
 

 

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
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  معاونت پژوهشي دانشگاه
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  :آدرس
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 :تهيه و تنظيم
  سميه نادي راوندي

  زير نظر 
  معاونت پژوهشي 

  فيضدفتر مجله عملكرد 

  ليست مقاالت چاپ شده در مجالت انگليسي زبان

 ن مقاالت فارسي زبان منتشرشده عناوي

 عناوين مقاالت مشمول تشويقي 

  دفتر ارتباط با صنعت عملكرد

 طرحهاي مصوب 

 كتابخانه مركزي عملكرد

 واحد تاليف و ترجمه عملكرد

 همايشهاي خارج از كشور 

 واحد امور كارگاههاعملكرد 

 سخن روز

 پژوهش
  28سال نهم، شماره

 

  چگونه يك مقاله را خواندني تر بنويسيم 
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  )مد ظله(يت اهللا خامنه اي حضرت آ در كالم رهبر معظم انقالب علم  و پژوهش       سخن روز

 عهده ايستايي محيطهاي علمي بر و تحجر مبارزه با نوانديشي علمي و وظيفه خطير
  دانشگاهيان

 
 ديني افكار و ديني محيطهاي بالي فقط تحجر، مسأله علمي، نوانديشي از است عبارت دانشگاهها همم وظايف از يكي ... 

 منطق هكاين بدون شده، تحميل انسان بركه  هاييگرايي جزمي به بودن پابند و ايستايي تحجر، محيطها، همه در نيست،

 است اين شودمي محسوب آرماني وظيفه نشگاهيدا و علمي محيط يك برايكه  آنچه.  بالست يك باشد دنبالش به درستي

 نوآوري. نيست علم انتقال فقط علم، توليد .است اين علم توليد واقعي معناي .باشد نوانديش علمي، مسائل زمينه دركه 

 مخصوص فقط نوانديشي، اين .بشود فرهنگ يك بايدكه  گويممي جهت اين از من را اين .است اهميت اول درجه در علمي

   ...است هم علمي محيطكل  و دانشجويان آن، مخاطب نيست، تيداسا

  

 دههاكه  است اين گرددمي محسوب بزرگ عيوب از يكي من نظر بهكه  شود مي مشاهده ما علمي فضاي در هك چيزي نآ...

 نيم،كمي تعلم و تعليم آنها براساس و نيمكمي حفظ خوانيم،مي نيم،كمي تكرار را خارجي و فرهنگي متون ماكه  است سال

 علم اما گرفت، فرا سيك هر از را دانش و خواند را علمي متون بايد . يابيمنمي خدشه ايجاد و سوال قدرت خودمان در اما

 بتواند تا بشود همراه .باشند داشته را علم پيشبرد جرأت هك ارآمديك و استوار و قويي اروحه با خود، تعالي روند در بايد

 نياز علم پيشرفت به شورمانك در امروز ما من عزيزان است، آمده وجود به اينگونه دنيا در علمي بهايانقال برود، پيش

  .بود خواهد ريكيات فرداي ما، فرداي نكنيم، تالش و مجاهدت و گذاريسرمايه علم براي ما اگر امروز داريم،
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     ادامه استفاده از نرم افزار يكتاوب 

  . جهت چاپ) 57شماره ( 90ويراستاري و آماده سازي مقاالت فصلنامه بهار  

  90بهار  57و شماره  5، شماره 89چاپ ويژه نامه تحقيقات تروما، زمستان  

  90تابستان , 58مقاله از مقاالت مجله فيض جهت چاپ در شماره  14آماده نمودن  

  90پاييز , 59فيض جهت چاپ در شماره مقاله از مقاالت مجله  5تاييد شدن  

  جهت چاپ هيئت تحريريه و داوران مجله توسط اعضاي  مقاله 27 عدم تائيد -6 

  پيگيري مراحل داوري و كارشناسي  مقاله مصوب هيئت تحريريه مجله 

  با سيستم ونكوور جهت چاپ  IranMedex و Pubmedشده با  كنترل و اصالح رفرانس هاي مقاالت تاييد 

  و كتابخانه ملي ايران Locator plusو  Amazonاز سايت ها  Textbookي مربوط به كنترل رفرانس ها 

  هاي علوم پزشكي كشور و مشتركينه به نويسندگان مقاالت و دانشگاهارسال مجالت چاپ شد 

  .هيئت تحريريه به طور مرتب جهت بررسي مقاالت دريافت شدهبرگزاري جلسات  

 SID ،Iran Medex ،Magiran،MEDLIB ، WHO/EMR/Indexهاي ارسال و درج كامل مقاالت در سايت 

Medicus وEBSCO-CINAHL   

 ISC جهت نمايه كردن در XMLبا فرمت   :isnet.hbi.irwww.http//ارسال مقاالت پذيرفته شده به سايت  

  ).پايگاه استنادي علوم جهان اسالم(

  Pubmed با كمك Meshهاي كليدي بر اساس فرمت كنترل واژه 

 ,EMBASE, SCOPUS, EMCare, Compendexهاي ري نمايه نمودن مجله فيض در سايتپيگ 

GEOBASE, ENCOMPASSLIT, DOAJ, CABI, CHEMICAL ABSTRACT          
  

   

   1389 زمستان يض دردفتر مجله ففعاليتهاي
 نرجس صيادي  : تنظيمتهيه و
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تعداد مقاالت ارسالي   مقاالت عودت داده شده  مقاالت وصول شدهكل 
  جهت انجام كارشناسي

مقاالت ارسالي جهت 
  مقاالت چاپ شده  انجام اصالحات
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59  79  3 24  19  23  15  16  22  16  
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   1389  زمستانفعاليتهاي دفتر مجله فيض در 

  
 يسايت معاونت پژوهش ل مقاالت مجله فيض از وبه متن كامبراي دسترسي ب

  . كليك كنيد دانشگاهبه آدرس زير استفاده نمائيد و سپس بر روي لينك مجله 
www.research.kaums.ac.ir 
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روز چهارشنبه مورخه  بيعي دانشگاه كاشان واقع در قمصر،طلمي دانشگاه  از پژوهشكده اسانس ضا هيئت عبازديد اع -
15/10/1389 

   
  1390هاي پيشنهادي سال برنامهعالم ا -

   
اكز فني دانشجويان از مر علمي ، كارشناسان و اي اعضاي هيئتم بازديدهاي علمي وتحقيقاتي دورههماهنگي جهت انجا برنامه ريزي و -1
  صنعتي كشور و

 
توسعه و تعميق  هاي تخصصي در راستايشركت در گروه آشنايي با دانشگاه و ومتخصصين صنايع جهت بازديد و دعوت از مسئولين-2

  هاي صنعتيپروژه و دانشگاه جهت تحقيقات بررسي امكانات موجود در صنايع و بيشتر روابط و
 
  فني با همكاري صنايع و واحدهاي دانشگاهي ع و نمايشگاههاي علمي ومجام سمينار، برگزاري ريزي جهتبرنامه-3
  
  وغيره فني بين دانشگاه و واحدهاي صنعتي اعم از كتاب ، نشريه زمينه تبادل اطالعات علمي و ايجاد -4

 
  عاونت پژوهشيارسال گزارش به حوزه م آن و هاي كاربردي جهت رفعارائه طرحها وپروژه بررسي مسائل ومشكالت بخش صنعت و-5
   
  3/12/1389: مصوبات شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه        -

   
   

يك موسسه انتشاراتي چاپ و نشر كتاب با اولويت ( . براي منطقه و داخل در هرفصل سال براي حداقل يك بازديد خارج از برنامه ريزي -1
  )، موسسه تحقيقاتي پليمر

   
  .صنعت برگزاري همايش يك روزه ارتباط با -2
   
  خالقيت  و تجارت الكترونيكيبرگزاري كارگاه كارآفريني  -  3
   
  ....برگزاري كارگاه مديريت زمان و -4
   
  .توانمندي گروهها  بصورت پمفلت -5
   
  دعوت از صنايع براي بازديد از امكانات دانشگاه -6

   
   
  نگاه گالبچيرستوران  جزايري در درماهنگي براي  واكسيناسيون كاركنان هما      -
    )شهرداري كاشان (كاشاناسيون كاركنان شركت ياوران همكار واكسينپيگيري براي       -

   
   

  1389سال  زمستان عملكرد دفتر ارتباط با صنعت در 
 

 حسنعلي آرباسي : تهيه و تنظيم
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  تاريخ تصويب  مجريان طرح  عنوان طرح  شماره طرح
  

8942  
  

تنظيمي در بيماران  Tمقايسه تعداد زير گروههاي سلول هاي 
  موسپيوند كليه تحت درمان با سيكلوسپورين و سيرولي

