
  مجله خبري آموزشي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان       پژوهشپژوهش

 http://research. kaums.ac.ir: نشاني وب سايت مجله:::  1388 بهار، 21 ، شمارههشتمسال 

 

   

 درباره اميدواري ابراز با و خواندند مهم سالي را جديد سال نو، سال آغاز مناسبت به پيامي در اسالمي انقالب معظّم رهبر اي خامنه اهللا آيت حضرت
 منابع اقالنهع و مدبرانه مصرف اساسيِ و حياتي" اهميت به توجه با: افزودند سال، اين تحوالت و حوادث همه بر ايران ملت ايماني قدرت غلبه

   .دانم مي مصرف الگوي اصالح سال امور، و ها زمينه همه در را جديد سال ،"كشور

 عيد اين تبريك با و دانستند نوروز عيد بيشتر شرافت باعث ،)ع(صادق جعفر امام و) ص(النبيين خاتم والدت ايام به را امسال نوروز نزديكي ايشان،
 آرزو سعادت و نيكويي از سرشار سالي همگان براي دارند، مي گرامي را نوروز كه ملتهايي و كشور از خارج نانميه هم ايران، عزيز ملت آحاد به سعيد
  . كردند

 خبرهاي با 87 سال: كردند نشان خاطر سال اين خارجي و داخلي مهم حوادث به اشاره با و خواندند ماجرا پر سالي را 87 سال اسالمي انقالب رهبر
 رديف در سال اين در را ايران اميد، ماهواره پرتاب و شد آغاز بود، سرزمين اين متبحر دانشمندان و ايران ملت توانايي كننده ثباتا كه اي هسته خوش
  .است آورده همراه به ايران ملت براي جديدي اعتبار و اَرج آور، شگفت حقيقتاً پيشرفتهاي اين كه داد قرار مهم فناوري اين صاحب كشور چند

 را ايران ملت اي هسته پيشرفت راه كه است شده قانع دنيا: افزودند بوشهر نيروگاه آزمايشي و موقت اندازي راه به اشاره با اي خامنه اهللا تآي حضرت
 ملت كه كند مي اثبات و هاست تحريم بودن اثر بي  دهنده نشان علمي، غير و علمي مختلف هاي عرصه در ايران پيشرفتهاي  زيرا بست شود نمي

  .نمايد مي خنثي را دشمنان ترفندهاي و تبليغات خود، سرافراز و تالش پر جوانان به اتكاء با و كند مي رشد و جوشد مي درون از ايران بزرگ

 دهدا انجام يكديگر همكاري با دولت و مجلس كه خوبي كارهاي و هشتم مجلس تشكيل به اشاره با همچنين نوروزي پيام اين در اسالمي انقالب رهبر
  .باشد داشته ادامه همچنان همكاريها اين اميدواريم: افزودند اند

 طوفان و شد شروع آمريكا از كه بزرگ بحران اين برغم: كردند نشان خاطر و اشاره جهان اقتصادي عظيم بحران به اقتصادي مسائل زمينه در ايشان
 جهاني بحران از ناشي مشكالت عظيم موج در افتادن از را ملت و كشور ستندتوان كشور مسئوالن تحريمها، وجود با و كرد ايجاد جهان در سهمگيني

  .شود شكوفاتر روزبروز اقتصادي پيشرفتهاي انشاءاله تا كرد تالش و بود مراقب همچنان بايد البته كه دارند نگه دور زيادي، حدود تا

 مرحله در شعار اين به عمل: افزودند و كردند خرسندي ابراز 87 سال در گير چشم شكوفاييهاي و نوآوريها بروز از اي خامنه اهللا آيت حضرت
 است ايران ملت شايسته كه اي نقطه به الهي، فضل به تا كنيم پيگيري جديت با همچنان را شكوفايي و نوآوري شعار بايد اما است بوده خوب مقدماتي
 و غزه به صهيونيستي رژيم روزه 22 ناكام حمله به جهاني، اقتصادي بحران بر وهعال ، 87 سال در جهاني مهم مسائل تشريح در همچنين ايشان  .برسيم

 ارمغان به دنيا مردم براي را مهم بسيار تجربه اين صهيونيستها، مفتضحانه شكست: كردند تأكيد و اشاره فلسطين مظلوم مردم برانگيز تحسين مقاومت
  .شوند زپيرو و بايستند ستمگران مقابل در توانند مي كه آورد

 نيازمند احوال، نيكوترين به ايران ملت احوال تبديل: افزودند نو سال حلول دعاي به اشاره با و دانستند مهم سالي را جديد سال اسالمي انقالب رهبر
 و شخصي زندگي در تحول ايجاد براي مردم آحاد همت و تالش به "الهي رحمت و لطف" جلب كه بود متوجه بايد اما است پروردگار لطف و توجه

 رويه بي مصرف و "عمومي و شخصي اسرافهاي" موضوع به است جدي تحول و تغيير نيازمند كه هايي زمينه تشريح در ايشان  .دارد بستگي اجتماعي
  .شود مديريت عاقالنه و مدبرانه بايد مصرف كه كنند مي تأكيد نكته اين بر عالم، عقالي همه و عزيز اسالم: افزودند و كردند اشاره كشور مختلف منابع

 سال در بايد مردم آحاد و اجتماعي شخصيتهاي گانه، سه قواي مسئوالن بخصوص ما همه: كردند تأكيد نوروزي پيام پايان در اسالمي انقالب رهبر
 استفاده با تا كنيم كتحر و ريزي برنامه  ،"ها زمينه همه در مصرف الگوي اصالح"يعني "اساسي و حياتي مهم،" شعار اين تحقق مسير در جديد
  .يابد بروز و ظهور حالها، نيكوترين به ملت احوال تبديل از اي برجسته مصداق كشور، منابع از مدبرانه و صحيح

»العاليمدظلّه«اسالميانقالب معظّم رهبر 1388 نوروزي سالپيام
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  مجريان  )1388ارديبهشت سال (عناوين طرح   شماره طرح
بررسي ديـدگاه پرسـتاران درمـورد عـدم انطبـاق از دانـش         8801

آموخته شده در مراقبتهـاي بـاليني پرسـتاري بيمارسـتانهاي     
  1387دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 

  خانم فاطمه بهارلوئي 
  حاج باقري اديبمحسن كتر د

ايسه تزريق داخل وريدي و داخل استخواني متـيلن بلـو   مق  8802
  در خرگوش 

دكتــر محمــد  -دكتــر مهــرداد حســين پــور
 -دكتــر عبدالحســين داودآبــادي -خــداياري

دكتــر  -دكتــر اســماعيل عبــدالرحيم كاشــي
  بهروز كليدري

بررسي قـدرت ازمونهـاي عصـب شناسـي اجرائـي قطعـه         8803
  بيش فعاليپيشاني مغز در تشخيص اختالل نقص توجه 

  دكتر زهرا سپهرمنش -دكتر وحيد نجاتي

در  Erk  ،PErkبررسي تغييرات پروتئين هـاي سـيگنالي     8804
قبل و بعـد   MCF7-MDA-237سلولهاي سرطان پستان 

  از مقاوم شدن به شيمي درماني

  دكتر علي اكبر طاهريان

ــداريهاي     8805 ــان مرغ ــاهي كاركن ــي و آگ بررســي عملكــرد كل
درباره بيماري آنفوالنزاي پرندگان  درسال شهرستان كاشان 

1388  

 -محســـن رجـــالي -ايمـــان غفارپســـند 
  ليال مهديزاده   -دكتر سيدعليرضا مروجي

بررسي ارتباط عوامل خطر با بروز توده هاي پستان در زنان   8806
بهداشـتي درمـاني و كلينيـك هـاي     مراجعه كننده به مراكز 

   1388تخصصي در شهر آران و بيدگل درسال 

 -دكتـر داود خيرخـواه   -دكتر فريبـا مينـائي  
  دكتر منوچهر سليميان

بررسي كيفيت ارائه مراقبتهاي مامائي و ميـزان رضـايتمندي     8807
از آن در بخش ليبـر زايمـان بيمارسـتانهاي دانشـگاه علـوم      

   1388پزشكي كاشان سال 

ــاهري  ــان ط ــرا كريمي ــاد  -زه ــره آذرب  -زه
  نصرت بهرامي -مرضيه عربان

بررسي ابعاد مختلف انگ و ارتباط آن بـا مكانيسـم دفـاعي      8808
  پنهان كاري در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون

 -دكتر فاطمه عصـاريان  -دكتر فرناز اعتصام
 -دكتـــــــر افشـــــــين احمدونـــــــد  

 قريشـي دكتر فاطمـه   -دكتر زهرا سپهرمنش
  

  

  88اول عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب در سه ماهه 
  ديزادهمحسن مه: تهيه و تنظيم
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  1/2/88جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  648-34بند  
  

بـراي هرشـماره مجلـه فـيض جهـت ويراسـتاري فارسـي و        ) پانزده ميليون ريال( 000/000/15مقرر گرديد تا سقف مبلغ 
  .انگليسي،  كارشناسان علمي و متدولوژي و آمار پرداخت گردد

  
   15/2/88اه مورخ جلسه شوراي پژوهشي دانشگ 649-22بند  

 

شركت در همايش هـاي علمـي   ) هزينه بليط هواپيما(درخواست مدير محترم پژوهشي پيرامون افزايش هزينه اياب و ذهاب 
مطـرح و مـورد   ) هفـت ميليـون ريـال   ( 000/000/7بـه  ) دو ميليـون ريـال  ( 000/000/2خارج از كشور جهت دانشجويان از 

  .فت و مقرر گرديد جهت تصويب نهايي به هيئت رئيسه دانشگاه ارسال گرددتصويب شوراي پژوهشي دانشگاه  قرار گر
  

  جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه  650-51بند  
  

) بيست ميليـون ريـال  ( 000/000/20طرح هاي تحقيقاتي تا سقف  HSR  ،EDCمقرر گرديد شوراي پژوهشي دانشكده ها، 
   .مي توانند به تصويب برسانندرا ) ريال سي ميليون( 000/000/30و مراكز تحقيقاتي    تا سقف 

  
   12/3/88جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  651-8بند  

  

مقرر گرديد پيرامون كارشناسي طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه در كميته اخالق در پژوهش هـاي علـوم پزشـكي هماننـد     
ساعت منبعـد بـراي اعضـاي هيئـت علمـي       5ه ميزان كارشناسي  طرح هاي تحقيقاتي عالوه بر پرداخت هزينه كارشناسي ب

  .صادر گردد نيزگواهي 
 

   26/3/88جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  652-14بند  
  

مقرر گرديد درخصوص شركت در كنگره ها و سمينارهاي خارج از كشوراعضاي محترم هيئت علمـي كـه مقالـه پذيرفتـه     
ذكور ونكات و تجربيات خود و همچنين خالصـه اي از مقالـه خـود را در    شده دارند پس از بازگشت گزارشي از همايش م

دانشكده ها يا بيمارستانها و يا گروههاي تخصصي ارائه و گواهي مربوطه را به معاونت پژوهشي ارسال تا اقدامات بعدي 
  . صورت پذيرد

  88سال  اولدر سه ماهه وبات شوراي پژوهشي دانشگاه صاهم م
 

  محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم
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  .جلسه كميته اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي 2برگزاري  -1
  .مورد گزارش پاياني طرح هاي تحقيقاتي به داوران 8و پيگيري ارسال  -2
  .مورد دفاع از طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته 6هماهنگي و برگزاري  -3
  .مورد كارشناسي طرح ها با شوراي پژوهشي دانشكده ها 2پيگيري  -4
  .مورد لغو طرح تحقيقاتي 2انجام  -5
  .نه كارشناسي طرح هاي تحقيقاتيمورد پرداخت هزي 17انجام امور اداري  -6
  .كارشناسي پروپوزال هاي در دست تصويب -7
  .طرح تحقيقاتي 3افزايش هزينه هاي  -8
  .طرح تحقيقاتي پايان يافته 11تسويه حساب  -9

  .مورد موافقت انجام كارگاه آموزشي به واحدهاي درخواست كننده 12اعالم  -10
  .طرح تحقيقاتي 10تمديد  -11
  .مورد مجري و همكار به طرح هاي تحقيقاتي و اعالم به ايشان 8اضافه شدن  -12
  .طرح تحقيقاتي دفاع شده 8درخواست مقاله جهت  -13
  .مورد شركت دانشجويان در كنگره هاي داخل كشور و يك مورد به كنگره خارج از كشور 4معرفي  -14
  .همايش هاي خارج از كشور و يك مورد شركت در كارگاه داخل كشورنفر از اعضاي هيئت علمي جهت  9موافقت جهت شركت  -15
  .مورد تشويقي مقاالت به مدير پژوهشي 44ارسال  -16
  .بررسي و مطابقت كليه فاكتورهاي طرح هاي پژوهشي با پروپوزال اصلي آنها -17
  .صدور گواهي داوري جهت اعضاي هيئت علمي در طرح هاي درحال اجرا و پايان يافته -18
  . 88انجام هماهنگي هاي الزم جهت پرداخت هزينه هاي پرسنلي طرح هاي تصويب شده سه ماهه اول سال  -19
  .جلسه شوراي پژوهشي 6برگزاري  -20
  .ابالغ مصوبات شوراي پژوهشي و كميته اخالق به واحدها -21
  . ارسال طرح هاي تحقيقاتي تصويب شده از سه ماهه اول سال جاري به ناظرين -22
  

