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از  بهره بيشتري يك ملت راقادر مي سازد تا، زيربناي رشد و شكوفائي اقتصادي هركشوراست. توسعه، توسعه

اجتماعي و همچنين  ،تغيير ساختارهاي اقتصادي تالشهاي ملي و بين المللي خود ببرد. توسعه دريك جامعه با
سازمانها و مراكز توليد قرين است . امروزه  ،ارتقاء سطح توانائيهاي آحاد مردم پيشرفتهاي كيفي از قبيل رشد و

 . راي جوامع درحال توسعه و توسعه يافته شناخته شده استب اين ساختارها فناوري به عنوان مهمترين عامل تغيير در
يك جامعه انساني حاصل مي شود كه فناوريهاي مختلف درآن  همه اين تغييرات ساختاري و پيشرفتها زماني در

   جامعه توسعه يابد.
و درنهايت  دفناوري يك مقوله زاينده است . گسترش چند فناوري سبب بوجود آمدن و رشد فناوريهاي ديگر مي شو

جامعه اي را  ، بين كشورهاي پيشرفته توسعه فراگير فناوري را سبب ميگردد. اما حتي درحال حاضر هم نميتوان در
  پيدا نمود كه درتمام فناوريهاي مختلف سرآمد همه كشورهاي جهان باشد.

كشورها باتوجه به كشورهاي درحال توسعه هم آن دسته از كشورهائي هستند كه اولويت بندي فناورها درآن 
پتانسيلها و امكانات موجود دردسترس آن كشورها انجام شده و درحال توسعه اين تعداد ازفناوريها مي باشند كه اگر 

نها هم در آينده به كشورهاي پيشرفته تبديل ميگردند. به هرحال نمي توان از يك كشور آدراين تالش موفق شوند 
گذر ننمود. بنابراين مرحله انتخاب “ درحال توسعه “ يل شد و از مرحله جهان سومي به يك كشور پيشرفته تبد

  فناوريها و اولويت بندي آنها براي كشوري مانند ايران يك مرحله بنيادي گريزناپذير است .
انديشه غالب در جهان امروز براي توسعه ملي كشورها و اثرگذاري آن در سطح بين المللي بر ايجاد مراكز رشد و 

اي علم و فن آوري متمركز مي باشد كه سوگيري آن ايجاد زمينه هاي مناسب براي هم افزايي ظرفيت هاي پاركه
علمي قابل دسترس و سامان دهي جامعه دانش بنيان است. رشد پر شتاب علوم و فن آوري در دنياي كنوني نگاه 

 جهان را بر زندگي بشريت تغيير داده است. 
از نهادهايي هستند كه مي توان به فراهم كردن بستر رشد و در عين حال تجاري  پاركهاي علمي و تحقيقاتي يكي

اين مراكز از يكطرف مي تواند با ايجاد ظرفيتهاي جديد پژوهشي و پرورش محققين در  كردن تحقيقات كمك كند .
 صنايع عمل كنند . گسترش تحقيقات در جامعه موثر باشد و از طرفي ديگر به عنوان حلقه ارتباطي بين دانشگاهها و

دانشگاهها هم از سطح ايده آلهاي عملي خود به ايده هاي نو مي پردازند و در اين شرايط  ،در اين فضاي ارتباطي
اين خود آغازي براي همكاري در جهت حل  .است كه زبان مشترك براي برقراري ارتباط بين دو نهاد بدست مي آيد

 مشكالت متقابل خواهد بود .
با تحوالت فكري در كل جامعه جهاني ، يكي در سه قرن گذشته و ديگري در سه دهه اخير، ي در دو دورهعلم و فناور

همراه بوده است . اين تحوالت فرهنگها را متحول مي كند . چنانچه در گذشته ها چنين كرده است . بايد بكوشيم 
با  رهنگ ايراني و اسالمي مهيا كنيم .زمينه را براي رشد و پويايي هرچه بيشتر ف، ضمن درك عميق اين تحوالت

توجه به فرهنگ اسالمي ايراني خود بايد تعريف مناسبي از رابطه ميان انسان و محيط و همچنين رابطه ميان علم و 

 آغاز سخن...
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 به آن :  ندهيپژوهش در كشور و نگاه آ تيوضع ليتحل 
 

تواند آن را انكار كند و با هر  ينم يكه كس هدر جهت ارتقاء پژوهش در كشور انجام شد يگذشته حركت يدر سال ها ديترد يب
 يو حت ISI، مقاالت  يپژوهش - يمجالت علم ،يقاتيتعداد مراكز تحق ،يقاتيتحق ي(چه طرح ها ميكن يريكه آن را اندازه گ يشاخص

