
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

  
  پژوهش

  مجله خبري، آموزشي
  معاونت پژوهشي دانشگاه

  27، شمارهنهمسال 
  1389پاييز 

  
  

  :آدرس
گاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانش

  درماني كاشان
  معاونت پژوهشي

  111/87155: صندوق پستي
  

  0361-5552999: تلفن
  0361-5575057:نمابر

  
  :آدرس پست الكترونيكي

ir.ac.kaums@research 
  :سايتوب

ir.ac.kaums.research://http 
 

  :تهيه و تنظيم
  سميه نادي راوندي

 زهره آذرباد:زير نظر

  دفتر مجله فيضعملكرد

  ليست مقاالت چاپ شده در مجالت انگليسي زبان

 ن مقاالت فارسي زبان منتشرشده عناوي

 عناوين مقاالت مشمول تشويقي 

   دفتر ارتباط با صنعتعملكرد

 طرحهاي مصوب 

 كتابخانه مركزي عملكرد

 واحد تاليف و ترجمه عملكرد

 واحد امور كارگاههاعملكرد

 گزارش مراسم روز پژوهش

 مراقب باشيد

  ترفندهاي كامپيوتري

ويژه نامه هفته 
 پژوهش

 

 سخن روز
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  )مد ظله(يت اهللا خامنه اي  حضرت آ در كالم رهبر معظم انقالبعلم  و پژوهش       سخن روز

  اهميت علم جايگاه و
 كسي زندگي زيرا فرابگيريد، ،است بشري معارف از آنچه هر و الهي معارف از اعم زندگي معارف بدانيد، قدر را تحصيل و علم

  .بود نخواهد بيدوام و بيجهت معنا، بي بيرمق، خشك، ماشيني، دارد حكمت و علمكه 

  
  ارزش علم

  :مي فرمايند) ص(نبي اكرم 

مگـر امكـان دارد   .   يعني با شرايط آن روز اگر الزم است از حجاز به چين برويد تا علم بدست بياوريد"اطلبوالعلم ولو بالصين    

  .ين تالشي در مقابل درآمدي مادي باشد؟ اين معنايش آن است كه علم ارزش استچن

  

  توجه به علم و تحقيق اصلي ترين ارزش در دانشگاه
  . بايد در دانشگاهها توجه به علم و تحقيق به عنوان اصلي ترين و اساسي ترين ارزش مطرح باشد... 

  

  نشگاهها بهره گيري از استعدادهاي علمي داخل و خارج در دا
بايد در دانشگاهها بگونه اي برنامه ريزي و طراحي شود كه زمينه استفاده از استعدادهاي داخل و استعدادهايي كه با انگيزه                     ... 

  . علمي به خارج رفته اند فراهم شود

  ضرورت دميدن روح تحقيق و تعميق به كالبد دانشجو توسط اساتيد

اي باشد كه سخن، روش و زندگي استاد، روح علم و تحقيق و تعميـق را در دانـشجو                   بايد فضاي علمي دانشگاهها به گونه       ... 

  . بدمد

  جهاد علمي و فكري نخبگان  به منظور جبران عقب ماندگي كشور
  . وظيفه اصلي نخبگان جهاد علمي و فكري به منظور جبران عقب ماندگي كشور است... 
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است محترم دانشگاه، معاونين محترم دانشگاه، جمعي از اساتيد و اعضاي           مراسم كه با حضور دكتر محمدرضا نيكبخت ري       

در ادامـه  . محترم هيات علمي و  كارمندان و دانشجويان برگزار گرديد با تالوت اياتي چند از كالم اهللا مجيـد آغـاز شـد    

ايشان ضمن تـسليت  . جناب آقاي دكتر حميدي سرپرست محترم معاونت پژوهشي دانشگاه به ايراد سخنراني پرداختند     

و گراميداشت هفته پژوهش در ارتباط با وضعيت پژوهـشي دانـشگاه بـر              ) ع(ايام سوگواري ساالر شهيدان امام حسين       

 و توليد علم، گزارشي از فعاليتهاي پژوهـشي مـرتبط بـا ايـن               " ، توانمندسازي  " حاكميت و رهبري   "اساس شاخصهاي   

 87لب كه امتياز خام دانشگاه در طول سـال گذشـته نـسبت بـه سـال                  ايشان ضمن بيان اين مط    . شاخصها ارائه كردند  

 بوده است   15افزايش چشمگيري يافته است بيان كردند كه رتبه دانشگاه در ميان دانشگاههاي تيپ دو در سال گذشته                  

علوم پزشـكي  كه رقيبان دانشگاه نيز در اين ارزشيابي رقيبان قدرتمندي چون دانشگاه علوم پزشكي بقية اهللا، دانشگاه   

 مقالـه در مجـالت      116 در مجمـوع ،      1388در سال    ايشان در ادامه افزودند      .مازندران و دانشگاه تربيت مدرس بوده اند      

ن در مقايـسه بـا سـال        ه چاپ رسيده است كه اين ميزا       ب  پژوهشي داخلي و خارجي ايندكس شده و نشده        -معتبر علمي 

 مقالـه در مجـالت      29 مقالـه منتـشر شـده، تعـداد          116 و  از مجموع      . بوده است  ر برخوردا   درصدي /.13گذشته از رشد  

همچنين گزارشي از عملكرد معاونت پژوهشي در نـه ماهـه اول   دكتر حميدي . به چاپ رسيده اند ISIايندكس شده در 

 .  نيز ارائه كردند89سال 

اهداف و ساختارهاي كميتـه و همچنـين         سر كار خانم رمضاني دبير كميته تحقيقات دانشجويي به معرفي كميته تحقيقات،              

آقاي دكتر فخاريان در اين مراسم ضـمن        . مراسم با سخنراني آقاي دكتر فخاريان ادامه يافت       . فعاليتهاي اين كميته پرداختند   

بيان اين مسئله كه راه توسعه از پژوهش مي گذرد و راه پژوهش از سواالت اساسي كه در ذهن پژوهشگر پديد مي آيد انجام                        

آقاي .وهشهاي بزرگ و عميق را محصول سواالت بزرگ و اساسي و ميزان تالش براي رسيدن به پاسخ اين سواالت دانستند               پژ

دكتر محمدرضا نيكبخت نيز در ادامه مراسم به سخنراني در ارتباط بـا وضـعيت توليـدات علمـي كـشور در سـال گذشـته            

د و اعضاي محترم هيات علمي توصيه كردند كه ضـمن تـالش بـراي    ايشان قبل از پرداختن به اين مساله به اساتي      . پرداختند

در خاتمه مراسم نيـز از      . پژوهش و چاپ مقاالت علمي به دنبال توليد و ثبت اختراعات مختلف در حوزه علوم پزشكي باشند                

پژوهشي   معاونت  و همچنين نمايندگان وب سايتهاي برتر، كتابداران نمونه و مديران مختلف حوزه            89پژوهشگران برتر سال    

  .تقدير به عمل آمد

 گزارش مراسم روز پژوهش
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  پژوهشگران برتر

   خانم فاطمه عباس زاده

  آقاي دكتر احمد خورشيدي

  آقاي دكتر سيد مهدي ميرهاشمي

  پژوهشگران موفق

  خانم دكتر فاطمه رنگرز جدي

  آقاي دكتر احمد يگانه مقدم 

  آقاي مهندس سيد غالمعباس موسوي

   :جوانپژوهشگر 
   زوارهييآقاي سيد عليرضا طال

  : فعالپژوهشگر

  آقاي دكتر مهرداد حسين پور

  پژوهشگر برتر غير هيالت علمي

  خانم دكتر فريبا مينايي

  