  عليرضا سليماني
   حسن نيكويي نژاد
   مهدي موسويان
  مرضيه عالي نژاد

14/10/1389  

8943  
  

بررسي وضعيت نيمرخ پيكري و آمادگي جسماني دانشجويان 
  14/10/1389  منصور سياح  دانشگاه علوم پزشكي كاشان 1389-90ورودي سال 

8944  
  

 Cymbopogan Citrates( بررسي اثر آبي الكلي علف ليمو 
Stapf (بر تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري  

   اژدر حيدري
   اعظم مصداقي نيا 

  مريم رمضاني 
7/10/1389  

8945  
  

مقايسه اثر درماني پيوگليتازون با متفورمين در مبتاليان به 
  )NASH( استئاتو هپاتيت غير الكلي 

  سيدمحسن رضوي زاده
   سيدمحمد متيني

   عباس ارج
  عفت طاهرخاني 

14/10/1389  

8946  
  

دهاي گيرنده گلوتامات در واح بررسي تغييرات بيان ژن زير
  هاي خون محيطي بيماران سكته مغزي ايسكميلنفوسيت

   ابوالفضل اعظمي
  21/10/1389  محمد علي اطلسي 

8947  
  

اي پيامدهاي نوزادي در مادران مبتال به ديابت بررسي مقايسه
  سولينحاملگي درمان شده با متفورمين و ان

   الهه مصداقي نيا
   منصوره صميمي

   ژيال همايي 
 فرزانه صابري

 سيدغالمعباس موسوي
  احمد طالبيان اردستاني

21/10/1389  

8948  
  

با مرگ و مير و نارسائي ارگان  Iبررسي رابطه سطح تروپونين 
بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان شهيد بهشتي 

  1390-89در سال 

   ايگانفريبا ر
   محمدرضا فاضل استركي

  نسرين شعار 
21/10/1389  

8949  
  

هاي ماالسزيا در بيماران مبتال به بررسي اپيدميولوژيك گونه
به  1390الي  1389پيتريازيسس و ورسيكالر در كاشان از تابستان 

  PCRروش 

   رضوان طاليي
   مهدي ناظري 

  مه زاد ارمي 
12/11/1389  

8950  
  

الزيكس و سالبو تامول نبواليزشده بر بررسي تاثير توام 
  شاخصهاي اسپيرومتري مبتاليان به آسم پايدار تشديد شده

  

  
   محمدعلي صبا

  سيد سعيد كسايي 
  حسين اكبري

  

12/11/1389  

  1389 زمستانعناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در 
 حسين ارباب: تهيه و تنظيم
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8951  
  

بررسي بازده حذف فلزات سنگين از شيرابه زباله به روش 
  الكتروشيميايي

   غالمرضا مصطفائي
   داور خواه رباني 
  زي طلبناديا رو 

12/11/1389  

8952  
  

بررسي ارتباط خصوصيات انتروپومترويك بيماران با عمق ورود 
  سوزن اسپاينال جهت انجام بلوك اسپاينال موفق

   محمدرضا رضوي
  19/11/1389  سيد مهدي موسوي 

8953  
  

جداسازي تعيين گونه و تايپينگ بروسالهاي جدا شده از بيماران 
  1389كاشان در سال  مبتال به تب مالت در شهرستان

   مه زاد ارمي
   مهدي ناظري 

   رضا رزاقي 
  منصوره مومن هروي 

19/11/1389  

8954  
  

سي تاثير مرور زندگي با رويكرد معنوي بر كيفيت زندگي بيماران 
  مبتال به سرطان

   محسن تقدسي
  19/11/1389  آمنه فهيمي فر

8955  
  

راي ايجاد افت تعيين و مقدار سالين هيپرتونيك بخور شده الزم ب
بيماران مبتال به آسم مراجعه كننده به بيمارستان  fev1در % 15

  1390شهيد بهشتي كاشان در سال 

  
  محمدعلي صبا

   پگاه قاسمي 
   آزاده ميرزاده 

  

  
  

26/11/1389  
  
  
  

8956  
  بررسي اثر اكسيداسيون پيشرفته در تصفيه شيرابه زباله شهري  

   غالمرضا مصطفائي
   روح اهللا دهقاني
 مجتبي حسن زاده

  سيدغالمعباس موسوي

26/11/1389  

8957  
  

هاي بيمارستاني در بخش كودكان بررسي رضايت مادران از مراقبت
  1389بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 

  معصومه حسينيان
  26/11/1389  مريم سادات شهشهاني   

8958  
  

هاي تصفيه خانه فاضالب شرق اصفهان در بررسي كارآيي بركه
دستيابي به استانداردهاي استفاده مجدد در كشاورزي در ماههاي 

  1389سرد سال 

   داور خواه رباني
 محمد باقر ميران زاده 

  عبدالرحيم ابراهيمي
26/11/1389  

8959  
  

 ,caspas3بررسي ارتباط بيان ژن ها و پروتئين هاي آپوپتوتيك 
p53 , Bcl-xl, Bcl-2 ,Bax مي با يكديگر بدنبال ايجاد ايسك

  موقت در هيپوكامپ مغز رت بالغ

   همايون نادريان
   محمد علي اطلسي

  زهرا رضواني 
10/12/1389  

8960  
  
  

بررسي شيوع اختالالت رفتاري در دانش آموزان مقطع ابتدايي 
  1389شهرستان كاشان در سال 

   زينب عسكري
   حميد رضا گيالسي 

   عاطفه حسن زاده
   زهرا سروي زاده 

  فاطمه حسني

10/12/1389  

8961  
  
  

بررسي اثر پيش درماني و پس درماني كتامين در مدل درد پس از 
  برش جراحي در موش صحرايي

  محمدرضا فاضل استركي
 سيدمحمدرضا رضوي زاده

   غالمعلي حميدي
 سيد مهدي موسوي
  حميدرضا بنفشه

10/12/1389  
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8962  
  

              ارتباط سطح سرمي فاكتور رشد اندوتليال عروقي 
 )Vascular endthelial growth factor ( هيپرپالزي

  خوش خيم پروستات و سرطان پروستات

   اميررضا شعباني
   همايون عباسي 

   حسين محمودي
  حسن نيكويي نژاد

17/12/1389  

8963  
  

سال  15تا  1بررسي سرواپيدميولوژي واريسالزوستر در كودكان 
  كاشان

   بابك سلطاني
  باس تقوي اردكانيع 

  سميه نامجو
17/12/1389  

8964  
  

تاثير دو داروي دگزامتازون و اندانسترون بر روي تهوع و استفراغ 
در بيماران تحت جراحي كوله )  PONV(بعد از جراحي 

  سستيكومي الپاراسكوپيك

   محمد عيدي
   حميدرضا وفايي 

 مهدي رجبي 
  سيدغالمعباس موسوي

17/12/1389  

8965  
  

فراواني تروماهاي ناشي از موتور سيكلت سواري در  بررسي
مراجعه كنندگان مركز تروماي بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از 

  1387الي  1383سال 

   منصور سياح
  17/12/1389  اسماعيل فخاريان 

و شدت هاي  4- بررسي رابطه بين سطح سرمي اينترلوكين   8966
  17/12/1389  محمدعلي صبا  مختلف آسم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : دآيا مي داني
  

اطالعات توصيفي   ،آيا مي دانيد كه در طي راه اندازي سامانه مديريت اطالعات تحقيقاتي
در اين سامانه به ثبت  1389تا پايان سال  1369طرح پژوهشي از سال  714تعداد 

همچنين اطالعات تفضيلي تعداد زيادي از طرحهاي  خاتمه يافته .  رسيده است
در اين سامانه نيز ... ها ، بيان مساله و هه، كليد واژمله چكيدبه بعد  از ج 1382سال 

  .از طريق وب سايت معاونت پژوهشي قابل دستيابي است
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  21/10/1389مورخ  693از صورتجلسه شماره  20بند 
راهبري قرآن پژوهي و طب آقاي دكتر مصطفي قانعي در خصوص تشكيل كميته  15/9/1389مورخ  3905/700نامه شماره 

 "ي قرآن پژوهي و طب فعاالنكميته راهبر "به  "كميته پژوهشهاي قرآني دانشگاه  "مطرح و مقرر گرديد كهفعاالنه 

تغييرعنوان يابد و واحد امور كارگاهها نيز موظف گرديد كارگاههايي در موضوعات مربوطه برگزارنمايد و  كميته در خصوص  

  .م را بعمل آوردرگزاري  سمينار مربوطه اقدام الزب

  
  