 يقابل توجه قيدارد كه پژوهش در كشور ما توف نياز ا تيمثل اختراعات و ابتكارات) حكا دهيكه از پژوهش حاصل گرد يداتيتول
ئله مس نيوزارت بهداشت ا يبرا يطور بوده، ول نيفقط در وزارت بهداشت نبوده بلكه در وزارت علوم هم هم قيتوف نيداشته ، البته ا

و  يآموزش يها تيفعال ،يخدمات يدر واحد ها يعلوم پزشك يرفت كه با ادغام دانشگاه ها يدارد چون گمان م يشتريب تياهم
جنبه ها  يدر بعض يدهد كه حت يشده نشان م فيپژوهش تعر يكه برا ييخوشبختانه با شاخص ها يكنند ول دايپ ليتقل يپژوهش

 بوده اند. يعلوم پزشك ريغ يشاخص ها بهتر و برتر از دانشگاه ها نياز نظر ا يعلوم پزشك يدانشگاه ها

  چاپ شده، رشد فوق العاده جاذب و جالب  1385تا  1380 يكه در مجالت معتبر وايندكس شده از سال ها يمقاالت نهيزم در
 ) است دهيبرابر رس 17حدود  يعنيهزار مقاله  5 كيبه نزد 1380مقاله در سال  335از (باشد  رينظ يب ديشا ايكه در دن ميداشته ا

. بعالوه مجالت  نديچاپ نما ينوشته اند كه توانسته اند در مجالت خارج يبهتر تيفيما مقاالت با ك نياست كه محقق نيآن ا ليدل البته
 باشند يم نهايمربوط به ا يشده اند كه تعداد ندكسيا يمعتبر يها تيدر سا زيما ن يداخل

 130شده است . حدود  نهينهاد ياديو تا حد ز ستين يو دانشگاه يعلم يو خيلي دور از رفتارها ير تفننكا كيكار پژوهش  امروزه
و  ميپژوهش دار– يمجالت علم زيتعداد ن نيهم بايآن به دنبال ارتقاء پژوهش هستند و تقر نيكه محقق ميدر كشور دار يقاتيمركز تحق

  توان در كارنامه وزارت بهداشت اعالم نمود. يها را م نيد. همه اكن دايپ شيباز هم افزا نهايجا دارد كه تعداد ا
 

 ساله  ستيانداز ب چشم 

 يشاخص ي.از نظر جهان ميعلم در منطقه ، اول باش دياز نظر تول نكهيكند . اول ا يم نيساله دو هدف مشخص را مع ستيانداز ب چشم
ماست و چون  يرياندازه گ يمبنا نيشود و ا يه صورت مقاله چاپ معلم است كه ب Productشود همان  يم فيعلم تعر ديتول يكه برا

 .ميرا قبول كن يمنطقه ا اي يالملل نيشاخص ب كي ديلذا با ميكن سهيمقا گريد يهامي خواهيم خود را با كشور

نكند  دايخود را پ گاهين جاحساب نمود و اگر آ يشاخص منطقه ا كيتوان آن را مبنا قرار داد و به عنوان  يم فتديراه ب ياسالم ISI اگر
 .ميقرار ده اريشوند را مع يم ندكسيا يالملل نيب يها تياست كه در سا يكه در حال حاضر مقاالت يالملل نيشاخص ب نيهم ميناچار
ت كه اس ييدانشگاه جا مي. ما معتقدنديعلم تالش نما ديدر جهت تول ديشاخص ارزش قائل شد و دانشگاه ها با نيا يبرا يستيبا قطعا

الزم  هياز تغذ مانيو كاربرد يياجرا ياست كه برنامه ها يعيعلم است و اگر چنانچه سرچشمه علم دچار مشكل شود طب ديكارش تول
 دست سال غافل گرديم. ستيهدف چشم انداز ب گريكه از د ميشاخص شو نيو غرق در ا فتهيآنچنان ش ديبرخوردار نخواهند شد اما نبا

باشد و با فرهنگ ما و محيط دانشگاه سازگارتر است  ي) راحت تر مميعلم در منطقه اول باش دياز نظر تول كهنيهدف (ا نيبه ا يابي
 نيبه هر حال ما در ا يكند ول يم يشترياز ما جلوتر است و تالش ب يليكه به هر حال خ ميدار هيمثل ترك يبيرق كيدرست است كه 

