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 فن آوري اطالعات و توسعه                                                                         
            سرمقاله

 
 موفق هستند كه به كشورهايي اما در اين ميان ،ا چالشهاي مختلفي روبرو كرده استرا بكشورها تغييرات سريع در دنياي امروز، 

پيشرفت روزافزون فن آوريهاي . از فرصتهاي ايجادشده به نفع خود استفاده كنندكمك ابزارهاي مديريتي و فناوريهاي نوين، 
و بستر سازي مناسب آن براي انتقال سريع اطالعات از يك سو و وابستگي شديد كليه چهارچوبها و مناسبات اجتماعي به اطالعاتي 

 ويژگي هاي اصلي اين جامعه، . ستااطالعات از سوي ديگر، بوجود آوردنده دوران نويني به نام جامعه اطالعاتي 
 ، اطالعاتامروزه . است كوچك شدن جهان و تحقق دهكده جهاني و نيز گردش اطالعات به منزله شريان اصلي حيات جامعه

برخالف گذشته، امروزه آنچه كشوري را در سطوح اول جهان قرار مي دهد ميزان اطالعاتي است كه شاخص قدرت است، بطوريكه 
آغاز هزاره سوم تبلور واقعي حضور كشورهاي پيشرفته . دسترس قرار مي دهد و يا به كار مي گيرد ليد مي كند، درآن كشور تو

 .اطالعاتي است
 همواره در ترغيب كشورهاي جهان به استفاده از فناوري هاي نوين در ) سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد(يونسكو 

فناوري نوين  به در سالهاي اخيرو المللي براي ترويج و ارتقاي فرهنگي پيشگام بوده است عرصه هاي ملي، منطقـه اي و بين 
 مزبور ياهم اهداف بهره گيري از فناور. استداده و سياستگذاري ويژه اي در اين زمينه انجام نموده اطالعات و ارتباطات توجه جدي 

كمك به افراد و سازمانها براي ، فناوري اطالعاتي در بهبود كيفيت زندگيبهره گيري بهينه از  :در سياستهاي اين سازمان عبارتند از
ارائه خدمات و شيوه هاي ، هماهنگي با شرايط جديد و ارائه ابزار و الگوهاي مناسب براي پاسخ به نيازهاي موجود در جامعه اطالعاتي

ترغيب به ، بهبود كيفيت خدمات و محصوالت، ارتباطيمديريتي به منظور كاهش هزينه بهره گيري از ابزار و امكانات اطالعاتي و 
افزايش سهم دانش، شفافيت و پاسخگويي و ، نوآوري در عرصه توسعه فناوري، استفــــــاده از فناوري و جريان عمومي كسب و كار

ايجاد شرايط ، اطاتشناسايي مقاطع كليدي در توسعه فناوري اطالعات و ارتب، كاهش ديوانساالري در سطوح سازماني و اجتماعي
ايجاد شرايط مساعد براي بهره گيري دولتها و ، مساعد براي استفاده همگاني از اطالعات و فناوري هاي مربوط و بهبود كيفيت آنها

پشتيباني از مفهوم ، سازمانهاي آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي از حداقل ابزار و شيوه هاي فناوري اطالعات وارتباطات
كمك ، ايجاد حداقل دانش الزم براي بهره گيري از فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي در افراد و سازمانها، يادگيري مادام العمر

  .به درك درست فناوري اطالعات، اهميت توسعه و اثرات مثبت آن درجنبه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي
 كشورهايي كه تكنولوژي ارتباطات و اطالعات آنها بر مبناي كار با اينترنت استوار "لل اينطور آمده است در گزارشي از سازمان م

بدون شك كشورهايي كه از اين قافله جا مانده اند، قادر به . است، در حال برداشتن گامهايي موثر براي افزايش بهره وري هستند
 "ود بهره وري نخواهند ب مشاهده هيچ گونه رشدي در

حركت به سمت تحقق آن ضرورتي  و  )به عنوان شاخص قدرت( ، توليد دانش  بدين ترتيب مالحظه مي شود فن آوري اطالعات
 . ترين راهبرد توسعه كشورها خواهد بود اجتناب ناپذير است و اصلي
 بر عهده سعه فن آوري اطالعات و تونقش مهمي در توليد دانشبه عنوان متولي تحقيقات و پژوهش نيز معاونت پژوهشي دانشگاه 

توسعه فن آوريهاي از دارد و همواره كوشيده است با درك اين موضوع كه امروزه توسعه تحقيقات و توليد دانش نمي تواند جداي 
بدون اما بي گمان قدم نهادن در اين راه با سختيهاي خود همراه بوده و . را ايجاد نمايدجهت تحقق آن بستر الزم اطالعاتي باشد، 

 در سالاميد است . اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه و دانشجويان گرامي اين امر ميسر نخواهد شد، كمك و ياري صاحب نظران
ي را تربتوانيم قدمهاي موثر، مقام معظم رهبري به نام سال وحدت ملي و انسجام اسالمي نامگذاري شده استجاري كه از سوي 

 .برداريم
 يدكتر غالمعلي حميد   

 سرپرست معاونت پژوهشي دانشگاه
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 1386 سال فروردين ماهليست طرحهاي تحقيقاتي مصوب در 
انمجريعنوان طرحشماره طرح

 بررسي تاثير آسپرين در پيشگيري از پره اكالمپسي و عوارض آن در زنان با سونوگرافي داپلر غير طبيعي 8601
  شريان رحمي

 دكتر حميد رضا طاالري
 دكتر الهه مصداقي نيا
 معصومه عابدزاده

 دكتر ميترا بهرشي بررسي تاثير مكمل روي بر عوارض ناشي از ديابت حاملگي 8602
 زهره سادات بررسي رابطه نوع زايمان با كيفيت زندگي پس از زايمان 8603

 فرزانه صابري
 محبوبه تائبي

 معصومه عابدزاده
 1386 ليست طرحهاي تحقيقاتي مصوب در ارديبهشت ماه سال      

  1386 سال خردادماهقيقاتي مصوب در ليست طرحهاي تح

 انمجري ن طرحعنوا شماره طرح
 كاووسياندكتر عباس  85-86دانش آموزان دبيرستان ابوزيدآباد درسال تحصيلي  بيماري ايدز در بررسي ميزان تاثير آموزش برآگاهي از 8604

 مهندس حسين اكبري
 معصومه گندمي

  Fluid Base/ thin layer روش معمولي و با پاپانيكوالئو بررسي كفايت نمونه اسمير 8605
 1385نان مراجعه كننده به كلينيك تخصصي زنان درسال ز در

 دكتر طاهره خامه چيان
 دكتر زهره طبسي
 طاهره مازوچي

 دكتر شباهنگ كاميار
 دكتر مجيد حسن زاده مخدر زمينه مواد نگرش در افزايش آگاهي و نقش آموزش در 8606

 محمد علي اقبالي
 ناهيد چهارباغي
 مريم خوشنام فرد

 1386عناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در سه ماهه اول سال 
 محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم

 انمجري عنوان طرح شماره طرح
 دكتر سيما راستي بررسي شيوع توكسوپالسموز در زنان باردار و ارتباط با عوارض بيماري در نوزادان 8607

 دكتر ميترا بهرشي
 دكتر بهرام كاظمي

  نوع موتاسيون شايع بتاتاالسمي در ايران در بين مبتاليان به تاالسمي در شهر كاشان با 10بررسي فراواني  8608
 PCRروش 

 زهرا رضواني
 دكتر شهرام تيموريان
 دكتر حسين نيكزاد
 دكتر همايون نادريان

 دكتر اعظم مصداقي نيا ل در موش سوريمواجهه كوتاه مدت با مقادير مختلف سرب بر آستانه ناشي از پنتلين تترازوتاثير  8609
 دكتر اژدر حيدري

 بررسي كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران بستري تحت عمل جراحي در بيمارستانهاي آموزشي  8610
  85-86 سال شهرستان كاشان

 عباس شيخ طاهري
 مهرداد فرزندي پور

 نده هاي باليني بيمارستانهاي آموزشي كاشان  در پروبررسي ميزان صحت كدگذاري و عوامل مرتبط با آن 8611
 85-86در سال 

 مهرداد فرزندي پور
 عباس شيخ طاهري

بررسي فراواني كلونيزاسيون روده اي و مقاومت آنتي بيوتيكي انتروكوك هاي مقاوم به وانكومايسن در بيماران بستري در  8612
 بيمارستان شهيد دكتر بهشتي كاشان 

 ايمان غفارپسند
 يل خردياسماع

 دكتر رضوان منيري
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 11/2/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 578 -18بند 

1386اهم مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه در سه ماهه اول 
 محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم

انجمن هاي بين المللي  هيئت علمي درء  شوراي پژوهشي دانشگاه پيرامون تعيين نحوه پرداخت حق عضويت اعضا28/1/86 پيرو جلسه مورخ -18
للي تخصصي مربوطه تاسقف يك ميليون ريال مشروط به هت عضويت انجمن هاي علمي بين المجمقررگرديد  تبادل نظر بعمل آمد و بحث و"مجددا

 .مستندات پرداخت گردد ارائه مدارك و
 

 11/2/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 578 - 20بند 
د گروه مقررگردي ديابت مطرح و كبدو مركزتحقيقات سرطان، گوارش،  مديرگروه محترم داخلي پيرامون پيشنهاد23/12/85د مورخ /3872/3 نامه -20

 .پژوهشي به سرپرستي آقاي دكترعليرضا عبادي تشكيل گردد
 

 1/3/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 581 - 26بند 
 پيرامون معادل سازي فعاليت هاي آموزشي پژوهشي و اجرائي 11/5/83و پنجاهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ   پيرو مصوبات چهار صد-26

 . از بحث و تبادل نظر واحد معادل فعاليت هاي ذيل بدين صورت اصالح گرديد هيات علمي پسءاعضا
  نگارش آثار علمي-1

 واحد با نظر كميته تاليف و ترجمه 5 تا 1 واحد و به ازاي ترجمه هركتاب 6 تا 1 واحد و به ازاي گرد آوري هركتاب 10 تا 1 به ازاي تاليف هركتاب معادل 
 .معاونت پژوهشي تعيين گرديد

 

  انجام طرح هاي پژوهشي-2
% 30، طرح هاي استاني كه حداقل 102 طرح هاي چند مركزي با خارج كشور، طرح هاي ملي و بند الف ماده ،طرح هاي چند مركزي با داخل كشور -

تامين شده است، طرح هايي كه اعتبار آن توسط ساير سازمانهاي دولتي % 30اعتبار آن از شوراي فناوري استان تامين شده است، طرح هايي كه حداقل 
طرح هايي كه قسمتي يا اعتبار آن ها از منابع خارج از كشور تامين  اعتبار آن توسط بخش خصوصي و يا نهادهاي مردمي تامين شده است،% 30حداقل 

 .گرديدتعيين   واحد3شده است معادل 
 . تعيين گرديد واحد5/2طرح هاي توليدي معادل  -
مجريان و يا همكار  ، طرح هاي كارآزمايي باليني، طرح هاي اپيدميولوژيك تحليلي، طرح هاي مداخله اي، طرح هايي كه يكي ا ز طرح هاي علوم پايه-

 . تعيين گرديد واحد2 معادل ، باشند... اصلي آن دانشجويان، نمايندگان مردم، نهادها و 
 . تعيين گرديد واحد5/1پيدميولوژيك توصيفي، طرح هاي كيفي معادل  طرح هاي مبتني بر اطالعات بيمارستاني و درمانگاهي، طرح هاي ا-

 . در نظر گرفته شودواحد2/0همچنين مقرر گرديد جهت هر يك ا زهمكاران طرح معادل 
 

 : مقاالت -3
 )  يك دهم واحد اضافه مي شودIF به ازاي هر يك دهم IFدرصورت داشتن (  واحد 5 : )1(مقاالت نوع : الف 
   واحدMedline, Index Medicus, Pubmed, Cochran  : 4): 2(نوع مقاالت : ب 
  واحدScopus, Chemical Abstarct, Biological Abstarct, Embase, Cinhal 3): 3(مقاالت نوع : ج 
  واحد2 )4ايندكس شده نوع (مقاالت چاپ شده در مجالت ايندكس شده در ساير سايت هاي تخصصي ) : 4(مقاالت نوع : د 
  واحد 5/1) فقط از نوع كاغذي ( مقاالت منتشر شده درمجالت علمي ايندكس نشده خارجي *
ht  واحد 5/1 ) ي الكترونيك-كاغذي (مقاالت منتشر شده درمجالت علمي ايندكس نشده داخلي * 
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  كنگره ها و مقاالت متفرقه -4

  واحد8/0 مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ، ترويجي -
  واحد5/0.) مجالتي كه هنوز رتبه علمي پژوهشي دريافت نكره اند ( در مجالت متفرقه علمي  مقاالت چاپ شده-
  واحد2/0 مقاالت چاپ شده در مجالت متفرقه -
  واحد7/0 مقاالت ارائه شده در كنگره ها و سمينارهاي خارجي -
  واحد5/0 مقاالت ارائه شده در كنگره ها و سمينارهاي داخلي -
 

 13/3/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 582 - 13بند 
 پيرامون مقاالت منتشر شده ايندكس نشده خارجي از نوع الكترونيك بحث و تبادل نظر بعمل آمد و با توجه به مصوبه اخير وزارت بهداشت درمان و -13

 .اري گردددتشويقي خودآموزش پزشكي مبني بر عدم امتياز به اينگونه مقاالت مقرر گرديد از پرداخت 
 

 23/3/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 583 - 20بند 
پيرامون پرداخت هزينه هاي شركت در كنگره ها و ) 19بند (1/12/86و هفتادمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  پيرو مصوبات پانصد. -20

 .سمينارهاي خارج از كشور موارد زير مورد تصويب قرار گرفت
  و  زمينه طرح، مقاله  هيات علمي مقرر گرديد فعاليت هاي ايشان درءكشور اعضا منبعد جهت شركت در كنگره ها و سمينارهاي خارج از) ف ال

 . پايان نامه از دو سال ماقبل درخواست شركت در كنگره به عنوان معيار و مالك در نظر گرفته شود
 .ا و سمينارها فقط شامل نويسنده اول يا نويسنده مسئول خواهد بودمنبعد پرداخت هزينه هاي شركت در كنگره ه) ب 
 . دانشگاه ارسال گرددءمقرر گرديد پيشنهاد زير جهت هيات امنا) ج 
 پانصدو هفتادمين جلسه شوراي 19 هيات علمي جهت سمينارها و كنگره هاي خارج از كشور بر اساس بند ءبرگشت اعضا  پيرامون هزينه بليط رفت و-

 .حذف و مبناي درصد پرداخت از كل مبلغ بليط رفت و برگشت باشد) هفت ميليون ريال( 7000000سقف   1/12/85هشي دانشگاه مورخ پژو
 

 29/3/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 584 - 22بند 
كريم استادان بازنشسته دانشگاه ها مصوبه شورا  معاون تحقيقات و فنĤوري وزارت بهداشت پيرامون آئين نامه ت25/2/86ص مورخ 86/پ/302/3 نامه -22