  

  

  :مولف و مترجم 

   آقاي سيد مجتبي بني طبا

   :مولف برگزيده

  آقاي دكتر رايكا جمالي

  پژوهشگران موفق دانشجويي

   آقاي جواد علي زرگر -آقاي ايمان غفارپسند 

   عصاريانخانم فريده

  پژوهشگران فعال دانشجويي
  آقاي مصطفي حاجي رضايي-خانم مريم رمضاني 

  كتابداران نمونه

   خانم زهرا سرافراز-خانم منصوره عرفان

  خانم هما مديحي

  :شركت برگزيده

  باريج اسانس

  : مقاله برگزيده

  دكتر محسن اديب حاجي باقري

 برگزيدگان علمي و پژوهشي دانشگاه در مراسم هفته پژوهش
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  مديران و سرپرستان واحدهاي پژوهشي
  

  ير پژوهشيمد:        خانم زهره آذرباد   .1
  

  كارگاهها سرپرست امور:    خانم معصومه عابدزاده .2

  دبير شوراي پژوهشي:      خانم طاهره مازوچي  .3

  مدير امور كارگاهها:     آقاي كريم پرستويي  .4

  مدير اجرايي مجله فيض:     آقاي محسن تقدسي  .5

  سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي:     آقاي دكتر اژدر حيدري .6

   سرپرست دفتر ارتباط با صنعت:س بهراميآقاي مهندس عبا .7

  سرپرست كتابخانه مركزي:         آقاي علي شعباني .8

  مسئول امور مالي:    آقاي غالمرضا محمدي .9
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     ه از نرم افزار يكتاوبادامه استفاد -1

   مقاله14 با 1389 زمستان 56 مقاله و شماره 12 با 1389 پاييز 55چاپ شماره  -2

  .  چاپجهت) 57شماره  (1390پيگيري انجام مراحل ويراستاري و آماده سازي مقاالت فصلنامه بهار  -3

  .پيگيري انجام مراحل داوري و آماده سازي مقاالت ويژه نامه هاي بهداشت و تروما -4

   در هفته پژوهش1389توزيع نسخه الكترنيكي مجله زمستان  -5

   مقاله مصوب هيئت تحريريه مجله79پيگيري مراحل داوري و كارشناسي  -6

  با سيستم ونكوور جهت چاپ  IranMedex و Pubmedكنترل و اصالح رفرانس هاي مقاالت تاييد شده با  -7

 و كتابخانه ملي Locator plusو  Amazon سايت  مي باشد ازTextbookكنترل رفرانس هايي كه منابع آنها  -8

  ايران

  ارسال مجالت چاپ شده به نويسندگان مقاالت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و مشتركين -9

  .برگزاري جلسات هيئت تحريريه به طور مرتب جهت بررسي مقاالت دريافت شده -10

  .SID ،Iran Medex ،Magiran ،CINAHLارسال و درج كامل مقاالت در سايتهاي  -11

 ISC جهت نمايه كردن در XML  با فرمت ir.hbi.isnet://http.wwwارسال مقاالت پذيرفته شده به سايت  -12

  ).پايگاه استنادي علوم جهان اسالم(

  Pubmed  با كمكMeshكنترل واژه هاي كليدي بر اساس فرمت  -13

  

  

   1389 ليتهاي دفتر مجله فيض در  زمستانفعا
 نرجس صيادي  : تنظيمتهيه و
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تعداد مقاالت ارسالي   مقاالت عودت داده شده  صول شدهمقاالت وكل 
  جهت انجام كارشناسي

مقاالت ارسالي جهت 
  مقاالت چاپ شده  انجام اصالحات
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   )1389پائيز(مجله علمي ـ پژوهشي فيض جدول فعاليتهاي
 

  اولين دانشگاه دنيا کجاست؟:آيا مي دانيد
دوران ساسانی  دانشگاه جندی شاپور در نزدیکی شهر اهواز که مربوط به

 است امروز هم در اهواز یک بيمارستان بنام جندی شاپور وجود دارد و
دانشکده علوم پزشکی اهواز به در خواست یونسکو به دانشکده جندی شاپور 

ت دانشگاه جندی شاپور به سده پنجم يا چهارم  قدم.است تغيير نام داده
مترادف با مرکزی  ودر طی شش قرن نام جندی شاپور گردد ميالدی بازمی

 وعصر تعالی و ترقی آن درزمان علمی در رشته های مختلف بوده است
 .خسروانوشيروان بوده است
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   چاپ در ماهنامه حيات براي  دفتر ارتباط با صنعت ه و آئين نام  و آشنائي با وظايف و مقررات معرفيارسال متن 
  پيگيري  براي بازديد اعضاي هيئت علمي  و كاركنان مراكز تحقيقاتي دانشگاه  از پژوهشكده اسانس هاي طبيعي -

  دانشگاه كاشان در قمصر
  

ر كارخانجات و ادارات و  دريافت  ليست توانمنديهاي  دانشكده بهداشت در  برگزاري كارگاههاي ايمني و بهداشت د-
  موسسات 

  پيگيري عقد قرارداد براي اندازه گيري متانول در گالب و عرقيات كارخانجات گالبگيري كاشان-
  نستشكيل  ماهانه جلسات شوراي ارتباط با صنعت و پيگيري طرحهاي شركت توليد داروهاي گياهي  باريج اسا-
حقيقاتي دانشگاه و دانشجويان ترم آخر بهداشت محيط  ازشركت هاي  بازديد اعضاي هيئت علمي  و كاركنان مراكز ت-

  .شگاه كاشان مستقر  درمركز رشد دان
  قرارداد براي واكسيناسيون كزاز  شركت قالي سليمان كوثر كاشان شهرك صنعتي آران و بيدگل-
  واكسيناسيون كزاز  رستوران جزايري پيگيري عقد قرارداد براي -
  ارتباط با صنعت در خانه صنعت و معدن  استان اصفهان  شركت سرپرست دفتر -
   برگزاري كارگاه هاي آموزشي فن ترجمه متون انگليسي به فارسي در زمينه هاي مختلف -
   برگزاري كارگاه هاي آموزشي نامه نگاري به زبان انگليسي در زمينه هاي مختلف-
   برگزاري كالسهاي گفت و شنود به زبان انگليسي-

  به دفتر ارتباط با صنعت)  آناتومي(وگروه علوم تشريح)بطور انفرادي(ياح  و دكتر س
   پيگيري  عقد قرارداد با شركت ايمن طب -
  پيگيري جهت برگزاري كارگاه ويژگي ها و مشخصات تعاوني هاي دانش بنيان-
ي و بهداشت در دانشگاه و  پيگيري جهت معرفي و ارتباط با نماينده براي بررسي  و نحوه برگزاري كارگاه هاي ايمن-

  سازمانهاي  وادارات كاشان
  
  
  

  1389سال پائيز عملكرد دفتر ارتباط با صنعت در 
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شماره 
  طرح

 تاریخ تصویب  مجریان  عنوان طرح

٨٩٢٩    
بررسی تروماهای خانگی در مراجعه کنندگان به 

بخشهای اورژانس مراکز درمانی شهر کاشان در سال 
١٣٨٨  
  

  منصور دیانتی
  ۶/٧/١٣٨٩  عليرضا گلشنی

دروسيت غضروف بيماران با بررسی پروتئوميکس کن  ٨٩٣٠
استئوآرتریت در مقایسه با غضروف نرمال در بيماران 