  26/11/1389مورخ  696از صورتجلسه شماره 21بند 
هي و طب توسط معاونت پژوهشي و با همكاري دفتر نهاد مقام معظم رهبري و گروه معارف با برگزاري همايش قرآن پژو

موافقت بعمل آمد و مقرر گرديد جهت تائيد نهايي به  1390دانشگاه و بسيج جامعه جامعه پزشكي دانشگاه در ارديبهشت ماه 

  .هيات رئيسه دانشگاه ارسال گردد

  

  
  10/12/1389مورخ  697از صورتجلسه شماره  1بند 

آئين نامه شركت در همايشهاي علمي خارج از كشور ويژه پرسنل غيرهيات علمي مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد 

 . جهت تصويب نهايي به هيات رئيسه ارسال گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1389زمستان مهمترين مصوبات شوراي پژوهشي در
 حسين ارباب   : تهيه و تنظيم 
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 پيگيري امور مالي و اشتراك نشريات به صورت ماهيانه  -
 و ارائه به معاونت دانشجويي و پژوهشي  89ه شش ماهه دوم سال دانشجويي انجام شد تهيه گزارش كار -
 ارائه آمار مربوط به تغذيه كاركنان معاونت از سلف دانشگاه و پيگيري امور مالي آن  -
 هاي معوقه به انتشارات روشن كتاب ، طب گستر، ختن پيگيري جهت پرداخت بدهي -
 وردهاي پژوهشي در اصفهان اه غرفه نمايشگاه دسترساني براي ادارمكاري جهت اعزام مسئول بخش اطالعه -
 پيگيري جهت تعيين تكليف و تسهيل در ورود و خروج مراجعان به سالن كتابخانه مركزي در ساعات غيراداري  -
 پيگيري جهت انجام امور و تسويه حساب مالي مربوط به صحافي مجالت التين  -
آموزش و راه اندازي نرم افزار حسابداري تعهدي و انجام امور محوله توسط مسئول بخش ثبت و ت همكاري در جه -

 سفارشات 
 نتر در انتشارات و دانشكده بهداشت و پيراپزشكي يپيگيري جهت راه اندازي پر -
 اصالح سالن مطالعه برادران  پيگيري جهت تجهيز و -
 امور كارگاهها همكاري در جهت برگزاري كارگاه فهرست نويسي با  -
به                 IPپيگيري در جهت تسهيل در استفاده منابع الكترونيكي براي دانشجويان تحصيالت تكميلي از طريق واگذاري  -

 هاي شخصي نوت بوك
 پيگيري جهت پرداخت قسط دوم از هزينه اشتراك مجالت التين به شركت رهروان طب  -
 پيگيري جهت فعال نمودن بخش سازماندهي كتابخانه شهيد بهشتي  -
 دستگاه باركدخوان جهت ميز امانت كتابخانه مركزي  2پيگيري و خريد  -
ميليون ريالي جهت تامين كتب مورد نياز كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه در  30پيگيري جهت اختصاص بودجه  -

 رم سال  سه ماهه چها
 ها ي با توجه به طرح هدفمندي يارانهانجام اقدامات الزم در جهت صرفه جوئي منابع انرژ -
 پيگيري جهت عودت مبلغ مانده در حساب دانشگاه به منظور خريد از نمايشگاه كتب دانشگاهي   -
 با هماهنگي معاونت دانشجويي خريد كتاب از نمايشگاه بصيرت  -
 پيگيري جهت تامين منابع مورد نياز واحدهاي تابعه  -
 نظارت بر امور فني كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه -
 عنوان كتاب قبل از ارسال به بخش امانت و واحدهاي تابعه  264كنترل  -
 )آذرخشار پارس رفع نواقع نرم افز(مستمر بازديد و بررسي مشكالت واحدهاي تابعه به صورت -
 ....پيگيري امور اداري كاركنان اعم از مرخصي ، ماموريت  -
 بررسي صالحيت افراد معرفي شده جهت به كارگيري در كتابخانه مركزي  -
 همكاري در جهت انجام امور مالي و كارپردازي  معاونت پژوهشي  -
 انجام امور عضويت در كتابخانه ديجيتال پزشكي  -
 اخذ جرائم به واحدهاي تابعه   ئين نامه اجرايي ميز امانت وارسال مجدد مستندات و آ -
 راهنمائي مراجعان به صورت حضوري و تلفني در جهت استفاده از كتابخانه ديجيتال پزشكي  -

 1389   زمستانعملكرد كتابخانه مركزي  در
 علي شعباني : تهيه و تنظيم
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 جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه مركزي  100سفارش و خريد  -
  هاي تابعهتا ب فارسي و التين جهت كتابخانهجلد ك 201سفارش و خريد  -
 هاي تابعه انهجلد كتاب اهدايي  بين كتابخ 45ثبت و توزيع  -
 عنوان سي دي فارسي و التين  117امانت  -
 عنوان سي دي فارسي و التين 113بازگشت  -

  

  
 عنوان كتاب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه   192فهرست نويسي بنيادي  -
 عنوان كتاب تكراري  88بازيابي و اصالح اطالعات  -
 عنوان طرح تحقيقاتي 12عنوان پايان نامه و  11ايه سازي و ورود اطالعات نم ثبت و -
 دان فايل كارتهاي شلف كتب در برگه -
 عنوان سي دي آموزشي  14ثبت و فهرست نويسي و ورود اطالعات  -

  

  
  جلد    8298 جلد و بازگشت كتب فارسي 8463امانت كتب فارسي -
 جلد  866ين جلد و بازگشت كتب الت 523امانت كتب التين  -
 نفر  210تسويه حساب اعضاء -
 جلد كتاب فارسي  118وجين  -
 ارسال كتب جهت صحافي -

  
  

 عنوان  كتاب فارسي و التين كتابخانه مركزي و تابعه  192ورود اطالعات -
  عنوان كتاب تكراري فارسي و التين  88پرينت كارت و تصحيح اطالعات  -
 جلد  604آماده سازي كتب كتابخانه مركزي و تابعه  -
 نفر  245پرينت كارت اعضا  -
 عنوان  16نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي چكيده پايانورود اطالعات  -
 هاي اداري و بايگاني آنها تايپ كميته خريد و نامه -
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 معرفي كتاب و سايت علمي جهت درج در مجله حيات دانشگاه  -
 ياز يابي اطالعات و مقاالت مورد نكمك به دانشجويان در جهت باز -
 نمايشگاه پايگاههاي اطالعات جديد در صفحه نمايش كتابخانه مركزي  -
 اداره غرفه دستĤوردهاي پژوهشي در نمايشگاه اصفهان  -
 نفر  220پذيرش و ورود اطالعات اعضاء جديد  -
 نفر ساعت به مراجعان در پايگاه  6000دهي بيش از سرويس -
  ITتگاهها به همكاري پيگيري جهت رفع عيوب نرم افزاري و سخت افزاري دس -

  

  
 سازي آنها جهت امانت به مراجعان در نرم افزار پارس آذرخش و آمادهجلد مجله فارسي و التين  430اطالعات ورود  -
 عنوان مجله به مراجعان 480امانت دهي  -
 عنوان پايان نامه و طرح تحقيقاتي به مراجعان  150سرويس دهي  -
 آذرخش به صورت آزمايشي  امانت مجالت به كمك نرم افزار پارس  -
 افزار پارس آذرخش ت مجالت در نرمتكميل و تصحيح اطالعا -
 عنوان مجله جديد بنا به درخواست مراجعان  3اشتراك  -
 عنوان ماهنامه به صورت مستمر  5عنوان روزنامه و  13سرويس دهي  -
 ريات نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي در بخش نشپايان CDايجاد بخش آرشيو و نگهداري  -
 صحافي مجالت  -
 سازماندهي بخش آرشيو  -
 ها و مجالت ده خارج نمودن روزنامهاز ر -
 هاي امانت داده شده به اعضا هيات علمي نامهشگيري جهت بازگشت نشريات و پايانپي -
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  4شماره  ،14دوره 
  فيضفصلنامه    1389

 عطوف فاطمه
  محمودي محمود 

 زراعتي حجت 
 رحيمي فروشاني عباس 

  عليرضا مروجي ديس

كننده به تحليل بقاي مبتاليان به سرطان معده مراجعه
خميني تهران با استفاده از مدل  بيمارستان امام

  وايبل شفايافته
4 

4شماره  ،14دوره   

1389 
  فيضفصلنامه  

        اصالت منش كمال
 ارج عباس ، تقدسي محسن 

  متيني محمد 
  عليرضا مروجي سيد 

   نصيري اميد 
 محسنيان پورمند 
  غفارپسند ايمان 

در   ي بيمار  با فعاليت  D ويتامين  سرمي  ارتباط سطح 
  روماتوئيد  آرتريت   مبتال به  بيماران