هزينه خطوط هواپيمايي به شرط پذيرش مقاله مورد اجرا  در% 50 آئين نامه مزبور در خصوص تخفيف 7يعالي انقالب فرهنگي مطرح و مقرر گرديد ماده 
 .قرار گيرد

 

 29/3/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 584 - 24بند 
 .را مي توانند به تصويب برسانند )پانزده ميليون ريال( 15000000 طرح هاي تحقيقاتي تا سقف مبلغ HSRوهشي ژوراي پ مقرر گرديد ش-24

 

 29/3/86 جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 584 - 25بند 
را مي توانند به تصويب ) ميليون ريالپانزده ( 15000000 مقرر گرديد شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي طرح هاي تحقيقاتي تا سقف مبلغ -25
 .رسانندب

 
 

 مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه درخصوص مقاالت ايندكس نشده الكترونيكي
 : 13/3/85 از مصوبه پانصد و هشتاد و دومين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 13بند 

 درمان و ،تبادل نظر بعمل آمد و با توجه به مصوبه اخير وزارت بهداشتپيرامون مقاالت منتشر شده ايندكس نشده خارجي از نوع الكترونيك بحث و 
 . آموزش پزشكي مبني بر عدم امتياز به اينگونه مقاالت مقرر گرديد از پرداخت تشويقي خودداري گردد
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 توسط اعضاي هيات علمي  مقاالت چاپ شده در مجالت انگليسي زبان داخلي و خارجي
 1386سالسه ماهه اولدانشگاه در

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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فراواني استئوارتريت و عوامل مرتبط با آن در 

مبتاليان به درد زانو مراجعه كننده به مراكز درماني 
 1383شهرستان كاشان سال 

12 

 زي جديفاطمه رنگر  پژوهشي فيض–فصلنامه علمي  85 پائيز39دوره دهم شماره 
 رضا ربيعي

 
بررسي نظرات پزشكان و پرستاران شهرستان كاشان 

 1382نسبت به منشور حقوق بيماران سال 

13 

June 58(6): 2007 Journal Of Advanced 
Nursing 

M. Adib-Hajbaghery Factors Facilitating And Inhibiting 
Evidence-Based Nursing In Iran 

 

١۴ 

 مهدي نورالديني  پژوهشي فيض–فصلنامه علمي  85زمستان  40دوره دهم شماره 
 محمد نورالدين
 محمود سالمي
 اعظم مصداقي نيا

 جواد وردي
 مرتضي سليميان

 15 برسي اثرات ضد دردي عرق نعنا درموش صحرائي نر

2006-1(4):191-194 Iranian Journal Of 
Clinical Infectious 

Disease 
 

A.Talebian, 
A. Doroodgar 

Epidemiologic Study of Scorpion 
Sting in Patients Referring to 

Kashan Medical Centers during 
1997-2002 

١۶ 

2007,vol.28  (6):862-5 Saudi Med Journal 
 

E.Razi, 
Gh. A. Moosavi 

 

Comparison Of Arterial And Venous 
Blood Gases Analysis In Patients 

With Exacerbation Of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease 

١٧ 

 منصوره مومن هروي  پژوهشي فيض–فصلنامه علمي  1386 بهار 41دوره يازدهم شماره 
 حسن افضلي

بررسي تظاهرات باليني بروسلوز در بيماران بستري در 
 1375-1382بيمارستان شهيد بهشتي طي سالهاي 

18 

 اعظم باقري  پژوهشي فيض–فصلنامه علمي  1386 بهار 41دوره يازدهم شماره 
 رازناهيد سراف

 محبوبه كفايي     

 بررسي وضعيت شاخص هاي ليبر در زنان بستري 
شده با تشخيص حاملگي طول كشيده در زايشگاه 

 1382-1383شبيه خواني طي سالهاي 

19 

 حسين نيك زاد  پژوهشي فيض–فصلنامه علمي  1386 بهار 41دوره يازدهم شماره 
 اكبر علي اصغرزاده

 محمد حسين نصر اصفهاني
 شفيعيمهرنوش 

 الهه ميانه ساز
 

 Assistedبررسي ارتباط ميزان حاملگي با "
hatching در بيماران IVFشده  

20 

 طاهره مازوچـي  پژوهشي فيض–فصلنامه علمي  1386 بهار 41دوره يازدهم شماره 
 مژده صالح نيا
 مجتبي رضازاده
 سيد جواد مولي

 ابراهيم حاجي زاده      

اي پره انترال جدا شده از مقايسه بقاوتكوين فوليكول ه
تخمدان انجماد شيشه اي شده موش سوري با 

 تخمدان تازه در محيط كشت

21 
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 تاريخ برگزاري نوع ارائهعنوان همايشمحل برگزارينام و نام خانوادگي

 دكتر احمد خورشيديآقاي  1
 

-31Marchسترپو 17thECCMID آلمان
3April,2007 

 آقاي دكتر مهدي شاعري 2
 

June,2007 23-21پوستر 12th EMN ايتاليا

  ابراهيم رضي دكتر آقاي 3
 

June,2007  25-22پوستر WAM 2007 تركيه

 دكتر احمد يگانه مقدم آقاي 4
 

June,2007 23-21پوستر 12th EMN ايتاليا

 June 13-9پوستر 2007EAACI اتريش خانم دكتر مرضيه حيدرزاده 5
2007 

 June,2007  23-20پوستر QHR2007 كرهدكتر محسن اديب حاج باقريآقاي  6

 مهرداد مهديانآقاي  7
 

 May 2007 16-13پوستر2007WCDE هلند

 29April-3May.2007پوستر IFFS 2007 افريقاي جنوبي آقاي دكتر حسن حسني بافراني 8
  اعظم مصداقي نيا خانم دكتر 9

  آلمان 
2th NeuroPathic Pain 10-7 پوستر  June,2007 

  الهه مصداقي نيا خانم دكتر 10
 

  اسپانيا
COGI 25-22پوسترMarch 2007 

 خانم معصومه عابدزاده 11
  انگلستان 

31st BICOG 6-4 پوستر July 2007 

 ي در همايش هاي خارجه شركت كننداسامي اعضاي هيئت علمي
1386 در سال 

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم

 

1385همايش هاي خارج از كشور در سال

 
 

  نفر29  : در همايش هاي خارج از كشورتعداد اعضاي هيات علمي شركت كننده •
  مقاله50: كشور بصورت پوسترهمايش هاي خارج از تعداد مقاالت ارائه شده در  •
  مقاله7: همايش هاي خارج از كشور بصورت سخنرانيتعداد مقاالت ارائه شده در  •
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  عملكرد كتابخانه مركزي دانشگاه در سه ماهه اول سالجاري

 
  علي شعباني: تهيه و تنظيم

 بخش سرپرستي و مديريت -1
  2007برگزاري مناقصه وخريد نشريات چاپي سال  
 همكاري جهت برگزاري نشست پايگاه تحقيقات جمعيتي  
 براي كليه كتابداران واحدها و اعضاء هيات علمي دانشگاه بين المللي كتاب برگزاري تور بازديد و خريداري از نمايشگاه  
 و خريد از نمايشگاه بين المللي كتاب براي كليه واحدهاي تابعه جذب بودجه به صورت متمركز  
  1386ارائه برنامه هاي تفصيلي اجرايي سال  
 خريد برچسب هاي مغناطيسي جهت راه اندازي سيستم ايمني و حفاظتي كتابخانه مركزي  
 )Iranmedex و خريد بانك نشريات Uptodate( پيگيري جهت اشتراك نشريات الكترونيك  
 يري جهت خريد و راه اندازي قفل امانت نرم افزاري پارس آذرخش در دانشكده پرستاري و بهداشت پيگ 
  هاي دانشگاه به شركتهاي ارائه دهنده منابع الكترونيك IPاعالم تغييرات انجام شده در  
 2006 و2005پيگيري جهت تسويه حساب نشريات التين سال  
 ي كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه در نمايشگاه  ميليون تومان كتاب برا20خريد بالغ بر  
 برگزاري مجمع عمومي كتابداران واحدهاي تابعه  
 شركت در جلسه هئيت امناي كتابخانه عمومي شهر كاشان  
 مراجعه به كتابخانه هاي اقماري و بررسي مشكالت آنها  
 برگزاري كارگاه آشنايي با منابع الكترونيك  
 الكترونيك در تهران شركت در سمينار كتابهاي  
 برگزاري جلسات دروني كتابخانه مركزي و جلسات عمومي با كتابخانه هاي تابعه  

 
 : بخش ثبت و سفارشات -2

 نظر سنجي ، ارسال كاتالوگ و بررسي نيازهاي گروههاي آموزشي جهت خريد از نمايشگاه بين المللي كتاب  
 خانه مركزي  جهت كتاب ) جلد233 ( عنوان كتاب فارسي 113خريد  
 كتاب التين جهت كتابخانه مركزي ) جلد 111( عنوان 82خريد  
  كتاب فارسي و التين اهدائي  ) جلد144( عنوان 116ثبت  
  عنوان كتاب فارسي جهت واحدهاي تابعه190سفارش، خريد و ثبت  
  عنوان كتاب التين جهت واحدهاي تابعه در نمايشگاه 131خريد و ثبت  
 كتاب فارسي جهت كتابخانه پرستاري ، بهداشت و پيراپزشكي از نمايشگاه )  جلد 957( عنوان 403همكاري در خريد  
  عنوان كتاب التين جهت كتابخانه پرستاري ، بهداشت و پيراپزشكي   190همكاري در خريد  

 
 :   بخش فهرستنويسي - 3 

  عنوان كتاب  فارسي 186فهرست نويسي بنيادي  
 نوان كتاب التين ع107فهرست نويسي بنيادي  
   عنوان كتاب فارسي و التين  159سازماندهي مجدد و تصحيح   
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  ورود اطالعات و آماده سازي -4
  عنوان كتاب تكراري 159كتاب جديد و پرينت 110ورود اطالعات  
 )شامل توليد كارت مادر ، كارت سفيد و زرد، باركد، جيب كتاب ،برچسب كتاب (  عنوان كتاب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه 801ماده سازي آ 
 بايگاني مدارك و پرونده هاي كتابخانه مركزي 
  عنوان نامه اداري  100تايپ بالغ بر  
 ...تايپ طرحهاي اجرايي ، كميته خريد كتب نمايشگاه و  
 نفر از اعضاء  77كارت صدور  
  جلد كتاب  159ي مجدد زماده ساآ 

 

 بخش امانت ومرجع -5
  نفر 143پذيرش و انجام عضويت  
  جلد كتاب 18744امانت  
 جلد كتاب 19856بازگشت  
  نفر 48تسويه حساب  
 همكاري با بخش سفارشات جهت انتخاب كتب در نمايشگاه 
 نصب برچسب مغناطيسي بر روي كتب مخزن  

 

  پايگاه عرضه اطالعات  - 6
 ارسال و پيگيري تعمير كامپيوتر ها و پاسخگويي به مراجعان  
  نفر مراجعه كننده 6600سرويس دهي به بيش ار  
  نفر از مراجعان 600 به Accountواگذاري  

 
 

 : CDبخش پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي و -7
  عنوان سي دي جديد137ثبت  
  عنوان سي دي 137زي سازماندهي و آماده سا 
  در برنامه نرم افزاري پارس آذرخشCDتصحيح اطالعات مربوط به  
  فارسي و التين CD نسخه 140امانت  
 86سال  عنوان طرح تحقيقاتي 5 عنوان پايان نامه و 7 ورود چكيدهو  نمايه سازي ،ثبت 
 ) جلد 192( چك كردن كتب آماده سازي شده جهت ارسال به بخش امانت  
 ي با بخش سفارشات جهت انتخاب كتب همكار 
 86ما قبل  طرح تحقيقاتي 55ورود چكيده اطالعات  

 

 نشريات  -8
 

 و سازماندهي آنها در آرشيو ) براي اولين بار( دوره از نشريات فارسي 4صحافي  
  جهت تسويه حساب 2006اعالم وصول نهايي و مختومه نمودن پرونده نشريات التين سال  
  التين 2004 صحافي مجالت سال 
  جهت صحافي 2005آماده كردن مجالت التين  
 2005عالم كسري نهايي نشريات التين سال ا 
  2007 عنوان نشريات التين 79 به آرشيو و جايگزين 2006انتقال نشريات چاپي  
ht 2006تكميل كاردكس نشريات التين  و ) عنوان60(يل كاردكس نشريات فارسي موصول و تك 

tp
://

re
se

ar
ch

.k
au

m
s.
ac

.ir



 وهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانپژوهش                         مجله خبري، آموزشي معاونت پژ

 حميد رضا گيالسي: تهيه و تنظيم

عملكرد اداره آمار در سه ماهه اول سالجاري
 
 
 
 

     
 

      
  در اداره آماره موجود در بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه و ورود آن به نرم افزار مر بوطADS9 از برنامه Back upتهيه  .1
  به وزارت متبوعHospimpاز طريق نرم افزار )پذيرش بيماران بستري( ADS9ارسال اطالعات برنامه  .2
  ارسال به وزارت متبوعجهت 86 سه ماهه اول) 201 -2فرم ( مراجعين و ) 102 -1فرم( عاليت بيمارستاني پيگيري، جمع آوري فرمهاي ف .3
  از نرم افزار طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه و ارسال به وزارت متبوع Back upنظارت و تهيه  .4
 درمانگاههاي شهرستان كاشان و) 201-4فرم(و نمونه اي) 201-3فرم(پيگيري، جمع آوري و تهيه سرجمع فرمهاي بيماريهاي كامل .5

  ارسال به وزارت متبوعجهت ICD-10بر اساس كدهاي ثبت شده دركتاب  86سال سه ماهه اول در بيدگل و آران 
مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي )102-2/2فرم(و نمونه اي ) 102-1/1فرم(پيگيري، جمع آوري فرمهاي بيماريهاي كامل .6

 ارسال به وزارت متبوع جهت سه ماهه اولدر ل كاشان و آران و بيدگ
  ارسال به وزارت متبوع جهتIHAپيگيري، جمع آوري و ثبت فرمهاي اطالعات بيمارستاني در نرم افزار  .7
  ارسال به وزارت متبوعجهت بيدگل به نرم افزار مربوطه  شهرستان كاشان وآران و)112فرم (پيگيري و ورود اطالعات فرم مراجعين سرپايي  .8
 تلف دانشگاهتهيه گزارشات جهت ارسال به واحدهاي مخ  از نرم افزار بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي دانشگاه وBack upتهيه  .9