  

  88ال عملكرد دفتر نظارت و ارزشيابي در سه ماهه اول س
 

 محسن مهديزاده : تهيه و تنظيم

  آيا مي دانيد
  

  ؟اطالع رساني مي گردداهم مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه از طريق وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه  •
  ؟موجود استشي سايت معاونت پژوه در وبعناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه از ابتدا تاكنون  •
  قابل دريافت مي باشد؟ يي از طريق وب سايت معاونت پژوهشفرم پروپوزال طرح هاي تحقيقات •
  كليه همايش ها و سمينارهاي كشوري و برنامه مدون دانشگاه از طريق وب سايت معاونت اطالع رساني مي گردد؟ •

  آيا مي دانيد؟
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Neurosurgery: 
Pediatrics 
April 2009 
Volume 3, 
Number 4 

 

 
 

M.Hosseinpour,  S. 
Forghani 

 
Primary closure of large 

thoracolumbar 
myelomeningocele with 
bilateral latissimus dorsi 
flaps   Technical note  331 

3 

Original 
Article 

 
 
 
 
ISI 

IF:1.924 
Pub med 

Transactions 
of the Royal 
Society of 
Tropical 

Medicine and 
Hygiene 

Volume 103, 
Issue 5, Pages 
429‐536 (May 

2009 
 

 
 

Haghighi, A. Salimi 
Khorashad, E. 

Nazemalhosseini 
Mojarad, B. 
Kazemi, M. 

Rostami Nejad, S. 
Rasti A 

 
 
 

Frequency of enteric 
protozoan parasites among 
patients with gastrointestinal 

complaints in medical 
centers of Zahedan, Iran 

4 

Original 
Article 

 
 
 

Pub med 

 
Perspect 
Health Inf 

Manag. 2009 
May 7;6:5 

 
 

 
 

Farzandipour M, 
Sheikhtaheri A. 

 
Evaluation of factors 
influencing accuracy of 

principal procedure coding 
based on ICD‐9‐CM: an 

Iranian study 
 

5 

  پژوهشي - ليست مقاالت چاپ شده در مجالت علمي
 88خارجي در سه ماهه اول سال  داخلي و

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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Original 
Article 

Pubmed 
ISI 
 

Iran Biomed J 
VOLUME 13,  
NUMBER 

2 ,APRIL 2009 
 

 
 

Atlasi MA, 
Mehdizadeh M, 
Bahadori MH, 
Joghataei MT. 

 
Morphological    

Identification  of  Cell Death 
in Dorsal Root   Ganglion   
Neurons   Following   
Peripheral   Nerve  

Injury and Repair in Adult 
Rat 
 

6 

Original 
Article 

EMBASE 
 

Pakistan 
journal 
medical 
sciences 

April ‐ June 
2009 (Part‐I) 
Volume 25, 
Number 2 

 

 
 
 

B. Sanei, M. 
Mahmoodieh,  
M. Hosseinpour 

 
 

Evaluation of validity of 
Alvarado scoring  

system for diagnosis of acute 
appendicitis 

7 

Original 
Article 

EMBASE  2009, Spring, 
Volume 8. 
Number 2 

 
Razi E 

 
Pulmonary Tuberous 

Sclerosis 
 

8 

Short 
Communic

ation 
 

Medline/
PubMed 

International 
Journal of 
Surgery 

Volume 7, 
Issue 2, Pages 

87‐176 
Apr (2009) 

F. Ghaemmaghami, 
F. Behnamfar, H. 

Saberi 

Immediate grafting of 
transected obturator nerve 
during radical hysterectomy 

9 

Original 
Article 

IMEMR 

Iranian Journal 
of Arthropod‐

Borne 
Diseases2008 
,Vol. 2, No. 2 

A Doroodgar،  M 
Arbabi،  MR Razavi 
،  M Mohebali،  F 

Sadr 
 

 
Treatment of Cutaneous 
Leishmaniasis in Murine 
Model by Hydro Alcoholic 
Essence of Artemisia sieberi

 

10 

CASE 
REPORT 

MEDLINE 
Pub med 

 

Archives of 
gynecology 

and obstetrics, 
APRIL  2009 

Mousavi.S.A, 
Behnamfar.F. 

 
Gestational trophoblastic 

tumor with liver metastatsis 
after misoprostol abortion 

 

11 

CASE 
REPORT 

MEDLINE 
Pub med 

 

Archives of 
gynecology 

and obstetrics,  
2009 

Behtash N, 
Behnamfar.F, 
Namidi,B. 

Ram 

 
Term delivery following  
successful treatment of 

choriocarcinoma with brain 
metastases, a case report 
and review of literature 

 

12 
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  نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله  رديف

1  
مقايسه اثر تزريق زير جلدي بوپي واكائين نيم درصد قبل 

  و بعد از آپاندكتومي بر درد بعد از عمل

  مهرداد حسين پور
  اسماعيل عبدالرحيم كاشي

  خسرو شمس

 ، 17دوره ، نشريه جراحي ايران
  1388سال  ، 1شماره 

2  
ضد قارچي كتونازول و فلوكونازول  ارزيابي اثر داروهاي

 روي گونه هاي ماالسزيا

مهدي ناظري، رضوان منيري 
محمدرضا شكوه اميري،  
 محمد رضا معيري، عليرضا

 مروجي

مجله دانشگاه علوم پزشكي 
  مازندران

  1388، 69، شماره 19سال 

3  
طراحي الگوي الزامات ايمني اطالعات پرونده الكترونيك 

 سالمت براي ايران

  هرداد فرزندي پورم
  مريم احمدي
  فرحناز صدوقي
  ايرج كريمي

 مجله دانشگاه علوم پزشكي
 بهار،  1شماره ، 13سال، قزوين

88 

 هليكوباكترپيلوري و استفراغ شديد حاملگي  4

  حسن احترام
  الهه مصداقي نيا
 طاهره مازوچي

  اراك مجله دانشگاه علوم پزشكي
 88 بهار 1شماره ، 23سال

5  

  
 ، نگرش عملكرد وعوامل مرتبط با آن دربررسي دانش

مادران كودكان مبتال به تشنج تب بستري در بيمارستان 
  1385-86هاي شهيد بهشتي كاشان طي سال

  

احمد طالبيان، علي هنر پيشه، 
، محسن تقدسي،  بهزاد بركتين

 موسوي سيد غالمعباس

  ، 13دوره فصلنامه فيض 
  1388، سال 1شماره  

6  

  
با آن  گيري از بارداري و عوامل مرتبطبررسي وضعيت پيش

سال مراجعه كننده به مراكزبهداشتي  35در زنان باالي 
  86 درماني كاشان در سال

  

اعظم باقري، فاطمه عباس 
  زاده، ناهيد مهران

  ، 13دوره فصلنامه فيض 
  1388، سال 1شماره  

  88عناوين مقاالت فارسي زبان منتشر شده در سه ماهه اول سال 
 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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7  

  
آنوريسم  بررسي نتايج ليگاتور شريان راني در مبتاليان به

فوني ناشي از تروما در بيمارستان الزهرا اصفهان كاذب ع
  1385-1386 طي سال هاي

  

  علي اكبر بيگي، 
مهرداد حسين پور، امين 

 كمراني

  ، 13دوره فصلنامه فيض 
  1388، سال 1شماره  

8  
 آموختگان عوامل مرتبط با وقوع مشروطي در دانش

  دانشكده پرستاري و مامايي كاشان

زهرا تقربي، اسماعيل 
فخاريان، فخرالسادات 
 نژاد، ميرحسيني، اصغر رسولي

  حسين اكبري، حسين عاملي

مجله ايراني آموزش در علوم 
   )1(شماره ،9دوره ، پزشكي

 1388سال 

9  
شهرستان كاشان  در  ليشمانيوز جلدي  اپيدميولوژي  بررسي

  1386در سال 

درودگر، سعيد محبوبي،   عباس
ان، منصور سياح، محمود نعمتي

  مسعود درودگر

فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه 
  علوم پزشكي سمنان

  1388-)2(  3شماره , 10دوره 

10  
بيماران  بررسي تاثير دفعات دياليز بر وضعيت تغذيه

  همودياليزي

  ،  علي اكبر رشيدي
  عليرضا سليماني، 

  فريبا سيدي

فصلنامه علمي پژوهشي 
  دانشگاه علوم پزشكي سمنان

  1388،  3شماره  ، 10وره د

11  
: تشخيص سريع كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس

  6110با استفاده از قطعه الحاقي  PCRروش 

مهدي روحاني، احمد 
خورشيدي، رضوان منيري، 
مهناز طرفه، فاطمه عبدالشاه، 
محمود صفاري، غالمرضا 
  شجري، غالمعباس موسوي

 تهران مجله دانشكده پزشكي

 1388خرداد  ، 3شماره  ، 67دوره 

  گزارش يك مورد اسپلنومگالي ماسيو متعاقب سل منتشر  12
دكتر منصوره مومن هروي ، 

  دكتر محمود خانبانپور

  فصلنامه طبيب شرق
، )33پياپي ( 4سال دهم، شماره 
  1387زمستان 

13  
و اسيد فوليك  B12اثر متفورمين بر سطح سرمي ويتامين 
  2نوع  در بيماران مبتال به ديابت

  دكتر عليرضا عبادي،
  دكتر سعيد گل بيدي،
  محسن تقدسي،

  دكتر زريچهر وكيلي،
  بهاره ارباب،

  ربلوكي،سشكوه 
  بتول زماني

مجله علمي پژوهشي دانشگاه 
  علوم پزشكي اردبيل

، زمستان 30سال هشتم، شماره 
1387  
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   عنوان مقاله نويسندگان نام مجله سال انتشار و شماره

2008,Vol 
6,  No. 4 

Iranian Journal 
of Reproductive 

Medicine 
Hasani Bafrani 

H.Saito H. 

Expression of c-jun in Human 
Granulosa Cells from Patients 

Participating in In Vitro 
Fertilization 

1  

2008,2(2) 
Sep 

 
Asian Journal of 

Development 
Matters 

  

Sadat z.  
Abedzadeh M. 

Saberi F 

The Relationship Between 
Child’s Malnutrition with 

Mother’s BMI and Child’s Sex 
2  

Vol 7, Issue 2, 
Pages 87-176 

(2009) 

International 
Journal of 
Surgery  

F. 
Ghaemmaghami, 

F. Behnamfar, 
H. Saberi 

Immediate grafting of transected 
obturator nerve during radical 

hysterectomy 
3  

Volume 2, 
Number 1, 

Jan-Mar 2009  

Jundishapur 
Journal of 

Microbiology 
 

A.Yegane 
Mogadam, 
M.A.Asadi 
R Dehghani 
H.Hooshyar  

The prevalence of otomycosis in 
Kashan, Iran, during 2001-2003 4  

Volume 53, 
Issue 4, Pages 
385-468 (15 
March 2009  

Toxicon 
 

  
Delavar 

Shahbazzadeh, 
Aref Amirkhani, 
Navid Dinparast 
Djadid, Shahla 

Bigdeli, 
Abolfazl Akbari, 

Hamed Ahari, 
Hossein Amini, 

Rouhullah 
Dehghani  

  

Epidemiological and clinical 
survey of scorpionism in 

Khuzestan province, Iran (2003) 
5  

Volume 2, 
Number 1, 

Jan-Mar 2009 

Jundishapur 
Journal of 

Microbiology  
 

B. Vazirianzadeh, 
M. Mehdinejad, 

R. Dehghani  

Identification of bacteria which 
Possible transmitted by 

Polyphaga aegyptica (Blattodea: 
Blattidae) in the region of Ahvaz, 

SW Iran 

6  

 1388سال اول  مشمول تشويقي در سه ماههليست مقاالت 
 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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شماره   , 15: دوره 
  1387زمستان  4

مجله علمي دانشگاه 
علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي 
  درماني همدان

طاهره مازوچي،  مژده  
صالح نيا،  طاهره خامه 

  چيان

 Survivin متمايز دو واريانت مختلف بيان

در مراحل تكويني فوليكولهاي تخمداني 
 موش

7  

 2سال پنجم، شماره 
 ، پاييز و)10پياپي (

  1387زمستان 

دو فصلنامه مديريت 
  اطالعات سالمت

 