 ميكه از مقاله نوشتن دار ييو به واسطه فيدبك ها م،يكن يم في، پروژه تعر مينوشتن هستما اهل مقاله  راي.ز ميكن يحاصل م قيراه توف
 . ميده يو آن را ارتقاء م ميشاخص عالقه دار نيبه ا يعي، ارتقاء و...) به طور طب زي(جوا

  دكتر ملك افضلي در مراسم روز پژوهشمتن سخنراني 
 در دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

 زهره آذربادتهيه و تنظيم: 
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، مقاله  قيروش تحق ينها كارگاه هاآ يو برا ميده يم اديراه و روش نوشتن مقاله را  ييدانشجو قاتيتحق تهيدر كم انيبه دانشجو بعالوه
 . ميكن يو تشكر م ريبه چاپ برسانند از آنها تقد يو اگر مقاله ا ميگذار يم يسينو
  

 »توسعه دانا محور«ساله  ستيدوم چشم انداز ب هدف 

توسعه دانا " ميغافل شود و از آن يبه آن توجه نم يلياست و خ شتريآن از هدف اول به مراتب ب تياما هدف دوم چشم انداز كه اهم و
 كه باعث توسعه كشور شود. ميرا به وجود آور يو علم ييدر داخل كشور دانا نكهيا يعنيباشد . يم "محور

است. اما سود هدف دوم به مردم ما  يعلم گاهينمودن جا دايپ يباشد و برا يكشورها م ريباسا سهيپرستيژ در مقا يبرا شترياول ب هدف
را داشته باشيم ولي مردم ما فقير باشند و  ISIكشور. اگر قرار باشد هفتاد هزار مقاله  داريوم ما و به توسعه پاگردد به مردم محر يبر م

در پيشرفت كشور نداشته  يو اثر دبكيو اين مقاالت هيچ ف ميبناز ISIو فقط به تعداد مقاالت مان در  ميداشته باش افتهيكشورتوسعه ن
 . ستين يكار عاقالنه و منطق نيباشد ا

 ييبا پژوهش ، علم و دانا يستي. اوال صنعت بافتديتحول عمده در نگاه ما به پژوهش و علم اتفاق ب 4 يستيبه هدف دوم، با دنيرس يبرا
 ميبر يكه به كار م يارزش افزوده صنعت يعنيباشد .  يم "ارزش افزوده "كه آن شاخص  ميينما نييشاخصي را تع يستيشود ، با نيعج

 چقدر است.

دارند ، اگر ما  ييباال يليو ...) كه ارزش افزوده خ ي، ناتوتكنولوژ IT،  كيمطرح است مثل انفورمات اينو در دن يها ياز فن آور يعضب
 يو سطح زندگ مياثر گذاشته ا يدرآمد مل ي، قطعا رو ميكن جاديافزوده ا- در صنعت مان ارزش  يبراي علم ودانش و فن آور ميبتوان

صنعت است كه  ني، خود بهتر ياز اركان توسعه كه اقتصاد است حاصل خواهد شد. عرصه پزشك يكيكند و يم دايپ شيمردم افزا
را  ايدن يكنند و بازارها يم ديتول ديجد زاتيكم، و تجه نهيبا هز قاتيبا انجام تحق ياديز يدارد. امروزه كارخانه ها ييارزش افزوده باال

 .رنديگ يم

 ندينما تيارتباط با صنعت را تقو يستيكنند با جاديكشور ا يمحور برا يياگر بخواهند توسعه دانا يقاتيكز تحقدانشگاه ها و مرا نيبنابرا
 .ندريبگ يو مراكز رشد و انكوباتورها را جد

چه  نديكه در شهرستان وجود دارد بب يعيها و صنا تيكند و با توجه به ظرف يابيخود را ارز طيبه اندازه توان خودش، مح يدانشگاه هر
 تواند انجام دهد . يكار م

، توسعه در  ستيشوند توسعه فقط در عرصه درامد و صنعت ن Evidence Basedها در كشور  تيريو مد يزيبرنامه ر است،يس ديبا
نچه اگر چنا م،يدار اري، اعتبارات در اخت يمبالغ قابل توجه يوزارت بهداشت و درمان آموزش پزشك نيهم است. در هم تيريعرصه مد