5 

4شماره  ،14دوره   
1389 

  فيضفصلنامه  

  رايگان فريبا ، ميانه ساز الهه
  عليرضا مروجي يدس

  دانشور رضا 
 مصداقي نيا اعظم 

 بررسي دوز موثر وارفارين در سير درمان بيماران
  1387شان طي سال مراجعه كننده به كلينيك قلب كا

6 

 1389زمستانفهرست مقاالت مشمول تشويقي در 

 زهره آذرباد  : تهيه و تنظيم
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4شماره  ،14دوره   
1389 

  فيضفصلنامه  
 منيري رضوان ، زينلي الهام

   صفاري محمود 
 موسوي سيدغالمعباس

  
بررسي خصوصيات مولكولي و تيپ بندي كمپلكس 

هاي در سويهSCCmec  كروموزومي ژن كاست
 استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده
از نمونه هاي باليني بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 

  1388طي سال 
  

7 

4شماره  ،14دوره   
1389 

  فيضفصلنامه  

 مهدي اديب سرشكي محمد
 قوام زاده اردشير ،بهار بابك
   علي مقدم كامران 

 ايرواني مسعود 

  
 گزارش اثربخشي پيوند سلول هاي بنيادي غير ريشه

كن كننده همراه با انفوزيون لنفوسيت دهنده به عنوان 
مبتال به بتا تاالسمي  يك درمان انتخابي در بيماران

  3نوع  ماژور
  

8 

4شماره  ،14دوره   
1389 

  فيضفصلنامه  

   ناظم مسعود
 عمويي الحميدعبد 

   عيدي محمد  
 حسين پور مهرداد

 9  ك مورد دوپليكاسيون توبوالر مري گردنيگزارش ي

4شماره  ،14دوره   
1389 

  فيضفصلنامه  

 جعفري هدايت
  تقدسي محسن 

  جبارحيدري
 رضاعلي محمدپور 

 نصيري ابراهيم 

  
 بررسي نتايج تست ورزش در مبتاليان به دردهاي

تيپك و غيرتيپك قفسه سينه مراجعه كننده به مركز 
  1386 قلب مازندران طي سال

  

1
0 

Volume 121 
Number 1 

January 2011  
Int J Neurosci.  

 
M.Taghizadeh,     

A.Djazayery 
M Salami  

MR Eshraghian, 
SA, Zavareh 

Vitamin-D-Free Regimen Intensifies the 
Spatial Learning Deficit in Alzheimer's 

Disease 

1
1 

Volume 5 
Number 1 

January 2011 

Iranian Journal of 
Kidney Diseases  

  
A.R Soleimani 

 H. Nikoueinejad 
M.Tabatabaizade 

E.Mianehsaz       
 M.R, Tamadon 

  
Effect of Hydroxymethylglutaryl-CoA 
Reductase Inhibitors on Low-density 

Lipoprotein Cholesterol, Interleukin-6, 
and High-Sensitivity C-Reactive Protein 

in End-stage Renal Disease  
  

1
2
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Volume 5 
Number 1 

January 2011 

Iranian Journal of 
Kidney Diseases  

  
A.R. Soleimani      
M. Usefzadeh       
 E Mianehsaz 

F.Foroozanfard 
H.Nikoueinejad 
S. A. Moraveji      

  O. Nasiri  
M. Rajali  

  

Comparison of Oral Folic Acid and 
Folinic Acid on Blood Homocysteine 

Level of Patients on Hemodialysis 

1
3 

Volume 76 
 Feb 2011  

Medical 
Hypotheses  

 
A.R.Shoae-Hassani 

Sh. Sharif         
      S.A.R Mortazavi 

Tabatabaei 
 J. Verdi 

Could the endogenous opioid, morphine, 
prevent neural stem cell proliferation? 

1
4 

  4، شماره 12دوره 
  1389زمستان 

جله دانشگاه علوم م
 پزشكي شهركرد

 حسن احترام ي،حسن افضل
مزمن  ستوليفبا تظاهر  يمورد سل پوست كيگزارش 

  نهيقفسه س وارهيد
1
5 

Volume 14 
Number 4 

October 2010 

Iranian 
Biomedical 

Journal 

.k. Taherian            
A.N. Ovsenek   

 P.H. Krone 
Expression of hsp90a and hsp90b during 
Xenopus laevis Embryonic Development

1
6 

  67شماره ، 23دوره 
  1389 ماهيد

  
   يئيول نايس، يمحمد آقاجان  رانيا يپرستار هيرنش

1  اضطراب مرگ در پرستاران بخشهاي ويژه و عمومي  آذر طل
7 

  3، شماره 1دوره 
  1389پاييز 

  
   محبوبه كفايي عطريان  مجله پوست و زيبايي

  اعظم باقري، ناهيد سرافراز
 زادهفاطمه عباس

  
 ياردوران بارد يپوست ط كيولوژيزيف راتييتغ وعيش

در  مانيدر بخش پس از زا يبستر يها در خانم
  1388در سال  كاشان يخوان هيشب مارستانيب

1
8 

Volume 4, 
Issue 1, 
January 

2011 

Jundishapur 
Journal of 

Microbiology 
 

 
S. Rasti, M. Behrashi, 

 
C. G.Mousavi, 

R. Moniri. 

Complications of trichomoniasis on the 
pregnant women 

1
9 

  2، شماره 6دوره 
1389  

  
  
  

  مجله اپيدميولوژي ايران

  افشين احمدوند
  منشزهرا سپهر

  فاطمه قريشي 
  فاطمه عصاريان 
  غالمعباس موسوي 

 فرناز اعتصام رضوان ساعي، 

تالالت رواني در جمعيت عمومي شهر خبررسي شيوع ا
  1387كاشان در سال

2
0 
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  2، شماره 34دوره 
  1389تابستان

  
  

مجله پژوهش در 
  پزشكي 

  
  شهرام نكوئيان، علي حقيقي

           بهرام كاظمي  
       سيدجواد سيد طبايي

 نيلوفر تقي پور، سيما راستي

 ايانتام نياز سر يغن بينوترك نيپروتئ انيب
  كايتيستوليه

2
1 

 Vol 27, No 
1, January - 
March 2011

Pak J Med Sci  

  
H. Sharifi, R. Jamali 

T. Mazoochi  
T. Khamechian 

Comparison of touch cytology and 
histology in diagnosing helicobacter 

pylori infection in gastric biopsy 

2
2 

Vol 14, No 
1, 2011 

Pakistan Journal 
of Biological 

Sciences 

M.B. Miranzadeh  
 M. Heidari,  

A.R. Mesdaghinia   
 M. Younesian 

Survey of Microbial Quality of Drinking 
Water in Rural Areas of Kashan-Iran in 

Second Half of 2008 

2
3 
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 عنوان مقاله نويسندگان نام مجله ايندكس مجله  نوع مقاله

ف
ردي

 

 
Original Scopus Electron Physician; 

VOL2, No 2, 2010 

  
Z. Asemi   

M.Taghizade  
Sh. Sarahroodi  

H. Ahmari 

  
Biological evaluation of protein 

quality of two homemade 
cereal/legume mixtures and a 

commercial weaning food  
  

1 

Original  Scopus 

Asian Journal Of 
Biochemistry 
 Volume 6  

No 2,  Year 2011 

 
M.H. Aarabi 

 S.M. Mirhashemi 
 M. Ani and  

A.A. Moshtaghie 

  
Comparative Binding Studies of 

Titanium and Iron to Human 
Serum Transferrin 

 

2 

Original ISI 
 

Iranian Journal of Basic 
Medical Sciences,  

Vol. 14, No. 1, Jan-Feb 
2011 

 
 

M. A. Atlasi, Jose Luis 
Perez Velazquez 

  
Evaluation of Porin Interaction 

with Adenine Nucleotide 
Translocase and Cyclophilin-D 

Proteins after Brain Ischemia and 
Reperfusion 

3 

Original  
ISI 

pubmed 
 

Complementary 
Therapies in Clinical 
Practice, Volume 17, 

Issue 1, February 2011 

 
N. Mirbagher-Ajorpaz 
 M. Adib-Hajbaghery 

F. Mosaebi 

 
The effects of acupressure on 

primary dysmenorrhea: A 
randomized controlled trial 

 

4 

Original 
ISI 

IF: 0.855 
 

Int J Neurosci. 2011 
Jan; Vol 121, No1 

  
M.Taghizadeh    

A. Djazayery, M Salami 
MR. Eshraghian 

SA. Zavareh  
 

Vitamin-D-Free Regimen 
Intensifies the Spatial Learning 
Deficit in Alzheimer's Disease  