مهرداد فرزندي پور، 
مريم احمدي، فرحناز 
  صدوقي، ايرج كريمي

مطالعه ي تطبيقي اصول محرمانگي اطالعات 
بيماران در پرونده ي الكترونيك سالمت در 

  كشورهاي منتخب
8  

سال يازدهم، 
پاييز ، 33شماره

1387 

فصلنامه مديريت 
  سالمت

  

فرزندي پور ،  مهرداد
فرحناز صدوقي، مريم 
  احمدي، ايرج كريمي

طراحى الگوي اصول محرمانگي 
سالمت الكترونيك  اطالعات پرونده

  1386 -براي ايران 
9  

  87بهار و تابستان 
دو فصلنامه دانشگاه 
  علوم پزشكي جهرم

 

  زيبا مسيبي
  امير حسين موحديان

علل و پيامد بستري نوزادان كم وزن در 
ن شهيد بهشتي كاشان در سال بيمارستا

1384 
10  

 
 64شماره , 16دوره 

  1387پاييز

ي علمي  مجله
دانشگاه  پژوهشي

 علوم پزشكي زنجان

  رضوان منيري ،  
  محمد شفيعي

ي  كننده بررسي شيوع و عوامل پيشگويي
دارويي استافيلوكوكوس  مقاومت

هاي  اورئوس جدا شده از نمونه
  كاشان هاي بيمارستان

11  

2009, pp. 1-14 
Journal of 
Medical 
Systems 

Farzandipour, 
M.a, Sadoughi, 
F.b, Ahmadi, 

M.b  Karimi, I.b  

Security Requirements and 
Solutions in Electronic Health 

Records: Lessons Learned 
from a Comparative Study 

12  

 1،  شماره 17دوره 
  1388سال 

  نشريه جراحي ايران 
  مهرداد حسين پور

  اسماعيل عبدالرحيم كاشي
 خسرو شمس

  
مقايسه اثر تزريق زير جلدي بوپي واكائين نيم 
درصد قبل و بعد از آپاندكتومي بر درد بعد از 

  عمل
 

13  

26(1): 2009 
 

Tropical 
biomedicine 

M.Arbabi 
H.Hooshyar 

Gastrointestinal parasites of stray 
cats in Kashan, Iran  14  

  سال چهاردهم، 
، )51پياپي ( 3شماره 

  1387پاييز

فصلنامه پزشكي 
  قانوني
 

  
عباس شيخ طاهري ،  
  مهرداد فرزندي پور

 

كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران 
  بستري تحت عمل جراحي

15  
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  ، 2دوره 
  87پاييز  3شماره  

م مجله دانشگاه علو
  پزشكي قم

  ذات اله عاصمي
  محسن تقي زاده
  هدي احمر طهران

  
مقايسه ارزش پروتئيني يك نمونه غذاي 

با غذاي خانگي ) سرالك(صنعتي كودك
) بر پايه مخلوط ماكاروني همراه سويا (

و استاندارد كازئين در موش هاي 
  صحرايي نر

 

16  

  ،  10دوره 
  87اسفند   6شماره  

مجله غدد درون ريز و 
  ابوليسم ايرانمت

  

  نگين مسعودي
  فاطمه سادات ايزدي

  عليرضا عبادي
  علي حاجي باقري

بررسي تجربه ي خود درماني در بيماران 
  2مبتال به ديابت نوع 

17  

 ، 3، شماره 15دوره 
  1387پاييز 

علمي دانشگاه مجله 
علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي 
  درماني همدان

  بهرنگ علني،  
خليل انصارين،  

زاده،  واد سلميمحمدج
  ابراهيم چراغي

  
تغييرات نشانگرهاي زيستي آنتي  مقايسه

ژن كارسينوژن جنيني ، قطعه محلول 
آنزيم تلومراز در نمونه  و 19سيتوكراتين 

هاي بيماران مبتال به سرطان ياخته هاي 
  ريه كوچك و غير كوچك

  

18  

  3شماره  ، 12دوره 
  87پاييز 

 1387 فيض فصلنامه

  

،  منشكمال اصالت 
  زهرا سليماني، 
  عباس ارج، 

  حسين اكبري، 
  منصور ثالثي

 ELISA و IgM ،IgG بررسي توان آزمون

  بروسلوز در تشخيص
19  

  3شماره  ، 12دوره 
  87پاييز 

 1387 فيض فصلنامه

  

  عليرضا سليماني، 
  ،  الهه ميانه ساز

  محمد رضا تمدن، 
 سيد غالمعباس موسوي

  20  كليه پيوند بررسي رابطه ديابت و پيامدهاي

  3شماره  ، 12دوره 
  87پاييز 

 1387 فيض فصلنامه

  

  روح اله دهقاني، 
  نويد دين پرست جديد،

  دالور شهباززاده، 
  شهال بيگدلي

بررسي كژدم زدگي و عوامل آن در استان 
  1382در سال  خوزستان

21  
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 ، 4شماره  ، 13وره د
 1387زمستان 

  مجله پزشكي كوثر
  

مهدي ناظري، 
  رضا شكوه اميري،محمد

  رضوان منيري، 
محمد رضا معيري، 

مروجي،  عليرضا
جهانگير سرافرازي، 

  بابك اصغري

جداسازي و شناسايي گونه هاي مختلف 
بيماران مبتال به پيتريازيس  ماالسزيا در

  ورسيكالر در كاشان
22  

، 8سال دوم، شماره 
  1387اسفند 

مجله دانشگاه علوم 
  پزشكي قم

 

  زهره سادات، 
طمه بازرگاني پور، فا

  زهرا صحت، 
  مرتضي براتي

رابطه تماس مادر حامله با دود سيگار محيطي 
  با شاخص هاي تن سنجي نوزاد هنگام تولد

23  

 4شماره  ، 12دوره 
  87اسفند 

 فيض فصلنامه
،  مهرداد فرزندي پور
  عباس شيخ طاهري

بررسي ميزان صحت كد گذاري 
  ICD10 تشخيص ها بر اساس

24  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه
  زهرا آقا نوري، 

مهدي نورالديني، 
 محمود سالمي

بررسي اثر گرد ميوه حنظل بر قند خون موش 
  ديابتي شده صحرايي

25  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه

،  فاطمه فروزان فرد
  ميترا بهرشي، 
  ليال حاتمي، 
  زهره سادات، 

  موسوي سيد غالمعباس

دو روش اكسي توسين بولوس و بررسي اثر 
در مرحله سوم زايمان بر وضعيت  انفوزيون

 هموديناميك مادر و سرانجام مرحله سوم

  زايمان

26  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه
  

  احمد پيروزمند
-HIV توليد سلول هاي ناپذيرا براي مطالعه

1 vif  
27  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه

  شي، ميترا بهر
  فاطمه فروزانفرد، 

اكبر علي اصغرزاده، 
 سيد غالمعباس موسوي

بررسي تاثير مكمل روي بر عوارض ناشي از 
  حاملگي ديابت

28  
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 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه

، محمد  علي هنرپيشه
رضا شريف، عليرضا 

شريف، سيد 
  غالمعباس موسوي

مقايسه اثر تجويز جنتامايسين به روش 
دوز در مبتاليان به عفونت  كمنقسم و ت

  ادراري
29  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه

نگين مسعودي 
، خديجه  علوي

شريفي، زهرا علي 
  اكبرزاده

افسردگي و اضطراب در بيماران تحت 
جايگزين كليه كاشان  درمان روش هاي

  1385-1386در سال هاي 
30  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه

دات فاطمه سا
،  ايزدي اونجي

محسن اديب 
حاج باقري، 

 محمد رضا افاضل

كيفيت خواب و عوامل مرتبط با آن در 
بستري در بيمارستان هاي  سالمندان

  1385كاشان درسال
31  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه

رضا خلت آبادي 
 فراهاني، رضوان منيري

، غالمرضا شجري، 
 محمد حسين ناظم

شيرازي، سيد 
معباس موسوي، غال

احمد قاسمي، سحرناز 
 حاج آقازاده

بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي و 
هاي مقاومت آنتي بيوتيكي در  انتشار ژن

گونه هاي اسينتوباكتر جدا شده از 
  كاشان بيمارستان شهيد بهشتي

32  

 4شماره  ، 12دوره 
1387  

  فيض فصلنامه
،  سيما راستي

محسن اربابي، 
  حسين هوشيار

انگل هاي روده اي سالمندان و  بررسي
مركز گالبچي كاشان درسال  معلولين

  1385 – 86هاي 
33  

سال يازدهم، شماره 
، )45پياپي ( 4

  1387زمستان 

فصلنامه دانشگاه 
علوم پزشكي 

  اراك

محمود سالمي،   
غالمعلي حميدي،  

زهرا آقانوري،  مژگان 
 دادخواه

تاثير محروميت از نور بر عملكرد فضايي 
  صحرايي موش

34  

 
Vol 13, 

(2) ,April  
2009 

  
 

 
Iranian 

Biomedical 
Journal 

M. A. Atlasi, 
M. 

Mehdizadeh, 
M. H. 

Bahadori , M. 
T. oghataei  

Morphological  Identification    of
   Cell Death in Dorsal 

Root   Ganglion   Neurons   Follo
wing   Peripheral   Nerve  

Injury and Repair in Adult Rat 

35  
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،  سال سيزدهم
زمستان ، 4 شماره

1387  

مجله علمي دانشگاه 
 علوم پزشكي كردستان

 ،   محمد رضا فاضل
  زهرا فرقاني،  

  محمد رضا رضوي زاده،
  صالح ذبيحي، 

محمد صالح واحدي، 
  هانيه اديب

مقايسه اثر رمي فنتانيل و پروپوفول بر 
اران تحت هموديناميك در بيم درد و

جراحي كاتاراكت به روش 
 فيكوامولسيفيكاسيون با بي حسي

  موضعي

36  

  ،  سال سيزدهم
 88بهار 1شماره 

مجله دانشگاه علوم 
  قزوين پزشكي

  مهرداد فرزندي پور
  مريم احمدي
  فرحناز صدوقي
 ايرج كريمي

طراحي الگوي الزامات ايمني اطالعات پرونده 
 الكترونيك سالمت براي ايران

37  

  43، شماره 14دوره 
دانشكده پرستاري و 
مامايي دانشگاه علوم 

  )حيات(پزشكي تهران

    محبوبه رضايي،
    نعيمه سيدفاطمي،
  فاطمه حسيني

سالمت معنوي در بيماران مبتال به سرطان 
  تحت شيمي درماني

38  

  
  4شماره  ، 14دوره 

  ، 4جلد  
  1387زمستان 
  

  افق دانش
 ندا ميرباقر آجرپز،  

  معماريانبابه ر

 تأثير برنامه نوتواني ريه بر ميزان تستهاي

عملكردي آن در بيماران مزمن انسدادي ريه 
  با شدت متوسط

39  

، 25، شماره9سال 
  1385پاييز 

فصلنامه مديريت 
 سالمت

 

  مهرداد فرزندي پور
  حميد حقاني
  افسانه كريمي

 مقايسهء ميزان مهارت هاى فناوري اطَالعات

ارشد مدارك پزشكي دانشجويان كارشناسي 
  1385 دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

40  

Volume 103, 
Issue 5, Pages 
429‐536 (May 

2009 

Transactions of 
the Royal 
Society of 
Tropical 

Medicine and 
Hygiene 

 

A. Haghighi, A. 
Salimi Khorashad, 
E Nazemalhosseini 

Mojarad, B. 
Kazemi, M. 

Rostami Nejad, S. 
Rasti 

Frequency of Enteric Protozoan 
Parasites Among Patients with 
Gastrointestinal Complaints in 

Medical Centers of Zahedan, Iran 
41  

2008,11(23) 
Pakistan Journal 

of Biological 
Sciences 

A. Haghighi, S. 
Rasti, E. 

Nazemalhosseini 
Mojarad, B. 
Kazemi, M. 

Bandehpour, Z. 
Nochi, H. 

Hooshyar and M. 
Rezaian 

Entamoeba Dispar: Genetic Diversity 
of Iranian Isolates Based on Serine‐

Rich Entamoeba dispar Protein Gene 
42  
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2009 May 
7;6:5 

Perspect Health 
Inf Manag. Farzandipour M, 

Sheikhtaheri A. 

Evaluation of factors influencing 
accuracy of principal procedure 
coding based on ICD‐9‐CM: an 

Iranian study 

43  

 
April 2009 
Volume 3, 
Number 4 

Journal of 
Neurosurgery: 

Pediatrics 
 

M .Hosseinpour,  
S. Forghani 

Primary closure of large 
thoracolumbar 

myelomeningocele with bilateral 
latissimus dorsi flaps   Technical 

note  331 

44  

Vol.7. No.1. 
pp: 13‐17, 

Winter 2009 

 
Iranian Journal 

of Reproductive 
Medicine 

H.Naderian,  
H. Nikzad, A. 