مراجعه کننده به بيمارستان شهيد بهشتی کاشان در 
  ١٣٨٨سال 

  دکتر بتول زمانی 
  غالمرضا خسرویدکتر

٢٠/٧/١٣٨٩  
  

بررسی تروما در کودکان مراجعه کننده به بيمارستان   ٨٩٣١
  ١٣٨٨-٨٣شهيد بهشتی کاشان 

   مهرداد حسين پور دکتر
  ٢٠/٧/١٣٨٩  دکتر مهدی محمدزاده

بررسی تروما در افراد سالمند مراجعه کننده به   ٨٩٣٢
  ١٣٨٨-٨٣بيمارستان شهيد بهشی کاشان 

  دکتر مهرداد حسين پور 
  ٢٠/٧/١٣٨٩  دکتر مهدی محمدزاده

٨٩٣٣    
بررسی کارائی سونوگرافی واژینال در تشخيص 

خونریزی غير طبيعی بيماریهای اندومتری زنان با 
  رحمی

   دکتر زهره طبسی
  دکتر منصوره صميمی
  دکتر پرستو سهيل 

   فخرالسادات ميرحسينی 
   فاطمه عطوف

٢٧/٧/١٣٨٩  

٨٩٣۴    
  با وضعيت YKL-40بررسی ارتباط سطح سرمی فاکتور 

  ١کنترل متابوليک در بيماران مبتال به دیابت تيپ 
  

  دکتر حسن نيکوئی نژاد
  راددآتر محسن طاهری 
  دکتر فاطمه جعفری

  مهندس حسين اکبری 
  زهره آذرباد

٢٧/٧/١٣٨٩  

٨٩٣۵    
بررسی رشد فيبروبالست ها در داربست تهيه شده از 

پلی  ( PLGA/PCL پوسته –نانو فيبرهای هسته 
  ) گليکوليک اسيد– کو –پلی الکتيد / کاپروالکتون 

  
  

   دکتر طاهره مازوچی
   وحيد جباری  

   شيما توکل
  

٢٧/٧/١٣٨٩  

٨٩٣۶    
بررسی مقایسه ای فراوانی علل موارد افتادن در 
گروههای سنی مراجعه کننده به مرکز ترومای 

بيمارستان شهيد بهشتی دانشگاه علوم پزشکی 
  ١٣٨٨ لغایت ١٣٨٣کاشان از سال 

  ٢/٩/١٣٨٩  دکتر منصور سياح

٨٩٣٧    
بررسی تروما در نوجوانان مراجعه کننده به بيمارستان 

  ١٣٨٨-٨٣کاشان طی سالهای شهيد بهشتی 
  

  دکتر مهرداد حسين پور
  دکتر مهدی محمدزاده
  آقاي ابوالفضل زاهدی

  امير اسدی

١۶/٩/١٣٨٩  

٨٩٣٨    
بررسی اثر استفاده از یک محلول تجاری نانو نقره در 

  گندزدایی آب آشاميدنی
  

  دکتر محمدباقر ميران زاده  
  دکتر داورخواه ربانی

  فائزه قدمی 
  س موسوی مهندس غالمعبا
  

١۶/٩/١٣٨٩  

  1389پاييزعناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در 
 حسين ارباب: تهيه و تنظيم
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  شماره طرح
  

 تاریخ تصویب  مجریان  عنوان طرح

٨٩٣٩    
  دکتر روح اله دهقانی   بررسی عوامل زیستی توليد کمپوست به روش وینو

   اسماعيل چرخ لو
  غالمرضا مصطفایی
  محمدعلی اسدی

  دکتر محمود صفاری 
  مهندس غالمعباس موسوی

٢٣/٩/١٣٨٩  
  
  
  
  
  
  

٨٩۴٠    
ف چند داروئی و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر بررسی مصر

  ١٣٩٠کاشان در سال 
  

   منصور دیانتی
  دکتر اعظم مصداقی نيا
   غالمعلی شجاع قره باغ

٢٣/٩/١٣٨٩  

٨٩۴١    
مقایسه ارزش توافقی اولتراسونوگرافی و اندازه گيری سطح 

BHCGسرم در اداره طبی سقط   
  

  دکتر فریبا بهنام فر
  میدکتر منصوره صمي

  دکتر فرشته رحيمی

٢٣/٩/١٣٨٩  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1389 پاييزعناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در 

  : آيا مي دانيد

كي ورزشي در فدراسـيون پزشـكي ورزشـي    شآيا مي دانيد به تازگي مجهزترين آتابخانه پز   
ال حاضر اولـين و مجهـز تـرین کتابخانـه در            کتابخانه این فدراسيون در ح    . تاسيس شده است  

 نـسخه کتـاب،     ٢٥٠٠در ایـن کتابخانـه بـالغ بـر          . حيطه پزشکی ورزشی در کل کـشور اسـت        
در زمينـه پزشـکی ورزشـی، تغذیـه ورزشـی، آسـيب         ) فارسی و التـين   ( مجله و لوح فشرده   

 .موجود است... های ورزشی، روانشناسی ورزشی ، فيزیولوژی ورزشی و 

 ٥٠٠ در حـال راه انـدازی اسـت کـه بـا حـدود         کتابخانه دیجيتال فدراسيون نيـز    ،اینعالوه بر    
  .عنوان کتاب تخصصصی برای اعضا قابل دسترس است
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پيشنهاد هيـات امنـاي      :۶/۷/۱۳۸۹ صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ       ۶۸۴ از   ۱۴بند   .١
دانشگاه مبني بر راه اندازي يك مجله التين در دانشگاه مطرح و مقرر گرديد در اين زمينـه پيگيـري                    

  .انجام گيردالزم توسط مجله فيض 
 

مقـرر گرديـد بـراي      :  ۲۰/۷/۱۳۸۹ صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مـورخ        ۶۸۵  از    ۱بند   .2
 200000 ساعت داوري جهت اعـالم بـه  بانـك اطالعـاتي و               10كارشناسي كميته اخالق به ميزان      

 .حق الزحمه براي كارشناسان  در نظر گرفته شود) دويست هزار ريال (

 
مقـرر گرديـد بـراي       :۲۰/۷/۱۳۸۹سه شورای پژوهشی دانشگاه مـورخ        صورتجل ۶۸۵  از    ۲بند   .3

 سـاعت داوري جهـت اعـالم بـه  بانـك اطالعـاتي و           10كارشناسي طرحهاي تحقيقاتي به ميـزان       
  .حق الزحمه براي كارشناسان  در نظر گرفته شود) دويست هزار ريال  (200000

 
مقرر گرديـد كليـه     :  ۲۰/۷/۱۳۸۹ صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ       ۶۸۵  از    ۳بند   .4

 بـه عنـوان     90-89ي از سـال     پايان نامه هاي دانشجويي مقطع تحصيالت تكميلي و  مقطع دستيار          
 . گرددطرح تصويب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1389   پائيزمهمترين مصوبات شوراي پژوهشي در 
 حسين ارباب   : تهيه و تنظيم 

   ؟ به چه زماني بر ميگرددتاريخچه تله مديسين آيا مي دانيد
در زمان قديم در مناطقي آه بيماريهاي واگيردار شيوع پيدا ميكرد با            
 دود به سـاير منـاطق اعـالم ميـشد و ميتـوان آن را شـروع تاريخچـه                  