 تهيه گزارشات جهت ارسال به واحدهاي مختلف دانشگاه از نرم افزار كد مركزي دانشجويان دانشگاه و Backupتهيه  .10
 به اداره آمار غذا و دارو و ارسال  معاونتو بهداشتي و آشاميدني از  آرايشي، ييپيگيري جهت دريافت آمار نظارت بر مواد غذا .11
  85واحدهاي پرتونگاري شهرستان كاشان و آران و بيدگل و مقايسه آن با كل كشور در سال نشريه آماري تهيه  .12
  85ور در سال مراكز توانبخشي شهرستان كاشان و آران و بيدگل و مقايسه آن با كل كش  نشريه آماريتهيه  .13
  85مراكز بهداشتي و درماني  شهرستان كاشان و آران و بيدگل و مقايسه آن با كل كشور در سال   نشريه آماريتهيه  .14
  85آزمايشگاههاي  شهرستان كاشان و آران و بيدگل و مقايسه آن با كل كشور در سال   نشريه آماريتهيه  .15
  85داروخانه هاي شهرستان كاشان و آران و بيدگل و مقايسه آن با كل كشور در سال   نشريه آماريتهيه  .16
  و نصب آن در اداره آمار دانشگاه FTP از وزارت متبوع توسط نرم افزار ) فعاليت بيمارستان  ( IHAدريافت ويرايش جديد برنامه نرم افزاري  .17
 ن وزارت خانه استعالم از وزارت متبوع جهت ارسال فرمهاي مورد نياز آ .18
  آمار) مقطع تحصيلي ،  رشته،جنسيت به تفكيك( تكميل فرمهاي سالنامه آماري استان اصفهان اعم از آمار دانشجويي  .19

...  داروخانه و ، مراكز توانبخشي،تعداد آزمايشگاهها(  شامل درمانيآمار  و )خانه هاي بهداشتاطالعات  ،بيماريها(   شامل هداشتيب
 اونت پشتيباني دانشگاه و ارسال به مع )

  و نصب آن در اداره آمار دانشگاه FTPدريافت ويرايش جديد برنامه نرم افزاري  مراجعين سرپائي  از وزارت متبوع توسط نرم افزار  .20
،  تعداد بخشهاي ويژه، تعداد بخشهاي عمومي،صد ضريب اشغال تختر د،تختهاي فعال وب،تهيه آمار مربوط به تعداد تختهاي مص .21

 و ، آموزش هت ارسال به مديريت تشكيالتجتعداد بخشهاي تخصصي بيمارستانها  و هيزات پاراكلينيكيتج
 بودجه برنامه اي 

 آموزش دانشجويان رشته مدارك پزشكي در مقطع كارداني و كارشناسي در عرصه كارآموزي در اداره آمار  .22
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 مدت  فراگيران تاريخ برگزاري نام كارگاهرديف
 تعداد نفرات شركت كننده به روز

28/1/86 لغايت 25/1/86شصت و هشتمين كارگاه روش تحقيق 1   نفر24  روز4 كارورزان پزشكي 
1/86/ 30 و 29هجدهمين كارگاه نگارش و ارائه مقاالت  2   نفر24  روز2 نيروهاي مردمي 

24/2/86 لغايت 22/2/86 مين كارگاه روش تحقيقشصت و نه 3 هاي كاركنان سازمان 
  نفر18  روز3 دولتي كاشان

31/2/86 لغايت 29/2/86 هفتادمين كارگاه روش تحقيق 4 هاي كاركنان سازمان 
  نفر21  روز3 دولتي كاشان

هاي اطالعاتي اولين كارگاه آشنايي با بانك 5
86 خردادماه 10و9 پزشكي يأت علمياعضاي ه    نفر22  روز2 

 تقي افضلي: تهيه و تنظيم

 ليست كارگاههاي برگزار شده  در سه ماهه اول سالجاري

 1385ليست كارگاههاي برگزار شده در سال  •
 فراگيران تاريخ برگزاري نام كارگاهرديف

 اعضاي هيات علمي  4/4/85 سخنران علمي، آنتوان دو وريس 1

 اعضاي هيات علمي 85 تيرماه 12و11 كارگاه آموزشي مطالعات كوهورت 2

 اعضاي هيات علمي 85ه  تيرما25 و Access 24كارگاه آموزشي  3

 اعضاي هيات علمي 85 مردادماه 2 و1 اولين كارگاه شيوه هاي ارتقاء شاخص هاي پژوهشي 4

 اعضاي هيات علمي 85 مردادماه 24 و23 و22 شصت و سومين كارگاه آموزشي روش تحقيق 5

  علمياعضاي هيات 85 شهريورماه 30 و29 و 28 شصت و چهارمين كارگاه آموزشي روش تحقيق 6

 اعضاي هيات علمي 1385 مهر 30 و Access 29دومين كارگاه آموزشي  7

 كارشناسان دانشگاه 1385 آبان 30 و Excel  29اولين كارگاه آموزشي  8

 اعضاي هيات علمي 12/9/85 اولين كارگاه نحوه ارسال مقاالت به مجالت علمي 9

اولين كارگاه آموزشي استفاده از اطالعات در مديريت مبتني بر  10
 شواهد

 كارشناسان دانشگاه 85 آذر 30 و 29

اعضاء فعال كميته تحقيقات  7/10/85 دومين كارگاه فن ترجمه 11
 دانشجويي

 اعضاي هيات علمي Swish Max 17/10/85اولين كارگاه ارائه مطالب با نرم افزار پيشرفته  12

 كاركنان دانشگاه  1385 دي 20 و 19 نردهمين كارگاه نگارش و ارائه مقاالتشا 13

 كارورزان پزشكي 26/10/85 لغايت 23/10/85 شصت و پنجمين كارگاه آموزشي روش تحقيق 14

 كاركنان دانشگاه 28/10/85 لغايت26/10/85 شصت و ششمين كارگاه آموزشي روش تحقيق 15

 اعضاي هيات علمي 3/11/85 دهاي اخالقي در پژوهشاولين كارگاه آشنايي با ك 16

 اعضاي هيات علمي 11/11/85 اولين كارگاه وبالگ نويسي  17

 كاركنان دانشگاه 9/12/85 لغايت 7/12/85 شصت و هفتمين كارگاه آموزشي روش تحقيق 18

 كاركنان دانشگاه 17/12/85 و 16 هفد همين كارگاه آموزشي نگارش و ارائه مقاالت 19
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 كميته تحقيقات دانشجويي در سه ماهه اول سالجاري
 دكتر نگين مسعودي علوي: تهيه و تنظيم

 
 
 
 
 

 طرح پژوهشي مصوب  •
ر بخش هاي بيمارستان بهشتي   ر بيماران بستري  بررسي فراواني كلونيزاسيون روده اي و مقاومت آنتي بيوتيكي آنتروكوك مقاوم به وانكومايسين 

 و دكتر رضوان منيري) دانشجو(، اسماعيل خردي )دانشجو(ايمان غفارپسند : مجريان"  كاشان

 تاليف و ترجمه •

  Guidelines For Essential Trauma Care  و كتابThe Hands on Guide for Junior Doctors  ترجمه كتاب تصويب
 شركت در همايش ها و سمينارها •

 شركت در هشتمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور و اولين كنگره بين المللي دانشجويان علوم پزشكي در ايران در دانشگاه علوم -1
  1386 خرداد ماه 2-4پزشكي شيراز تاريخ 

 22/2/86 الي 19شركت در پنجمين همايش ساالنه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور در دانشگاه علوم پزشكي تبريز  در تاريخ  -2

 :مقاالت ارائه شده در كنگره ها و سمينارها •

 1385به هاي قانوني مدارك پزشكي در بيمارستان هاي شهر كاشان آگاهي ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي از جن
 مهشيد بيابانگرد، سيد مهدي رسولي، زهره تاالري، سميه رجب پور، آذر هوشمند، فاطمه شريفي 
 پنجمين همايش ساالنه دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور در دانشگاه علوم پزشكي تبريز  

 86-85ذ رضايت جراحي در بيماران بستري بيمارستان هاي آموزشي شهرستان كاشان سال بررسي كيفيت اخ
 معصومه كشتكار، سميه پارسايي، فاطمه سادات حسيني، هما شهابي، ربابه قانعي 
در دانشگاه علوم هشتمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور و اولين كنگره بين المللي دانشجويان علوم پزشكي در ايران  

 پزشكي شيراز 
 بررسي ميزان آگاهي ارائه دهندگان مراقبت هاي بهداشتي از جنبه هاي قانوني مدارك پزشكي در بيمارستان هاي شهر كاشان  

 سميه رجب پور، آذر هوشمند، فاطمه شريفي مهشيد بيابانگرد، سيد مهدي رسولي، زهره تاالري،  
هشتمين كنگره ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي كشور و اولين كنگره بين المللي دانشجويان علوم پزشكي در ايران در دانشگاه علوم  

  1386 خرداد ماه 2-4پزشكي شيراز تاريخ 

 برگزاري كارگاه •

 1386 ارديبهشت ماه 18 لغايت 15برگزاري كارگاه روش تحقيق در تاريخ  
  29/1/86 و 28ري و اسپيرومتري ويژه دانشجويان بهداشت حرفه اي در تاريخ كارگاه اوديومت 
  3/2/1386 در تاريخ PowerPointكارگاه  
  24/2/86كارگاه آموزش اينترنت در تاريخ  

 :عملكرد اجرايي •

شگاه علوم پزشكي شيراز و انتخاب  در دان1386 خرداد 3شركت در شانزدهمين جلسه دبيران و سرپرستان كميته هاي تحقيقات دانشجويي در تاريخ  
 كميته تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي كاشان به عنوان عضو دبيرخانه دائمي همايش هاي ساليانه كميته هاي تحقيقات دانشجويي
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  مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه 

 
  ، حسين الجورديمرتضي نادي، حميد رضا صادقي، مهران ظرافتي:تهيه و تنظيم

 و ب سايت دانشگاه •
 

  http://en.kaums.ac.ir طراحي و پياده سازي نسخه انگليسي وب سايت دانشگاه به آدرس -1
 دانشكده ورود اطالعات مربوط به پرسنل معاونت غذا و دارو، معاونت دانشجويي، معاونت آموزشي، دانشكده پيراپزشكي، دانشكده بهداشت،  -2

پزشكي، آموزش مداوم، تحصيالت تكميلي، اداره كل آموزش، معاونت آموزشي در وب سايت كاركنان دانشگاه به آدرس 
ir.ac.kaums.staff://http 

  ir.ac.kaums.aranbidgol://http وب سايت شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل به آدرس طراحي و پياده سازي -3
  ir.ac.kaums.sshohada://httpطراحي و پياده سازي وب سايت بيمارستان سيد الشهدا آران و بيدگل به آدرس  -4
  ir.ac.kaums.aeijra://httpبه آدرس  وب سايت زايشگاه شهيد رجايي طراحي و پياده سازي -5
  ir.ac.kaums.trc://httpطراحي و پياده سازي نسخه جديد وب سايت مركز تحقيقات تروما به آدرس  -6
 ir.ac.kaums.pop://httpت جمعيتي به آدرس طراحي و پياده سازي نسخه جديد وب سايت پايگاه تحقيقا -7
 ir.ac.kaums.gallery://httpطراحي و پياده سازي وب سايت گالري عكس دانشگاه  به آدرس  -8
  ir.ac.kaums.cv://httpانگليسي به آدرس   به دو زبان فارسي و CVطراحي و پياده سازي وب سايت   -9

  magazine/ir.ac.kaums.www://httpورود اطالعات شماره بهار مجله فيض به دو صورت چكيده و متن كامل به آدرس  -10
  ir.ac.kaums.beheshti://httpبوط به مركز باروري و ناباروري دانشگاه به آدرس طراحي و پياده سازي صفحات مر -11
 طراحي و پياده سازي صفحات دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري  -12
 طراحي و پياده سازي صفحات بسيج اساتيد -13
 وزشي دانشگاه شامل اخبار، اطالعيه ها، اساليدها و عكس هاي همايشورود اطالعات مربوط به همايش معاونين آم -14
 )اخبار، اطالعيه ها، اساليد ها و عكس ها ( ورود اطالعات مربوط به نشست هم انديشي پايگاههاي تحقيقات جمعيتي دانشگاهها  -15
 برگزاري جلسات شوراي وب سايت دانشگاه با نمايندگان دانشكده ها  -16
 نامه همايش ها و سمينارهاي كشوري در وب سايت دانشگاه و معاونت پژوهشي اطالع رساني كليه بر -17
 اطالع رساني كليه برنامه هاي مدون دانشگاه در وب سايت دانشگاه -18
 ارسال اطالعات مربوط به كارگاههاي دانشگاه به گروههاي هدف از طريق پست الكترونيكي  -19
يندگان وب سايت دفتر رياست دانشگاه، معاونت آموزشي، معاونت بهداشتي،   شبكه برگزاري جلسات آموزشي نحوه ورود اطالعات  ويژه نما -20

 بهداشت و درمان آران و بيدگل، مركز تحقيقات تروما و دانشكده ها،  
 پيگيري مداوم  و مستمر اطالعات وارد شده توسط نمايندگان وب سايت دانشگاه -21

 
 نرم افزار •

 ز نرم افزار سيستم بودجه دانشگاهكارشناسي و تدوين ويژگيهاي فني مورد نيا -1
 كارشناسي و تدوين انتظارات عملكردي نرم افزار اموال و انبار با همكاري كارشناسان انبار و اموال دانشگاه و ويژگيهاي فني نرم افزار -2
 ارزيابي نرم افزار اموال و انبار شركت هاي مطرح و انتخاب نرم افزار مورد نياز -3
 كارشناسي قرارداد خدمات پشتيباني نرم افزار دبيرخانه و افزودن اصالح موادي از آن -4
  مورد برنامه نرم افزاري بر روي كامپيوترواحدهاي مختلف دانشگاه153نصب  -5
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 ISPشبكه و  •

 احي انجام شده بيمارستان شهيد بهشتي و پيگيري اجراي آن مطابق با طرLANتنظيم قرارداد اجرا و نظارت بر اجراي شبكه  -1
  بيمارستان متيني و طراحي شبكهLANكارشناسي طرح شبكه  -2
  بيمارستان شهيد بهشتي در حين اجراي عمليات و افزايش تجهيزات آنLANكارشناسي و پيگيري تغييرات شبكه  -3
  :دانشگاه بشرح ذيل ISPعملكرد  -4

 

 ربرتعداد كا اعتبار تمديد شده برقراري تماس )ساعت(كل كاركرد 
35912 71919 58168000 1739 

 وضعيت كاركرد به تفكيك گروه ها
 تعداد كاربر )ساعت( كاركرد  )ريال(درآمد  گروه كاربري

LAN)362 18665 رايگان )هيئت علمي-كارمندان 
DIAL) 141 4386 400000 )كاربر تلفني 

VPN) 50 2729 6600000 )سايت مسكوني 
Students )1182 9681 رايگان )دانشجويان 

 222 تعداد درخواست كاربران جديد
  91             تعداد درخواست ايميل هاي جديد

 LAN                             180 جديدي به شبكه ايستگاههاي اتصال
   2            و نصب و تنظيم سرور هاي جديد شبكه

 3            ارتقاء نرم افزاري-نصب يا تنظيم جديد روتر
 32            بروز رساني سيستم عاملهاي شبكه

 

 سخت افزار •
، كد شناسايي، شماره اموال و نصب برنامه هاي IP ،Mac Address دستگاه كامپيوتر خريداري شده توسط دانشگاه و اختصاص 100تست  -1