Aliasgharzadeh., 
M A Atlasi. 

 

Polycystic ovarian patient’s 
serum decreases in vitro 

development of mouse embryo 
45  

، 69، شماره 19سال 
1388 

مجله دانشگاه علوم 
 پزشكي مازندران

  مهدي ناظري، 
 ، رضوان منيري

محمدرضا شكوه اميري،  
محمد رضا معيري، 

  مروجي عليرضا

ارزيابي اثر داروهاي ضد قارچي كتونازول و 
 االسزيافلوكونازول روي گونه هاي م

46  

 2شماره  ، 16دوره 
  87تابستان 

  نشريه جراحي ايران
اكبر بهداد ،     

 مهـرداد حسين پور

سيماي باليني و نتايج درمان ده مورد 
آسفيكسي تروماتيك در بيمارستان هاي 

  آموزشي اصفهان
47  

سال شانزدهم ، 
، )64پياپي ( 3شماره 

  1387پاييز 

مجله دانشگاه علوم 
قي پزشكي شهيد صدو

  يزد

  
صديقه بهروزي فر، 

  شايسته زنوزي، 
محمد حسن نظافتي، 
  حبيب اله اسماعيلي

 

بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت و كميت خواب 
شبانه بيماران پس از جراحي پيوند عروق 

  كرونر
48  

 
2009, Spring, 

Volume 8. 
Number 2 

  
Tanaffos Razi E 

  
Pulmonary Tuberous Sclerosis 49  

 7و 6اره شم 2دوره 
  86زمستان 

  پژوهش پرستاري
  ندا مير باقر

  ربابه معماريان
 عيسي محمدي

تاثير برنامه پياده روي منظم بر كيفيت زندگي 
سالمندان مبتالبه مزمن انسدادي ريه با شدت 

 متوسط
50  
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 1شماره  ، 23سال
 88بهار

مجله دانشگاه علوم 
  اراك پزشكي

 

  
  حسن احترام
  الهه مصداقي نيا

  زوچيطاهره ما
 

  51 هليكوباكترپيلوري و استفراغ شديد حاملگي

2008 ,Vol. 2, 
No. 2 

Iranian Journal 
of Arthropod‐

Borne Diseases 

A.Doroodgar ، M 
Arbabi ،  MR 
Razavi ، M 

Mohebali ، F 
Sadr 

 

Treatment of Cutaneous 
Leishmaniasis in Murine Model 
by Hydro Alcoholic Essence of 

Artemisia sieberi 

52  

سال شانزدهم ، 
، )64پياپي ( 3شماره 

  1387پاييز 

مجله دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد صدوقي 

  يزد

   ، ميترا بهرشي
  مهرداد مهديان، 

غالم عباس موسوي، 
 شبنم عقدائي

تاثير ميزوپروستول واژينال و خوراكي در ختم 
  حاملگي هاي سه ماهه دوم بارداري

53  

April ‐ June 
2009 (Part‐I) 
Volume 25, 
Number 2 

 
Pakistan journal 

medical 
sciences 

B. Sanei, M. 
Mahmoodieh,  

M. Hosseinpour 
Evaluation of validity of Alvarado 

scoring system for diagnosis of 
acute appendicitis 

54  

Volume 2, 
Number 2, 

April‐June  2009 

Jundishapur 
Journal of 

Microbiology 
Contents  

M.A.Asadi 
R. Dehghani 
M R. Sharif 

 

Epidemiologic study of 
onychomycosis and tinea pedis in 

Kashan, Iran 
 

55  

 
 
 

15

  آيا مي دانيد
  

در ضاي هيات علمي و كاركنان توسط اعامكان دسترسي به عناوين مقاالت انگليسي زبان منشتر شده  •
  مجالت داخلي و خارجي از طريق وب سايت معاونت پژوهشي فراهم شده است؟

  

امكان دسترسي به عناوين مقاالت مشمول تشويقي و همچنين مقاالت فارسي زبان منتشر شده در  •
  مجالت علمي پژوهشي داخل از طريق وب سايت معاونت پژوهشي فراهم مي باشد؟

  
عناوين و مشخصات كتب تاليف و ترجمه شده توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه از ي به امكان دسترس •

  طريق وب سايت معاونت پژوهشي فراهم مي باشد؟
  

  :وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه  
http://research.kaums.ac.ir   
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  دانشگاه HSRشوراي  1388سال  اولماهه  3گزارش عملكرد  •
 

هاي وارده به شورا تعداد كل طرح  6 
هاي مصوب تعداد طرح  1 
هاي رد شده تعداد طرح  1 

 4 تعداد جلسات 
 21 تعداد مصوبات

 

  1388سال  اولدر سه ماهه  HSRهاي تحقيقاتي مصوب شوراي  عناوين طرح •
  

  مجريان  رحعنوان ط رديف
 بريدر بخش ليبه زنان بسترييمامايارائه مراقبت ها تيفيك يبررس 1

شهر كاشان در سال  يدانشگاه علوم پزشك يها مارستانيب مانيو زا
1388  

   ي،طاهر انيميزهرا كر
   ،عربان هيمرض ،زهره آذرباد

  ينصرت بهرام

  
 

  HSRاهم مصوبات شوراي  •
  

تغذيه جامعه معاونت سالمت وزرات بهداشت مطرح و مقرر شد عناوين اعالم شده به اولويتهاي پژوهشي اداره بهبود
  .در حوزه معاونت بهداشتي در وب سايت دانشگاه قرارگيرد HSRعنوان اولويتهاي شوراي 

  
در تيرماه سالجاري ) HSR(جهت شركت در كنگره و كارگاه تحقيقات نظام سالمتHSRمقرر گرديد كليه اعضاء شوراي

  .دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با هزينه معاونت پژوهشي شركت نماينددر 
   

معاون محترم تحقيقات و فنĤوري وزارت متبوع در خصوص لزوم ثبت 11/3/1388ص مورخ88پ /172نامه شماره 
  .رسانده شد HSRمطالعات كارآزمايي باليني قبل از بيمارگيري به اطالع كليه اعضاء شوراي 

  
  

  88 اولدر سه ماهه  دانشگاه  HSRي عملكرد شورا
  محمد رضا رامشك: تهيه و تنظيم
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يف
رد

  

  
  نام كارگاه

  
  تاريخ برگزاري

  
  مكان برگزاري

  
ت   فراگيران

مد
روز

به 
  

پنجمين كارگاه آموزشي آشنائي با كتابخانه   1
  ديجيتال

  روز 1  دانشجويان دانشكده بهداشت  مركز كامپيوتر دانشكده بهداشت  10/2/1388

  روز 1  دانشجويان دانشگاه  سالن اجتماعات دانشگاه  15/2/1388  ششمين كارگاه آموزشي آشنائي با فن ترجمه  2

  روز 1 دانشجويان دانشگاه  سالن اجتماعات دانشگاه  5/3/1388  اولين كارگاه آموزشي كارآفريني  3

ششمين كارگاه آموزشي آشنائي با كتابخانه   4
  ديجيتال

  روز 1 دانشجويان دانشگاه  سالن مركز مهارتهاي باليني  9/3/1388

گاه آموزشي اختصارنويسي در اولين كار  5
  مقاالت انگليسي

  روز 1 اعضاي هيات علمي  سالن مركز مهارتهاي باليني  21/3/1388

اولين كارگاه آموزشي سرقت علمي و ادبي و   6
  اخالق در انتشارات

  روز 1 اعضاي هيات علمي  سالن اجتماعات دانشگاه  1/4/1388

داراي (اعضاي هيات علمي  سالن اجتماعات دانشگاه  21/4/1388و  20 اولين كارگاه آموزشي مرور سيستماتيك  7
)امتياز بازآموزي  

  روز 2

  

  تاريخ برگزاري نوع ارائه عنوان همايشمحل برگزارينام و نام خانوادگي 

1 
  معصومه حسينيان

 اتريش  
12th international Congress 
federation of Psychiatric 

Epidemiology 
 Apr 2009 19-16 پوستر

2 
  زهرا تقربي

  
 12th international Congressاتريش

federation of Psychiatric 
Epidemiology 

 Apr 2009 19-16 پوستر

  خديجه شريفي 3
 12th international Congressاتريش

federation of Psychiatric 
Epidemiology

/سخنراني  
  Apr 2009 19-16 پوستر

 زهرا سوكي 4
 12th international Congressاتريش

federation of Psychiatric 
Epidemiology           

/سخنراني  
 Apr 2009 19-16 پوستر

 European Congress in  سوئيس  محمد علي صبا  
Thoracic Oncology 

 May 2009 3-1  پوستر

  تركيه  محمد رضا نيكبخت  5
8th  Congress of European 

Federation of Internal 
Medicine 

 May 2009 30-27  پوستر

 1oth European Congress of  تركيه  آقاي ايمان غفارپسند  6
Trauma and Emergency  

 May 2009 17-13  پوستر

   88سال در سه ماهه اول همايش هاي خارج از كشور
  زهره آذرباد: تهيه و تنظيم

 تقي افضلي : تهيه و تنظيم
   88عملكرد كارگاهها در سه ماهه اول سال

 تقي افضلي : تهيه و تنظيم
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يف
رد

  

  
  نام كارگاه

  
  تاريخ برگزاري

  
  مكان برگزاري

  
ت   فراگيران

مد
روز

به 
  

پنجمين كارگاه آموزشي آشنائي با كتابخانه   1
  ديجيتال

  روز 1  دانشجويان دانشكده بهداشت  مركز كامپيوتر دانشكده بهداشت  10/2/1388

  روز 1  دانشجويان دانشگاه  سالن اجتماعات دانشگاه  15/2/1388  ششمين كارگاه آموزشي آشنائي با فن ترجمه  2

  روز 1 دانشجويان دانشگاه  سالن اجتماعات دانشگاه  5/3/1388  اولين كارگاه آموزشي كارآفريني  3

ششمين كارگاه آموزشي آشنائي با كتابخانه   4
  ديجيتال

  روز 1 دانشجويان دانشگاه  سالن مركز مهارتهاي باليني  9/3/1388

گاه آموزشي اختصارنويسي در اولين كار  5
  مقاالت انگليسي

  روز 1 اعضاي هيات علمي  سالن مركز مهارتهاي باليني  21/3/1388

اولين كارگاه آموزشي سرقت علمي و ادبي و   6
  اخالق در انتشارات

  روز 1 اعضاي هيات علمي  سالن اجتماعات دانشگاه  1/4/1388

داراي (اعضاي هيات علمي  سالن اجتماعات دانشگاه  21/4/1388و  20 اولين كارگاه آموزشي مرور سيستماتيك  7
)امتياز بازآموزي  

  روز 2

  

  تاريخ برگزاري نوع ارائه عنوان همايشمحل برگزارينام و نام خانوادگي 

1 
  معصومه حسينيان

 اتريش  
12th international Congress 
federation of Psychiatric 

Epidemiology 
 Apr 2009 19-16 پوستر

2 
  زهرا تقربي

  
 12th international Congressاتريش

federation of Psychiatric 
Epidemiology 

 Apr 2009 19-16 پوستر

  خديجه شريفي 3
 12th international Congressاتريش

federation of Psychiatric 
Epidemiology

/سخنراني  
  Apr 2009 19-16 پوستر

 زهرا سوكي 4
 12th international Congressاتريش

federation of Psychiatric 
Epidemiology           

/سخنراني  
 Apr 2009 19-16 پوستر

 European Congress in  سوئيس  محمد علي صبا  
Thoracic Oncology 

 May 2009 3-1  پوستر

  تركيه  محمد رضا نيكبخت  5
8th  Congress of European 

Federation of Internal 
Medicine 

 May 2009 30-27  پوستر

 1oth European Congress of  تركيه  آقاي ايمان غفارپسند  6
Trauma and Emergency  

 May 2009 17-13  پوستر

   88سال در سه ماهه اول همايش هاي خارج از كشور
  زهره آذرباد: تهيه و تنظيم

 تقي افضلي : تهيه و تنظيم
   88عملكرد كارگاهها در سه ماهه اول سال

 تقي افضلي : تهيه و تنظيم
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  نام نويسندگان  نوع اثر  نام اثر  )اثر(مراحل انجام كار   رديف
  فيزيولوژي تنفس -1  كتب تائيد شده  1