  .تله مديسين دانست
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  بخش مديريت
 ن ناشر دانشگاهي در مهرماه جهت رفاه حال دانشجويا2هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب توسط  -
 كتب و مجالت با توجه به تاخيرات واحد انتشارات پيگيري جهت صحافي  -
 ارائه ليست منابع مورد نياز الكترونيكي به مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي  -
  ميليون ريال 100پيگيري جهت تامين و تخصيص بودجه خريد از نمايشگاه كتاب بالغ بر  -
 همكاري در برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش  -
نشجويي فرهنگي در جهت دريافت  كتب اهدائي از طرف  اداره فرهنگ و ارشاد همكاري با معاونت دا -

 اسالمي استان اصفهان 
 برگزاري كارگاه كتابخانه ديجيتال پزشكي در بيمارستان متيني  -
 ارائه آمار مربوط به دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي -
 ي تابعه  عنوان كتاب قبل ار ارسال به بخش امانت و واحدها321كنترل  -
 ..نواقص نرم افزار پارس آذرخش و (بازديد و بررسي مشكالت واحدهاي تابعه به صورت ماهيانه  -

 

  بخش سفارشات
اطالع رساني، بازديد و خريد از نمايشگاه كتب دانشگاهي فارسي در ابتداي آبان ماه به همراه مسئولين  -

 كتابخانه هاي تابعه 
 شگاه كاربردي و تخصصي التين در انتهاي آبان ماه اطالع رساني ، بازديد و خريد از نماي -
  جلد كتاب اهدايي جهت كتابخانه مركزي اهدا شده از اداره ارشاد استان اصفهان 249ثبت  -
  جلد كتاب اهدايي جهت كتابخه هاي تابعه 3ثبت  -
  جلد كتاب التين جهت كتابخانه مركزي 5 جلد كتاب فارسي و 113خريد و ثبت  -
  جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه هاي تابعه 644سفارش و خريد  -
  جلد كتا ب التين جهت كتابخانه هاي تابعه 33سفارش و خريد  -
  عنوان سي دي فارسي و التين 163امانت  -
  عنوان سي دي فارسي و التين155بازگشت  -

 
   و نمايه سازي پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي CDفهرستنويسي كتاب و 

  
  عنوان كتاب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  244دي فهرست نويسي بنيا -
  عنوان كتاب تكراري 115بازيابي اطالعات  -
  عنوان طرح تحقيقاتي12  عنوان پايان نامه و 27ثبت ونمايه سازي  -

 

 1389   پائيزعملكرد كتابخانه مركزي  در
 علي شعباني : تهيه و تنظيم
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  بخش مرجع و امانت
   جلد   22957 جلد و بازگشت كتب فارسي23591امانت كتب فارسي  -
  جلد 1619گشت كتب التين  جلد و باز1628امانت كتب التين  -
  نفر 184تسويه حساب اعضاء -
 ارسال كتب جهت صحافي  -
  سازماندهي پرونده اطالعات اعضاء -

  
  ورود اطالعات و آماده سازي

  
  عنوان  كتاب فارسي و التين كتابخانه مركزي و تابعه 244ورود اطالعات  -
  تين  عنوان كتاب تكراري فارسي و ال115پرينت كارت و تصحيح اطالعات  -
  جلد864ب كتابخانه مركزي و تابعه آماده سازي كت -
  عنوان 39ورود اطالعات چكيده پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي  -
   عنوان7 جهت بيمارستان متيني CDآماده سازي -

 
  بخش پذيرش و پايگاه عرضه اطالعات و وب سايت

 
 ها و كتابداران از طريق صفحه نمايش اطالع رساني در مورد منابع و روشهاي جستجو و وظايف كتابخانه -

 كتابخانه مركزي 
 زآمد كردن صفحه وب كتابخانه مركزيرو -
 ITپيگيري در جهت رفع عيوب نرم افرازي و سخت افزاري دستگاهاي پايگاه از طريق مركز  -
  نفر 300پذيرش و ورود اطالعات و اسكن تصاوير اعضاء  -
  در پايگاه  نفر ساعت به مراجعان8000سرويس دهي بيش از  -
 به مراجعان CDارائه خدمات پرينت و رايت  -

  بخش نشريات
 عنوان مجله فارسي و التين در نرم افزار پارس آذرخش و آماده سازي آنها جهت امانت 250ورود و اطالعات  -

 به مراجعان 
  عنوان پايان نامه و طرح تحقيقاتي به مراجعان 180سرويس دهي  -
 عنوان مجله جهت صحافي  200پيگيري جهت صحافي بيش ار  -
  عنوان مجله به مراجعان 300امانت دهي  -
  عنوان ماهنامه به صورت مستمر 5 عنوان روزنامه و 13سرويس دهي  -
راهنمايي مراجعان در جهت دسترسي به مجالت ، پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز از طريق نرم  -

  افزار پارس آذرخش 
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Perineal Mesh Rectopexy with Sterile 
Talc in Children with Rectal Prolapse 

7  

Vol. 13, No. 
2, 2010  

J. Exp. Zool. 
India  

R. Dehghani,  
B. Vazirianzadeh 

 H. Akbari,  
 S A Morravej 

Evaluation of termite (insecta: isoptera) 
infestation among 

Houses in kashan, central iran 
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2010 Vol. 
26  

No. 4  
Pak J Med Sci  

R. Dehghani 
 B. Vazirianzadeh 

M. Rahimi Nasrabadi 
S.A Morravej 

Study of Scorpionism in Kashan in 
Central Iran  

9  

 دوره ;1389 پاييز
  )3(، شماره4

  
مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

, سپهرمنش زهرا, عكاشه گودرز
  احمدوند افشين

شيوع فرسودگي شغلي در دانشجويان سال آخر پزشكي 
 1386دانشگاه علوم پزشكي كاشان، سال 

10  

  
 ،14دوره 

، 3شماره 
  1389سال 

  فيضفصلنامه

 محمود ،سهيلي كاشاني مسعود

رضائي  مصطفي ، سالمي
  و طاويراني

  عليرضا طالئي  سيد

موش  اثر بهبود دهنده آموزش در ماز بر حافظه فضايي
  هاي صحرايي آلزايمري

11  

  
 ،14دوره 

، 3شماره 
  1389سال 

  فيضفصلنامه
 عبدالحسين ، حسين پور مهرداد

 گلستاني ناصر و داوودآبادي

پروپيلن  امنتوپكسي باعث كاهش چسبنگي احشاء به مش
  در ترميم نقص هاي ديافراگماتيك خرگوش مي شود

12  

  
 ،14دوره 

، 3شماره 
  1389سال 

  فيضفصلنامه

 جوكار مسعود ، صفاري محمود

 احمد ، شجري مرضاغال ،

باس غالمع سيد و پيروزمند
 موسوي

هاي  مهاري وانكومايسين در سويه بررسي حداقل غلظت
استافيلوكوكوس اورئوس جداشده از نمونه هاي باليني 

  1388طي سال  بيمارستان شهيد بهشتي كاشان
13  

  
 ،14دوره 

، 3شماره 
  1389سال 

  فيضفصلنامه

 ،خالقيان محسن ،كليدري بهروز
غالمعباس  سيد و اربابي محسن

 موسوي

 بررسي نتايج درماني و عوارض جراحي گاستريك

باندينگ با استفاده از مش در بيماران مبتال به چاقي 
شهيد بهشتي كاشان  ي مراجعه كننده به بيمارستانمرض