 نرم افزاري مورد نياز بر روي آنها و تحويل به واحدهاي تابعه دانشگاه
  دستگاه كامپيوتر20ير سخت افزاري نگهداري و تعم -2
 

 ساير •
  دانشگاهITتكميل فرم هاي آماري مشخصات تجهيزات  -1
 تدوين منشور صحيح استفاده از رايانه و ابالغ به كليه واحدهاي دانشگاه -2
 برآورد كارشناسي قيمت پايه هزينه تعمير و نگهداري تجهيزات رايانه اي دانشگاه -3
اي كليه متقاضيان همكاري با مديريت فن آوري برگزاري آزمون تئوري و عملي بر -4

  نفر از متخصصان جهت 4اطالعات دانشگاه توسط 
  و ابالغ كليه مصوبات آن به واحدهاي مربوطهIT جلسه كميته 9برگزاري  -5
  جلسه مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه12برگزاري  -6
  نامه اداري به واحدهاي تابعه دانشگاه200ارسال بيش از  -7

  Dial-up كاربران account 39 سايت مسكوني دانشگاه و LAN از كاربران Account 23شارژ   -8
  LANاتصال كامپيوترهاي سايت مسكوني به  شبكه  -٩

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 مجله فيضمقاالت  Onlineارسال و داوري ويژه  Manuscript Onlineارتقاء نرم افزار  •

 1386مجله فيض در سه ماهه اول سال 
  ضابط زادهفهيمه: تهيه و تنظيم

 

 مجله فيض و ارسال آن به دانشگاهها، اعضاي هيات علمي دانشگاه و نويسندگان مقاالت) 1386بهار  (41چاپ شماره  •
ساس نظرات كارشناسان و داوران مجله به علت نداشتن فرمت  مقاله بر ا46كه از اين تعداد،  ماهه اول سال جاري 3در  مقاله 122وصول  •

 مجله و يا اشكاالت اساسي علمي و محتوايي به نويسندگان عودت داده شده و بقيه مقاالت در روند چاپ قرار گرفته است
 ISIتغييرات اساسي در نحوه نگارش خالصه التين مقاالت طبق فرمت مجالت  •
 مي هيأت تحريريه جهت بررسي مقاالت كميته كارشناسي علهجلس 9تشكيل  •
 تاكيد بر مقاالت بنيادي و كاربردي جهت اولويت براي چاپ در مجله •
 Index Copernicusنمايه نمودن مقاالت مجله در سايت  •
بانك  (Magiran، )پژوهشگران سالمت (Iran Medex) اطالعات علمي جهاد دانشگاهي (SIDارسال و درج كامل مقاالت در سايتهاي  •

 )طالعات نشريات كشورا
  تاكنون توسط دفتر مجله فيض1386جدول فعاليتهاي انجام شده از ابتداي سال 

  
مقاالت عودت داده مقاالت چاپ شده

شده
تعداد مقاالت ارسالي 
جهت انجام كارشناسي

مقاالت ارسالي جهت 
انجام اصالحات

جمع كل

دانشگاه 
 كاشان

ساير 
دانشگاه ها

دانشگاه 
 كاشان

ساير 
دانشگاه ها

دانشگاه 
 كاشان

 ساير
 دانشگاه ها

دانشگاه 
 كاشان

 ساير 
دانشگاه ها

دانشگاه 
 كاشان

ساير 
دانشگاه ها

٩ 3 6 40 23 17 11 13 49 73 
12 46 40 24 122 

 1385فيض در سال مجله  •
ين نرم افزار يك سيستم آنالين ارسال و داوري  براي مجله از موسسه تحقيق و توسعه پژوهشگران سالمت كه اManuscript Onlineتهيه نرم افزار  •

 مقاالت است
  مقاله بوده و بدين ترتيب شمارگان مجله كامالً به روز شده است45مجله فيض كه مجموعاً حاوي ) 40، 39، 38، 37(چاپ چهار شماره  •
 مقاله بر اساس نظرات كارشناسان و داوران مجله به علت نداشتن فرمت مجله و يا 58 كه از اين تعداد، 1385 مقاله از ابتدا تا پايان سال 152 وصول •

 اشكاالت اساسي علمي و محتوايي به نويسندگان عودت داده شده و بقيه مقاالت در روند چاپ قرار گرفته است
 كارشناسي علمي، متدولوژي، كارشناسي نهايي و جمع بندي نظرات داوران براي مجله فيض كه اكنون در فرم مربوط به طراحي و تهيه فرمهاي جديد جهت •

  در سايت مربوط به مجله قرا گرفته استManuscript Onlineداوران سيستم نرم افزار 
 طراحي فلوچارت جديد مربوط به فعاليت اجرايي تاييد و چاپ مقاالت علمي براي مجله •
 تغييرات اساسي در طراحي جلد، شناسنامه مجله و محتواي راهنماي نويسندگان مقاالت •
 ISIتغييرات اساسي در نحوه نگارش خالصه التين مقاالت طبق فرمت مجالت  •
 Index Copernicusنمايه نمودن مجله در سايت  •
بانك اطالعات  (Magiran، )پژوهشگران سالمت (Iran Medex) اطالعات علمي جهاد دانشگاهي (SIDارسال و درج كامل مقاالت در سايتهاي  •

 )نشريات كشور
 تشكيل تيم هاي ويراستاري فارسي و انگليسي براي مجله •
ht تشكيل جلسات هفتگي كميته كارشناسي علمي هيأت تحريريه جهت بررسي مقاالت و تاكيد بر مقاالت بنيادي و كاربردي جهت اولويت چاپ در مجله •
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 اخبار معاونتيدهگز
 

نشست هم انديشي و كارگاه بررسي ابهامات و مشكالت در فرآيند ايجاد پايگاههاي تحقيقات جمعيتي  •
 دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 
نشست هم انديشي و كارگاه بررسي ابهامات و مشكالت در فرآيند ايجاد 
پايگاههاي تحقيقات جمعيتي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در 

 .كي و خدمات بهداشتي درماني كاشان برگزار شددانشگاه علوم پزش
رئيس مركز توسعه و هماهنگي تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي هدف از برگزاري اين نشست را ارائه گزارش 
عملكرد، فعاليتها و تجربه هاي پايگاهها، نظارت بر عملكرد پايگاهها و 

 .ودتبادل تجربيات بين آنها عنوان نم
در اين نشستها كه هر نيم سال : دكتر ناصر كالنتري در اين نشست گفت

يكبار به صورت منطقه اي برگزار مي شود مشكالت و موانع عمده 
فعاليت در پايگاهها بررسي و در خصوص ارائه راه حل رفع اين معضالت 

 .هم انديشي مي شود
 .تي پايگاهها از سوي اعضاي پايگاه شركت كننده در همايش اعالم مي گردددر اين نشستها همچنين برنامه هاي آ: ايشان اظهار داشت

در اين نشست اعضاي پايگاههاي تحقيقات جمعيتي دانشگاههاي علوم پزشكي بابل، بيرجند، سبزوار، سمنان، شاهرود، قزوين، گلستان، گيالن، 
ئه گزارش عملكرد خود پرداخته و مسائل و مشكالت و برنامه هاي آتي به ارا)  خردادماه8 و 7(  روز 2مازندران و كاشان حضور داشتند كه طي 

 .پايگاهشان را مطرح  نمودند
  پايگاه تحقيقات جمعيتي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي در كشور داير است كه در زمينه نيازها و مشكالت مردم با29هم اكنون 

 .االنه خودشان به انجام تحقيقات كاربردي و ارائه راه حل هاي راهبردي مي پردازندبهره گيري از مشاركت مستقيم و مداخله آگاهانه و فع
 

 تشكيل هسته مشاوره علمي •
لذا كليه . معاونت پژوهشي دانشگاه در راستاي ايجاد تسهيالت براي پژوهشگران گرامي اقدام به تشكيل هسته مشاوره علمي نموده است

ر خصوص نحوه نگارش پروپوزال، تنظيم مقاالت و ارسال مقاالت به مجالت انگليسي زبان مي باشند، عالقمنداني كه مايل به انجام مشاوره د
 .به دفتر معاونت پژوهشي دانشگاه سركار خانم زهره آذرباد مراجعه نمايندمي توانند طبق جدول زمانبندي شده زير 

 ساعات كار گروه كارشناسان هسته مشاوره •

 ساعت گروه رديف
 8-10پنج شنبه ها ساعت  گروه زبان 1
 12-14ساعت : دوشنبه ها گروه متدولوژي و آمار 2

 12-14ساعت : سه شنبه ها
  10-12ساعت :چهارشنبه ها
  10-12ساعت : پنج شنبه ها

 30/13 - 30/15 چهارشنبه ها  مقاالتOnlineگروه ارسال  3

----------------------------------------------------------------------------------- 
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  مقاالت مجله فيضOnlineراه اندازي سرويس ارسال و داوري  •
 

با استفاده از اين سرويس از اين .  مقاالت مجله فيض راه اندازي گرديدOnlineيس ارسال و داوري سرو
  و از طريق وب سايت دانشگاه امكانپذير Onlineپس ارسال و داوري مقاالت نويسندگان بصورت 

 دريافت     راهنماي نحوه استفاده از سرويس مذكور از طريق وب سايت مجله به آدرس زير قابل.مي باشد
 . مي باشد

  magazine/ir.ac.kaums.www://http: آدرس وب سايت مجله
 

 
 تدوين منشور استفاده صحيح از رايانه توسط مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه •

 
رايانه با همت مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه منشور استفاده صحيح از  .1

 . ديبشرح ذيل تدوين و به كليه واحدهاي تابعه دانشگاه ابالغ گرد
 .هر كامپيوتر بايد مجهز به محافظ الكتريكي باشد .2
همه كاربران براي كار با كامپيوتر متصل به شبكه داراي نام كاربري و رمز عبور  .3

 .باشند و از استفاده مشترك از نام كاربري و رمز عبور خودداري شود
كامپيوتر و كليه لوازم آن در برابر مايعات ، گرد و غبار و غيره محافظت شوند و  .4

 .بهنگام ترك كار پوشش آن گذاشته شود
هيچ فردي بدون هماهنگي مسئول شبكه دانشگاه تنظيمات شبكه دستگاه از  .5

 و IP  ،Computer name  ،Workgroup كردنIP  ،Setجمله تغيير 
 .غيره را تغيير ندهد

 .هاي سيستم عامل از جمله ويندوز بدون هماهنگي كارشناس مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه خودداري شود ب يا تعويض برنامهاز نص .6
 .محل جديد استقرار كامپيوتر را به اطالع دفتر مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه برساند در صورت جابجايي كامپيوتر، كاربر،  .7
 شبكه كامپيوتر به پورت هاي سوئيچ بدون هماهنگي كارشناس شبكه مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه خودداري از جابجايي يا اتصال سيم هاي .8

 .شود
 .از نصب هر گونه برنامه هاي ضد ويروس خارج از ضوابط برنامه هاي مورد تأييد مديريت شبكه فن آوري اطالعات دانشگاه خودداري شود .9

 .برنامه هاي متفرقه خودداري شود ، موبايل، ضد فيلتر، پروكسي و سايرGame غيركاري از جمله هاي تفنني، سرگرمي و از نصب برنامه .10
 .هرگونه تعميرات سخت افزاري و شبكه فقط توسط پرسنل مجاز يا مورد تأييد مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه صورت گيرد .11
 .ندكاربران بطور منظم از اطالعات نرم افزاري پشتيبان گيري بعمل آور .12
 .عيوب كار سيستم هاي كامپيوتري توسط كاربران به مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه گزارش شود .13

 
  واحدهاي تابعه معاونت در وب سايت86درج اطالعات مربوط به برنامه اجرايي سال  •

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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  واحدهاي تابعه معاونت پژوهشي بر روي سايت واحدهاي86 و برنامه هاي اجرايي سال 85عملكرد سال 
در وب سايت معاونت به آدرس براي مشاهده مي توانيد به واحد مربوطه . مربوطه قرار گرفت

ir.ac.kaums.research://http مراجعه نماييد.  
آوري الزم به ذكر است كليه اطالعات مربوط به اداره آمار دانشگاه، فرم هاي مربوط به مديريت فن 

اطالعات دانشگاه، عناوين كارگاهها، ليست كتب تاليف و ترجمه دانشگاه، ليست طرحهاي تحقيقاتي 
مصوب دانشگاه از ابتداي تاسيس دانشگاه تاكنون، فهرست مقاالت منتشر  شده، همايش ها ي خارج از 

بات شوراي كشور، ليست همايش ها و سمينارهاي كشوري، اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه، اهم مصو
ht . از طريق وب سايت معاونت پژوهشي قابل دريافت مي باشد... پژوهشي و 
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 Bloggerآموزش وبالگ در سايت 
 مرتضي نادي

 
 
 
 
 

 كليك نماييد تا وارد سايت Go را در منوي آدرس مرورگر خود تايپ نموده و بر روي com.blogger.www://httpآدرس 
Bloggerشويد . 

 

 
 

 3طي ار آسان بوده و و ساخت وبالگ از طريق اين سايت بسي.  خواهيد شدBloggerبا كليك بر روي آدرس فوق، وارد سايت 
 .  كليك نماييدCreate Your Blog Nowگزينه  ابتدا بر روي. امكانپذير مي باشدمرحله 
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  اولگام 
 .  شما تعريف گرددAccountتا اييد مربوطه را پر نمفرم   

 
 استفادهAccount مي باشيد و قصد داريد از اين آدرس براي تكميل فرم Gmailچنانچه داراي آدرس پست الكترونيكي با دامنه 

  .  بر روي اين قسمت كليك نمايندنماييد، مي بايست ابتدا
 

 

 

 .آدرس پست الكترونيكي خود را تايپ نماييد

 .يك كلمه عبور انتخاب نماييد

عبارتي را كه مشاهده مي نماييد را در 
 .كادر واقع در زير آن وارد نماييد

 را تيك بزنيد و بر روي  I acceptكادر كنار عبارت 
Continue كليك نماييد . 