  بيماريهاي عفوني دريك نگاه -2
شناخت درمان و مراقبت  -3

  پرستاري در آريتمي هاي قلبي
  شنوائي سنجي شغلي -4
روشهاي پيشگيري از بارداري  -5

  ترجمه
  ترجمه
  تدوين
  
  مهترج

  تدوين

  آقاي مجتبي بني طبا
  دكتر منصوره مومن هروي و همكاران

  دكتر محسن اديب حاج باقري
  

  دكتر حسن الماسي و همكاران
  خانم فاطمه عباس زاده و همكاران

شناخت درمان و مراقبت  -1  كتب كارشناسي شده  2
  پرستاري در آريتمي هاي قلبي

  شنوائي سنجي شغلي -2
زشكان راهنماي جيبي براي پ -3

  جوان
  وارفارين و ضد انعقادها -4
تحريك تخمدان گذاري قدم  -5

  به قدم
  بيماريهاي عفوني دريك نگاه -6
 روشهاي پيشگيري از بارداري -7

  تدوين
  

  ترجمه
  ترجمه
  

  تدوين
  ترجمه
  

  ترجمه
  تدوين

  

3  
  
  

  مراقبتهاي دوران بارداري -1  كتب دردست كارشناسي
سوء هاضمه، زخم معده و  -2

  دوازدهه 
الكتروكارديوگرافي براي  -3

  پرستاران
  بيماري كبد چرب -4

  تدوين
  تدوين
  

  ترجمه
  
  تاليف

  

  
  جلسه 2 :تعداد جلسات كميته  •
  عنوان كتاب 4براي  :تعيين واحد معادل  •
  عنوان كتاب10درمورد  :بررسي و تصميم گيري  •

  

  88سال در سه ماهه اول تاليف و ترجمه دانشگاهعملكرد 
  معصومه عابدزاده: تهيه و تنظيم
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                                         مديريت بخش 
  جلسه  2برگزاري جلسه با كتابداران دانشگاه و كتابخانه مركزي  -
 انجام مراحل اطالع رساني حضور و خريد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران  -

 ب برگزاري تور بازديد اعضاي هيات علمي دانشگاه از نمايشگاه بين المللي كتا -

 ميليون ريال كتب فارسي و التين از نمايشگاه بين المللي كتاب  200خريد بالغ بر  -

  2009سفارش مجالت  -

 نصب ويرايش جديد نرم افزار پارس آذرخش در كليه واحدهاي تابعه مجهز به نرم افزار  -

 مورد  10مراجعه به واحدهاي تابعه جهت رفع عيوب نرم افزار  -

 خانه ديجيتال پذيرش و ثبت عضويت در كتاب -

 نظارت فني بر كار كليه واحدهاي تابعه  -

 بازديد از كتابخانه هاي تابعه و اطالع ازمشكالت و نيازها  -

 پيگيري اصالح شبكه برق و اينترنت پايگاه عرضه اطالعات  -

 تجهير پايگاه عرضه اطالعات و خريد پرينتر و افزايش دستگاهها  -

 پيگيري قرارداد ابران مدكس  -

 فرآيند خريد كتاب هيل ستغيير فرم كميته خريد جهت پيگيري و ت -

 برگزاري جلسه هماهنگي با معاونت دانشجويي جهت خريد كتاب براي خوابگاهها  -
  
  
  

 : بخش ثبت و سفارشات    
  

 اطالع رساني به گروههاي آموزشي و واحدهاي تابعه جهت انتخاب كتاب از نمايشگاه بين المللي كتاب   -

 ء هيات علمي جهت استفاده از سهميه ارزي مربوطه جمع آوري كارت اعضا -

 تهيه آمار ميزان استفاده از منابع انتخابي گروههاي آموزشي خريداري شده در نمايشگاههاي گذشته و ارسال به گروهها  -

 همكاري با امور مالي معاونت جهت تسجيل اسناد مربوط به كتب  -

 جهت كتابخانه مركزي جلد كتاب فارسي و التين  401سفارش و خريد وثبت  -

 هاي تابعه   جلد كتاب فارسي و التين جهت كتابخانه 1162سفارش خريد و ثبت  -
 
  
  
  

 : بخش فهرستنويسي 
  

 عنوان كتب فارسي  234فهرست نويسي بنيادي  -

  عنوان كتاب التين  104فهرست نويسي بنيادي  -
 عنوان كتاب تكراري 220جستجوي تصحيح و ويرايش اطالعات  -

 نوان كارت شلف ع 300فايل  -

  88سال  اول دانشگاه در سه ماههكتابخانه مركزي عملكرد 
  علي شعباني: تهيه و تنظيم
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 خش امانت ومرجع ب
   

 جلد  11121امانت كتب فارسي  -

 جلد  11335بازگشت كتب فارسي  -

 جلد  1196امانت كتب التين  -

 جلد  1202بازگشت كتب التين  -

 نفر 199حساب اعضاء تسويه  -

 ورود اطالعات و آماده سازي 
  

 عنوان كتاب فارسي و التين كتابخانه مركزي تابعه  291ورود اطالعات  -

 عنوان  549آماده سازي كتب كتابخانه مركزي  -

 عنوان  865آماده سازي كتب كتابخانه هاي تابعه  -

 نفر  49پرينت كارت اعضاء   -

 مورد  18ورود چكيده پايان نامه و طرح تحقيقاتي  -

 بايگاني نامه هاي اداري  -

  .....هاي اداري، صورتجلسات ، كميته خريد و نامه تايپ  -
 پايگاه عرضه اطالعات و پذيرش   بخش  پذيرش  

  

 نفر  3600سرويس دهي اينترنت به بيش از   -

 نفر  100واگذاري شناسه كاربري اينترنت به  -

 نفر  250پذيرش و ورد اطالعات اعضاء  -

  Officeراهنمايي مراجعان جهت استفاده از اينترنت و نرم افزار  -

 ارسال دستگاهها جهت تعمير  -

 :   ها   CDبخش پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي و   
  

 پايان نامه و طرح تحقيقاتي  18و ورود اطالعات ثبت و نمايه سازي  -

 آموزشي  CDعنوان  37ثبت و فهرستنويسي و ورود اطالعات  -

  CDمورد  1500امانت  -

 شريات بخش ن 
 

 ال نشريات جهت صحافي سازماندهي بخش آرشيو و ارس -

 وجين مجالت و نشريات و روزنامه هاي تكراري و تاريخ گذشته  -

 همكاري با ماهنامه حيات دفتر رياست در جهت معرفي منابع  -

 عنوان مجله فارسي  39سفارش  -

 مورد  300سرويس دهي پايان نامه و طرح تحقيقاتي بيش ار  -

 مورد  300ارائه مجالت فارسي و سرويس دهي آنها  -

 )عنوان 26( 2009بررسي انتخاب عناوين مجالت سال  -
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از ابتداي انتشار تا آخرين شماره به نرم افزار ) PDFبا فرمت  Fall textخالصه فارسي، انگليسي و (ادامه ورود اطالعات مقاالت چاپ شده  - 1

  . Manuscript Onlineيكتاوب و ادامه كار با نرم افزار 
و ارسال آن و انتخاب نهايي ) 5، شماره 49، 48( 1387تروما زمستان و ويژه نامه مركز تحقيقات  388و بهار  1387چاپ شماره هاي زمستان  - 2

  و انجام ويراستاري انگليسي و ارسال براي كارشناسان آمار) 50شماره (مقاالت شماره تابستان 
  .مقاله در مراحل اوليه كارشناسي مورد پذيرش و در مراحل داوري و كارشناسي قرار گرفت 19تعداد  - 3
  هاي مقاالت تاييد نهايي شده جهت چاپ و تبديل آنها به فرمت ونكووركنترل رفرانس  - 4
  ارسال مجالت چاپ شده به نويسندگان مقاالت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور - 5
  .جلسه هيأت تحريريه جهت بررسي مقاالت 6تشكيل  - 6
 .Index Copernicusادامه نمايه نمودن مقاالت مجله در سايت  - 7

بانك ( Magiran، )پژوهشگران سالمت( Iran Medex) اطالعات علمي جهاد دانشگاهي( SIDكامل مقاالت در سايتهاي  ارسال و درج - 8
  ).اطالعات نشريات كشور

  XMLبا فرمت   ir.hbi.isnet://http.wwwارسال مقاالت به سايت  - 9
  
  

تعداد مقاالت ارسالي   عودت داده شده مقاالت  مقاالت وصول شده
  جهت انجام كارشناسي

مقاالت ارسالي جهت 
  مقاالت چاپ شده  انجام اصالحات

ان
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 پز
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وم 
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شگا
 دان

اير
س
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زش

پ
  

31  50  5 29  15  4  9  7  2  10  

81  34  19  16  12  
  
  
مقاله مورد تاييد هيئت تحريريه قرار  9عداد در نظر گرفته شده است كه از اين ت)  50شماره ( 88مقاله براي تابستان  13تعداد  - 

مقاله پس از انجام اصالحات خواسته شده از نويسندگان و مورد تاييد قرار  2مقاله در دست بررسي مي باشد و  2گرفته است و 
  .  گرفتن آنها در اين ليست قرار خواهد گرفت

  .مقاله فقط مورد تاييد كارشناسان قرار گرفته است 2تعداد  - 
  .مقاله در دست بررسي و چاپ مي باشد 50در مجموع تعداد  -

  

  88سال  اولدر سه ماهه عملكرد دفتر مجله فيض 
 

  فهيمه ضابط زاده: تهيه و تنظيم
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  .، در وب سايت مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه نيز درج مي گرددITضمنا كليه اطالعات مربوط به اشكاالت 

  

  دانشگاه شبكه در اينترنت به اتصال اشكاالت رفع راهنماي
  

  

  

 Connectionنحوه ساختن  - 1

 خطاهاي مودم و راه حل آنها - 2

 Error 691   
 Error 800  
 Error 919  
 Error 721 
 Error 741 

 A Network cable unpluggedپيام خطاي  - 3

 Windows – System Error, There is an IP address conflict withپيام خطاي  - 4

another system on the network 
5 - Windows – System Error, A duplicate name exists on the network 

  

  

  : كاربر گرامي

واحد خود  ITرابط با در صورت رعايت كليه نكات ذكر شده در راهنما و عدم رفع اشكال يا اشكاالت موجود 
ه دانشگا  ITمركز . تماس گرفته و از تماس با كارشناسان مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه خودداري نماييد

. واحدها بوده و از پاسخگويي به ساير افراد معذور مي باشد ITفقط جوابگوي سواالت رابطين 

  ITكارشناسان : و تنظبمتهيه
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   Connectionنحوه ساختن 

 : وورد به اين قسمت از دو طريق امكانپذير مي باشد: Network Connectionورود به پنجره  -1

 My Networksكليك سمت راست  بر روي آيكون  :روش اول  Places  صفحه واقع درDesktop  و انتخاب گزينه
Properties  

را انتخاب  Network Connectionsرا انتخاب سپس در پنجره باز شده  Control Panel گزينه startمنوي از  :روش دوم 
 .كنيد

  )شكل زير( در پنجره ظاهر شده  Create a New Connectionانتخاب گزينه  -2

 

  ديو رفتن به صفحه بع Nextانتخاب گزينه  - 3

  
   Nextو سپس انتخاب گزينه )  Connect to the Network at my workplace( دوم انتخاب گزينه  - 4

  
   Nextو سپس انتخاب گزينه )  Virtual Private Network connection( دوم انتخاب گزينه  - 5
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اين نام به عنوان . يدرا كليك نماي Nextسپس گزينه  را تايپ نموده و Internetكلمه  Company Nameدر قسمت  -6
 .ثبت خواهد شد Desktopنام آيكون شما در صفحه 

  
را انتخاب  Do not dial the initial connectionظاهر شد گزينه صفحه زير  Nextچنانچه پس از انتخاب گزينه  -7

  .مراجعه كنيدمرحله بعد به در صورت ظاهر نشدن اين پنجره . نماييد

  
 . نماييدرا انتخاب  Nextگزينه را وارد و  زير IPدر پنجره ظاهر شده  -8

192.168.200.1 

  
   .كليك نماييد  Finishروي گزينه  را انتخاب و بر Add a shortcut to this connection، گزينه بعديدر پنجره  -9
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  . الزم است تنظيمات زير انجام گيرد Connectionحتما پس از اتمام مراحل ساخت : توجه

را  Propertiesگزينه سپس و بار كليك نموده و د، Internetبا نام ايجاد شده  Connection بر روي آيكون -1
  .نماييدانتخاب 

  
  را انتخاب نماييد Securityه زبانه داز پنجره ظاهر ش -2

  
غير با كليك بر روي آن را  Require data encryption ( disconnect if none)، گزينه Securityدر پنجره  -3

  .اييدنم OKوده و سپس ل نمفعا

  
را وارد و با كليك بر روي گزينه خود نام كاربري و كلمه عبور خود  Connectionدر پنجره حال مي توانيد  -4

Connect از اينترنت استفاده نماييد . 