  1386-88طي سال هاي 

14  

  
 ،14دوره 

، 3شماره 
  1389سال 

  فيضفصلنامه

اميرحسين  ،مسيبي زيبا
 ،حيدرزاده مرضيه ،موحديان

 و حجتي مريم

 غالمعباس موسوي سيد 

كاوازاكي  بررسي يافته هاي باليني و پاراكلينيكي بيماري
ودكان بستري شده در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در ك

  1377-78 طي سال هاي
15  

  
 ،14دوره 

، 3شماره 
  1389سال 

  فيضفصلنامه

 ، شريفي خديجه ، سوكي زهرا
 و اكبري حسين ، تقربي زهرا

 نيامصداقي الهه

ارضاء  بررسي شيوع افسردگي و همبستگي آن با ميزان
ط والدين در دانش آموزان س اجتماعي تو–نيازهاي رواني

  1385كاشان در سال دختر دبيرستان هاي شهر
16  

  
 ،14دوره 

، 3شماره 
  1389سال 

  فيضفصلنامه
  و طالبيان احمد ، آدينه مجتبي

 كوچكي ابراهيم

ه همرا معرفي يك مورد سندروم آنسفالوپاتي ميتوكندريال
  با اسيدوز الكتيك و حمالت شبيه سكته مغزي

17  
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1389 

مجله علمي دانشگاه 
 علوم پزشكي كردستان

  محمود سالمي ،
 زواره سيد عليرضا طالئي 

نقش گيرنده هاي مالتونين در يادگيري فضائي موش هاي 
 صحرائي تيمار شده با روشنائي

19  

، شماره 17دوره 
4 ،  

  1389ييز پا

مجله دانشگاه علوم 
 پزشكي كرمان

  مرجان قائمي، اصغر راميار، 
  زواره سيد عليرضا طالئي

گزارش يك مورد ترومبوسيتوز در نوزاد متولد شده از مادر 
  معتاد به اپيوئيدها

20  

 Vol.8. No.4 
Autumn 

2010 

Iranian Journal 
of Reproductive 

Medicine  

H.Nikzad, 
 M. Kabir-Salmani, 

Sh. Shiokawa, 
Yoshiro Akimoto, 

Mitsutoshi Iwashita 

Co-expression of galectin-3 and αvβ3 
integrin at pinopodes of human 

endometrium 
21  

2010 
Nov;20(6) 

Eur J Pediatr 
Surg.  

 
Hosseinpour M, 
Memarzadeh M 

Use of a preoperative playroom to 
prepare children for surgery 

22  

Vol. 5, 
No.4, 2010, 

pp.9-14  

Iranian J 
Parasitol:  

F Kazemi  
 H Hooshyar  
B Zareikar, 

 M Bandehpour  
 M Arbabi  
S Talari, 

 R Alizadeh, 
 B.Kazemi 

Study on ITS1 Gene of Iranian 
Trichomonas vaginalis by Molecular 

Methods 
23  

Vol 15, No 
4 

autumn(20
10) 

Iranian Journal 
of Nursing and 

Midwifery 
Research- 

M.shahshahani 
Sh.salehi 

rastegari.m- rezayi.a 
the study of optimal nursing position in 

health care delivery system in iran 
24 

May 2010, 
Vol. 32, No. 

3 

Clinical and 
Experimental 
Hypertension  

M. Simbar  
Z. Karimian 

M. Afrakhteh,  
A. Akbarzadeh,  

E. Kouchaki 

Increased Risk of Pre-Eclampsia (PE) 
Among Women with the History of 

Migraine 
25  
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Antibiotic resistance in fecal 
enterococci in hospitalized patients  2 

Original Biological Ab 
 

J. Exp. Zool. India Vol. 13, No. 
2, 2010 

 
R. Dehghani, B. 

Vazirianzadeh, H. Akbari 
and S A Morravej 

Evaluation of termite (insecta: 
isoptera) infestation among Houses 

in kashan, central iran 
 

3 

 
Original ISI 

IF:0.183 

Iranian Journal of 
Reproductive Medicine, Vol.8. 

No.4. pp: 145-152, Autumn 
2010 

H. Nikzad, M Kabir-
Salmani, S Shiokawa, Y. 

Akimoto,  
M. Iwashita 

Co-expression of galectin-3 and 
αvβ3 integrin at pinopodes of 

human endometrium 
4 

 
Original ISI 

IF:0.51 
PUBMED 

Saudi Med J. 2010 
Oct;31(10):1119-1123 

 
Asemi Z, Taghizadeh M, 
Sarahroodi S, Jazayeri S, 

Tabasi Z, Seyyedi F 

Assessment of the relationship 
of vitamin D with serum 

antioxidant vitamins E and A 
and their deficiencies in Iranian 

pregnant women 

5 

Original  ISI-pub med 
IF:0.743 

 

Eur J Pediatr Surg. 2010 
Nov;20(6):408-411 

 
Hosseinpour M, 
Memarzadeh M 

Use of a preoperative playroom 
to prepare children for surgery 6 

 
Original   

ISI 
IF: 0.244 

Iranian J Publ Health, Vol. 39, 
No.4, 2010, pp.64-69 

S Rostamighalehjaghi, R 
Jamali1, S Rezaie, Z 

Babaei, 
 H Hooshyar, M Rezaeian 

Evaluation of a single pcr 
assays on cp5 gene for 

differentiation of entamoeba 
histolytica and e . dispar 

7 

 
Original 

ISI 
 

Iranian J Parasitol:Vol. 5, 
 No.4, 2010 

F Kazemi, H Hooshyar, B 
Zareikar, M Bandehpour, 

M Arbabi, S Talari, R 
Alizadeh, 
 B-Kazemi 

Study on ITS1 Gene of Iranian 
Trichomonas vaginalis by 

Molecular Methods 
8 

 
Original  Copernicus 

Iranian Journal of Nursing and 
Midwifery Research,Vol 15, No 

4 autumn(2010) 

M S Shahshahani, 
 SH Salehi,  

M Rastegari, A Rezayi 

the study of optimal nursing 
position in health care delivery 

system in iran 
9 

 
Original  ISI 

IF:1.292 

Clinical and Experimental 
Hypertension May 
 2010, Vol.32, No.3 

M Simbarmsimbar,  
Z Karimian, M Afrakhteh,  

A R Akbarzadeh,  
E Kouchaki 

Increased Risk of Pre-
Eclampsia (PE) Among Women 

with the History of Migraine 
10 

 
Original  

SCOPUS 
Pakistan Journal of Biological 

Sciences 
Volume 13, Issue 10, 2010 

 
M Saffari, H Abtahi 

Comparison between invasive 
and noninvasive tests in 

diagnosis of Helicobacter pylori 
infection 

11 

 
 
 
 
  
  

  1389 پائيز  در پژوهشگرانخلي و خارجي توسطليست مقاالت چاپ شده در مجالت انگليسي زبان دا
 



  مجله خبري، آموزشي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيپژوهش                  

  ir.ac.kaums.research://httpسايت مجله ، نشاني وب1389 پائيز27شماره ، نهمسال 
 

١٣

  
  
  