5 

Original  pubmed 

Iranian Journal of 
Kidney Diseases, 

Volume 5, Number 1, 
January 2011 

 
  

A.R. Soleimani   
H.Nikoueinejad         

M. Tabatabaizade  
E. Mianehsaz  
M.R.Tamadon 

  
Effect of Hydroxymethylglutaryl-

CoA Reductase Inhibitors on 
Low-density Lipoprotein 

Cholesterol, Interleukin-6, and 
High-Sensitivity C-Reactive 
Protein in End-stage Renal 

Disease  

6 

Original  pubmed 

Iranian Journal of 
Kidney Diseases, 

Volume 5  
 Number 1 January 

2011 

  
A.R. Soleimani           
M. Usefzadeh           

   E. Mianehsaz  
F. Foroozanfard          
H. Nikoueinejad  
S. A. Moraveji          

O. Nasiri, M.Rajali 

Comparison of Oral Folic Acid 
and Folinic Acid on Blood 

Homocysteine Level of Patients 
on Hemodialysis 

7 

  1389 زمستاندر  ليست مقاالت چاپ شده در مجالت انگليسي زبان داخلي و خارجي توسط اعضاي هيات علمي
 زهره آذرباد  : تهيه و تنظيم 
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Original 
ISI & 

PUBMED 
ISI:1.393 

Medical Hypotheses  
Vol 76, Feb 2011 

  
A.R.Shoae-Hassani   

Sh. Sharif  
 S. A. Mortazavi 

Tabatabaei, J.Verdi 

  
Could the endogenous opioid, 
morphine, prevent neural stem 

cell proliferation?  
  

8 

Letter to 
editor Scopus 

Jundishapur Journal of 
Microbiology 

Vol 4, Issue 1 Jan 
2011  

  
S. Rasti, M. Behrashi 

C. G. Mousavi         
R. Moniri  

  

Complications of trichomoniasis 
on the pregnant women 9 

Original ISI & 
PUBMED 

Iranian Biomedical 
Journal,Vol 14,  No 4  

October 2010 

  
A.k. Taherian         
N. Ovsenek,           
P. H. Krone    

  

Expression of hsp90a and hsp90b 
during Xenopus laevis Embryonic 

Development 

1
0 

  ISI 
Pakistan Journal of 
Biological Sciences 

Vol. 13, Issue 10, 2010 

  
M. Safari,  
H. Abtahi  

  

Comparison between invasive 
and noninvasive tests in diagnosis 
of Helicobacter pylori infection 

11 

Original  
ISI & 

PUBMED 
ISI:1.393 

Medical Hypotheses 
 Vol 76, Feb 2011 

 
  
  

A.R. Shoae-Hassani 
 Sh. Sharif, J.Verdi 

A 5α-reductase inhibitor, 
finasteride, increases 

differentiation and proliferation 
of embryonal carcinoma cell-

derived-neural cells  

12 

Original  
ISI & 

PUBMED 
ISI:2.144 

Neuroscience 
Research, Volume 69 
Issue 1, January 2011 

  
A. Ardjmand 
 A. Rezayof 

 M.R. Zarrindast 

  
Involvement of central amygdala 
NMDA receptor mechanism in 

morphine state-dependent memory 
retrieval  

  

13 

Original  ISI  
ISI:0.203 

Pak J Med Sci 
 January, March 2011 

Vol. 27, No. 1 

  
H. Sharifi, R. Jamali 

 T. Mazoochi  
T. Khamechian  

  

Comparison of touch cytology 
and histology in diagnosing 

helicobacter pylori infection in 
gastric biopsy 

14 

Original  Scopus 

Pakistan Journal of 
Biological Sciences  

Volume 14, Number 1 
2011  

  
M.B. Miranzadeh 

 M. Heidari  
 A.R. Mesdaghinia  

 M. Younesian  
  

Survey of Microbial Quality of 
Drinking Water in Rural Areas of 

Kashan-Iran in Second Half of 
2008 

15 

Original  ISI & 
PUBME 

Journal of Cancer 
Research and 
Therapeutics, 

Volume 6, Issue 4  
Oct-Dec 2010 

 
A. piroozmand  

M.H. Zuhair  
Evaluation of natural killer cell 
activity in pre and post treated 

breast cancer patients 
16 

Original  Copernicus Nephro-Urol Mon; Vol 
3, No 2, 2011 

MR. Tamadon  
A Khatibinezhad 

 R. Ghorbani           
A Soleimani 

FM, Jalalzadeh 
 Malek M  

The Impact Of Human 
Recombinant Erythropoietin On 
Renal Function In Patients With 

Chronic Kidney Disease 

17 

Original  PUBMED 

Iranian Journal of 
Kidney Diseases  

Volume 5,  Number 2 
March 2011 

M.R. Tamadon           
   L. Jamshidi           

   A. Soliemani 
          R. Ghorbani 
 F. Malek, M. Malek 

Effect of Different Doses of Folic 
Acid on Serum Homocysteine 

Level in Patients on Hemodialysis
18 
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ف
ردي

  

ايندكس   نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله
  مجله

1  
تحليل بقاي مبتاليان به سرطان معده 

خميني  كننده به بيمارستان امام مراجعه
  وايبل تهران با استفاده از مدل شفايافته

  عطوف طمهفا
  محمودي محمود 

 زراعتي حجت 
  رحيمي عباس 

  ا مروجيسيدعليرض 

  فيضفصلنامه 
  4شماره  ،14دوره  

1389  
Copernicus 

 

2  
با   D ويتامين  سرمي  ارتباط سطح 

  مبتال به  در بيماران  ي بيمار  فعاليت
  روماتوئيد  آرتريت 

  اصالت منش كمال
 تقدسي محسن 

 ارج عباس 
            متيني محمد 

  عليرضا مروجي سيد 
 نصيري اميد 

  محسنيان پورمند 
  غفارپسند ايمان 

  فيضفصلنامه 
  4شماره  ،14دوره  

1389  

  
Copernicus

3  
بررسي دوز موثر وارفارين در سير درمان 

مراجعه كننده به كلينيك قلب  بيماران
  1387كاشان طي سال 

   ،رايگان فريبا ،ميانه ساز الهه
   عليرضا مروجيدسي 

  رضا دانشور
 يامصداقي ن اعظم 

  فيضفصلنامه 
  4شماره  ،14دوره  

1389  

  
Copernicus

4  

بررسي خصوصيات مولكولي و تيپ 
  كروموزومي ژن بندي كمپلكس كاست
SCCmec در سويه هاي

استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي 
از نمونه هاي باليني  سيلين جدا شده

بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي 
  1388سال 

   منيري رضوان ،زينلي الهام
 صفاري محمود

 موسوي سيدغالمعباس 

  فيضفصلنامه 
  4شماره  ،14دوره  

1389  

  
Copernicus

5  

شي پيوند سلول هاي گزارش اثربخ
كن كننده همراه با  بنيادي غير ريشه

انفوزيون لنفوسيت دهنده به عنوان يك 
مبتال به بتا  درمان انتخابي در بيماران

  3تاالسمي ماژور نوع 

  
   مهدي اديب سرشكي محمد
 قوام زاده اردشير ،بهار بابك
  مقدمعلي كامران 

  ايرواني مسعود
  
  
 

  فيضفصلنامه 
  4شماره  ،14دوره  

1389  
Copernicus

   1389  زمستانناوين مقاالت فارسي زبان منتشرشده در ع
 زهره آذرباد  : تهيه و تنظيم
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گزارش يك مورد دوپليكاسيون توبوالر   6
  مري گردني