و منابع از  دينخواهند رس جهياز برنامه ها به نت ياري، علم و پژوهش نباشد قطعا بس ييبر دانا يما مبن تها و اقداما استيبرنامه ها، س
كار  كينشده ، اگر از ابتدا به عنوان  دايپ يپزشك خانواده كه هنوز براي آن راه حل مشخص نيخواهند رفت. به طور مثال هم نيب

 يم ادهيو بعد آن را پ مينمود يم دايپ يينموده و راهكارها يآن بررس يشد و رو يدر چند منطقه اجرا م Pilotه صورت ب يقاتيتحق
 برد. يقطعا مملكت ما از آن سود م ميكرد

پزشكي كه از  رايبهداشت كشور محسوب شود ز يخانه ها يبرا يدياست كه پزشك خانواده ممكن است تهد نيصحبت از ا امروزه
 ستميارتقاء سالمت احساس نكند س يبرا يبداند و رسالت مارانيب تيزيدارو و و عيخود را توز فهيمت مردم مراقبت نكند و وظسال

 دهد . يشبكه بهداشت را تحت الشعاع قرار م

پزشك  يدر شبكه ها جا رايباشد ز يما م يشبكه بهداشت يبرا يكه اگر پزشك خانواده درست به كار گرفته شود فرصت يدر صورت
نبودش بهتر از بودنش است و  ميپزشك سالمت نگر، پزشك درمان نگر داشته باش ياگر قرار باشد به جا ياست ول يسالمت نگر خال

 .ديد ميخواه ياديز انيقطعا ز ميو شواهد همراه نكن قيتحق ،ييرا با دانا مانيها استياست كه اگر برنامه ها و س يمثال نيا

 بوده است. يقاتيانجام سه سال كار تحق ليهمه اثر بخش بوده اند به دل ني) در كشور ا Primary healthبهداشت ( يخانه ها اگر
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و هر  ميقبول كن ستميرا در س Health policy and system research اي) Health system research ) (HSRفرهنگ  كي يستيبا پس
 نيومن از ا ميريرا به عنوان محقق بپذ رانمانيمد نيوهش باشد . بنابراشود برخاسته از پژ يكه در بخش سالمت داده م يراهكار

 اند . رفتهيبه عنوان محقق پذ زيرا ن نانخوشحال شدم كه در كاشان ، كارك

نمود  تيرا در آنها تقو Research Cultureبرخوردار از پژوهش شوند  دياست كه مردم با نيآن كار كرد ا يرو يستيكه با يگريد نكته
 ما به هدف نخواهد رسيد. يها تيفعال رنديو اگر آن را نپذ رنديآ نرا بپذ يستي، با مييمردم ارائه نما نيهر چه كه به ا رايز

علم ما مشاركت  ديما را بفهمند و در تول يتا حرف علم مييتوانمند نمارا به مردم داشته و آنها  يكرديرو مانيدر برنامه ها ديبا نيبنابرا
 . ندينما

پژوهش مورد قبول  جهيدرست شود و با مردم پژوهش كنند تا نت ريتيپژوهش كنند تا مد استگذارانيو س رانيبا مد يستيها با اهدانشگ
 شده اند. جاديفلسفه ا نيبا هم يتيجمع قاتيتحق يها گاهيمردم باشد ، پا

د سپس تقاضاها در نباش يدانشگاه و جامعه م نيه ببردن فاصل نياز ب يباشند و برا يدانشگاه و مردم م نيمحقق نيب يها پل گاهيپا نيا
 ند .وش يجامعه م يازهاين يشود و دانشگاه ها پاسخ گو يم ياطراف جامعه منطق

 ديبا فتديكنند ) اتفاق ب يكه دانشگاه را بفهمند و همكار يخوب، صنعت با ارزش افزوده باال و مردمان تيريسه اصل (مد نكهيا يبرا
اهداف برسد. االن با  نيحاكم شود كه بتواند به ا يبر دانشگاه اصول و اخالق يستيبا يعنيصل وجود داشته باشد سه ا نيا يباال يچتر

 يمملكت كار يبرا قتايحق يول ميرس يشود ما به هدف اول چشم انداز م يم فيكه در دانشگاه ها تعر يو اصول نينارزشها، قوا نيا
 انجام نخواهد شد .