   
 رديف

  ايندكس مجله  نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله

1  

سرواپيدميولوژي 
توكسوپالسموزيس در زنان مجرد 

كننده به مراكز بهداشتي  مراجعه
- 87هاي  درماني كاشان در سال

1386  

  محسن اربابي، مهندس 
  حميده سادات فرزادفر، 

  حسين هوشياردكتر 

دانشور، مجله علمي 
 ،پژوهشي دانشگاه شاهد

  ،83، شماره 16دوره 
 )1389چاپ (1388آبان 

 علمي پژوهشي 

2  

بررسي ميكروسكوپي و افتراق 
با ديسپار انتامبا هيستوليتيكا از انتام

 در مراكز درماني PCRبا روش 
  زاهدان

  خراشاد،عليرضا سليمي 
   علي حقيقي 

   سيما راستيدكتر 

مجله طبيب شرق، دوره 
11،  

 Copernicus  1388، پائيز 3شماره 

3  
اثر بهبوددهنده آموزش در ماز بر 

موش هاي  حافظه فضايي
  صحرايي آلزايمري

 ، سهيلي كاشاني مسعود
 ، سالمي محمود

 رضائي طاويراني مصطفي 

  سيد عليرضا طاليي 

  
، شماره 14فيض، دوره 

Copernicus  1389پائيز ، 3

4  

امنتوپكسي باعث كاهش چسبنگي 
پروپيلن در ترميم  احشاء به مش

نقص هاي ديافراگماتيك 
  خرگوش مي شود

 حسين پور مهرداد 

  داوودآبادي عبدالحسين
  گلستاني ناصر

  
، شماره 14فيض، دوره 

Copernicus  1389پائيز ، 3

5  

مهاري  سي حداقل غلظتبرر
هاي  وانكومايسين در سويه

استافيلوكوكوس اورئوس جداشده 
از نمونه هاي باليني بيمارستان 

طي سال  شهيد بهشتي كاشان
1388  
  

  ،صفاري محمود 

  ،جوكار مسعود  

دكتر  ،شجري غالمرضا 
   پيروزمند احمد

 سيدغالمعباس موسوي 

  
، شماره 14فيض، دوره 

  1389پائيز ، 3
Copernicus

  1389 پائيز زبان منتشرشده در ناوين مقاالت فارسيع
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6  

بررسي نتايج درماني و عوارض 
باندينگ با  جراحي گاستريك

استفاده از مش در بيماران مبتال 
به چاقي مرضي مراجعه كننده به 

شهيد بهشتي كاشان  بيمارستان
  1386-88طي سال هاي 

 كليدري بهروز 

  خالقيان محسن

 اربابي محسن 

 سيدغالمعباس موسوي 

  
، شماره 14فيض، دوره 

  1389پائيز ، 3
Copernicus

7  

بررسي يافته هاي باليني و 
كاوازاكي در  پاراكلينيكي بيماري

ي شده در بيمارستان كودكان بستر
شهيد بهشتي كاشان طي سال 

  1377-87هاي

 مسيبي زيبا 

 حسين موحديان امير 

 حيدرزاده مرضيه

 حجتي مريم  

 سيدغالمعباس موسوي

  
، شماره 14فيض، دوره 

Copernicus  1389پائيز ، 3

8  

بررسي شيوع افسردگي و 
ارضاء  همبستگي آن با ميزان

تماعي توسط  اج–نيازهاي رواني
  والدين در دانش آموزان دختر 

كاشان در   هاي شهردبيرستان
  1385سال

 سوكي زهرا 

 شريفي خديجه 

 تقربي زهرا 

 اكبري نحسيمهندس 

  نيامصداقي الهه 

  
، شماره 14فيض، دوره 

  1389پائيز ، 3
Copernicus

9  

معرفي يك مورد سندروم 
همراه با  آنسفالوپاتي ميتوكندريال

يدوز الكتيك و حمالت شبيه اس
  سكته مغزي

 ،آدينه مجتبي 

  طالبيان احمد  

 كوچكي ابراهيم 

  
، شماره 14فيض، دوره 

Copernicus  1389پائيز ، 3

10  

علل تكرار درس، مشروطي و 
تأخير در فراغت از تحصيل در 

 دانشگاه دانش آموختگان پزشكي
  علوم پزشكي كاشان 

)82-1365(  

  اسماعيل فخاريان،  
  زهرا تقربي 

  فخرالسادات ميرحسيني 
  سيداصغر رسولي نژاد

  حسين اكبري 
  حسين عاملي 

  
 

 در گام هاي توسعه
  آموزش پزشكي،

 ،1389پاييز و زمستان 
  2، شماره 7دوره

Copernicus
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11  

بررسي اثرات سن، مدت و علت 
ها بر  د فوليكولناباروري و تعدا

ميزان موفقيت تلقيح داخل رحمي 
  اسپرم

  حسن حسني بافراني،
  معصومه عابدزاده    

  فرد  فاطمه فروزان
  زهره طبسي

مجله دانشگاه علوم 
 سمنان دوره يپزشك

 - پاييز، 1 شماره ،12
  1389مهر

Scopus

12  

شيوع فرسودگي شغلي در 
دانشجويان سال آخر پزشكي 

كاشان، سال دانشگاه علوم پزشكي 
1386  

   ،گودرز عكاشه 
  ،زهرا سپهرمنش 
  احمدوندافشين  

مجله دانشگاه علوم 
 پاييز ،پزشكي قم 

Copernicus 3، شماره 4، دوره 1389

13  
بررسي وضعيت سالمت روان در 
معتادان تزريقي زندان كاشان در 

  1386سال 

  فاطمه سادات قريشي،
  افشين احمدوند، 

  زهرا سپهرمنش 

، 15سالپژوهنده، 
  )74پياپي (، 2شماره

  89خرداد و تير 
Copernicus  

14  
نقش گيرنده هاي مالتونين در 

هاي يادگيري فضائي موش
 صحرائي تيمار شده با روشنائي

  محمود سالمي 
 عليرضا طالئي   سيد

مجله علمي دانشگاه 
 ،علوم پزشكي كردستان

 شماره - دوره پانزدهم
  1389بهار / 1

Scopus 

15  
مورد ترومبوسيتوز در گزارش يك 

  نوزاد متولد شده از
   مادر معتاد به اپيوئيدها

  مرجان قائمي 
  اميار اصغر ر

  سيد عليرضا طالئي 

مجله دانشگاه علوم 
دوره ، پزشكي كرمان

، پاييز 4، شماره 17
1389  

Copernicus 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   قديميترين كتاب فارسي جهان چه كتابي است؟آيا مي دانيد
جهان است آـه در   آتاب داستان مسيح نخستين آتاب فارسي چاپ شده در

  ميالدي در شهر اليدن هلند منتشر شده و اولين آتابي است آه١٦٣٩سال 
همـراه مـتن اصـلي بـه زبـان و خـط التـين                صفحه به    ٩٠٠با الفباي فارسي در     

 اين نسخه که .قاسم الهوري به زبان فارسي ترجمه شده است توسط موالنا
 اي از تمـامي  در راستاي وظيفه حفظ ميراث مكتوب ايران و گردآوري مجموعـه 

هاي منتشر شده به زبان فارسي توسط کتابخانـه ملـی ایـران خريـداري                 آتاب
است آه با پوست دباغي شـده بـز صـحافي و    آامل و سالم  اي شده، نسخه

  .تجليد شده است
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   1389سال  پائيز از كشور  هاي خارج  در همايشه شركت كنند اسامي اعضاي هيئت علميليست
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر   
يف