  ناظم مسعود
 عمويي عبدالحميد 

   عيديحمدم
 حسين پور مهرداد 

  فيضفصلنامه 
  4شماره  ،14دوره  

1389  

  
Copernicus

7  

بررسي نتايج تست ورزش در مبتاليان 
تيپك و غيرتيپك قفسه  به دردهاي

سينه مراجعه كننده به مركز قلب 
  1386 مازندران طي سال

   جعفري هدايت
 تقدسي محسن 
  حيدري جبار 
   علي محمدپور رضا
 نصيري ابراهيم 

  فيضفصلنامه 
  4شماره  ،14دوره  

1389  

  
Copernicus

با تظاهر  يمورد سل پوست كيگزارش   8
  نهيقفسه س وارهيمزمن د ستوليف

            يحسن افضل
  يمنصوره مومن هرو
 حسن احترام

جله دانشگاه علوم م
 ،پزشكي شهركرد

 4، شماره 12دوره 
  1389زمستان 

  
Copernicus

اضطراب مرگ در پرستاران بخشهاي   9
  ويژه و عمومي

  يمحمد آقاجان
  يئيول نايس 

  آذر طل 

 يپرستار هينشر
 23دوره    ،رانيا

  ماهيد  ، 67شماره 
389  

  
Copernicus

10  

 يپوست ط كيولوژيزيف راتييتغ وعيش
در  يبستر يها در خانم يدوران باردار

 مارستانيدر ب مانيبخش پس از زا
  1388در سال  كاشان يخوان هيشب

       محبوبه كفايي عطريان
  اعظم باقري، ناهيد سرافراز

  فاطمه عباس زاده

مجله پوست و 
  1389پاييز  ؛زيبايي
 ----------  3، شماره 1دوره 

11  
بررسي شيوع اختالالت رواني در 

در  جمعيت عمومي شهر كاشان
  1387سال

  افشين احمدوند
  زهرا سپهرمنش 

  فاطمه قريشي 
  يانفاطمه عصار 
  غالمعباس موسوي 

  رضوان ساعي 
  فرناز اعتصام 

مجله اپيدميولوژي 
  1389ايران 

  2شماره  ،6دوره  
Copernicus

 نياز سر يغن بينوترك نيپروتئ انيب  12
  كايتيستوليه ايانتام

   قيعلي حقي شهرام نكوئيان،
  بهرام كاظمي

  دجواد سيد طباييسي 
  نيلوفر تقي پور

  سيما راستي  

مجله پژوهش در 
 ، تابستانپزشكي
  34؛ دوره 1389

  2شماره 
Copernicus

13  

 يداليل ترخيص با رضايت شخص
تابعه  يها بيمارستان يبيماران بستر

مستقر در شهر  يدانشگاه علوم پزشك
  1387نيمه اول سال -كاشان

  

         يفاطمه رنگرز جد
          يمريم رنگرز جد
  مفرد محمدرضا رضايي

  ،ميفصلنامه حك
، دوره 1389بهار 
Copernicus  1شماره  ،13
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14  

در دوران  يمواجهه با استرس صوت ريتاث
 تيو تثب يريادگيبر روند  يباردار

 يها فرزندان نر موش يحافظه فضاي
  يصحراي

   برزگر هيمرض
      زواره يطالئ رضايعل ديس

  يمحمود سالم

مجله دانشكده 
شگاه دان پزشكي

علوم پزشكي تهران، 
   68دوره 

  1389 ،10شماره  

Scopus 

15  
تغيير در تجربه حس بينايي يادگيري 
فضايي موش هاي صحرايي در ماز آبي 

  .كندمختل مي موريس را 

      سيدعليرضا طاليي زواره
  مريم غالمي، اوريسعيده د

  محمود سالمي 

مجله دانشكده 
پزشكي اصفهان آبان 

  28؛ دوره 1389
  111شماره  

  
Copernicus

16  
 يكودكان مبتال به بيمار يكيفيت زندگ

آسم قبل و بعد از استفاده از دستگاه 
  يپيكفلومتر

 يزيبا مسيب ،مرضيه حيدرزاده
        اميرحسين موحديان

          ناسيانفيروزه رو
      يسيدغالمعباس موسو
  ايمان غفارپسند

   يسيدشهاب الدين ايزد 
  الهام نظر

  
مجله علمي دانشگاه 
 علوم پزشكي گرگان 

  1389زمستان 
  4شماره ، 12دوره 

 
Copernicus

17  
شناسي تروما در كودكان گيربررسي همه
ء كننده به بيمارستان الزهرا مراجعه

  1386تا  1383اصفهان طي سال هاي 

 معمارزاده مهردا
  پورحسين مهرداد 

 كريمي زهرا ،سنجري نسرين 

  فيضفصلنامه 
 5شماره  ،14دوره  

1389  
 

Copernicus

18  
بررسي برخي از عوامل شغلي و 

آسيب هاي شغلي  غيرشغلي مرتبط با
  دست

         پورمقصودي يممر
          صابري حميدرضا

  سيدعليرضا مروجي
 

  فيضفصلنامه 
  5شماره  ،14دوره 

 1389  
 

Copernicus

19  
اپيدميولوژي تروما و پيامدهاي آن در 

مركز تروماي كاشان طي  مراجعين به
  1386سال 

 يداوودآباد عبدالحسين     
 سياح رمنصو، يزداني عليرضا 

  ميرزاده جواهري مسعود

  فيضفصلنامه 
  5شماره  ،14دوره  

1389  
Copernicus

20  
سي تروماهاي ورزشي مسابقات ليگ برر

مردان شهر كاشان طي  هاي ورزشي
  1388تا  1387سال هاي 

  سياح منصور
 فخاريان اسماعيل
 بيگدلي منظردخت

  مجيدحسن زاده
 اكبرنژاد علي 

  فيضلنامه فص
  5شماره  ،14دوره  

1389  
Copernicus

21  

وارده به پرينه  بررسي شيوع تروماهاي
زايمان طبيعي در زايشگاه  در حين

شبيه خواني كاشان طي سال هاي 
  1388تا  1386

  نيامصداقي الهه
  عباس زاده فاطمه 
  مصداقي نيا اعظم 

  فيضلنامه فص
  5شماره  ،14دوره  

1389  
Copernicus

22  

 -بررسي شيوع اختالالت اسكلتي 
فاكتورهاي شغلي آن  عضالني و ريسك

در شاغلين يكي از صنايع خودرو سازي 
  1388 تهران در سال

 قهري اصغر ،اسكندري داود
 ،غالمي عبداهللا

  مطلبي كاشاني مسعود 
 معباس موسويسيدغال

  فيضلنامه فص
  5شماره  ،14دوره  

1389  
Copernicus
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گزارش يك مورد پارگي آئورت شكمي   23
  ديسك كمر در عمل جراحي

 فخاريان اسماعيل
 كليدري بهروز 

  فيضلنامه فص
  5شماره  ،14دوره  

1389  
Copernicus

24  
اثر تضعيف كننده عصاره آبي 

اسطوخودوس بر يادگيري فضايي موش 
  هاي صحرايي آلزايمريك

      يمسعود سهيلي كاشان
  محمود سالمي

  عليرضا طالئيسيد 
  مهرداد هاشمي 

  منيكا متقي 
   طاويراني مصطفي رضايي  

فصلنامه علوم 
پزشكي دانشگاه آزاد 

 تمسال بيس اسالمي
، زمستان 4شماره 

1389  

Copernicus

25  

 ي حداقل مجموعه يقيتطب ي  مطالعه
 وندياطالعات پ تيرينظام مد يها داده

 ي هيمنتخب و ارا ياعضا در كشورها
  رانيا يراهكار مناسب برا

  سعيد كريمي
  نژاد اصفهانيسكينه سقائيان 

        پور مهرداد فرزندي 
  آباديمريم اسماعيلي قيوم

فصلنامه مديريت 
-ت سالمتاطالعا

سال هفتم، شماره 
  1389، زمستان 4

Copernicus

بر  ياقدامات درمان يصحت كدگذار  26
  ICD9CMساس ا

         پور يمهرداد فرزند
        يطاهر خيعباس ش

  يآرانزاده  يشكر اليل

فصلنامه مديريت 
-ت سالمتاطالعا

  سال هفتم
  4شماره  

  1389زمستان  

Copernicus

27  

تأثير مواجهه با صدا و  يبررس
مونوكسيدكربن بر ظرفيت 

ميزان  پالسما و ياكسيدان يآنت
  گلوتاتيون خون خرگوش

       يكاشانيمسعود مطلب
  خوانين ي، عليسيدباقر مرتضو

  عبداالمير عالمه
  يرمضان ميرزاي 

  ياكبر يمهد   

 يمجله علم
طب  يپژوهش
 13وره د، جنوب
، زمستان 4شماره 

1389  
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   1389سال زمستان هاي خارج از كشور  در همايش  هكت كنندشر اسامي اعضاي هيئت علمي ليست
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  تاريخ برگزاري نوع ارائه  عنوان همايش محل برگزاري نام و نام خانوادگي

  امارات  جعفر عسگري آراني  1
 

4th Conference on e-learning Excellence 
in the middle east  

 Jan – 3 Feb 31  سخنران
2011 

  تركيه  مهدي شاعري  2
 

15th ESCRS Winter Meeting 2011 پوستر  February 2011 

 زهره آذرباد  : تهيه و تنظيم
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  نام نويسندگان  نوع اثر  نام اثر  )اثر(مراحل انجام كار   رديف
  
  
  
  

1  

  
  
  
  

  كتب تائيد شده

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

  آريسا جمالي،رايكا جمالي   تدوين  ورزش وسرطان
  همكاران محسن تقدسي و  ترجمه  الكتروكارديوگرافي براي پرستاران 