 

 حالت غلط

 صحيححالت 
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  خطاهاي مودم و راه حل آنها 

  .زير بر روي صفحه ظاهر گردد ممكن است پس از ورود نام كاربري و كلمه عبور خود يكي از خطاهاي

Error 691:  

  
  بدين معني كه . مي باشدوارد شده اشكال در نام كاربري و كلمه عبور  دبه مفهوم وجو 691خطاي 

  :زير باشدعلت  2يكي از كه اين مي تواند  به . نام كاربري و كلمه عبور خود را بطور صحيح وارد نكرده ايد:   -1

 : اشكال در نام كاربري) الف

 . نخورده باشد) Space(دقت داشته باشيد كه قبل و بعد از نام كاربري فاصله  •

  )خط زير( _استفاده مي شود نه ) منها( – دقت داشته باشيد كه در نام كاربري از كاراكتر •
  : رمز عبوردر شكال ) ب

زرگ حروف بشما با  تايپ رمز  ،صفحه كليددر  Caps Lockرمز عبور به دليل روشن بودن كليد  •
خود  Caps Lockكليد ، از خاموش بودن كه الزم است قبل از ورود رمز عبور خود. بوده است

 .اطمينان حاصل نماييد
 .صفحه كليد شما در حالت فارسي قرار دارد •

به عنوان مثال مجاز (  .خواهيد به اينترنت متصل شويد مي )تعريف شده براي شما(مجاز  ج از بازه زماني رخا -2
 )مي باشيد ولي خارج از اين ساعات اقدام نموده ايد 14تا  12ه زماني ساعت به اتصال باز

  ساعت در روز مجاز به استفاده  2به عنوان مثال (  تمام رسيده استاميزان مصرف مجاز روزانه شما به  -٣
 ) ساعت به اتمام رسيده است 2مي باشيد و اين 

ايد اتصال خود را قطع  فراموش كرده ايد و شده  از طريق سيستم ديگري به اينترنت متصل ممكن است قبالً -۴
 . كنيد

ht  .باشد شخص ديگري كه پسورد شما را دارد مشغول استفاده از نام كاربري شما ميممكن است  -۵
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Error 919 :  

  
در قسمت واقع  Require data encryption ( disconnect if none)اين خطا بدين علت است كه پس از ساختن آيكون اينترنت، گزينه 

Properties بدين منظور مراحل زير را طي كنيد. را غير فعال نكرده ايد .  

واقع در پنجره  Propertiesدو بار كليك نموده و بروي گزينه  Desktopخود واقع در  Connectionبر روي آيكون  -1
Connection كليك نماييد .  

  
 را انتخاب نماييد Securityاز پنجره ظاهر شده زبانه  -1

  
 .را غير فعال نماييد Require data encryption ( disconnect if none)، گزينه Securityدر پنجره  -2

  
 حالت غلط

 صحيححالت 
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Error 721:    

وي ر چنانچه از نصب اين موارد بر. هاي ويندوز مي باشدPatchو يا  Service Packاين خطا معموال به دليل عدم نصب 
  .تماس بگيريد واحد ITسيستم خود مطمئن هستيد، با رابط

Error 800:  

  
  

  : و ممكن است به يكي از دالئل زير باشد. مي باشدبرقراري ارتباط با سرور وجود اشكال در معني به  800خطاي 

كه در اين حالت پيامي به شكل پيام زير بر . قطع مي باشد) و چه در محل پريز نود  caseچه در پشت ( ارتباط كابل شما ) الف
  . خود مشاهده خواهيد كرد)  Taskbar( ه روي نوار وظيف

  
   .كنيدچك را  و پريز نود Caseاتصاالت كابل واقع در پشت : براي حل آن

                            

واقع در وي آيكن شبكه ر بر اگر پس از كنترل كابل و اطمينان از اتصال صحيح كابل همچنان عالمت ضربدر قرمز رنگ 
ht  .واحد خود تماس بگيريد ITباقي بود با رابطدوزتان وين Taskbarنوار 
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  : شده است كه براي رفع آن بايستي مراحل زير را طي كنيد Disableكارت شبكه سيستم شما ) ب

 : وورد به اين قسمت ازر دو طريق امكانپذير مي باشد: Network Connectionورود به پنجره  -1

و انتخاب گزينه  Desktopواقع در صفحه  My Networks Placesكليك سمت راست  بر روي آيكون  :روش اول 
Properties  

 Network Connectionsرا انتخاب سپس در پنجره باز شده  Control Panel گزينه startاز منوي  :روش دوم 
 .را انتخاب كنيد

(  Enableگزينه  انتخابو  واقع در پنجره ظاهر شده   Local area connectionsگزينهكليك سمت راست بر روي  -2
 )زير شكل

  
  

  .واحد خود تماس بگيريد ITبا رابط مشاهده مي شود، 800چنانچه پس از انجام مراحل باال، هنوز خطاي 

  كردن Pingنحوه  
خواهيم سيستمي در شبكه  به عنوان مثال فرض كنيد مي. شود براي تست اتصال صحيح به شبكه از اين ابزار استفاده مي

  .مراحل زير را انجام دهيد. كنيم pingرا  192.168.200.1با شناسه 

  start منوي از RUNانتخاب گزينه   -1
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 OKو انتخاب گزينه  Runدر كادر واقع در پنجره  cmd عبارتتايپ  -2

 

 در پنجره سياه رنگ باز شده عبارت زير را وارد و اينتر نماييد -3

ping 192.168.200.1  

  
  :ارتباط سيستم شما با آن سيستم پيغامي به شكل زير ظاهر مي شودبرقراري در صورت 

  

  
  

  مشاهده شد،  Hardware errorو با پيام چنانچه پس از اينتر نمودن، تصويري با مشخصات زير ولي 

  
  

ht  . دليل آن قطعي در اتصال كابل شبكه مي باشد
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  :ولي اگر پيغامي به شكل زير ظاهر شد
  

  
  .شما وجود دارد IPمي باشد و يا اشكالي در ) Disable(ا خاموش يا كارت شبكه شم

  سيستم IPنحوه بدست آوردن  
  

خود كليك سمت راست نموده و گزينه  Desktopصفحه واقع در  My Network placesبر روي آيكون  -1
Properties را انتخاب نماييد 

سپس و  كليك سمت راست نماييده، واقع در پنجره ظاهر شد Local area Connectionگزينه بر روي   -2
Status را انتخاب نماييد 
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 كليك نماييد Detailsرا انتخاب و سپس بر روي گزينه  Supportاز پنجره ظاهر شده زبانه  -3
 

  
 

 

  
 

سيستم  IP Address  ،IPتنظيم شده باشد، بايد در اين پنجره و روبروي گزينه  IPچنانچه بر روي سيستم شما 
  .ي از فرمت هاي زير مشخص شده باشدشما با يك

  .42203192.168.يا    .42202192.168. يا    .42201192.168. يا    42192.168.200. 
  

  
  

 

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir



 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانمجله خبري آموزشي        پژوهشپژوهش

   http://research.kaums.ac.ir: وب سايت مجله:::  88، بهار 21هشتم، شماره ال س

٣٣

  .باشدموجود  IPشده و داراي خط زير بايد در  Boldقسمت  : تذكر
 )  2شكل ( تاندارد نمي باشدوارد شده به فرمت اس IPيا و ) 1شكل (  بوده IPفاقد يا در غير اينصورت سيستم شما  - 1

  
  

  

.2192.170.1   

 IPفاقد

IPاشتباه  

401192.168.200.  

401192.168.201.  

401192.168.202.  

401192.168.203.  

IP  صحيحهاي  

 ) 1شكل (
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 IPاشتباه در تايپ  بدليل  ، شاهده مي نماييدرا م Error 800باز  تان بر روي سيستم IPثبت با وجود پس چنانچه 
  :به نكات زير توجه داشته باشيد IPدر خصوص فرمت صحيح .  خواهد بود

و  Boldبخشي كه بصورت ( ا يكي از فرمت هاي زير يد بباحتما سيستم تان  IPكه  بايد توجه كنيد  -1
Underline در غير اينصورت ، شروع شده باشد)  مشخص شده استIP  براي  وارده صحيح نبوده كه بايد

 .واحد خود تماس بگيريد ITرابط  اب اصالح آن 
 

   100192.168.200.: صحيح IP: مثال 

   .100201192.168.: صحيح IP: مثال 

   1002192.168.20.: حيحص IP: مثال 

   1003192.168.20.: صحيح IP: مثال 

  

   .10015192.168.: اشتباه IP: مثال

 .20170.1192.: اشتباه IP: مثال

چنانچه پس از اينتر نمودن صفحه اي با پيام زير را مشاهده نموديد، يعني اينكه مشكل از سيستم شما نبوده و  -2
  .واحد خود تماس بگيريد ITبا رابط . به داليل فني دچار مشكل استدانشگاه  ISPارتباط واحد شما با مركز 

  :پيام ظاهر شده

Reply from 192.168.200.1: bytes=32  mes<1ms TTL=128  
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  و راه حل آن هاي سيستمخطامربوط به پيام هاي  

 A Network cable unplugged 

 

كه در اين حالت پيامي به شكل پيام . قطع مي باشد) در محل پريز نود و چه  caseچه در پشت ( ارتباط كابل شما :  علت خطا
  . خود مشاهده خواهيد كرد)  Taskbar( زير بر روي نوار وظيفه 

  . و پريز نود را چك كنيد Caseاتصاالت كابل واقع در پشت : براي حل آن

                            

 ITصحيح كابل همچنان عالمت ضربدر قرمز رنگ بروي آيكن شبكه باقي بود با رابط اگر پس از كنترل كابل و اطمينان از اتصال
   .واحد خود تماس بگيريد

  … Windows – System Error, There is an IP address conflict with another systemپيام 

 

  
  
  
  

  . تم ديگر در شبكه دانشگاهسسيستم شما با يك سي IPمشترك بودن : علت خطا
ht  واحد خود تماس بگيريد IPدر اسرع وقت با رابط : ه حلرا
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 Windows – System Error, A duplicate name exists on the networkپيام خطاي  

 

  يكسان بودن نام  كامپيوتر تان با نام كامپيوتري ديگر واقع در شبكه دانشگاه :علت خطا

  ريدواحد خود تماس بگي IPدر اسرع وقت با رابط : راه حل

  نحوه تغيير نام سيستم  

 .را انتخاب كنيد Propertiesراست كليك و گزينه  My Computerبروي آيكون 

 از پنجره ظاهر شده Computer nameانتخاب زبانه  - 1

  
 ظاهر شدهدر پنجره  Changeانتخاب گزينه  -2

  
OK. htو سپس  Computer nameوارد نمودن نام جديد براي كامپيوتر خود در قسمت  - 3
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سيستم  Case ر روي ب شماره سريالعنوان  اب با يك برچسبباشد كه  نام هر سيستم متعلق به خود آن سيستم مي: توجه
آغاز و به دنبال  pو شامل عبارتي است كه با حرف . نصب شده استدانشگاه توسط واحد مديريت فن آوري اطالعات هاي 

 .رقمي است4آن عددي 

  
كردن كامپيوتر بر روي سيستم ظاهر خواهد شد، كليه پنجره ها را با  restartبر در اين حالت پيامي مبني  -4

  .شدن سيستم تان انتخاب نماييد restartرا براي  YESبسته و  در نهايت گزينه  OKگزينه 
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  :صفحات وب نشدنباز لت ع 

 Internetبا پيغام زير در  اي را نمي توانيد باز كنيد، يعني اگر پس از اتصال به اينترنت، هيچ صفحه

Explorer مواجه مي شويد :  

  
  :مراحل زير را دنبال كنيد

را  Internet Optionsو سپس  Toolsگزينه  Internet Explorerاز نوار ابزار درون پنجره  - 1
 .انتخاب كنيد تا صفحه زير مشاهده گردد
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كليك اينترنت خود روي نام كانكشن  بهو سپس  را انتخاب كنيد Connectionsدر پنجره باز شده زبانه  -2
 :را انتخاب كنيد settingو سپس نموده 

  
 .غير فعال كنيدبا كليك بر روي آن را  … Use a proxy server forدر پنجره باز شده گزينه  -3
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 .كليك كنيد LAN Settingsبار روي گزينه  در پنجره قبلي اين - 4

 .را غير فعال كنيد … Use a proxy server forدر پنجره باز شده گزينه  - 5

  
 .را انتخاب كنيد okرا انتخاب و بار ديگر نيز  okحال  - 6

  : مراحل زير را انجام دهيدا باز كردن سايتها مشكل داريد، اگر هنوز ب

توضيح داده شده كردن قبال  Pingنحوه (  pingرا توسط فرمان  www.google.comتدا آدرس اب - 1
  . چك كنيد) است 

  
  

باشد ولي سيستم  نشان دهنده اتصال صحيح شما به اينترنت مي)  ..… Reply from(  ن پيام باالظاهر شد
  .واحد خود تماس بگيريد ITبا رابط! شما مشكل دارد Browserعامل يا 

 