 

 :توجه
 مي باشيد، e-mailچنانچه فاقد آدرس .  ي را كه در اينجا وارد مي نماييد مي بايست قبال تعريف شده باشدE-mailآدرس  -1

 . ثبت نام نماييدGmailترجيحا  و Yahooالزم است ابتدا در يكي از سايتهاي 
 .شدخواهد تلقي شما  Usernameآدرس پست الكترونيكي شما بعنوان  -2

استفاده نماييد،  Accountو قصد داريد از همين آدرس براي تكميل فرم  داريد Gmailچنانچه آدرس پست الكترونيكي از  -3
 . اييد در باالي صفحه كليك نم Sign in firstمي بايست ابتدا بر روي گزينه 

ht . بر روي گزينه                                                   كليك نماييد جهت رفتن به مرحله دوم پس از تكميل فرم،
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 : گام دوم 
  Blog Titleانتخاب يك عنوان براي وبالگ در قسمت  -1
  Blog address ( URL)انتخاب يك آدرس اينترنتي براي وبالگ در قسمت  -2

  بمنظور امكان انتخاب آدرس مورد نظر Check Availabilityكليك بر روي گزينه  -3
 . تغيير دهيدمي توانيد  ،ر زمان كه بخواهيدهرا وبالگ نام  •
 .شخص ديگري انتخاب شده باشدنبايد قبال توسط به عنوان آدرس وبالگ تان انتخاب مي نماييد، امي را كه ن •
         گزينه بر روي URLجهت آگاهي از امكان انتخاب آدرس مورد نظرتان، پس از وارد نمودن آدرس خود در بخش  •

Check Availabilityچنانچه آدرس انتخابي، قبال توسط .  واقع در زير كادر مخصوص آدرس وبالگ كليك نماييد
اين بدين معني است كه اين آدرس قبال اب شده باشد، پيامي با رنگ قرمز بر روي صفحه ظاهر شده و فرد ديگري انتخ

 .  راه داريد2در اين مرحله شما . توسط فرد ديگري انتخاب شده است و شما اجازه انتخاب آن را نداريد
 .شودكه در زير پيام قرمز رنگ ظاهر مي  Bloggerانتخاب يكي از گزينه هاي پيشنهادي  -1
 )وسط فرد ديگري انتخاب نشده باشدالبته باز به شرطي كه آدرس جديد قبال ت( انتخاب يك آدرس ديگر به دلخواه خودتان  -2

 

 

چنانچه آدرس مربوطه قبال انتخاب نشده باشد، پيامي با رنگ 
 مبني This blog address is a availableسبز با عنوان 

 .بر امكان انتخاب آدرس مذكور به نمايش در خواهد آمد

اين بار آدرس انتخابي توسط
فرد ديگري انتخاب نشده

وانيدبنابراين شما مي ت. است
آن را براي وبالگ خود انتخاب

 .كنيد

درس قبال انتخاب شده است،آاين
. استفاده نمودازبنابراين نمي توان 

مي توانيد يكي از پيشنهادهاي ارائه شده
توسط سيستم را انتخاب و يا اسم ديگري

 .را به انتخاب خودتان، مشخص نماييد
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 گام سوم 
از ليست قالبهاي پيش ساخته، قالب مورد نظر خود  .براي وبالگ مي باشد ) Template( مرحله سوم، مرحله انتخاب يك قالب 

 .  و سپس بر روي                                              كليك نماييدرا انتخاب نموده
 

 
 

 گانه را به درستي انجام داده باشيد، در پايان مرحله سوم پيامي مبني بر ايجاد موفقيت آميز وبالگ بر روي صفحه 3چنانچه مراحل 
براي ادامه .  به انتشار مطلب در وبالگ نماييدعوانيد شروظاهر خواهد شد و اين بدين معني است كه وبالگ شما ايجاد و مي ت

 . روي                                              كليك نماييد
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همانطور كه .  خواهيد شدPosting شما وارد صفحه مربوط به ورود اطالعات يا Start Postingبا كليك بر روي گزينه 
كافي است آشنايي مقدماتي با برنامه .  طراحي گرديده استWord همانند برنامه Bloggerمالحظه مي گردد، محيط ويرايشي 

Word داشته باشيد تا به سادگي بتوانيد در محيط ويرايشي Blogger  كار كنيدنيز  . 
 

 
 

 تا نحوه ورود به فعال از محيط ويرايشي خارج شده، مطالب در وبالگ، Postارائه توضيحات در مورد چگونگي انتشار يا قبل از 
Control Panel  بدين منظور بر روي . رور نماييمبخشهاي مختلف آن را م كار با چگونگيوSign out  ) واقع در گوشه سمت

 . كليك نماييد) راست باالي صفحه 
 

 نكته 
در غير .  نماييد استفادهSign outدقت نماييد همواره پس از اتمام كار و جهت خروج از بخش كنترل پنل وبالگ از گزينه 

 .امكانپذير خواهد بودو توسط هر فرد ديگري بدون وارد كردن كلمه عبور  وبالگتان، Control Panelورود به بخش اينصورت، 
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•  Control Panel  ياDashboard : 

ابتدا ...  مطالب و بمنظور ورود به قسمت  كنترل پنل جهت مديريت پست ها و مطالب، انجام برخي تنظيمات، تايپ و انتشار
با باز شدن .  كليك نماييدGo را در آدرس مرورگر خود تايپ نموده و بر روي گزينه com.blogger.www://httpآدرس 

بر رده و ك وارد Password و  Username ، نام كاربري و كلمه عبور خود را در قسمت Bloggerصفحه مربوط به سايت 
 . وبالگ شويدDashboard كليك نماييد تا وارد محيط كاري يا اصطالحا بخش Sign Inروي گزينه 

 

 

نام آاربريآلمه عبور

 
Username همان آدرس پست الكتررونيكي مي باشد كه در هنگام ثبت نام و در فرم ارائه شده در گام اول مشخص شما     

 .كرده ايد

 

1

54 

23 6

 
Dashboard مي باشدزيربخشهاي  شامل : 

1-  Create a Blog : شما مي توانيد همزمان با يك ( بمنظور ايجاد يك وبالگ جديدUsername و Password چندين 
 )وبالگ داشته باشيد

2- View Blog : جهت مشاهده وبالگ موجود 
3- New Post :جهت انتشار مطلب جديد در وبالگ 
4- Posts :نتشر شدهجهت مشاهده، ويرايش و يا حذف مطالب م 
5- Settings :  كليه تنظيماتي كه بصورت  (تنظيمات وبالگدر براي تغييرDefault براي وبالگتان تنظيم شده است، قابل تغيير 

 . )مي باشد
6-Layout : قالب وبالگيا تغيير  جهت ويرايش ht
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• New Post نحوه ورود و انتشار مطلب در وبالگ يا: 
 
 

 

 عنوان

 محل تايپ مطالب
Formatting

 .باز شود) باالشكل (  كليك نماييد تا محيط ويرايشي مربوطه Dashboardقع در قسمت  واNew Postبر روي گزينه  -1
 )مي تواند تكميل نگردد فيلد اجباري نبوده و اين . (  عنواني را براي مطلب خود انتخاب نماييدTitleابتدا در قسمت  -2

تغيير رنگ قلم، تغيير ( قالب بندي دارد چنانچه مطلب مورد نظر نياز به . در محيط ويرايشي، مطلب خود را تايپ نماييد -3
اينكار را انجام  Formattingقسمت با استفاده از آيكون هاي موجود در ... ) شماره گذاري و اندازه قلم، چپ چين كردن، 

 . تايپ نماييد و سپس در اين محيط كپي نماييدWord ضمنا مي توانيد مطلب خود را در برنامه .دهيد

 در سيستم جديد  Bloggerبدين منظور . ر وبالگ ارائه نظرات و پيشنهادات مخاطبان آن مي باشديكي از ويژگي هاي ه -4
قصد داريد در مورد هر يك از مطالبي كه در وبالگتان چنانچه . فراهم نموده استرا براي كاربران خود خود فرم نظرخواهي 

postكليك بر روي گزينه از ل  مي نماييد، فرم نظرخواهي مربوطه فعال باشد الزم است تا قبPublish انتشار مطلب  جهت
چنانچه مايل . انتخاب نماييد را Allowگزينه كليك نموده و  واقع در پايين صفحه Post Option، بر روي گزينه مورد نظر

 .  را انتخاب كنيدDon’t allowبه درج فرم نظرخواهي براي مطلب خود نمي باشيد گزينه 
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. ذخيره نماييدموقت ، مي توانيد آن را بطور هنوز تكميل نشده است و فعال هم فرصت تكميل آن را نداريدشما لب مطچنانچه 
. خواهد شد ذخيره Draftدر پوشه با اينكار مطلب شما .  در پايين صفحه كليك نماييدNow  Saveبراي اينكار بر روي گزينه

 .  نماييدPublishده، تكميل نموده و در يك فرصت مناسب آن را فراخوانشما مي توانيد 
طي زمانهاي مشخص  ، بمنظور جلوگيري از پاك شدن آن، سيستم بطور خودكار و مطالبدر حين تايپ الزم به توضيح است 

 Postsبراي فراخواني مطالب ذخيره شده بمنظور انتشار آنها، بر روي گزينه .  اقدام به ذخيره نمودن مطلب مورد نظر خواهد كرد
 . و با رنگ قرمز مشخص مي باشندDraftمطالب ذخيره شده با عنوان .  كليك نماييدDashboardاقع در صفحه و
 

 نحوه قراردادن عكس در وبالگ 

 :بدين منظور مراحل زير بايد انجام شود. شايد شما خواسته باشيد در كنار مطلبي كه تايپ نموده ايد عكسي را قرار دهيد
 . جايي كه بايد عكس قرار بگيرد، فعال نماييد ابتدا مكان نما را در-1
 . كليك نماييدFormatting واقع در نوار ابزار Add image بر روي آيكون -2
اگر قصد داريد يكي از عكسهاي موجود در كامپيوتر شخصي خودتان را در وبالگتان قرار دهيد، بايد آن را بر روي  -3

 بر روي گزينه Add an image from your computerه باز شده و از قسمت بدين منظور در پنجر.  نماييدUploadسيستم 
Browseكامپيوتر خود را انتخاب نموده و در پنجره محاوره اي باز شده، عكس موجود بر روي.  كليك نماييد Okبا ظاهر .  كنيد

ع در پايين صفحه كليك  واقUpload Image بر روي دكمه imageشدن آدرس عكس مورد نظر در داخل كادر مربوط به 
 . گرددUploadمنتظر بمانيد تا عكس مورد نظر بر روي وبالگ تان . نماييد

 

 

Unload كردن عكس 
هاي موجود بر روي 
 كامپيوتر در وبالگ

آوردن عكسهاي موجود 
در اينترنت به وبالگ 

 شخصي تان

 قرار گيري عكس نسبت به متنتعيين محل تعيين اندازه عكس

 

 اگر عكسي كه قرار است در وبالگتان قرار دهيد، عكس موجود در اينترنت مي باشد، يعني داراي آدرس اينترنتي است، -4
 كپي نموده و Add an image from the webدر كادر مربوط به قسمت براي قرار دادن آن در وبالگ بايد آدرس مربوطه را 

براي آگاهي از آدرس اينترنتي عكسها، بر روي عكس مورد نظر كليك .   كليك نماييدImage Uploadسپس بر روي گزينه
نظر جلوي گزينه در پنجره باز شده، آدرس اينترنتي عكس مورد .  را انتخاب نماييدPropertiesسمت راست نموده و گزينه 
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هميشه قبل از انتشار اما به خاطر داشته باشيد .  به انتشار آن مي رسدتپس از اتمام مراحل تايپ و قالب بندي مطالب؛ نوب -6
بدين منظور بر . مورد ارزيابي قرار دهيد تا در صورت تاييد، اقدام به انتشار آن نماييدپيش نمايش آن را در حالت مطلب خود، 
 .  كليك نماييدPreviewروي گزينه 

 
 

 

 Draftذخيره كردن مطلب در پوشه  انتشار مطلب در وبالگ پيش نمايش

 
      جهت بازگشت از حالت شديد كه نياز به ويرايش مجدد دارد، مطلب در حالت پيش نمايش، متوجه اشكاالتي در چنانچه 

س از رفع اشكاالت و پ . كليك نماييدHide Previewبر روي گزينه  ، بمنظور ويرايش اشكاالتصفحه تايپ به پيش نمايش
 Your blog postمنتظر بمانيد تا پيام . اييد كليك نمPost Publish آماده شدن مطلب جهت انتشار، بر روي گزينه

published Successfully  با ظاهر شدن اين پيام، اكنون مطلب شما در وبالگتان منتشر شده است.طاهر گردد  . 
 

 
 
 

3
براي انتشار يك مطلب جديد-3

 .بر روي اين گزينه كليك نماييد

 براي مشاهده مطالب بر روي گزينه-1
View Blogبا اجراي اين.  كليك نماييد

دستور شما به صفحه اصلي وبالگتان
خواهيد رفت تا مطلب منتشر شده خود را

 .ببينيد

1 

در صورت نياز به تغيير مجدد در مطلب -2
Edit Postمنتشر شده بر روي گزينه 

 .كليك نماييد

2
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به صفحه اصلي وبالگتان خواهيد رفت با اجراي اين دستور شما .  كليك نماييدView Blogروي گزينه بر  مطالببراي مشاهده 
 واقع در باالي صفحه مرورگرتان كليك Backبراي بازگشت به كنترل پنل، بر روي گزينه . خود را ببينيدمنتشر شده تا مطلب 

               در يك پنجره جداي از محيط ويرايشي، بر روي گزينهبراي راحتي كار، مي توانيد براي مشاهده وبالگ خود . نماييد
In a New Windowبا اين كار، الزم نيست براي بازگشت به محيط ويرايشي وبالگ، بر روي گزينه .  كليك نماييدBack 

   .آمده استكليك نماييد، چون وبالگ در يك پنجره جداي از صفحه كنترل پنل به نمايش در 
 

 اقدام به ، ذخيره نموده باشيد و اكنون قصد فراخواني آن را داريد تا پس از تكميلdraftما مطلبي را در پوشه چنانچه ش •
Post نمودن آن نماييد، بايد از قسمت Dashboard بر روي گزينه Postsمطالبي كه ذخيره شده اند و .  كليك نماييد

بر روي عنوان مربوطه كليك . قرمز در جلو آنها مشخص مي باشد و با رنگ Draftهنوز انتشار پيدا ننموده اند با كلمه 
 .تان قرار دهيد، آن را در وبالگPublish Nowنماييد تا باز شده و پس از تكميل، با كليك بر روي 

 

 
 

  واقع در صفحهPosts، بايد بر روي گزينه و مشاهده كليه مطالب وارد شده و يا ذخيره شدهمديريت بطور كلي بمنظور  •
Dashboard گزينه يا  وEdit Postsصفحه مربوطه شامل موارد زير .  واقع در باالي صفحه تايپ كليك نماييد     

 :مي باشد

 
 

 

 مشاهده مطلب حذف مطلب منتشر شده يا ذخيره شده

 ويرايش مطالب

Draft مطلب منتشر نشده يا 

 .ت داده شده به اين مطلباتعداد نظر
 . با كليك بر روي آن مي توانيد نظرات داده شده را مديريت نماييد
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• Setting نحوه تغيير تنظيمات وبالگ يا 

 
. ساس سليقه شما تغيير نمايداين تنظيمات مي تواند بر ا. در هنگام ايجاد يك وبالگ، تنظيمات خاصي براي آن تعريف مي گردد

 . كليك نماييدو يا صفحه ورود اطالعات  Dashboardواقع در صفحه  Settingsبر روي گزينه مربوطه، تنظيمات در براي تغيير 
 

 
 
    مربوط به تنظيمات بخشي از وبالگآنها هر كدام از در اختيار شما قرار خواهد گرفت كه  ليستي  Settingsانتخاب گزينه با 

انتخاب و سپس تغييرات الزم گزينه مربوطه را بخش از وبالگتان را مي خواهد تغيير دهيد، كدام تنظيمات بسته به اينكه . مي باشد
 .را اعمال نماييد

 
 : نكته •

بايست آن   مي، توجه داشته باشيد در هر بخش كه هستيد پس از ايجاد تغييرات مورد نظر، بمنظور ذخيره و اعمال تغييرات
 . كليك نماييدSave Settings بدين منظور بر روي گزينه .برويدتغييرات را ذخيره نموده و سپس به بخشهاي ديگر 

 
Settingsشامل موارد زير مي باشد : 

 
• Basic : مانند تغيير عنوان وبالگ، حذف وبالگ و غيرهوبالگو عمومي  هاي پايه به بخشتنظيمات مربوط  
• Publishing : نحوه انتشار مطالببه تنظيمات مربوط 
• Formatting  :  شكل بندي Postها  
• Comments :نظر خواهيمديريت فرم  
• Archiving : نحوه آرشيو بندي مطالبتنظيمات مربوط به 
• Site Feed:  نحوه خوانده شدن مطالبتان توسط خبر خوانتنظيمات مربوط به 
• E-mail : نيكي جهت انتشار مطالبيير و افزودن آدرس پست الكتروغتتنظيمات مربوط به 
• Permission : مطالبو مشاهده دسترسي افراد جهت انتشار و سطح تنظيمات مربوط به نحوه 

 
 . سعي شده است آيتم هاي موجود در هر بخش كه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد توضيح داده شوددر ادامه 
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• Basic 
 

 
 

     و غيره حذف وبالگ   ، Bloggerردن عنوان وبالگ به ليست وبالگهاي تغيير عنوان وبالگ، اضافه كبراي   Basicقسمت 
 .مي باشد كه توضيحات آن در ادامه آورده شده است

 .  حذف و عنوان جديد را در همان قسمت وارد نماييدTitleبراي تغيير عنوان وبالگ، كافي است عنوان قبلي را از قسمت  -1

 را از قسمت             Yes قرار بگيرد گرينه Bloggerيست وبالگهاي سايت چنانچه قصد داريد عنوان وبالگتان در ل -2
Add your blog to our listingsييدنما  انتخاب. 