  رضا رضايي  تدوين  مديريت امداد ونجات درسيل وزلزله 
  روح اهللا دهقاني   تاليف  سم شناسي محيط

  اطبمنصور بني  ترجمه  فيزيولوژي پرسش وپاسخ
  
  
  
  
  
2  

 
  
  
  
  

  كتب كارشناسي شده

    تدوين  ورزش وسرطان
  ترجمه  فيزيولوژي پايه وباليني

  تدوين  وارفارين
  ترجمه  عاليم ونشانه ها ي اختالالت دستگاه گوارش

  ترجمه  كمك به افراد دچار مشكالت جنسي
كاربرد نانوالياف ريسندگي درمهندسي بافت سلول 

  هاي بنيادي
  تاليف

  تدوين  كنترل حشرات وجوندگان 
  تدوين  مديريت امداد ونجات درسيل وزلزله

  
  
  
  
3  

  
  
   

  
  كتب دردست كارشناسي

    ترجمه  حلق وبيني  –اختصارات رايج گوش 
  تدوين هيپنوتراپي شناختي دركنترل سردردهاي ميگرني 

  ترجمه  مراقبت پرستاري از بيماران رواني 
  ترجمه  يه فيزيولوژي كل

  تاليف  ويروس شناسي پزشكي
  تاليف  آفات بهداشتي ومبارزه پاك با آن 

  تدوين  اخالق حرفه اي دراتاق عمل
 ترجمه  باز فيزيولوژي اسيد و

  تدوين  چگونه باسرطان پستان زندگي كنيم 
  ترجمه حيوانات دراسالم باكدهاي بين الملي حقوقتطبيق

  
  
  

4  
  
  

 
  كتب چاپ شده           

  همكاران همايون نادريان و  تاليف  علوم تشريح براي دانشجويان
  فريبا رايگان              تدوين   وارفارين 

  آريسا جمالي ،رايكا جمالي   تدوين  ورزش وسرطان
  يروح اهللا دهقان           ترجمه  تخمك گذاري قدم به قدم

  فاطمه فروزان فر  تاليف  سم شناسي محيط
 محبوبه كفايي وهمكاران  تاليف  مراقبت  هاي دوران بارداري

  1389 زمستان عملكرد واحد تاليف وترجمه در
 معصومه عابدزاده  : تهيه و تنظيم
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 تاريخ برگزاري  گروه هدف نام كارگاه                     رديف

3/10/1389  دانشجويان علوم آزمايشگاهي 
 

  PCRشنايي با كشت سلولي و كارگاه آموزشي آ
 

1 

23/10/1389    دانشجويان تحصيالت تكميلي
 
  ENDNOTEكارگاه آموزشي 
  

2 

30-29/10/1389  اعضاي هيات علمي دانشگاه 
 

  كارگاه آموزشي پزشكي مبتني برشواهد
  

3 

4/11/1389    دستياران پزشكي
 

  ENDNOTموزشي كارگاه آ
  

4 

1/11/1389     دستياران پزشكي
 

  ENDNOTكارگاه اموزشي 
 

5 

18/11/1389   تياران پزشكيدس  

 
  ENDNOTموزشي كارگاه آ

  
6 

28-27/11/1389  اعضاي هيات علمي علوم پايه 
 

  كارگاه آموزشي  وسترن بالت
  

7 

16/12/1389 تعضاي هيات علمي  
 ودانشجويان

 
  powerlabشنايي با آكارگاه آموزشي  

 

8 

23/12/1389  كتابداران دانشگاه 
 

  كارگاه آموزشي  فهرست نويسي پزشكي
  

9 

  1389 زمستاندرامور كارگاههاعملكرد واحد
 محمد آقاجانی: هيه و تنظيمت
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 چگونه يك مقاله علمي را خواندني تر بنويسيم؟

  

علمي وجود  دو نوع نوشتار«: نوشت» نيچر«مجله    مارتين گرگوري بيش از يك دهه پيش در

كه مورد ارجاع قرار گيرد و اين يك نوع براي جلب خواننده و نوع ديگر فقط براي اين. دارد

».نوع دوم مانند يك بيماري عفوني به سرعت در حال گسترش است

هم حجم زيادي از مقاالتهنوز . رسد در اين مقطع زماني نيز تغييرات بسيار محدودي ايجاد شده است به نظر مي

گيرد و افرادي مند هستند، مورد مطالعه قرار مي منتشره فقط توسط دانشمندان و محققاني كه به موضوع مقاله عالقه علمي

  .كنند ها و مجالت علمي عام مراجعه مي پردازند، بيشتر به صفحات علمي روزنامه كه به مطالعه گذراي مقاالت علمي مي

ها وجود دارد، دانشمندان راواني كه در مورد نحوه نگارش صحيح و قابل فهم براي جلب توجه خوانندهبا وجود مقاالت ف

ها و نويسندگان بسياري از ژورناليست. يه داشته باشند نبايد از فقدان راهنماهاي مناسب براي نحوه نگارش مقاالت گال

هاي اجزاي سبك: دهند وب و علمي را مورد توجه قرار مياي اين دو كتاب استاندارد در مورد نحوه نگارش مقاله خ حرفه

شان براي هاي مشابه ها و كتاب كه اين كتاب حال آن) 1976زينسر (و درباره خوب نوشتن ) 1959   استانك، وايت(نگارشي 

ر دقيق بيانها نحوه نگارش صريح مقاالت علمي را به طو كه اين كتاب با وجود اين. اند بسياري از دانشمندان ناشناخته

.كنند ولي از جهت بيان نحوه صحيح سازماندهي مطالب و نگارش مقاالت شيوا و حاوي اطالعات مفيد، بسيار با ارزشند نمي

ها حامل يك پيام مهم هستند كه نويسندگان بايد مطالب را براي خوانندگان بنويسند نه براي كه اين قبيل كتاب تر اين مهم

  .خودشان

سياري از مقاالت علمي و پزشكي، حاوي مطالب طوالني و مبهمي هستند كه بيشتر خوانندگان و حتيالبته هنوز هم ب

هايي در شكل و ساختار مقاالت علمي مسلماً محدوديت.كنند هايي را كه آگاهي مناسبي به موضوع دارند نيز گمراه مي آن

ورد نظر مجالت علمي مختلف است بايد مقدمه، مواد ودر يك مقاله علمي عالوه بر در نظر گرفتن نكاتي كه م. وجود دارد

ماهيت مقاالت علمي بيان نتايج و بحث بدون خطا. ها، نتايج و بحث در مورد نتايج در ارتباط با تئوري اوليه آورده شود روش

)bias(بيان نتايج در جمالت با فعل مجهول : كند هايي را در نحوه نگارش مقاله ايجاد مي ، محدوديت)passive (به آن

با اين. شود كه متن مقاله به خوبي دنبال شود دهد و لزوم به كار بردن مراجع مختلف نيز مانع مي شكل غير شخصي مي

  .اي نوشت كه حاوي مطالب مفيد و جالب توجه باشد پذير هستند كه بتوان مقاله وجود، اين قوانين به قدري انعطاف
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  فرمان براي نگارش علمي و جذاب 10

اين تفكر در نگارش هم . كند  گويد شكل اشيا از عملكردشان پيروي مي يك تفكر قديمي در معماري وجود دارد كه مي -1

اما واقعيت اين است كه اولين  .تر از نتايج مقاالتشان نيست مهم بسياري از دانشمندان عقيده دارند هيچ چيزي. وجود دارد

عملكرد مقاله انتقال پيام به خواننده و متقاعد كردن وي به ارزشمند بودن تحقيق انجام شده است بنابراين بهتر است قبل 

، راجع به نتايج مقاله نيز حتي بهتر است پيش از نوشتن عنوان مقاله. از شروع به نوشتن، در مورد پيام موضوع تأمل شود

  .پردازند و هدفشان تفسير و بحث بهتر نتايج است دانشمندان امروزي كمتر به بيان نتايج خام مي. انديشيده شود

يك نويسنده ممكن است موضوعي را در ذهن خود روشن و واضح تصور كند و نيازي به توصيف و تفسير حس نكند در

ها توسط خوانندگان مختلف از اين تفكر تمام ترديد. ه ممكن است اصالً چنين تفكري نداشته باشدكه خوانند  صورتي

شود كه مطلبي كه در اثر بحث و گفتگوي زياد براي وي مسجل و بديهي شده است براي خواننده نيز نويسنده ناشي مي

هر قدر هم كه جالب باشند، بهتر است حذف گاهي اوقات، نتايجي كه مربوط به موضوع اصلي نيستند. واضح و روشن است

.شوند و اگر اين نتايج حذف شده مفيد و اساسي باشند بهتر است در يك مقاله ديگر مطرح شوند