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir



 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشانمجله خبري آموزشي        پژوهشپژوهش

   http://research.kaums.ac.ir: وب سايت مجله:::  88، بهار 21هشتم، شماره ال س

۴١

 

طريق وب سايت مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه فراهم مي از  NOD32امكان دريافت آنتي ويروس  •
  باشد؟

  ميسر مي باشد؟ طريق وب سايت مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهاز  امكان دريافت نرم افزارهاي كاربردي  •

 طريق وب سايت مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهاز و ميزان شارژ خود  Accountوضعيت مشاهده  امكان  •
  مي باشد؟ ميسر 

 طريق وب سايت مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاهاز سخت افزاهاي مورد تاييد، مشخصات امكان دريافت  •
  فراهم گرديده است؟

طريق وب سايت مركز آمار و فن آوري از امكان دريافت جزوه هاي آموزشي مربوطه به كامپيوتر و اينترنت  •
  فراهم مي باشد؟اطالعات دانشگاه

  )به شكل زير (  Request timed out ولي اگر با پيغام 

  
 .… Ping request could not find host www. Google.com. Please check theو يا 

  
  : مواجه شديد 

تا اتصال مجدد آن به ساير كارهاي خود . باشد اين بدان معني مي باشد كه اينترنت از مركز قطع مي 
  !بپردازيد و يا به چشمانتان استراحت بدهيد

  آيا مي دانيد
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  راه حل  مفهوم خطا  كد خطا

900 
 

Username شده اشتباه است و يا با حروف بزرگ التين وارد شده است وارد 
 

حتما با  Usernameدقت نماييد 
  حروف كوچك التين تايپ گردد

901 Username تماس با مركز  .شده توسط نرم افزار قفل شده و اجازه ورود ندارد واردISP  دانشگاه 

 دانشگاه  ISPتماس با مركز  .قوانين اتصال براي اين كاربر تعريف نشده است  902

903 

: براي مثال . (كاربر قصد استفاده از اينترنت در خارج از ساعت مجاز را دارد
 .) مجاز به استفاده از اينترنت مي باشد 14تا  12از ساعت  كاربر اداري

  اتصال در ساعات مجاز
 

  انقضاي تاريخ اعتبار 904

  انقضاي تاريخ اعتبار 905

 اتمام شارژ اينترنت كاربر  906
  شارژ مجدد

 

907 

Password  وارد شده اشتباه است ، يا صفحه كليد در وضعيت تايپ
 .فارسي مي باشد

 passwordيپ دقت در تا
 مطابق با رمز عبور انتخابي 

908 

Username شده از محل ديگري به اينترنت متصل مي باشد و يا  وارد
 .توسط فرد ديگري در حال استفاده مي باشد

  پيگيري محل اتصال 
 

 دانشگاه  ISPتماس با مركز  .خطاي پيش بيني نشده رخ داده است 909

912 

Username شده از محل ديگري به اينترنت متصل مي باشد و يا  وارد
 .توسط فرد ديگري در حال استفاده مي باشد

  پيگيري محل اتصال 
  

914 

براي . (مدت زمان تعريف شده براي كاربر مصرف شده و اجازه اتصال ندارد
ساعت پويا را مصرف نموده  و يا دانشجويان كارداني در  2كاربر اداري : مثال 
 .)ت مجاز خود را استفاده نموده استساع 8ماه 

 استفاده مجدد در زمان مجاز 
 
 

 دانشگاه  ISPتماس با مركز  . مي باشد) دانشگاه ISP(اشكال از سرويس دهنده  916

917 
 

  .نرم افزار اجازه ورود به كاربر را نمي دهد
 

دانشگاه  ISPتماس با مركز 
 

  

 

 اينترنت به اتصال هنگام در احتمالي خطاهاي حل راهنماي
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  نتيپاورپو يدهايفلش در اسال يها پينحوه قرار دادن كل  
  

هم اكنون . جذاب دانست يدهاينرم افزار ساخت صفحات و اسال نيتر يبدون شك قو توان يرا م Microsoft PowerPointنرم افزار 
موضوع  شتريب تيدر جهت شفافرا  ينقش مهم PowerPointساخته شده توسط  يدهاياسال ،يآموزش يها و كالس ها شيدر هما

 توان يكه م ديا تاكنون فكر كرده اياما آ. اند شده ليتشك ريتصو تاًيتنها از متن و نها نتيپاورپو يدهاياكثر اسال. كنند يم فايمورد بحث ا
ات شده و بر كار باعث جذاب شدن صفح نيبهره برد؟ قطعاً ا نتيپاورپو يدهايهم در درون اسال SWFفلش با فرمت  يها پياز كل

 نتيپاورپو يدهايفلش در اسال يها پينحوه قرار دادن كل يبه معرف ميترفند قصد دار نيدر ا. گذارد يم يشتريب ريتأث نندگانيب
 .ميبپرداز

 
 .شود يداده م حيتوض Microsoft PowerPointنرم افزار  2007و  2003كار در دو نسخه  نيا نحوه
را  شينما تيفلش قابل لينصب شده باشد تا فا ندوزيو يبر رو Flash Playerنرم افزار  ديكن دايپ نانياطم ياز هر كار شيپ نيهمچن

 .داشته باشد
 

 .ديمد نظر برو ديو به اسال ديرا باز كن ديده يفلش را در درون آن جا ليفا ديمورد نظر كه قصد دار نتيپاورپو ليفا ابتدا
 

 :Microsoft PowerPoint 2003 در •
 .ديكن كيكل Control Toolbox يبر رو Toolbarsو قسمت  View يمنو از
 .شود يظاهر م دينوار ابزار جد كي
 .ديينما كيچكش مشخص شده است كل كنيكه با آ Control Toolboxدكمه با عنوان  يرو بر

 .ديرا انتخاب كن Shockwave Flash Objectموارد موجود،  انيدر م يستيباز خواهد شد كه با ييمنو
 

 :Microsoft PowerPoint 2007 در اما •
 .ديكن كيدر باال سمت چپ برنامه كل سيشكل آف رهيدكمه دا يبر رو ابتدا
 .ديكن كيكل PowerPoint Optionsدكمه  يظاهر شده بر رو يمنو در
 .ديكن OKو  ديرا بزن Show Developer Tab Ribbon نهيگز كيت Popularپنجره باز شده، در همان تب  در

 .ديبرو Developerبه تب  Ribbonبه اصطالح  ايصفحه   يرون برنامه، در نوار باالدر د اكنون
 .ديينما كيچكش مشخص شده است كل كنيكه با آ More Controlsدكمه با عنوان  يبر رو سپس

 .ديكن OKرا انتخاب نموده و  Shockwave Flash Objectموارد موجود،  انيدر م يستيباز خواهد شد كه با ييمنو
 

 :صورت است كيكار در هر دو نسخه برنامه به  ادامه
 .كند يفلش را مشخص م ليكه محل قرار گرفتن فا دييمربع رسم نما اي ليمستط كي دياستفاده از ماوس، در درون اسال با
 .دييرا انتخاب نما Propertiesو  ديكن كيآمده راست كل ديمربع پد اي ليمستط يرو بر

 .ظاهر خواهد شد يزار عمودنوار اب كيكه  ديد ديخواه

  ترفندستانسايت : منبع   رنتتترفندهاي كامپيوتر و اين           
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) شده است رهيهارد ذخ يكه بر رو(فلش مورد نظر خود  ليآدرس فا يستيشما با. وجود دارد Movieبا عنوان   يدرون آن، قسمت در
 رهيذخ C:\Iran\Tehran ريدر مس Tarfandestan.swfبا نام  ليبه عنوان مثال اگر فا. دييدرج نما Movie يرا در ستون روبرو

 كي يفلش بر رو لياگر فا نيهمچن. باشد C:\Iran\Tehran\Tarfandestan.swfبه شكل  يآدرس ده هنحو يستيست، باشده ا
 .ديبده زيآدرس آن را ن ديتوان يشده است م رهيذخ ينترنتيا يفضا
 اي كياتومات ينحوه اجرا نتوا يم Playing رييبا تغ د؛يينما شيرايفلش را و ليمربوط به فا گريد ماتيتنظ ديتوان يكار م نياز ا پس
كرد و  ميفلش پس از اتمام را تنظ ليعدم تكرار فا ايتكرار  توان يم Loop رييبا تغ. نمود نييرا تع ديفلش در درون اسال ليفا يدست
 .بيترت نيهمموارد به  ريسا

 ليو در خود فا شود يم يخوانفرا سكياز هاردد ميفلش به طور مستق ليكه فا دينكته مهم دقت كن نيبه ا ل،يفا رهياز ذخ پس
موضوع توجه داشته  نيحتماً به ا ديمنتقل كن گريد وتريكامپ كيآن را به  دياگر قصد دار جهيدر نت. نخواهد شد رهيذخ نتيپاورپو

 يزيچ نتيپاورپو ليكند، در درون فا داينام پ رييتغ ايكند و  رييمحل آن تغ ايهارد پاك شود  يرو زفلش ا پياگر كل نيهمچن. ديباش
  .ديكن يده آدرس نتيپاورپو ليمجدد آن را در درون فا يستيداده نخواهد شد و با شينما
  

  2007 سيدر آف Word اي PowerPointدر درون  Excelصفحه  كي يجاساز 
سه برنامه هر  نيا. ديدار ييآشنا Wordو   PowerPoint ،Excel يعني سيآف يو مهم مجموعه نرم افزار يديبا سه برنامه كل زيحتماً شما ن

 ديموضوع فكر كرده ا نيتاكنون به ا اياما آ. داده اند ليسه نرم افزار جدا از هم با اهداف مختلف را تشك يدارند و به نوع يگوناگون يكدام كاربردها
كار از جداول  يساز نهيبه يبرا نتيورپوپا ينمود؟ به عنوان مثال در پروژه ها بيترك گريكديبا  ينرم افزارها را تا حدود نيا يكاربردها توانيكه م

 شيصفحه از پ كي نيصفحه و همچن كي ينحوه جاساز يبه معرف ميترفند قصد دار نيدر ا. ساخته شده در اكسل استفاده كرد يو گراف ها
 .ميبپرداز 2007 سيدر نسخه آف Word اي PowerPointدر درون  Excelساخته شده توسط 

 
استفاده  ميتوانياز دو روش م Word اي PowerPointبه  Excelكه جهت وارد نمودن جداول  ميتوجه كن نكته نيبه ا يستيبا ابتدا
 گريدو برنامه است و راه د نيا طيآن در مح شيرايو سپس و Word اي PowerPointبه  يصفحه خال كيراه اول وارد نمودن . ميكن

 .دو نرم افزار نيآن در ا يو سپس جاساز اكسلساخت جداول در خود نرم افزار 
 

 :آن شيرايو و يصفحه خال كي يجاساز جهت
PowerPoint 2007 اي Word 2007 دييخود را اجرا نما. 

 .ديكن كيكل Object يرفته  و بر رو Insertتب  به
ا ر OKو  ديو آن را انتخاب كن افتهيرا  Microsoft Office Excel Worksheet نهيموجود گز ستيپنجره باز شده، در ل در
 .ديبزن

 .ديكن شيرايموجود آن را و يتوسط ابزارها ديتوانيبرنامه باز شده و شما م طياكسل در همان مح ديجد ليفا كيكه  ديد ديخواه
 .كاربرد دارد PowerPointو  Word طيدر مح Excel ليفا كي عيسر يروش جهت جاساز نيا

 
 :ساخته شده توسط اكسل شياز پ ليفا كي يجهت جاساز اما

PowerPoint 2007 اي Word 2007 دييخود را اجرا نما. 
 .ديكن كيكل Object يرفته و بر رو Insertتب  مجددأ

 .دييرا  انتخاب نما Create from file نهيگز يكنار يبار از منو نيا
 .ديهارد انتخاب كن ياكسل خود را از رو لينموده و فا كيكل Browse يبر رو حال

 .شود يم يبرنامه جاساز درون ليفا OKفشردن دكمه  با
 

 Word اي PowerPoint طيالزم در مح راتييتغ ديتوان يموجود م يتوسط نوار ابزارها يبه سادگ زياز وارد شدن صفحه اكسل ن پس
ht .ديرا صورت ده
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  !شكل ممكن نيبه ساده تر Microsoft Word 2007رسم جدول در  
 مياز همان ابتدا موجود بوده است ، امكان رسم جداول به منظور تنظ Microsoft Wordكه همواره در نرم افزار  ييها تياز قابل يكي

 نيدر ا يجالب تيقابل Word 2007،  سينسخه مجموعه آف نياما در آخر. مختلف در در داخل متن بوده است يسطرها و ستونها
را در داخل  يمختلف يجدول ها بورديك يمه هاتمام و تنها با استفاده از دك يبه سادگ ديتوانيم ماش كهيبه طور. خصوص را داراست