ب وبالگ الوبالگ اقدام به انتشار مطلب جديد و يا ويرايش نمودن قداخل از ، Editشما مي توانيد با استفاده از منوي ابزار  -3
                 واقع در قسمت yesگزينه بدين منظور . ر باشيد هر بار به كنترل پنل وبالگ خود وارد شويد بدون اينكه مجبو،خود نماييد

Show Quick Editing on your   منوي ابزار را فعال نماييد تاEdit  اضافه گرددصفحه وبالگ تان قسمت منو بار در .
براي انتشار يك مطلب  (  New Postفحه وبالگتان، گزينه هاي با فعال شدن اين امكان، در منوي ابزار واقع در باالي ص

  )شكل زير ( فعال خواهد شد ) الب بندي وبالگتان براي تغيير ق ( Customizeو ) جديد 

 Show Quick Editing on your blogمنوبار باالي صفحه وبالگ قبل از فعال نمودن گزينه  •
 

 
 

 Show Quick Editing on your blogل نمودن گزينه  بعد از فعامنوبار باالي صفحه وبالگ •
 

 
 
  Show transliteration button for را از قسمتYes گزينه ،دنيچنانچه تمايل داريد با خط هندي شروع به نوشتن ك -4

 .  ظاهر خواهد شدFormattingبا انتخاب اين گزينه آيكون تايپ هندي در قسمت . انتخاب نماييد

 

 
 . واقع در پايين صفحه كليك نماييدDelete this Blogف وبالگ خود مي توانيد بر روي گزينه براي حذ -5

و مخصوصا آدرس وبالگتان دقت الزم را انجام دهيد، چون پس از يافتن مخاطب، تغيير نام و آدرس سعي كنيد در انتخاب عنوان 
ht . نيستيجالبكار وبالگ زياد 
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• Publishing 
 

 
       Blog Spot Addressآدرس قبلي را از قسمت براي اينكار . را تغيير دهيدخود الگ  مي توانيد آدرس وبPublishingدر قسمت 

 . پاك نموده و آدرس جديد خود را در اين قسمت وارد نماييد
اي وبالگتان، توجه داشته باشيد كه در انتخاب آدرس وبالگ خود دقت الزم را داشته باشيد، چون پس از يافتن مخاطب بر : نكته

 .تغيير آدرس منجر به از دست دادن مخاطبانتان خواهد شد
• Formatting  

 

 

 1 هاي قابل نمايش در وبالگPostتعيين تعداد 

  مطالبتاريخ انتشارتعيين فرمت نمايش 
2 

 3 لبآرشيو شدن مطاتاريخ فرمت تعيين

 4 تعيين فرمت نمايش ساعت انتشار مطالب

 5 زماننظيم منطقه ايت

 
 6 نوع زبان وبالگتعيين 
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• Comments 

 

 

1

2

3

4

5

 
 نمايش يا عدم نمايش نظرات  -1
 : )چه كساني مي توانند براي مطالب شما نظر بدهند( تعيين سطوح دسترسي براي ارائه نظرات  -2

a.  همه افراد )Anyone(  

b. كه عضو وبالگ هستند افرادي  )Only members of this blog(  

c.  فقط افرادي كه در وبالگ شما ثبت نام نموده اند )Only registered only (  

 دارا يا فاقد فرم نظرخواهي باشد، نبايد از اين قسمت ، هايتان به دلخواهPostچنانچه خواسته باشيد يك يا تعدادي از : توجه
 واقع در پايين پنجره تايپ متن Post Option كردن مطلب خود، گزينه Publish اينكار مي بايست قبل از براي. استفاده نماييد

 .ماييدرا فعال ن
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 Comments Default for Postsنحوه نمايش عبارتهاي پست جديد و يا نظرات جديد با استفاده از گزينه  -3

  Comments timestamps formatتعيين فرمت نمايش تاريخ و ساعت براي نظرات با استفاده از گزينه  -4

 Show Comments in a pop-up windowتعيين فرمت نمايش پنجره نظرات با استفاده از گزينه  -5

  Show profile images on Comments با استفاده از گزينه Comment در بخش Imageاستفاده از  -6
      به شما اطالع  داده شود، E-mail ي كه براي مطالب شما گذارده مي شود، از طريق  Commentچنانچه مايل باشيد پس از هر  -7

  ).  زيرشكل (  وارد نماييد Comment Notification Addressدر قسمت پست الكترونيكي خود را مي بايست آدرس 

 
 

 
 

Info74@yahoo.com 

 
• Archivingرشيو شدن مطالب  يا تنظيمات مربوط به آ 

 

 
 
 

به عنوان مثال مي توانيد به .  مي توانيد نحوه آرشيو شدن مطالب منتشر شده خود را مشخص نماييدArchivingاز طريق بخش 
آرشيو  )  Monthly( و يا ماهانه  ) Weekly( يا هفتگي  ) Daily( سيستم اعالم نماييد كه مطالب وبالگ تان را بطور روزانه 

 . نمايد
 انتخاب Enable post pages را از قسمت yesاگر مي خواهيد هر يك از مطالب شما در يك صفحه مجزا آرشيو گردد، گزينه 
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• Site Feed 

 

 
 

براي نمايه شدن كليد واژه هاي وبالگتان در موتور جستجوي گوگل و قابليت جستجو شدن مطالب وبالگ تان در اين موتور 
.  خوانده و سپس ايندكس شوندBlogger ابتدا مطالب موجود در وبالگ شما توسط موتورهاي خبرخوان جستجو الزم است كه

چنانچه مايل باشيد كل مطالب منتشره در وبالگتان اعم از يادداشتهاي خود شما و حتي  نظرات ارائه شده توسط كاربران در 
چنانچه .  را انتخاب نماييدFull گزينه Allow Blog Feed بوسيله اين خبرخوان خوانده شود، از قسمت Commentsقسمت 

 شده توسط خودتان ايندكس Post هاي شما ايندكس شود، و فقط مطالب Commentsالزم نمي دانيد مطالب ارائه شده در 
 .  را انتخاب نماييد Shortگردد، از اين قسمت گزينه 

 
• Email 

•  

 

 
 

 .آدرس پست الكترونيكي خود را در اين قسمت وارد نماييد

1 

 
 كردن يك مطلب يك نسخه از آن Post براي شما فراهم خواهد كرد تا به محض  اين قابليت راE-mailامكان موجود در بخش 

 BlogSend ، آدرس پست الكترونيكي خود را در قسمت e-mailبدين منظور از قسمت .  تان ارسال گرددe-mailبه 

Addressاز اين پس با .  وارد نماييدPublish نمودن هر مطلب، يك e-mailبه آدرس          با مضمون عنوان مطلب تان 
پست الكترونيكي شما ارسال خواهد شد كه در آن مطلب شما، به همراه نام منتشر كننده، تاريخ و زمان انتشار مطلب قيد شده پ
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 نمودن آن Publishپس از تايپ مطلب و 
 با عنوان مطلبي كه منتشر e-mailيك 

 شما به آدرس پست الكترونيكي دكرده اي
.ارسال خواهد شد

با عنوان مطلب منتشر شده در وبالگ e-mailبه نامه ارسال شده 

متن نامه شامل مطلب منتشر در وبالگ،  فرد منتشر
.وان وبالگ و تاريخ و زمان انتشار مي باشدكنننده، عن

4 

3 

2 
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    س پست الكترونيكي ر كردن مطالب از طريق آدPost براي كاربران فراهم شده است، امكان E-mailامكان ديگري كه در بخش 
سپس .  بسازيد Blogger.comآدرس پست الكترونيكي با دامين  Mail-to-Blogger Addressبدين منظور در قسمت . مي باشد

 .  ساخته ايد، ارسال نماييدBlogger كردن آن را داريد، به اين آدرسي كه هم اكنون در Postصندوق پستي خود برويد و مطلبي را كه قصد به 
 

 
 

 واقع در زير گزينه Publishبراي فعال شدن امكان انتشار مطالب در وبالگ از طريق آدرس پست الكترونيكي، حتما كادر كنار 
Mail-to-Blogger Addressرا فعال نماييد   . 

 

• Permission 
 

 
 

 ايجاد وبالگ گروهي) الف •
ند نفر مي توانند چبدين معني كه .  دهد، ايجاد وبالگ گروهي مي باشد در اختيار كاربران خود قرار  ميBloggerيكي از امكاناتي كه 

وبالگ از تعدادي افراد يك  adminمدير يا . مي باشد امكانپذير Permissionاين امر از طريق بخش . نويسنده يك وبالگ باشند
    با  ،  در صورت تمايل به همكاري، نامهافراد پس از دريافت دعوت. در انتشار مطلب دعوت به همكاري مي نمايدهمكاري جهت 

 . بپردازندمي توانند به انتشار مطلب در وبالگ مربوطه طي كردن مراحل زير 
 Invite more People toرا در قسمت ي كه تمايل داريد در وبالگ تان مطلب منتشر نمايند  افرادE-mailابتدا آدرس  -1

write to your blogه  وارد نموده و سپس بر روي گزينInviteصبر نماييد تا تصوير زير در صفحه ظاهر شود . كليك نماييد. 

 

 نام مدير وبالگ

ht آدرس فرد دعوت شده
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 . ارسال خواهد شد فرد دعوت شده e-mailبه  You have been invited to contribute to blogبا موضوع اي نامه  -2

 
 
 واقع در محتواي نامه كليك نموده تا از  در صورت تمايل براي همكاري، فرد بايد پس از باز نمودن نامه مذكور بر روي لينك زير-3

 .اين طريق آمادگي خود را براي همكاري به اطالع مدير وبالگ برساند
 

2217284264695646920=&blogID5813300465540432187=g?inviteID.i/com.blogger.www://http 
 
فرد دعوت شده براي قبول همكاري بايد بر روي گزينه  بر روي صفحه باز خواهد شد كه با كليك بر روي لينك باال، پنجره اي  -4

Create your account nowقرار خواهد گرفت كه پس از تكميل آن، وارد صفحه او فرمي در اختيار . ايد كليك نمDashboard 
 . وبالگ مربوطه خواهد شد و خواهد توانست به انتشار مطلب در وبالگ مورد نظر بپردازد

 

                                                         

پس كليك بر روي گزينه
Create Your account
فرمي در اختيار فرد دعوت شده

پس از. قرار خواهد گرفت
تكميل فرم بايد بر روي گزينه

Continueهم.  كليك نمايد
اكنون فرد دعوت شده صفحه

ه خواهد نموداي را مشاهد
Dashboardهمانند صفحه 

كه فرد مي تواند از اين طريق
به ارسال مطالب در وبالگ

 .مربوطه بپردازد
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 : نكته
 . فرد دعوت شده فقط اجازه ورود اطالعات را خواهد داشت -1

 .بود خواهد امكانپذيرو پس از تاييد او با اجازه مدير وبالگ فقط در وبالگ مورد نظر انتشار مطالب منتشر شده  -2
 اما اجازه ويرايش ،ي منتشر شده توسط خود و ديگر افراد نويسنده را مشاهده نمايد هاPostكليه فرد دعوت شده مي تواند  -3

 . و يا حذف آنها را نخواهد داشت
ود، به طور اتوماتيك اسم فرد در قسمت كنترل پنل مربوط به اسامي پس از اينكه فرد دعوت شده، تمايل خود را به همكاري اعالم نم

 .  مشخص خواهد شدGuest به عنوان Permissionنويسندگان وبالگ در بخش 
 

 
 

 تعريف سطح دسترسي) ب •
ان را شايد شما عالقه مند باشيد كه وبالگت. تعريف كنيدسطح دسترسي براي وبالگ خود  شما مي توانيد Permissionدر قسمت 

 واقع در بخش Blog readersبراي تعيين اين سطح دسترسي بايد از قسمت . افراد خاصي ببينند و يا اينكه حالت عمومي داشته باشد
permissionاقدام نماييد  . 