. ديبر دانشگاه حاكم نمود تا بتوان به هدف دوم رس يگريد يفضا يستيرساند اما با يارتقاء .... ما را هدف اول م نياستخدام قوان نحوه
 داشته باشد . تيخاص نيكه چند ديبه عنوان ارزش به وجود آ يتيچتر حاكم يستيبا

جامعه  نيمتوجه محروم يستيپژوهش ها با جي، نتا ميبدان ياستقرار عدالت اجتماع يبرا يا لهيرا به عنوان وس قيكه تحق نيمسئله ا نياول
با  تيكنترل جمعو  مييرا كنترل نما تيرشد جمع ميانجام شد توانستدر كشور  تيكنترل جمع يكه برا يشود. به طور مثال با پژوهش
 توسعه مملكت ارتباط دارد.

پژوهش مشخص شده  يشده و جا فيآن تعر گاهيجادر بخش سالمت  ايشود ؟ آ يدر دانشگاه ها بحث م يدر مورد عدالت اجتماع ايآ
 ؟ 

 هيدر حاش ي. مردماندارد شهرنشين مي شود ميروستاها را حفظ كن ميكه نتوانسته ا ياقتصاد ياهرم ها يسر كيبه واسطه  تيجمع االن
 قيبه آنجاها برد و تحق ديبا را قاتي. تحقستنديبرخوردار ن يامكانات شهر نيكنند كه از اول يم يزندگ يدر مناطق محروم شهر وشهرها 

) در ي(عدالت اجتماع Social Justiceبهره مند شوند. امروز  يشهرها از امكانات بهداشت هيمردم در حاش نيكه ا مينمود كه چه كار كن
 يها تهيرا داشت . در كم يبحث عدالت اجتماع يستيبه دنبال آن باشد . در دانشگاه ها با يستياست و پژوهش با يسالمت بحث جد

 يبحث م انيدانشجو يبرا يشود ؟ چقدر در مورد نقش پژوهش و عدالت اجتماع يچقدر در مورد آن بحث م يدانشگاه قاتيتحق
 كار را انجام دهند . نيا دياسات يستيدهند با يرابطه م نيكه در ا ييارهاو شع يبه عدالت اجتماع انيكنند؟ با توجه به عالقه دانشجو

 ييبنا ريامر ز كيبه پژوهش به عنوان  استگذارانيكه ساست  نيدربحث اصول و اخالق به آن توجه شود ا ديكه با ياز مسائل گريد يكي
سلسله مراتب تا  نيدارد. ا يدارد از بودجه پژوهش بر م گريد يمشكالت كي ايرا كم دارد و  ديدانشگاه حقوق اسات سينگاه كنند. مثال رئ

درصد از درآمد  3خواهند  ياعالم مي كند كه م يكند . زمان يآورد از بودجه پژوهش كسر م يم دولت بودجه كم عباال هست و هر موق
 برابر كمتر از آنچه تعهد شده بود . 5 يعنيشود  يدرصد م 7/0تا  6/0 ميكن يحساب م يوقت يرا به پژوهش بدهند ول يمل

 نيكنند ا يشود و فرض م ينم يتلق ييبنا ريوان بودجه زدر كل ساختار كشور بودجه پژوهش به عن يهم در دانشگاه ها و حت هنوز
توان از آن دفاع  يهم نم يليمردم نداشته باشد خ يبرا يزياست البته اگر قرار باشد حاصل پژوهش مقاله باشد و چ يختنيبودجه دور ر

 نمود.
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صبر و  يستيبا زين استگذارانيس يول ميه دفاع كنمسئل نياز ا ميتوان ينم مينكن تيهدا يعدالت اجتماع يرا در راستا قيكه تحق يزمان تا
 افتد. . ياتفاق م يزيكار با برنامه ر نيا ريتحمل داشته باشند ز

اضافه بخشي پروپوزال  يدر انتها يستي. با ميكن يشتريتوجه ب قيتحق جيبه استفاده از نتا قيتحق تيريدر مد يستيما با نكهيا گريد مسئله
 در كجا استفاده خواهد شد. قيتحق نيا جهينت نكهيشود و آن ا

كه از آن استفاده شده باشد و  ميرا تمام شده بدان قيتحق يو وقت ديايدر پروپوزال ب يستي) با Research utilization( قيتحق يريكار گ به
 .فتديدر دانشگاه ها اتفاق ب يستياست كه با يتحول نيهم سوم نيا

را بدانند  ازهايها و ن ليپتانس يستيهدفمند شوند . دانشگاه ها با قاتيتحق ديحساب شود با ينامر تفن كي يستينبا قيدانشگاه ها تحق در
 يها تيپژوهش هايشان را بر اساس اولو نيداشته باشند و محقق كي، برنامه استراتژ ازهايو ن ندهيها در حال و آ ليو با توجه به پتانس