Word 2007 موضوع كه  نيا يتا به معرف ميترفند قصد دار نيدر ا. مختلف برنامه يبه كلنجار رفتن با قسمتها ازيبدون ن. ديكن ميترس
 . ميخبرند بپرداز ياز كاربران از آن ب ياريبس
 
 :منظور نيبد
 .ديكنرا اجرا  Microsoft Word 2007افزار  نرم
 .است -و +  يعني بورديك دياستفاده از دو كل ديكه شما الزم است انجام ده يكار تمام
 !داشت ديجدول خواه كيكه  ديد ديخواه. ديبزن Enterو  دييرا وارد نما+ -+ يپيصورت كه در محدوده تا نيبد

 .تدو ستون اس انيم يپهنا زانيگر م انينما -ستون شما و عالمت  انگرينما+  عالمت
 .ستونه خواهد بود كيجدول كوچك  كي ديرسم كرد+ -+كه شما با  يجدول

 
 :ديتوجه كن ريز يريبه مثال تصو شتريدرك ب يبرا
 .ميدر ستون وسط داشته باش يستونه با عرض طوالن 3جدول  كي ميفرض ما قصد دار به

  :خواهد بود ريبه شكل ز ميوارد كن ديها با - ها و + كه از  يبيترك
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  .را بزنيد تا رديفهاي بعدي جدول را داشته باشيد Tab همچنين كافي است كليد
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  Microsoft Word يسياعداد و حروف در قسمت فرمول نو يسينو يفارس 
  

  است به ترفند نوشتن  يكاف دينكرد بخش را فعال نياگر تاكنون ا. كاربرد دارد ياضير دهيچيساده و پ يجهت نوشتن فرمول ها
اما همانطور كه پس از كار با . دييمراجعه نماشماره هاي قبلي مجله در  Microsoft Wordدر نرم افزار  ياضير دهيچيپ يفرمول ها

 زير حروف نطو نيهم. باشد يفارس بورديك يهستند ، هر چند اگر حالت زبان يسي، انگل هشد پي، اعداد تا ديقسمت متوجه شده ا نيا
 يبه معرف ميهم اكنون قصد دار! قابل حل است يتوسط ترفند زيموضوع ن نياما ا. برعكس نوشته خواهند شد يسينو يدر صورت فارس

 .ميترفند بپرداز نيا
 
 :منظور نيبد

Microsoft Word دييرا اجرا نما. 
 .ديوارد شو Equation Editor يسيقسمت فرمول نو به

 .ديبرو Defineبه  Style ياز منو حال
اعداد  دياست كه دوست دار يمنظور فونت فارس. (ديمورد نظرتان را انتخاب كن يفونت فارس Numberپنجره باز شده از در قسمت  در

 .)با آن نگاشته شوند
 .ديينما نييتع Italicو  Boldكج بودن اعداد را با انتخاب  ايتوپر  ازيدر صورت ن ديتوانيقسمت هم م نيهم در
 .ديرا زده و خارج شو OKكار  نياز ا سپ

 .خواهند شد پيتا يكه فارس ديد ديخواه ديكن پيرا تا ياگر اعداد اكنون
 
 .ديبرو Style > Defineاست مجددأ به  يكاف يحروف فارس پيتا ميتنظ يبرا اما
 .ديبزن OKو  ديرا انتخاب كن Farsi، زبان  Text Styleبار از قسمت  نيا

  .شونديم پيتا حيداشت و كلمات به طور صح دياز نظر برعكس بودن آن نخواه ي، مشكل يكلمات و حروف فارس پيادر صورت ت اكنون
  

  Microsoft Wordكردن اعداد در  يفارس 
  

در  يمتون فارس پيكه هنگام تا ديا دهيد ديمراجعه كرده باش Microsoft Wordمتون خود به نرم افزار  پيتا ياگر تا به حال برا
Word با استفاده از . ببرد نيكار شما را از ب ييبايدست بودن و ز كي توانديموضوع م نيكه ا ابنديم شينما يسياعداد به صورت انگل

اعداد به صورت  يسيمتون انگل پيباشند و در زمان تا ياعداد فارس يمتون فارس پيكه هنگام تا ديكن يارك ديتوانيترفند م نيا
 .حالت ممكن است نيكه بهتر يزيچ. ابندي شينما يسيانگل

 
 
 :منظور نيبد

 .ديرا باز كن MS Wordنرم افزار  ابتدا
 . ديشو Complex Scriptsو سپس وارد بخش  ديكن كيكل Options يرو Tools يمنو از
 .ديرا انتخاب كن Contextممكن  ي، از انتخاب هاNumeralمقابل  در
 .ديكن رهيرا ذخ ماتيكردن  تنظ OK با
 .نوشته خواهند شد يبه شكل فارس يفارس پيو در هنگام تا يسيبه صورت انگل يسيانگل پياعداد در هنگام تا بيتتر نيا به

   پيتا يبه صورت فارس يفارس پيو چه در تا يسيانگل پياعداد چه در تا ديبخش انتخاب كن نيرا از ا Hindi نهياگر گز ديكن دقت
  .شوند يم
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  Alt ديكاربرد جالب كل 5 
  

Alt ، و  ندوزيو ديدو كل انيكه در م بورديكوچك كه در سطر آخر ك ديكل نياSpace  جا خوش كرده است را چندان دست كم
 Alt ديكاربرد جالب كل 5شما را با  ميجا قصد دار نيدر ا. ها است يحرفه ا يبرا يكارآمد و با استفاده ا اريبس ديچرا كه كل! ديرينگ

 . ديببر ين پآ تيمبه اه زيتا شما ن ميآشنا كن
 
 .ديكن كيمورد نظر دوبار كل ليفا يرا نگه داشته و رو Alt ستيكاف Propertiesبه  دنيرس يبرا - 1
آن خط  ريآن با هر كدام از حروف منوها، كه ز بيكند و با ترك يپنجره را فعال م يفشار منوها كيبا   ،يدر هر پنجره ا Alt ديكل - 2

 .كنديمنو را باز م شده است، پنجره مربوط به آن دهيكش
 .خواهد برد ديكه مشاهده كرده ا يصفحه ا نيشما را به آخر Endو  Alt بياكسپلورر، ترك نترنتيا نترنتيدر مرورگر ا - 3
  را انجام  Forwardو  Backجهت راست و چپ، عمل  دياز دو كل يكيبا  Alt بياكسپلورر، ترك نترنتيا نترنتيدر مرورگر ا - 4
 .دهد يم
 .ديرا جابه جا كن ندوزيفعال و يبه سهولت پنجره ها ديتوان يشما م Tabو  Alt بيبا ترك - 5
  

   متون خرچنگ قورباغه در صفحات وب حيتصح 
 
و  بيكه به محض باز كردن آن با حروف عج ديكرده ا افتيدر يرا از جانب شخص يليميا اي ديا دهيرا د يتيتا كنون سا زيشما ن ديشا

به ! دياما اشتباه نكن. ديو پنجره مورد نظر را بسته ا ديبعد هم از نگارنده آن گله كرده ا. ديرباغه مواجه شده ابه قول معروف خرچنگ قو
موضوع هم  نيا ليدل. حال شما را نكرده باشد تيرعا سندهياحتمال وجود دارد كه نو نيا 10%از شماست و تنها  مشكل 90%احتمال 

ساده  كيحروف با چند كل نيپس هنگام مواجه با ا! ستين ميور گر شما تنظمر Encodingراحت قابل درك است؛  يليخ
Encoding كردن  ميتنظ يچگونگ يريادگي يبرا. ديبخوان حيرا به طور كامال صح يرسمتن فا ديتا بتوان ديكن ميمرورگر خود را تنظ
Encoding ديصفحه با ما همراه شو. 

 
كنند و تنها نوع آن متفاوت است و  ياستفاده م Character Encodingنوع  كياز شوند  يكه ارسال م ييها ليها و م تيسا تمام
 .كند يساده م اريموضوع كار ما را بس نيهم
متون را  نيكه ا يكسان رايساده است، ز اريمشكل را ندارند؟ پاسخ آن بس نيا يمتون فارس يكه چرا همه  ديآ يم شيسوال پ نيا اما

مورد  Encodingاز همان  يدست ميبه تنظ ازيو بدون ن كيكرده اند كه به طور اتومات ميتنظ يرا جورخود  ليم اي تينوشته اند سا
 .شان استفاده شود يرسخواندن متن فا ينظر برا

 
 !قابل حل كيساده است و با چند كل اريبس ميكن ميها را تنظ Encoding نيكه ا نيا قهيطر اما
  

  :سپلورراك نترنتيدر مرورگر اكار  نيا يبرا پس
 
 كيكل Unicode(UTF-8( يو بر رو ديبرو Encoding يباز شده بر رو يسپس از منو د،يكن كياز صفحه راست كل ييهر جا در
 .ديكن كيكل Unicode(UTF-8( يو از آنجا بر رو ديكن كيكل More يبر رو ديديكه اگر آن را ند ديدقت كن د،يكن
باز  يسپس از منو د،يكن كياز صفحه راست كل يينشد پس دوباره در هر جا يظر فارسكار هم متن مورد ن نيممكن است  پس از ا اما

 يبر رو ديديكه اگر باز هم آن را ند ديدقت كن د،يكن كيكل Arabic(windows( يبار بر رو نيو ا ديبرو Encoding يشده بر رو
More يآنجا بر رو ازو  ديكن كيكل )Arabic(Windows ديكن كيكل. 
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 :رفاكسيفا مرورگر در
 .ديكن دايبه موارد فوق دست پ ديتوانيم Character Encodingو سپس  View يمنو از
 .روشها است نيكار مشابه ا قهيطر زيمرورگرها ن ريسا در
 ستمياستفاده كرده كه تنها مخصوص س يكه از فونت مياندازيرا به گردن نگارنده ب ريتقص دينشد با يكه دوباره متن فارس يصورت در

  .ستيقابل اجرا ن گريد يها ستميس يخودش بوده و بر رو
  

  و اتصال يريبه هنگام شماره گ Dialupمودم  يقطع صدا 
در  Dialupاتصال مودم  يصدا يصورت نيدر ا. وصل شوند نترنتيشب به ا مهيكه عادت دارند در ن ديباش يممكن است شما از كاربران

 ياز كار انداختن صدا يچگونگ يريادگي يبرا. كند جاديافراد خانواده مشكل ا گريد يست برازمان نسبتا آزار دهنده است و ممكن ا نيا
 .ديو اتصال از دو روش متفاوت با ما همراه شو يريمودم به هنگام شماره گ

 :اول راه
 .ديبرو Connect toبه  Start يمنو از
 .ديكن كيكل دينكياستفاده م نترنتياتصال به ا يكه از آن برا يConnection يرو بر

 .ديكن كيكل Propertiesدكمه  يبر رو  سپس
 .ديكن كيكل Configureدكمه  يبر رو Generalهمان تب  در

 .ديكن OKباز را  يپنجره ها يو تمام ديرا بردار Enable modem speaker نهيگز كيت اكنون
 .ندارد ييمودم صدا ديرا بزن Dialاگر دكمه  اكنون
 :دوم راه
 .ديبرو Control Panelبه  Start يمنو از
 .ديكن كيدوبار كل Phone and Modem Options يرو بر
 . ديبرو Modemsتب  به

 .ديكن كيكل Properties يمورد نظر را انتخاب كرده و بر رو مودم
 .ديبرو Advancedپنجره باز شده به تب  در
كاما جدا  كياز قبل موجود بود آن را با  ياگر عبارت( ديرا وارد كن atm0عبارت  Extera intialization commandsقسمت  در
 ).ديكن

   .ديكن OKپنجره ها را  يتمام
  

   Dial-upمودم  يريسرعت شماره گ شيافزا 
را  يريشماره گ وترتانيكه مودم كامپ ديدوست دار زيمطمئنأ شما ن د،يكن ياستفاده م نترنتياتصال به ا يبرا Dial-up نترنتياگر از ا
ترفند  نياست با استفاده از ا نييمودمتان پا يريسرعت شماره گ ديكن يكه احساس م يدر صورت. سرعت ممكن انجام دهد نيبا باالتر

 . ديبهبود بخش ييمودم را تا حد باال يريسرعت شماره گ ديتوانيم
 :كار نيا يبرا

 .ديشو Control Panelوارد  Start ياز منو ابتدا
 .ديكن كيدوبار كل Phone and modem options يبر رو سپس
 .ديكن كيكل Propertiesدكمه  يرفته و بر رو Modemsبه تب  حال

قسمت  نياگر در ا. ديكن پيرا تا s11=50عبارت  Extra initialization commandsو در كادر  ديبرو Advancedبه تب  نكيا
 .ديجدا كن) ,(عالمت كاما  كيبود آن را با  ياز قبل عبارت

  .ديكن يخود را مجددأ راه انداز ستميس انيپا در

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir


