چغندر قندمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر    6

 Seed and Plant Improvement Institute  نهال و بذرمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه    7

 Rice Research Institute of Iran  وربرنج کشمؤسسه تحقیقات    8

 International Sturgeon Research Institute  المللی تاسماهیان دریاي خزر مؤسسه تحقیقات بین   9

 Cotton Research Institute of Iran  پنبه کشورمؤسسه تحقیقات    10

 Seed and Plant Certification and Registration Institute  المؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نه   11

  Research institute of Forests and Rangelands  کشورو مراتع  ها جنگلمؤسسه تحقیقات    12

 Soil and Water Research Institute  مؤسسه تحقیقات خاك و آب   13

 Horticultural Sciences Research Institute  مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی   14

 Animal Science Research Institute of Iran  مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور   15

  Iranian Fisheries Sciences Research Institute  مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور   16

 Agricultural Engineering Research Institute  مهندسی کشاورزيمؤسسه تحقیقات فنی و    17

 Dryland Agricultural Research Institute  کشور مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم    18

 Iranian Research Institute of Plant Protection  کشور یپزشک اهیگمؤسسه تحقیقات    19

 Razi Vaccine and Serum Research Institute  سازي رازي مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم   20
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   يو آموزش کشاورز  قاتیمراکز تحق  نام - 2جدول 

 انگلیسی فارسی  ردیف
 Imam Khomeini Higher Education Center   مرکز آموزش عالی امام خمینی   1

کشاورزي و منابع طبیعی استان و آموزش مرکز تحقیقات    2
  شرقی آذربایجان

East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

 و منابع طبیعی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي   3
  آباد صفی

Safiabad Agricultural Research and Education and 
Natural Resources Center 

و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکز تحقیقات    4
  آذربایجان غربی

West Azarbaijan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education  Center 

استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی    5
  )مغان(اردبیل 

Ardabil Agricultural and Natural Resources Research 
and Education  Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    6
  اصفهان

Isfahan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

و منابع طبیعی استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي    7
  ایالم

Ilam Agricultural and Natural Resources Research and 
Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    8
  بوشهر

Bushehr Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    9
  تهران

Tehran Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    10
  چهارمحال و بختیاري

Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural 
Resources Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    11
  خراسان جنوبی

South Khorasan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    12
  خراسان رضوي

Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکز تحقیقات و    13
  خراسان شمالی

North Khorasan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    14
  خوزستان

Khuzestan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    15
  زنجان

Zanjan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

استان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی    16
  سمنان

Semnan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    17
  فارس

Fars Agricultural and Natural Resources Research and 
Education Center 

 Qazvin Agricultural and Natural Resources Researchمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    18
and Education Center 
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  قزوین
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    19

  قم
Qom Agricultural and Natural Resources Research and 
Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    20
  کردستان

Kordestan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    21
  کرمان

Kerman Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center  

آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان  مرکز تحقیقات و   22
  کرمانشاه

Kermanshah Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    23
  راحمدیبوکهگیلویه و 

Kohgiluyeh and Boyerahmad Agricultural and Natural 
Resources Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    24
  گلستان

Golestan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    25
  گیالن

Gilan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    26
  لرستان

Lorestan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    27
  مازندران

Mazandaran Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    28
  مرکزي

Markazi Agricultural and Natural Resources Research 
and Education  Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    29
  هرمزگان

Hormozgan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    30
  همدان

Hamedan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان    31
  یزد

Yazd Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی    32
  )ایرانشهر(بلوچستان 

Baluchestan Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی    33
  جنوب استان کرمان

South Kerman Agricultural and Natural Resources 
Research and Education Center 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی    34
  سیستان

Sistan Agricultural and Natural Resources Research 
and Education Center 

کشاورزي و منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش    35
  شاهرود

Agricultural and Natural Resources Research Center of  
Semnan Province (Shahrood) 

 Damghan Extension and Technology Development  دامغانمرکز ترویج و توسعه تکنولوژي    36
Center 
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 مراکز استانی هاي تحقیقاتی نام بخش - 3جدول 

 

 Haraz Extension and Technology Development Center  مرکز ترویج و توسعه تکنولوژي هراز   37

 انگلیسی فارسی ردیف
 Seed and Plant Improvement Research Department بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ۱

 Economic, Social and Extension Research Department بخش تحقیقات اقتصادي، اجتماعی و ترویج کشاورزي ۲

 Cotton Research Department بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی ۳

 Forests and Rangelands Research Department و مراتع ها بخش تحقیقات جنگل ۴

 Sugar Beet Research Department  بخش تحقیقات چغندرقند ۵

 Soil Conservation and Watershed Management Research بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري ۶
Department 