دارد و قابل  يدرست يشده حجم نمونه خوب است و متدولوژ فيدرست تعركه  يهر پروژه ا نكهيانجام دهند. نه ا هشد فيتعر
 يبرا يبرنامه ا يستيدانشگاه با نينه؟ بنابرا اياهداف دانشگاه است  يدر راستا ايباشد كه آ نيا اريمع نياجراست ، مصوب گردد . اول

. آن وقت است كه دانشگاه كاشان پاسخ دينما ها حركت تياولو يو در راستا ديخود را مشخص نما يها تيكند ، اولو نيخود تدو
وجود دارد چه در  يـاريدهد. مسلما در شهر كاشان مشكالت بس يبخش بهداشت را م رانيمردم كاشان ، پاسخ صنعت شهر و پاسخ مد

 باشد. قيموضوعات تحق دتوانن يم نهـايو چه در جامعـه و همه ا تيـريو چه در مد ،يصنعت پزشك

 Evidence based decision making نيرا انجام دهد . بنابرا يمداخله ا يبدون شواهد علم يريمد چيه ميما اجازه نده نكهيا گريد نكته
چهار تا مسئله را  يستياست كه دانشگاه ها با نيمهم در بحث پژوهش ا اري. نكته بسفتديجا ب تيريفرهنگ در مد كيبه عنوان  يستيبا

 دانشگاه به وجود آورند . طيدر مح

و  ي. محقق، استفاده كننده از پژوهش ، بخش خصوصستين يكار درست مينداشته باش ياديز يشركا يقاتيمشاركت : اگر در كار تحق- 1
 شود. ليو تحل هيتجز يمسئله به درست كيدور هم جمع شوند تا  يستيبا يدولت

 ديتول نديدر فرا ياست اگر كس يعيكنند و طب تيلكمردم احساس ما نكهيا يبرا د،يكن قيبا مردم تحق ديبرو Ownership:  تيمالك- 2
 كند . يبر آن م تيكند احساس مالك تيفعال

كنار هم قرار  يو اجتماع ينيبال هيعلوم پا يدر پزشك يستياست و با يا دهيچي: امروزه مسائل توسعه در شهر ها مسائل پ تيجامع- 3
 . نديتا ابعاد مسائل را حل نما رنديبگ

ساده پژوهش مثل  يداد و قسمت ها نيبه محقق يستيمهم را با يزيآنال يباشد. تست ها يخواص نم يپژوهش برا نكهينكته آخر ا- 4
 كيو شر اريهمه  ميو اجازه ده ميكن يو سطح بند يطبقه بند ديداد كه انجام دهند. پژوهش را با اديرا به مردم  يفيتوص يپژوهش ها

 پژوهش و همكار آن باشند . 

خود را عوض نكنند به هدف دوم چشم انداز كه توسعه  يخود را عوض نكنند فرهنگ و برنامه ها يطيما نگاه مح يها در دانشگاه اگر
 يساختارها ديبا مياست كه در منطقه اول شو نيكه به مراتب مهمتر از ا ميهدف برس نيبه ا مي. اگر بخواهميرس يدانا محور است ، نم

 .ميآرام آرام تحول ده آن را يعلم يهامملكت و برنامه  يعلم

 در دانشگاه وجود دارد .  يياز دانشگاه شروع شود چون دانا ديمحور داشته باشد با يياگر مملكت بخواهد توسعه دانا ديترد بدون

ما  محور ، تحول الزم و سازماني در ييتوسعه دانا يدهد در راستا قيكنم خداوند به ما توف يهمه شما و دعا م يبرا يسالمت يآرزو با
  . ميبرس ياسالم يتا به اهداف مقدس جمهور افتدياتفاق ب
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  1386عناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در مهرماه سال  

  

شماره
  مجريان  عناوين طرح  طرح

  بررسي ارتباط شاخص دور كمر به دور باسن با بروز پره اكالمپسي  8629
  زهره سادات، حبوبه تائبيم

  معصومه عابدزاده، فرزانه صابري

8630  
هاي معمولي و مقايسه آن با اندازه گيري دوز پوستي بيماران در راديوگرافي 

  مقادير دوز مرجع در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  علي اكبر اصغرزادهدكتر 
  يب ا... مراديحب