د
 

  تاريخ برگزاري نوع ارائهعنوان همايشمحل برگزاري نام و نام خانوادگي

 2010 نوامبر21-20  سخنران  EPS  چين  نژادسيداصغر رسولي  29

 زهره آذرباد  : تهيه و تنظيم

   قديميترين نسخه و سند پزشكي كدام است؟ آيا مي دانيد
 که دراواخر هـزاره سـوم پـيش از مـيالد مـسيح              یک پزشک ناشناخته سومری   

های خـود را بـه منظـور اسـتفاده شـاگردان و               زیسته است، بهترین نسخه     می
 سـانتيمتر   ٩٫۵ در   ١۵٫٩او لوحه گلـی نمنـاکی بـه انـدازه           . همکارانش گرد آورد  

.  را بر آنهـا نگاشـت  -به زعم خود-آماده کرد و با خط ميخی دوازده نسخه مهم     
ترین سند و نسخه پزشـکی اسـت کـه بـشر یافتـه       ، قدیمی این سند پزشکی  

این لوح به مدت چهار هزار سال، در دل زمين مدفون بود تا اینکه هيئت               . است
  . کردتقل منباستان شناسی آن را یافت و به موزه دانشگاه فيالدلفيا
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  نام نويسندگان  نوع اثر  نام اثر  )اثر(مراحل انجام كار  رديف

  دكتر فريبا رايگان  تدوين  وارفارين
  دكتر نگين مسعودي علوي  ترجمه  راهنماي جيبي براي پزشكان جوان

 دكتر ارسيا –دكتر رايكا جمالي   تدوين  ورزش وسرطان
  جمالي

  محسن تقدسي وهمكاران  ترجمه  الكتروكارديوگرافي
  دكتر روح اهللا دهقاني  تاليف  سم شناسي محيط

  
  
  
  

1  

  
  
  
  

  كتب تائيد شده

  منصور بني طبا  ترجمه  فيزيولوژي پرسش وپاسخ
  تدوين  ورزش وسرطان

  ترجمه  فيزيولوژي پايه وباليني
  تدوين  وارفارين

  ترجمه  عاليم ونشانه ها ي اختالالت دستگاه گوارش
  ترجمه  كمك به افراد دچار مشكالت جنسي

يسندگي درمهندسي بافت سلول كاربرد نانوالياف ر
  هاي بنيادي

  تاليف

  تدوين  كنترل حشرات وجوندگان

  
  
  
  
  
2  

  
  
  
  
  

  كتب كارشناسي شده

  تدوين  مديريت امداد ونجات درسيل وزلزله
  ترجمه  حلق وبيني  -اختصارات رايج گوش 

  ترجمه  مراقبت پرستاري از بيماران رواني 
  ترجمه  فيزيولوژي كليه 

  تاليف  ويروس شناسي پزشكي
  تاليف  آفات بهداشتي

  تدوين  اخالق حرفه اي دراتاق عمل

  
  
  
  
3  

  
  
  
  

كتب دردست 
  كارشناسي

 ترجمه  فيزيولوژي اسيد وباز

  

 دكتر همايون نادريان وهمكاران   تاليف  علوم تشريح براي دانشجويان

  هقانيدكتر روح اهللا د  ترجمه  تخمك گذاري قدم به قدم

  دكتر فاطمه فروزان فر   تاليف  سم شناسي محيط

  
  
  

4  
  
  

  
  

           كتب چاپ 
  شده

 محبوبه كفايي وهمكاران   تاليف  مراقبت  هاي دوران بارداري

  

  1389يز رد واحد تاليف وترجمه در پائعملك
 معصومه عابدزاده  :تهيه و تنظيم



  مجله خبري، آموزشي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيپژوهش                  

  ir.ac.kaums.research://httpسايت مجله ، نشاني وب1389 پائيز27شماره ، نهمسال 
 

١٨

  1389  پائيزعملكرد واحد امور كارگاهها در
  

  

  
  

 كاركنان دانشگاه  2/7/1389  1  پنجمين دوره كارگاه آموزشي كارآفريني
 كاركنان دانشگاه  19/7/1389  Spss ه آموزشي كارگااولين  2 
20/7/1389  اعضاي هيات علمي جستجوي  ششمين دوره كارگاه آموزشي

  اينترنت
3 

24/7/1389   ENDNOTكارگاه اموزشي  دانشجويان 4 
 5   )دوره ICDL )12كارگاه ْموزشي  دانشجويان  تاپايان آذر ماه

24/7/1389   دانشجويان  6 كارگاه آموزشي فن ترجمه
9/8/1389   ENDNOTرگاه اموزشي كا دانشجويان 7 
10/8/1389  جستجوي  هفتمين دوره كارگاه آموزشي كاركنان

  اينترنت
8 

 9 هشتادوفتمين كارگاه اموزشي روش تحقيق دانشجويان 15- 1389/8/16
دانشجويان پرستاري  16/8/1389  Mosbyكارگاه آموزش نحوه استفاده از 

nusing consult skill  
10 

 دانشجويان  22/8/1389 اصول نگارش  مين دوره كارگاه آموزشيده
 مقاالت علمي

11 

24-25/8/1389  دانشجويان تحصيالت 
 تكميلي

اصول  يازدهمين دوره كارگاه آموزشي
  نگارش مقاالت علمي

12 

كارشناسان   27/8/1389
 آزمايشگاه

تهيه چك ليست كار با مواد شيميايي 
 درآزمايشگاه

13 

  ناهيد چهارباغي:تهيه و تنظيم
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 آن رو كه قـصد داريـد      ي و فايل  د باش gif يا   jpgحتما بايد   آن  م كه پسوند  ير عكس نياز دا   يكبراي اين كار    

                winrarبـا نـرم افـزار       ا  فايـل ر   قـرار دهيـد حـاال بايـد          آن در عكس مورد نظـر مخفـي كنيـد  د ركنـار               ار

ال بـه   بزنيد حـ ا  رadd to archiveفايل مورد نظر راست كليك و ي فشرده سازي كنيد براي اين كار رو

 تايپ كرده و اينتر كنيد حال بايد بـه مـسيري كـه در آن                ار cmd ر آن  بزنيد و د   ا ر run رفته و    startمنوي  

و اينتـر كنيـد   : d قـرار دارد بايـد تايـپ كنيـد     d در درايـو  ربه طور مثال اگ عكس و فايل قرار دارد برويد       

 بـه فاصـله هـاي ميـان     copy /b pic.jpg + folder.rar newpic.jpgسـپس دسـتور زيـر را وارد كنيـد     

 نام فايل كه قـصد      folder همان نام عكس مورد نظر ماست        picدستور كامال دقت كنيد در اين دستور        

 نام جديد عكسي است كه فايل ما در آن مخفي مي شود حاال بعد از                newpicمخفي كردن آن را داريم و       

هما ن مسير به وجود آمده است براي ديدن          در   newpicاينتر كردن مي بينيم كه يك عكس جديد با نام           

 آن را باز كنيد مي بينيد كه winrar را بزنيد و با نرم افزار open withفايل بايد روي آن راست كليك و 

  .فايل شما را در ليست نشان مي دهد

  
 My داخل محيط ويندوز و در يك محيط خاص ماننـد دسـكتاپ يـا پوشـه     حتمأ شما نيز ميدانيد كه در 

Documents       چرا كه از نظـر منطقـي و آدرس دهـي در داخـل              .  نميتوان دو فولدر با نام يكسان ساخت