 Soil and Water Research Department بخش تحقیقات خاك و آب ۷

 Salinity Research Department  شوري  بخش تحقیقات ۸

 Aquatics and Fisheries Research Department بخش تحقیقات شیالت و آبزیان ۹

 Animal Science Research Department بخش تحقیقات علوم دامی ۱۰

 Horticulture Crops Research Department باغی -بخش تحقیقات علوم زراعی  ۱۱

 Agricultural Engineering Research Department بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي ۱۲

 Greenhouse Cultivation  Research Department  اي کشت گلخانه  بخش تحقیقات ۱۳

 Plant Protection Research Department پزشکی تحقیقات گیاهبخش  ۱۴

 Research Division of Natural Resources  بخش تحقیقات منابع طبیعی ۱۵
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  يو مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه مؤسسات مادر ها نام پژوهشکده - 4جدول 

  

 )انگلیسی(مؤسسه   )انگلیسی ( پژوهشکده )فارسی( پژوهشکده )فارسی(مؤسسه 
  
  
  
  
  
  
  
  

مؤسسه تحقیقات 
  علوم شیالتی کشور

پروري جنوب  ي زآب پژوهشکده
 کشور

Aquaculture Research Center - South 
of Iran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iranian Fisheries 
Sciences Research 
Institute 
 

اکولوژي دریاي  پژوهشکده
 خزر

Caspian Sea Ecology Research Center 

ماهیان  مرکز تحقیقات
 سردابی

Cold-water Fishes Research Center 

پروري  آبزي پژوهشکده
 هاي داخلی آب

Inland Waters Aquaculture Research 
Center 

ذخایر آبزیان مرکز تحقیقات 
 هاي داخلی آب

Inland Waters Aquatics Resources 
Research Center 

 National Artemia Research Center مرکز تحقیقات آرتمیاي کشور

ملی آبزیان  مرکز تحقیقات
 هاي شور آب

National Research Center of Saline-
waters Aquatics 

شیالتی  مرکز تحقیقات
 هاي دور آب

Off-shore Fisheries Research Center 

پژوهشکده اکولوژي خلیج 
  فارس و دریاي عمان

Persian Gulf and Oman Sea Ecology 
Research Center 

ژنتیک و  مرکز تحقیقات
نژاد ماهیان سردابی  اصالح

  شهید مطهري

Shahid Motahary Cold-water Fishes 
Genetic and Breeding Research Center 

 Shrimp Research Center میگوي کشور پژوهشکده

  
  
  
  

مؤسسه تحقیقات 
  علوم باغبانی

مرکبات و  پژوهشکده
 گرمسیري هاي نیمه میوه

Citrus and Subtropical Fruits Research 
Center 

 
 
 
 
 
Horticultural 
Sciences Research 
Institute 

هاي  میوهپژوهشکده خرما و 
  گرمسیري

Date Palm and Tropical Fruits 
Research Center 

پژوهشکده گل و گیاهان 
  زینتی

Ornamental Plants Research Center 

 Pistachio Research Center پسته پژوهشکده

 Tea Research Center  پژوهشکده چاي

 Temperate Fruits Research Center هاي معتدله میوه پژوهشکده

 Vegetable Research Center  پژوهشکده سبزي صیفی



 

١١ 
 

 

  ها پژوهشکده/ مؤسسات یاستان يها نام شعبه - 5جدول 

  

 به انگلیسی نام مؤسسه نام شعبه به انگلیسی نام شعبه  نام مؤسسه
  
  
  
  
  سازي رازي سرم سسه تحقیقات واکسن وؤم

  Arak Branch  اراك شعبه
 
 
 
 
Razi Vaccine and Serum Research 
Institute 

 Ahvaz Branch شعبه اهواز

 Kerman Branch کرمان شعبه

 Kermanshah Branch کرمانشاه شعبه

 Marand Branch شعبه مرند

 Mashhad Branch مشهد شعبه

 Sanandaj Branch سنندج شعبه

 Shiraz Branch شیراز شعبه

 Urmia Branch ارومیه شعبه

  
  رانیپژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي ا

  Gilan Branch گیالن شعبه
 
Agricultural Biotechnology 
Research Institute of Iran 

 Isfahan Branch  شعبه اصفهان

 Mashhad Branch  شعبه مشهد

 Tabriz Branch تبریز شعبه

 Mazandaran Branch Rice Research Institute of Iran  معاونت مازندران  مؤسسه تحقیقات برنج کشور

 Sararood Branch Dryland Agricultural Research  معاونت سرارود  مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور
Institute 