8631  
بررسي اثر انجام برنامه ورزشي منظم در تغيير آگاهي و نگرش نسبت به 

  1386شهر كاشان در سال  3اهميت ورزش در مردان منطقه 
  ،فضل جالليسيدابوال

  فاطمه نوبخت، رضيه خلجيم

8632  
مقايسه اثراكسي توسين بولوس واكسي توسين انفوزيون در مرحله سوم زايمان 

  بر وضعيت هموديناميك مادر و سرانجام مرحله سوم زايمان

  فاطمه فروزان فرد دكتر
 زهره سادات، تر ليال حاتميدك

  مهندس سيد غالمعباس موسوي
  

 1386سال  آبان ماه قاتي مصوب در عناوين طرحهاي تحقي 

  

شماره
  مجريان  عناوين طرح  طرح

8633  
بررسي ارزش تشخيصي نسبت پروتئين به كراتينين نمونه هاي تصادفي 

  ساعته زنان باردار 24ادرار در مقايسه با پروتئين نمونه هاي ادرار 

  دكتر عليرضا سليماني
  دكترفاطمه فروزانفرد،

  علي اكبر رشيدي،  
  يوسف زاده، محسن رجاليمجتبي 

8634  
مقايسه تاثير دو تكنيك تجربي ايجاد ايسكمي موقت مغز بر روي نورونهاي 

 هيپوكامپ موش بالغ
  دكترمحمدعلي اطلسي، دكترهمايون نادريان

  % مشگك بر حالت اضطراب2بررسي تاثير داروي گياهي حاوي اسانس   8635
 دكتر عبدا.. اميدي، دكتر افشين احمدوند

  س حسين اكبري، دكتر رضا بخرديمهند

  عناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در
 1386سه ماهه سوم سال 

 محسن مهديزادهتهيه و تنظيم: 
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8636  
بررسي فراوني فرسودگي شغلي معلمان مدارس شهر كاشان و عوامل مرتبط 

  1386با آن درسال 
  ، دكتر حميدرضا صابري

  جواد ناصح، دكتر سيد عليرضا مروجي

8637  
 - 5بررسي مقايسه اي اثر بخشي فتوديناميك تراپي با استفاده از كرم 

  به تنهايي در چين و چروك دور چشم LEDبا نور آمينولوولنيك اسيد 
  ، دكتر مجيد دوامي

8638  
بررسي اپيد ميولوژيك تغذيه انحصاري با شير مادر و عوامل موثر بر آن در 

  1386شهر كاشان در سال 
، دكتر حميدرضا صابري، كترحسن الماسيد

  دكتر سيد عليرضا مروجي

  بررسي فعاليت هاي ضد ميكروبي اسانس و عصاره آويشن  8639
 ترانه پيمانه عابدي محتسب

 زهرا حاجي جعفري بيدگلي

  دكتر رضوان منيري
  

 1386سال  ماه  آذرعناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در  

 

شماره
  مجريان  عناوين طرح  طرح

8640  
مقايسه دو روش آرام بخشي وريدي در عمل جراحي كاتاراگت تحت 

  يحسي سطحيب

  ، دكتر محمدرضا فاضل
 دكترحسين بوجاري

 دكتر زهرا فرقاني، دكترداودآقادوست

  دكتر زريچهر وكيلي

8641  
بررسي اپيدميولوژيك حوادث ترافيكي منجر به مرگ در شهرستانهاي كاشان 

  "86لغايت مهرماه  85و آران و بيدگل فروردين 

  ، مصطفي رضائي
  اكرم واحدي

  دكتر عليرضا مفرح

8642  
بررسي ارتباط عوامل تغذيه اي و فردي با پوسيدگي اولين دندان مولر دائمي 

  در دانش آموزان مقطع ابتدايي
  ، كترعفت المعد

  دكترناهيد برزآبادي

8643  
بررسي كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان پستان در شهرستان كاشان 

  1386سال 

  ، معصومه حمزه اي
 زهرا راحمي

   ،دكترمجتبي صحت
 دكترعليرضا عبادي

  دكتر سيد احمد حسيني

8644  
تعيين اثرات تتراهيدروكانامينوئيد و دگزانابينول بر فاكتورهاي پيش التهابي و 

  )MSضد التهابي در مدل تجربي مولتيپل اسكلروزيس (
  دكتر محمدحسين اعرابي

  محمد اسماعيل شهاب الدين

8645  
روزمره زندگي سالمندي ساكن بررسي مقايسه اي عوامل مرتبط با فعاليت  

  شهر كاشان و خانه سالمندان

  ، ناهيد سرافراز
  ، محبوبه كفائي
 اعظم باقري
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Iran J Allergy Asthma 

Immunol. 2007 
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Razi E, 

Moosavi GA. 