 

 
 

Anybody :دبا انتخاب اين گزينه، وبالگ شما براي همه افراد باز بوده و خواهند توانست وبالگتان را مشاهده نماين. 
Only people I choose : با انتخاب اين گزينه، وبالگ شما فقط براي افرادي كه شما براي آنها دعوت نامه مي فرستيد، قابل رويت

 .خواهد بود
Only blog authors  : با انتخاب اين گزينه، وبالگ شما فقط براي افراد نويسنده وبالگ تان كه شما از آنها براي همكاري دعوت

 .ه ايد، قابل مشاهده خواهد بودبعمل آورد
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  Templateتغيير در قالب وبالگ با استفاده از گزينه  •
 

 .  بحث مورد توجه مي باشد3براي تغيير قالب وبالگتان 
 وبالگويرايش قالب  -1
 ديگر قالب جايگزين كردن قالب وبالگ با يك  -2

  Bloggerه با قالبهاي پيش ساختآن و جايگزين كردن توسط خود فرد ك قالب يطراحي  -3

Blogger اين امكان را در اختيار كاربران خود قرار داده است كه در صورت تمايل تغييراتي را در قالب انتخابي وبالگ خود ايجاد 
 . هر شوداتا لينكهاي مربوطه بر روي صفحه ظكليك نماييد   Templateر روي لينك ببراي ويرايش قالب انتخابي خود . نمايند

 

 
 :  شامل گزينه هاي زير مي باشدTemplateبخش 

Page Elements :ده از اين گزينه مي توانيد كليه بخش ها يا با استفاElementهايي كه در قالب وبالگتان موجود مي باشد را تغيير دهيد . 
Fonts and Color : وبالگتغيير رنگ و قلم 

Edit Html :ويسي صفحات وب ويرايش قالب وبالگتان با استفاده از كدهاي برنامه ن)HTML( 
Pick New Template : البهاي از پيش ساخته ز ليست قااز طريق انتخاب يك قالب تغيير قالب وبالگBlogger 

 

• Page Elements: 
 

 در جلوي Editبا لينك كليه بخشهايي كه امكان تغيير دارد، شده و با انتخاب اين گزينه ساختار قالب شما بر روي صفحه ظاهر 
 . كليك نماييدEdit گزينه بر روي بايدبراي تغيير بخش مورد نظر، . ده استيگردمشخص آن 
 

 

صفحه مربوط به تغيير در ظاهر وبالگ براي تغيير هر
 كليكelement روبروي هر Editبخش بر روي گزينه 

 .نماييد

Edit 
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خ ظ

 Navbar :با استفاده از اين گزينه مي توانيد منوي ناوبري باالي وبالگ خود را تغيير دهيد . 
 Header :تغيير نام وبالگ و اضافه كردن توضيحات در مورد مشخصات وبالگ. 
 Blog Posts :نظيمات مربوط به تغيير در تPost . بعنوان مثال در اين قسمت مي توانيد واژهComments را به     

واهي ، واژه Commentبا اين تغيير در انتهاي مطالب به جاي .  تغيير نام بدهيدفرم نظر خواهي ر  .  ظاهر خواهد شدفرم ن
 Add a page Elements : با كليك كردن بر روي .  اضافه كنيدالگ خودتوانيد قابليتي جديد را به وببا اين گزينه مي

وبالگ اضافه مورد نظر به اين گزينه ليستي از قابليتها بر روي صفحه ظاهر خواهد شد كه با انتخاب هر كدام، قابليت 
بر دين منظور بدر وبالگتان داشته باشيد بعنوان مثال شايد شما خواسته باشيد بخشي بعنوان لينكهاي مفيد . خواهد شد

 .  را انتخاب نماييدLink list كليك نموده و از ليست ظاهر شده گزينه Add a page elementsي گزينه رو
 Blog Archive :التين خواسته باشيد به جاي واژهاگر بعنوان مثال . تنظيمات مربوط به آرشيو Archive در وبالگتان 

 .  تغيير را اعمال نماييد در اين قسمت مي توانيد اين، نمايش داده شودآرشيوفارسي  واژه
 About me :براي تغيير و يا اضافه كردن مشخصات فردي. 
 از آن را ديده تا در يدر وبالگ، قبل از ذخيره كردن نهايي، مي توانيد پيش نمايشات مورد نظر بعد از ايجاد تغيير 

 .  نماييد كليك Previewبر روي گزينه بايد براي اينكار . را ذخيره نماييدآن صورت تاييد، 
 

• Fonts and Color:  

با كليك بر روي اين گزينه .  كليك نماييدFonts and Colorبراي تغيير رنگ قالب وبالگ، رنگ قلم و اندازه قلم بر روي گزينه 
تغييرات صورت گرفته بطور همزمان در .  ظاهر خواهد شدصفحهصفحه مربوط به ويرايش وبالگ به همراه خود وبالگ بر روي 

 )زيرشكل ( .  اعمال شده و در صورت تاييد مي توانيد آن را دخيره نماييدوبالگ
 

 
 

 بخش مربوط به وبالگ

 تغيير رنگ وقلمبخش مربوط به
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• Edit HTML : 

بعنوان . طراحي صفحات اينترنتي قابل تغيير مي باشندنرم افزاري ويژه  با استفاده از برنامه هاي Bloggerقالبهاي پيش ساخته 
   آشنايي داشته باشيد، Front Pageهاي نرم افزاري برنامه با يا  ) HTML( زبان برنامه نويسي صفحات وب  مثال اگر شما با

 .  شده براي خود ايجاد نماييدCustomizeمي توانيد تغييراتي را در اين قالبهاي پيش ساخته ايجاد نموده و در واقع يك قالب 
دين منظور بايد ابتدا قالب ب.  حذف نماييدخودوبالگ ب الوده و يا بخشهايي را از ق اضافه نم خودقابليتهايي را به وبالگمثال 

فراخوانده، تغييرات الزم را در آن ايجاد كرده و سپس آن را )  FrontPageمانند ( وبالگ خود را در برنامه نرم افزاري مربوطه 
 Template را از قسمت Edit HTMLبايد گزينه قالب جديد، براي جايگزين كردن . جايگرين قالب قبلي وبالگ خود كنيد

سپس كدهاي برنامه نويسي وبالگ .  قالب وبالگ بر روي صفحه ظاهر شودHTMLانتخاب نماييد تا صفحه مربوط به كدهاي 
 .  وبالگ خود تان نماييدHTMLكپي نموده و جايگزين كدهاي  Front Pageتغيير يافته را از برنامه 

 وجود ندارد و شما Blogger قابليتهايي كه در قالبهاي پيش ساخته .گ خود اضافه نماييدمي توانيد قابليتهايي را هم به وبالشما 
موتور جستجوي گوگل را به بعنوان مثال شايد شما دوست داشته باشبد كه . عالقه مند به ايجاد اين قابليتها در وبالگتان مي باشيد

براي اينكار الزم است . وگل جستجو نمايند خود اضافه نماييد تا خوانندگان وبالگ شما از طريق ويالگ تان بتوانند در گوبالگ
 . وبالگتان كپي نماييد آن را دراز سايت گوگل دريافت نموده و سپس  مربوطه را HTMLابتدا كدهاي 

 

 

 
 

 
• Pick New Template 

 

وع در آن، قالب وبالگ خود را با يك قالب ديگر جايگزين نشايد شما تصميم بگيريد براي بروز كردن وبالگ خود و يا ايجاد ت
 Pick New Templateبر روي گزينه ، Bloggerقالبهاي پيش ساخته يكي از با  خود براي تغيير كلي قالب وبالگ. نماييد

 .  نماييدSaveقالب مورد نظر خود را انتخاب كرده و . ك نماييد تا ليستي از قالبهاي از پيش ساخته بر روي صفحه ظاهر گرددكلي
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 هاي كامپيوترترفند
 مرتضي نادي

 
 
 
 
 

اين نرم افزار قابليتهاي متعدد و .  به منظور تايپ و ويرايش متون استفاده كرده ايدMicrosoft Wordاحتماأل شما نيز تاكنون با نرم افزار معروف 
اي پيچيدگي هاي اين ابزار دار.  وجود دارد ابزار مخصوص تايپ فرمول هاي پيچيده رياضي استWordيكي از اين ابزارها كه در . گسترده اي دارد

 Microsoftاما جدا از اين قابليت ، . يد و همچنين كار با اين ابزار مقاديري زمان بر است آخاص خود است و بيشتر به كار كاربران حرفه اي مي
Wordشرفته را در دل  امكان انجام عمليات رياضي را به شكلي مخفي در خود جاي داده است ، به طوري كه به نوعي يك ماشين حساب تقريبأ پي

 كه به شما امكان انجام عمليات رياضي را به شكلي Microsoft Wordدر اين ترفند قصد داريم به بررسي اين قابليت . خود جاي داده است
 . عمل ميكندMicrosoft Wordاين ترفند بر روي كليه نسخه هاي  .سريع و در داخل خود نرم افزار ميدهد ، بپردازيم

  : بدين منظور
 .  را اجرا كنيدWordرم افزار ن .1
 .  كليك كنيدCustomize بر روي Toolsاز منوي  .2
 .  برويدCommandsدر پنجره جديد به تب  .3

 Toolsاز ستون ديگر،.  را پيدا كرده و آن را انتخاب كنيدTools  ،Categoryاز ستون .  ستون خواهيد داشت2اكنون يك پنجره داراي 
Calculate اكنون ). موارد آخرجزء ( را پيدا كنيدTools Calculateرا گرفته و آن را در جاي مناسبي از نوار ابزار باالي صفحه رها كنيد        

 )Drag & Drop . (  
 .  را ببنديدCustomize در جاي مناسبي از نوار ابزار جاي گرفت ، پنجره Tools Calculateپس از اينكه دكمه 

 :وان مثال دو عدد را اين گونه بنويسيد ، به عنWordحال در يك صفحه خالي 
253 

 + 
789 

 . عملگر رياضي هم مابين دو خط عدد جاي گيرد.  از خطي بعدي جدا گرددEnterهر عدد با يك 
 :يا دو عدد را پشت سر هم و به شكل زير وارد كنيد

253 + 789 
 كه ايجاد كرديد ، Tools Calculate، بر روي دكمه )  كنيد Highlight(  خط را با موس بگيريد و به حالت انتخاب درآوريد 3اكنون اين 
 . كليك كنيد

 . است نمايان شود1042 را همزمان فشار دهيد تا پاسخ كه در اينجا به فرض Ctrl+Vسپس در خط بعدي ، دكمه 
متفاوت ميشود كه در جدول زير ليست كليه اين تنها عملگر شما براي عمليات . اين كار را ميتوانيد با كليه اعداد چند رقمي و چند تايي صورت دهيد

 :عملگر ها را مشاهده ميكنيد
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 ترفند هاي كيبورد 
در اين ترفند قصد داريم روش هاي بسيار جالبي را به شما معرفي كنيم كه با استفاده از آنها ميتوانيد سيستم خود را تنها با  -1

 Switch User و Standby  ،Hibernate  ،Logoff  ،Restart  ،Shutdownاستفاده از چند كليد موجود بر روي صفحه كليد 
الزم به ذكر است كه كمتر كسي از اين ترفندها آگاه است و همچنين با استفاده از آنها ميتوانيد سرعت كار با كامپيوتر را بيشتر . نماييد
 . كنيد

 :بدين منظور
 : كردنShutdownبراي  •
 حرف Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrl و Altمابين كليدهاي  (Winبورد ، ابتدا دكمه  نمودن سيستم با كيShutdownبراي 

Uخواهيد ديد كه سيستم خاموش ميشود.  انگليسي را دوبار با اندكي مكث ميزنيم. 
 : كردنRestartبراي  •
 اين بار Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrl و Altمابين كليدهاي  (Win نمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه Restartبراي 

 . ميشودRestartخواهيد ديد كه سيستم .  را با اندكي مكث ميزنيمR و سپس Uكليدهاي 
 : كردنStandbyبراي  •
 اين بار Startوي را فشار داده و پس از نمايش من) Ctrl و Altمابين كليدهاي  (Win نمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه Standbyبراي 

 . ميشودStandby را با اندكي مكث ميزنيم ، خواهيد ديد كه سيستم S و سپس Uكليدهاي 
 : كردنHibernateبراي  •
 اين بار Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrl و Altمابين كليدهاي  (Win نمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه Standbyبراي 

 . ميشودHibernate را با اندكي مكث ميزنيم ، خواهيد ديد كه سيستم H  و سپسUكليدهاي 
 : كردنLogoffبراي  •
 اين بار كليد Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrl و Altمابين كليدهاي  (Win نمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه Logoffبراي 

Lه سيستم خواهيد ديد ك.  را دوبار با اندكي مكث ميزنيمLogoffميشود . 
 : كردنSwitch Userبراي  •
 اين Startرا فشار داده و پس از نمايش منوي ) Ctrl و Altمابين كليدهاي  (Win نمودن سيستم با كيبورد ، ابتدا دكمه Switch Userبراي 

 . ميشودSwitch User را با اندكي مكث ميزنيم ، خواهيد ديد كه سيستم S و سپس Lبار كليدهاي 
 
در اين ترفند قصد داريم تا شما را با چندين ترفند ريز و درشت آشنا كنيم كه با استفاده از آنها ميتونيد بهترين استفاده را از  -2

با دانستن اين ترفندها ميتوانيد اعمال زيادي را با استفاده از صفحه كليد انجام دهيد و در نتيجه سرعت كار با . كيبورد خود ببريد
 . ا تا اندازه زيادي باال ببريدكامپيوتر ر

 
 . را زماني كه در حال كشيدن فايلي هستيد به طور همزمان فشار دهيد فايل مزبور كپي مي شودCTRLاگر كليد  
 از فايل SHORTCUT را زماني كه در حال كشيدن فايلي هستيد به طور همزمان فشار دهيد CTRL+SHIFTاگر كليدهاي  

 .مورد نظر ايجاد مي شود
 را فشار دهيد از اجراي برنامه SHFT خود هستيد اگر همزمان كليدCD - ROMاني كه در حال قرار دادن سي دي درون زم 

AUTORUNشما اجتناب مي كند . 
 .  را فشار دهيدF11 ببينيد كافي است كليدFull Screenهنگامي كه در حال مشاهده صفحه وب هستيد و مي خواهيد آن را  
 . را از آيتم انتخاب شده مشاهده مي كنيدProperties را بطور همزمان فشار دهيد پنجره ALT+ENTERاگر كليدهاي  
 . مي توانيد ميان بخشهاي مختلف صفحه نمايش و يا پنجره فعال جابه جا شويدF6با استفاده از كليد  
 . را همزمان بفشاريد تا تغييرات بين پنجره ها را مشاهده كنيدALt + Tabكليدهاي  
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 فاده از ماشين حساب بعنوان يك مرورگر اينرتنتياست 

يك ماشين حساب تقريبأ پيشرفته كه كار آن . احتماأل گذر شما نيز تاكنون به ماشين حساب موجود در ويندوز افتاده است
اما در اين ترفند قصد داريم به وسيله يك روش مخفي ، از طريق همين ماشين حساب كاري . انجام عمليات رياضي است

 !به نوعي آن را تبديل به يك مروگر صفحات اينترنتي كرد. كنيم كه بتوان كليه سايت هاي اينترنتي را با آن مشاهده كرد
 

 ماشين حساب و مرورگر اينترنت
 
 
 
 

 .ابتدا به اينترنت وصل شويد :براي اين كار
 . اجرا كنيدStart > All Programs > Accessories را از طريق Calculatorبرنامه 

 .  برنامه باز ميشودHelpپنجره جديد و مربوط به يك خواهيد ديد .  كليك كنيدHelp Topics برنامه روي Helpاز منوي 
 . به چشم ميخورد ، بر روي آيكون عالمت سوال زرد كليك كنيدCalculatorاكنون از باالي پنجره ، سمت چپ ، محلي كه عبارت 

 . كوچكي باز ميشودخواهيد ديد كه پنجره.  كليك كنيدJump to URLدر داخل منو بر روي 
 ، آدرس سايتي كه ميخواهيد به آن وارد شويد مثأل Jump to this URLاكنون كافي است در فيلد مخصوص 

http://www.tarfandestan.com را وارد كنيد و روي دكمه OKكليك كنيد  . 
 . حاال چند ثانيه صبر كنيد تا پنجره سمت راست ، صفحه اينترنتي شما لود شود

 .ترتيب شما يك مروگر مخفي در اختيار خواهيد داشتبه اين 
 . الزامي استhttp//:الزم به ذكر است براي وارد كردن آدرس اينترنتي ، وارد نمودن 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                             1386 بهار، 13، شمارهششمسال                                                          

 http://www.kaums.ac.ir/pajoohesh.htm: نشاني وب سايت مجله

 
 
 
 

دار خشCDنجات 
 !خميردندان با 

CD يا DVDكند؟ دستگاه صداي عجيبي از خود   مورد عالقه شما ديگر كار نمي
هاي زيادي مشاهده شود؟ در  خل آن را اجرا كند؟ يا ممكن است در سطح زيرين خشكشد تا بتواند محتويات دا دهد و يا مدت زيادي طول مي مي

 خود بگذريد يا راه بهتري نيز وجود دارد؟ در اين ترفند قصد داريم با استفاده DVD يا CDاين حالت چاره چيست؟ آيا بايد از خير استفاده مجدد از 
 .را مجددأ قابل استفاده نماييم خش دار خود را نجات دهيم و آن CDاز يك روش جالب ، 

 احتياج داريد كمي خميردندان را روي دستمال و يا پارچه پخش كنيد و سپس در  براي پوليش كردن تنها به خميردندان و يك دستمال  نرم: راه حل
ها از بين  هنگامي كه خش. تايج باشيدبايد تنها پس از چند حركت بتوانيد شاهد اولين ن. دار را با دستمال پوليش كنيد اي صفحه خش حالت دايره

 . اي كه بدون كرك باشد پاك و خشك كنيد  را با آب بشوريد و آنرا با دستمال يا پارچهCDرفتند، 
 DVD و يا فيلم Audio CDاگر داراي يك .  آز آن تهيه كنيدbackup شما دوباره اجرا شد، بهتر است سريعا يك CDاگر : كپي اضافي

 Toolافزار  هاي فايلي، به شما نرم دي وي دي و يا دي براي سي. كپي كردن از برنامه مورد نظر خودتان استفاده كنيدباشيد براي  مي
unstoppable Coperتوانيد در سايت زير دانلود كنيد  افزار را مي اين نرم. كنيم  را معرفي مي: 

www.pcwelt.de/doenloads/tools-utilities/sonstiges/407801/index.html ht
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 .هاي خود را نجات دهيد  باشد، فايلندهد كه حتي در صورتي كه مديا به سختي قابل خواند افزار اين شانس را به شما مي اين نرم
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 مخفي كردن يك فايل يا فولدر در داخل يك عكس
 Winrarبا استفاده از نرم افزار

 
 را ميتوان معروفترين و همچنين قدرتمندترين نرم افزار WinRarدر حاضر نرم افزار 

رم افزار به منظور فشرده سازي بسياري از كاربران از اين ن. فشرده سازي فايل دانست
     اما از اين.  استفاده ميكنندzip و rarفايلها و همچنين باز كردن فايلهاي فشرده 

 قصد داريم به معرفي ترفندي جادر اين! نرم افزار ميتوان استفاده ديگري نيز كرد
عكس بپردازيم كه با بهره گيري از آن ميتوان يك فايل يا يك فولدر را در داخل يك 

به شكلي كه پس از مخفي سازي شما تنها يك عكس خواهيد داشت و ! مخفي ساخت
 ميتوان به فايل دسترسي WinRarتنها با باز كردن عكس توسط خود نرم افزار 

 .از اين ترفند ميتوان به عنوان يك شيوه بسيار حرفه اي مخفي سازي فايل و فولدر نام برد. داشت
 

 :براي اين كار
 . و همچنين فايل يا فولدري كه ميخواهيد مخفي كنيد نياز خواهيد داشتJPG و يا GIFايل تصوير با فرمت شما به يك ف

 Add toبدين منظور روي آن راست كليك كرده و .  فشرده سازي كنيدWinRarابتدا بايد بايد فايل يا فولدر مورد نظر را توسط خود نرم افزار 
archiveنام آن را محض نمونه .  را انتخاب كنيدTarfandestan.rarبگذاريد  . 

 نام دارد قرار Tarfandestan.jpgاكنون اين فايل فشرده كه قصد مخفي سازي آن را داريد را در كنار تصوير مورد نظر خود كه به عنوان مثال 
 .دهيد

 .يعني اين دو فايل در كنار هم و در يك پوشه
 . شويدCommand Prompt بزنيد تا وارد Enter را وارد كرده و cmd شده و دستور Run وارد Startحال ، از منوي 

 از دستور CMDيادآوري ميشود براي تعويض دايركتوري در . ( به فولدري كه اين دو فايل در آن قرار دارد مراجعه كنيدCMDاكنون در داخل 
cdاستفاده ميشود (. 

 : بزنيدEnter وارد كرده و CMD در پس از مراجعه به دايركتوري مورد نظر ، كافي است كد زير را
 
 

Copy /b Tarfandestan.jpg + Tarfandestan.rar New-Tarfandestan.jpg 
 
 

 نام فايل فشرده كه قصد مخفي سازي آن را داريم و در پايان Tarfandestan.rar نام عكس اوليه ، Tarfandestan.jpgدر كد فوق 
New-Tarfandestan.jpgيد است كه فايل فشرده در آن مخفي ميشود نام عكس توليدي جد. 

تصوير .  ايجاد شده استNew-Tarfandestan.jpgحاال كافي است به فولدري كه فايلها در آن موجود بود مراجعه كنيد ، يك عكس با نام 
 !ه قابل مشاهده نيستاين عكس همان عكس اوليه است ، اما در داخل اين عكس جديد فايل فشرده ما نيز مخفي شده است كه به هيچ وج

 Choose Program روي Open withاما براي دستيابي به فايل مخفي شده كافي است روي عكس توليد شده راست كليك كرده و از 
 عكس شما WinRarخواهيد ديد كه نرم افزار .  كنيدOK را انتخاب نموده و WinRarدر صفحه باز شده از ميان ليست برنامه ها . كليك كنيد

 را بزنيد تا فايل Extract to دكمه WinRarحاال كافي است در ! به گونه اي اجرا ميكند كه فايل مخفي شده در دل عكس نيز پديدار ميگرددرا 
 .فشرده از دل عكس خارج گردد

 
ht .همان طور كه ذكر شد اين روش يك روش بسيار حرفه اي براي مخفي سازي فايل و فولدر ميباشد •
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  تلفن همراه تانينه دريافت هز
 

شما نيز اين موضوع پيش آمده باشد كه دوست داشته باشيد بدانيد هزينه تلفن ممكن است براي 
يا حتي هزينه موبايلتان در ماه جاري و از فالن . همراهتان در يك برهه زماني خاص چقدر خواهد آمد

مشخصأ با صبر كردن تا رسيدن به سر ماه و دريافت قبض . دشا بتاريخ تا فالن تاريخ چقدر مي
با استفاده از اين ترفند هر ! اما راه بسيار بهتري وجود دارد. يتوانيد به اين موضوع پي ببريدموبايلتان م

لحظه كه اراده كنيد مي توانيد صورتحساب موبايلتان را آنگونه كه دلخواهتان هست بر روي موبايل 
 ! دريافت كنيدSMSخود به شكل 
آمده است بفرستيد تا به درخواستتان  طبق الگويي كه در زير SMSكافيست تا يك  :بدين منظور

 :پاسخ داده شود
شانزدهم " تا "1386شانزدهم فروردين ماه "فرض كنيد ميخواهيد صورتحساب خود از تاريخ 

 . را داشته باشيد"1386ارديبهشت ماه 
 : ارسال كنيد30009 را تايپ كرده و به شماره ي SMSبا استفاده از كاراكترهاي انگليسي اين 

860116،860216 
 :دقت كنيد

 860116: تاريخ شروع)1(
 ,: كاما)2(
 860216: تاريخ خاتمه)3(

 :  اي برايتان ارسال ميشود ، به عنوان مثالSMSدر پاسخ به اين درخواست شما چنين 
]860116،860216 

SMS: 45158 
Shahri: 10566 

BeineShahri: 20219 
Jabejaei: 1382 

JameMablagh: 77325 
Moshtarake gerami ba pardakhte bemoghe ma ra yari farmaeid 

 )كليه ي هزينه ها به ريال مي باشد(
 .در پايان هم ذكر اين نكته الزامي است كه پاسخگويي به درخواست شما ممكن است مدتي طول بكشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكنون قصد داريم يك ترفند جالب را به شما.  استفاده ميشود را ميشناسيدPDF كه براي اجراي فايلهاي Adobe Readerمطمئنأ شما نيز نرم افزار 
يعني برنامه متون.  خود را كه توسط اين برنامه اجرا كرده ايد ، با صداي نرم افزار گوش بدهيدPDF ميتوانيد فايلهاي معرفي كنيم كه با استفاده از آن

 ! انگليسي شما را به سادگي براي شما ميخواند و شما گوش ميكنيد
 . تنها متون انگليسي را براي شما ميخواندAdobe Readerبراي اين كار دقت كنيد كه 

 !در غير صورت الم تا كام حرف نميزند.  را پشتيباني ميكند كه از صفحات زياد ساخته نشده باشندPDFه فايلهاي ديگر اينك
 :بدين منظور

 . اجرا كنيدAdobe Reader مورد نظر را توسط نرم افزار PDFفايل 
 :سپس با استفاده از كليدهاي تركيبي كيبورد اعمال زير را انجام دهيد

 خواندن كل متن شما = Ctrl + Shift + Bكليدهاي 
 خواندن صفحه اي كه در آن هستيد = Ctrl+ Shift + Vكليدهاي 
 متوقف كردن عمل خواندن نرم افزار = Ctrl + Shift + Eكليدهاي 
 ادامه دادن عمل خواندن نرم افزار  = Ctrl + Shift + Cكليدهاي 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                             1386 بهار، 13، شمارهششمسال                                                          

 http://www.kaums.ac.ir/pajoohesh.htm: نشاني وب سايت مجله
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 http://www.kaums.ac.ir/pajoohesh.htm: نشاني وب سايت مجله

 Gmailافزايش سرعت باز شدن صفحات  •
اين سرويس به مرور تكميل يافت و . ميگذرد)  Gmail(  گوگل مدت زمان زيادي از بازگشايي سيستم ايميل

به ويژه پس از آن كه عضويت . در حال حاضر يكي از ارائه دهندگان پر طرفدار خدمات ايميل در جهان ميباشد
 ، همواره از مشكل دير باز شدن اوليه اما كاربران ايراني كه از خطوط اينترنتي با سرعت پايين استفاده ميكنند. در آن ديگر نيازي به دعوت نامه ندارد

در اين ترفند قصد داريم روشي را معرفي كنيم كه با بهره گيري از آن ميتوانيد به نوعي ميانبر زده و به صفحه .  گله داشته و دارندGmailصفحه 
Gmailخود به شكلي سريع وارد شويد . 

اكنون  . كنيداستفاده http://m.gmail.com ، از آدرس Gmailگين كردن به كافي است به جاي وارد كردن صفحه مربوط به لو :بدين منظور
  .ميل شما با سرعتي باالتر و البته بدون نمايش متعلقات اضافي باز خواهد شد

 
 روشن شدن كامپيوتر در زمان دلخواه •

 .  شويد Setup وارد محيط F1 يا Del شدن كامپيوتر با زدن كليد Restart در هنگام روشن شدن يا -1   
 .  را پيدا كنيد Power Management Setupي  گزينه-2
 . را فعال كنيد PWron/Resume by alarmي   سپس گزينه-3
 . زمان مورد نظر خود را بنويسيد Time alarmي  تاريخ خود را بنويسيد و در گزينهDate alarmي   در گزينه-4
حال در تاريخ و ساعت . ات كامپيوتر خود را خاموش كنيد و فقط سيم برق كامپيوتر به پريز باشد  و ذخيره اطالعات و تغييرF10 با فشردن كليد -5

 .مورد نظر شما كامپيوتر بصورت اتوماتيك روشن مي شود
 

 Explorer و My Computerمخفي كردن درايوها در  •
 

توليدات نرم افزاري بسياري هم جهت  .ي كردن اطالعات استيكي از پرسشهاي متداول و مورد عالقه بسياري از كاربران كامپيوتر چگونگي مخف
پوشش دادن اين نياز موجود ميباشد كه بعضي بصورت رايگان و بعضي با هزينه هاي باال قابل تهيه است و غير از اين، استفاده از امكانات دروني 

سترسي به منابع از طريق شبكه و بصورت محلي  نيز امكان دNTFS Permission و Share Permissionسستم عامل مايكروسافت نظير 
در اينجا شما فرا . با همه اين احوال باز روشي كه بتواند درايوها را از ديد افراد مخفي نگاه دارد موضوعي قابل توجه است .را نيز قابل كنترل مينمايد

 .د افراد مخفي نگاه داريد درايوهاي كاربر فعال فعلي را از ديXP و 2000خواهيد گرفت كه چگونه در ويندوز 
 مخفي نگاه ميدارد هر چند با وارد كردن نام آن در Explorer و My Computer درايو مورد نظرتان را در ،اعمال اين تغييرات در رجيستري

Explorerقابل دسترس ميباشد : 
 . را بزنيدOK و دكمه regedit كليك كنيد و بنويسيد Run و سپس Start بر روي -1
:  كليد مقابل برويد به-2

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer  
       ايجاد كنيد و نام آن راDWORD Value در قسمت سمت راست بر روي دكمه سمت راست ماوس كليك كرده و يك مقدار جديد -3

No Drivesقرار دهيد  . 
 تغيير دهيد و از جدول زير براي مخفي Decimal را به Baseد ايجاد شده دوباره كليد كنيد و براي انجام ورودي  حاال بر روي مقدار جدي-4

حال كافيست يكبار سيستم را .  را وارد كنيد32 را داريد مقدار Fبعنوان مثال چنانچه قصد مخفي كردن درايو : كردن هر يك از درايوها استفاده كنيد
 آنها را با هم جمع Decimalهمچنين اگر قصد داشتيد چند درايو را همزمان مخفي كنيد بايد مقادير . نيد تا نتيجه اعمال شوددوباره راه اندازي ك

در .  را وارد نماييم56 را جمع كرده و مقدار 32 و 16، 8 بايد مقادرير F و D ،Eكنيد و نتيجه را وارد كنيد بعنوان نمونه براي مخفي كردن درايوهاي 
 . كليه درايوها حذف ميشوند67108863 استفاده از مقدار صورت
 پس ،بيني و جبران ناپذيري بدنبال داشته باشد بياد داشته باشيد كه اعمال تغييرات نادرست در رجيستري ويندوز ميتواند نتايج غير قابل پيش: توجه

 .دحتماً قبل از اعمال هر تغييري در رجيستري از آن يك كپي پشتيبان تهيه كني
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