          مخفي كردن فايل در داخل عكس توسط
  winrarنرم افزار

 دو فولدر با نام يكسان در يك مكان بسازيد
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اما هم اكنون قصد داريم ترفندي ساده را به شـما معرفـي كنـيم كـه بـا                   . ويندوز اين كار شدني نيست    

  ! در يك محل دو فولدر با يك نام كامأل يكسان بسازيدبهره گيري از آن ميتوانيد

  :براي اينكار

ــا نــام يكــسان را بــسازيد برويــد  My Computerاز طريــق    . بــه محلــي كــه قــصد داريــد دو فولــدر ب

ــا راســت كليــك و انتخــاب   ــال    New < Folderب ــوان مث ــه عن ــام آن را ب ــدي ســاخته و ن ــدر جدي                 فول

New folderدبگذاري  

  . زده شده استSpaceيك فاصله توسط folder وNew همان طور كه ميبينيد در اين نام بين دو واژه

  :حال مجددأ فولدر جديدي ساخته و نام آن را اين بار به صورت زير قرار دهيد

از كليدهاي سمت راست ( را وارد كنيد 255 را گرفته و عدد Altرا تايپ كنيد سپس كليد Newواژه

  . را وارد كنيدfolderحاال واژه . ، خواهيد ديد كه يك فاصله تايپ خواهد شد) فاده كنيدكيبورد است

با اين كار شما دو فولدر با نام يكسان داريد كه ظاهرأ نام يكساني دارند اما در كاراكترهاي وارد شده 

  . تفاوت باطني وجود دارد

  
  

 را Updateسپس دكمه .  باز شودSecuriting the Windows XP تا پنجره syskeyتايپ كنيد   Runدر 

  . را انتخاب كنيدPassword Startupفشار دهيد و 

در واقـع ايـن     .  وينـدوز از شـما درخواسـت شـود         startupتوانيد پسورد خود را وارد كنيد تـا در            حاال مي 

 را فرامـوش  پسورد را شما به روي كل ويندوز مي گذاريد و بايد در انتخاب پسورد دقت كنيد زير اگر آن                 

  !كنيد ديگر راهي براي ورود به ويندوز نداريد 

  

  گذاشتن پسورد دوم بر روي ويندوز 
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  كامپيوتر با ارگونوميك و صحيح كار دستورالعمل
  

 
  )نگهدارنده(هولدر 

 .كنيد استفاده مانيتور صفحه نزديكي در خود مدارك دادن قرار براي (نگهدارنده) هولدر (يك از امكان صورت در
  .باشد يكسان مانيتور ارتفاع و فاصله با بايست مي هولدر اين تفاعار و فاصله كه باشيد داشته توجه

 
 :كليد صفحه موس و گيري قرار موقعيت

 .يابد كاهش شما هاي شانه به وارده هاي تنش دسترسي فاصله تا دهيد قرار كليد صفحه مجاورت در را موس
 خم از .كنيد استفاده مچ زير در گاه تكيه يك نگهداريد،از باال را خود دستان هستيد مجبور تايپ هنگام در چنانچه
  .كنيد داري خود كليد صفحه از استفاده هنگام در دستها كردن

 
 :پاها قرارگيري موقعيت

 كف روي بايست مي پاها حالت اين در .گيرند قرار عمودي طور به پاها ساق و باشند موازي حالت به بايست مي رانها
 داشـته  وجـود  كليـد  صـفحه  زيـر  در هايتان ران و زانوها براي كافي فضاي بايست مي همچنين .گيرند قرار پايي زير يا
  .اشدب

 : ها شانه و گردن سر، گيري قرار موقعيت
 نگه راحت و شل را خود هاي شانه .گيرد قرار ) جلو به (حالت مستقيم به شما گردن و سر كه بنشينيد طوري
 .كنيد نزديك بدن به ممكن حد تا را آرنجها و داريد

  :مراقب باشيد
 مريم سادات ميرحسيني : تهيه و تنظيم 
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 :صندلي انتخاب
 : باشد زير هاي ويژگي داراي بايست مي كامپيوتر با كار براي مناسب صندلي
   .گيرد قرار استفاده مورد گاه تكيه عنوان به كه باشد پشتي داراي
  .نشود وارد فشاري زانو يا ران پشت به كه باشد حدي در آن نشيمنگاه ارتفاع

  .باشد داشته پايين به رو اانحن كمي بايد صندلي نشيمنگاه جلويي لبه
  .نكند جلوگيري كار ميز به صندلي نزديكشدن از آن دسته كه طوري باشد، دسته داراي

 
 :كامپيوتر با كار صندلي تنظيم

 قرار زانو كشكك زير در آن لبه كه كنيد تنظيم صورتي به را صندلي نشيمنگاه ارتفاع بايستيد، صندلي جلوي در
 يك اندازه به پا پايين قسمت و صندلي جلويي لبه بين آزاد فضاي كه صورتي به نيدبنشي آن روي سپسبر .گيرد
 .باشد كرده گره مشت
 اثر در كه كنيد محكم نحوي به آنرا همچنين و برگيرد در را كمر گودي كه كنيد تنظيم صورتي به را صندلي پشتي
 .نكند حركت بدن وزن

 سطح از اگر . كنيد تنظيم است آويزان طرفين از دستها كه حالتي در آرنجها ارتفاع اندازه به را كار سطح ارتفاع
 وضعيت كه بياوريد باال اي اندازه به را صندلي ارتفاع كنيد مي استفاده ميز يك مثل ثابتي دارد  ارتفاع كه كاري

  .شود ايجاد باالتنه و بازوها براي مناسب
 :كنيد عمل زير ترتيب به كار اين انجام جهت

 .شود برابر ) ميز سطح( كار سطح ارتفاع با آرنجها ارتفاع كه كنيد تنظيم يصورت به را صندلي عارتفا - 1
 نگرفت قرار زمين روي بر پاها وضعيت اين در كه صورتي در -2
 .كنيد استفاده پايي زير يك از شد، وارد فشار پاها پشت به و

 .گيرد قرار آن يرو بايد پا كف سطح تمامي و بوده تنظيم قابل بايد پايي زير
 : كامپيوتر ميز

 .شود مي تعيين صندلي مشخصات به توجه با كامپيوتر ميز مشخصات
 فضا اين  .باشد داشته وجود ميز روي بر كار، وسايل تمام براي كافي فضاي بايد و بوده مناسب بايد ميز سطح ارتفاع
 نظر در ... و كاغذ كتاب، مثل اشيايي قراردادن براي همچنين و كامپيوتر كنترل يا و نوشتن مثل وظايفي انجام براي

 . شود مي گرفته
 نمودن انبار و قراردادن . نشود ميز زير در پاها نمودن جمع به مجبور كاربر كه باشد ايهگون به بايد ميز زير سطح
 .نباشد شدن خم به مجبور كاربر كه شود طراحي اي گونه به بايد ميز .نيست جايز ميز در اشيا
 درجه 90 زاويه پنجره با مانيتور امتداد عبارتي به . گيرد قرار شما كنار در پنجره كه گيرد قرار طوري بايد كار ميز

 . بنشيند پنجره به پشت نبايد كاربر گاه هيچ و داد قرار پنجره برابر در را مانيتور صفحه نبايست هرگز . بسازد
  . نباشد كاربر طرف به مستقيما نور و گيرند قرار كاربر طرفين در سقف المپهاي كه گيرد قرار طوري بايد ميز