ميلي خوانندگان نسبت به توجهي به اين موضوع از داليل شايع بي يك نوشتار بايد يك پرسش اصلي را پاسخ دهد و بي 

  اين پرسش بايد مشخص، جديد، مورد عالقه و استقبال جامعه علمي  .   مطالب است

كه در اي ندارند، در حالي  خوانندگان مجالت فوق تخصصي به توضيحات اضافه و طوالني درباره موضوع مورد بحث عالقه

به طور. شود انندگان نياز به توضيحات تكميلي احساس ميايجاد پس زمينه علمي مناسب براي خو   مجالت عمومي، براي

  .كلي دانشمندان بايد خود را جاي خوانندگان گذاشته و عمق و جزئيات الزم مطلب را از ديدگاه خوانندگان بررسي كنند

چنين David Reese. نويسي است مورد ديگر استفاده از شيوايي و فن بيان مناسب در حين پيروي از اسلوب مقاله -2
كند كه در يك مقاله پزشكي، علمي يا هر نوع ديگر، نويسنده بايد با استفاده از لغات متداول سعي كند كه عنوان مي

رغم تالش براي فصاحت مطالب، هرگز مشاهدات و در عين حال، علي. شده متقاعد سازد خواننده را نسبت مطلب نوشته
  .فن خطابه قرار گيرند شده در مقاالت نبايد تحت تأثير حقايق ارايه

كه بيان نتايج و به عنوان مثال در يك مقاله ضرورتي براي استفاده از صفات و قيدهاي پيچيده وجود ندارد و در صورتي 

.كند بحث منطقي و روان باشند، خواننده نيازي به لغات نامفهوم و غير ضروري جهت درك بهتر مطلب احساس نمي

اين موضوع در مورد. يك نگارش پرتوان، معموالً مختصر و فشرده است. ذف شودكلمات غير ضروري بهتر است ح
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و پيچيده و توضيحات اضافي در پرانتز بيشتر  هر قدر در يك نوشته تركيبات طوالني. هاي عمومي نيز مصداق دارد نوشته

ترين كار براي جلب توجه رين و مطمئنبهت. دارد مندان به موضوع را از ادامه مطالعه باز مي باشد، خوانندگان و حتي عالقه

  .ها بيان مطالب به صورت صريح، قطعي و مشخص است خواننده

كه  در صورتي. خوانندگان انتظار دارند هر نوع اطالعات خاص موجود در يك مقاله را در محل مخصوص آن پيدا كنند -3

هاي مقاله ذكر كه در قسمت يافته خي نتايج بدون آنهاي ارايه اطالعات ايجاد شود، مثالً بر هاي زيادي در محل جابجايي

مطالبي كه قرار نيست در قسمت بحث. كنند شده باشند در بحث مورد ارزيابي و تفسير قرار گيرند، خواننده را سردرگم مي

  .مطرح شود بهتر است از قسمت نتايج حذف شود

اي را از عنوان آن برداشت نكند به خواندن آن ت نوشتهاي اهمي اگر خواننده. ترين عبارت يك مقاله است عنوان مهم -4

خصوص در افرادي كه كنند، به هاي طوالني حامل اطالعات بيشتري هستند ولي توجه كمتري جلب مي عنوان. دهد ادامه نمي

هاي كوتاه عنوان. كنند با نگاه سريع و گذرا از روي عناوين موجود در فهرست مجالت، مقاله مورد نظرشان را انتخاب مي

كنند، جذابيت بيشتري دار استفاده مي عناويني كه از لغات ايهام. تر هستند ولي ممكن است مفهوم كامل را نرسانند جذاب

در نهايت در هنگام انتخاب عنوان مناسب، باز. براي خوانندگان دارند، ولي نبايد به تبيين محتواي اطالعاتي مطلب بپردازند

  .ود را در جايگاه خواننده قرار دهدهم بهتر است نويسنده خ

خالصه مقاله نيز داراي اهميتي تقريباً مساوي با عنوان است، گاهي تنها بر اساس خالصه مقاله يك خواننده تصميم - 5

كه در  هر قدر هم يك مطلب حاوي اطالعات قيمتي و مهم باشد، در صورتي. گيرد مقاله را بخواند يا آن را كنار بگذارد مي

شود؛ خالصه مقاله به دو شكل نوشته مي. كند اي به ادامه دادن مطالعه پيدا نمي صه مطرح نشده باشد، خواننده عالقهخال

شود و نوع ساختاري كه هر نوع آزاد كه شامل يك پاراگراف است و بيشتر در مقاالت مولكولي و بيولوژي سلولي استفاده مي

كه بهتر است خالصه در مورد اين. شود شتر در مقاالت كلينيكال استفاده ميشود و بي چهار قسمت مقاله در آن رعايت مي

بار مورد ارزيابي و آزمايش قرارگيرد و پيش از نوشتن مقاله تهيه شود يا پس از اتمام آن، بهتر است كه هر دو روش يك

  .تر را انتخاب كنيم سپس روش مناسب
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وجود دارد، مقدمه نبايد تا جايي كه امكان دارد به مرور متون بپردازد بين بررسي متون و مقدمه مقاله اختالف زيادي -6

كند و سپس با نشان هدف اصلي آن طراحي يك نقشه است كه نويسنده ابتدا به طور عام لزوم بررسي موضوع را عنوان مي

كند مطالعه را عنوان مي يك تاريخچه كوتاه كه اهميت. رسد ها به يك سؤال اصلي كه همان هدف مقاله است، مي دادن روش

.شود سازد، عموماً در مقدمه آورده مي و اطالعات قبلي موجود در اين زمينه را بيان كرده و نقايص موجود را نمايان مي

به نحوي كه محققان ديگر نيز بتوانند. ها در مقاله بايد به طور تخصصي و با جزئيات كامل مطرح شود قسمت مواد و روش -7

يك اشتباه شايع در اين قسمت، بيان نشدن برخي جزئيات ضروري است كه خواننده را از درك صحيح. م دهندآن را انجا

.دارد، بنابراين قرار دادن خود به جاي خواننده در اين قسمت نيز بسيار مفيد خواهد بود روش انجام مطالعه باز مي

  .ر خالصه بايد ليست شوندها مورد استفاده قرار گرفته به طو هايي كه محصوالت آن شركت

در غير. نتايج بايد با يك نظم و توالي منظم ارايه شوند، بيان نتايج بايد از توالي منطقي پيروي كند و نه از ترتيب زماني - 8

از ارايه نتايج غير. كننده باشد تواند بسيار گيج ها مانند چيدن قطعات پازل در كنار هم است كه مي صورت درك آن اين 

هدف. تر نشود رنگ ري كه تأثير چنداني در بحث ندارند بايد پرهيز شود تا خواننده سردرگم نشود و پيام اصلي نيز كمضرو

بنابراين بحث يك مقاله بايد. از نوشتن يك مقاله تحقيقاتي، ارايه يك فرضيه و بحث و تفصيل و تفسير در مورد آن است

هاي تحقيقاتي بايد با داليل تفكرات و انديشه. ي كامل و ذكر منابع مختلف باشدكامالً روان و مرتبط با نتايج و با تفسيرها

مستدل و مستند حمايت شوند و به طور كامالً واضح و روشن مورد ارزيابي قرار گيرند تا خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار

  .كند

هاي دهنده افزايش فشار بر محققان است تا در زمينه در نهايت، افزايش تعداد مقاالت تحقيقاتي و مقاالت مروري نشان -9

اگرچه روزانه بر تعداد الگوها و راهنماها براي نوشتن يك مقاله گويا و قابل. مورد عالقه خود همگام با مقاالت روز باشند

د نظرشان استفادهها جهت انتخاب مقاله مور شود، دانشمندان از ميان حجم زيادي از مقاالت از همين الگو درك افزوده مي

هاي مهمي را در مند باشند يا پرسش و پاسخ ها عالقه دانشمندان كماكان مقاالت را، در صورتي كه به عنوان آن. كنند مي

كند و تر نوشته شود خوانندگان بيشتري را جذب مي كنند و هر قدر يك مطلب بهتر و منطقي برداشته باشند، مطالعه مي

  .شود قاالت واقع ميبيشتر مورد ارجاع ساير م
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پيام اصلي و خواننده مقاله، چرا كه تمام: نويسي بسيار مهم است و باالخره اين كه در نظر گرفتن دو نكته هنگام مقاله   -10

توجهي كند، ها بي هدف نويسنده متقاعد كردن خواننده به ارزش و اهميت تحقيق انجام شده است و اگر او به خواننده

  .كنند توجهي مي هاي او بي ه نوشتهها نيز ب خواننده

  سايت سازمان نظام پزشکی: منبع
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