 
The effect of positions on spirometric 
values in obese asthmatic patients 
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Pakistan Journal Of 
Biological Sciences 

  
Dehghani, R 

Miranzadeh, M. 
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Fauna Aquatic Insects In Sewage 
Maturation Ponds Of Kashan 

University Of Medical Science 2005 
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EMBASE 
Chemical 
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Scopus 

  
Acute Pain . 2007 , 9 , 

201‐205 

  
Masoudi Alavi , 
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Effectiveness of acupressure to reduce 

pain in intramuscular injections 
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Copernicus 

 

  
Iranian Journal Child 
Neurology , Nov 2007 

 
Talebian , A 

Momtazmanesh 
, N 

 
Febril seizure and anemia 
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ISI 
 

  
  

Pakistan Journal Of 
Biological Sciences 
11 (1 ) : 131 – 134 , 

2008 

  
Rabbani ,D 

Miranzadeh, M. 
B 

Ahmadi 
Motlagh , A 

 
Study for Determination of Industrial 
Water Corrosivity in Kashan Fajre 
Sepahan Galvanizing Mills During 

2005‐2006 Iran 
 

۵ 

Copernicus 
  

مجله علمي دانشگاه علوم 
 ، 14دوره  ،پزشكي بيرجند 

86تابستان  ،2شماره   

 غالمعلي حميدي
هجيهما منا  

 محمود سالمي زواره

بررسي پاسخ هاي رفتاري و الكتروفيزيولوژي در 
  در موش صحرايي نر بالغ SNIمدل درد نوروپاتي 

6 

Copernicus 
  

مجله دانشكده علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني 

،  2، شماره  4، دوره سبزوار 
95-102  

  ذات اهللا عاصمي
  محسن تقي زاده

صنعتي  ك نمونه غذايارزش پروتئيني ي مقايسه
كودك در موش  خانگيكودك با يك نمونه غذاي 

  صحرايي نر

7 

Copernicus 
 

پژوهشي فيض –فصلنامه علمي   

، 42يازدهم، شماره  ،دوره
  8613تابستان 

  بهرنگ علني
  نصرت ا...ضرغامي
  خليل انصارين
  سيد نعيم رفعتي
  عباس مهاجري

بررسي حساسيت و ويژگي نشان گرهاي تومور 
آنزيم تلومراز ، هورمون پاراتيروئيد ، آنتي ژن 

در  Cyfra21-1 ) و CEAكارسينوژن جنيني ( 
  تشخيص سرطان ريه

8 

ليست مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي و خارجي توسط            
  1386 اه سوم سالاعضاي هيات علمي درسه م

  زهره آذرباد تهيه و تنظيم:
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 رديف نام  ونام خانوادگي نام كنگره محل برگزاري نوع ارائه تاريخ برگزاري
28-31 Oct 

2007 
 الهه ميانه ساز JSAO ژاپن سخنراني

 ( دانشجوي پزشكي )
1 

10-13 Oct 
2007 

 7TH فرانسه پوستر
Congress of 
European 
Society of 

Gynecology 

 2 محبوبه كفايي

23-26 Oct 
2007 

 4TH تايلند پوستر
Congress of 

Asian 
Medical 

Education 
Association 

 3 منصور ديانتي

28-31 Oct 
2007 

 4 جعفر عسگري LINC 2007 عمان سخنراني

  
  
  
  
  
  

 1386سال  ماهه اول 9در HSRعملكرد شوراي 

 27 تعداد كل طرحهاي  وارده به شورا 
 9 تعداد  طرحهاي مصوب 

 2 شدهتعداد طرحهاي رد 
 16 تعداد طرحهاي در دست بررسي 

  همايش هاي اسامي اعضاي هيات علمي و دانشجويان شركت كننده در 
  1386خارج از كشور در سه ماهه سوم سال 

  زهره آذرباد تهيه و تنظيم:

  1386ماهه اول سال  9در  HSRعملكرد شوراي 
 

 تهيه و تنظيم: محمد حسين زيلوچي 
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 بخش سرپرستي و مديريت       
  

 بهره برداري از اتوماسيون بخش امانت كتابخانه هاي دانشكده بهداشت و پيراپزشكي و شهيد بهشتي  -
 پيگيري جهت راه اندازي هر چه سريعتر (اتوماسيون بخش امانت كتابخانه پرستاري) -
 رياست دانشگاه برگزاري جلسه كتابداران دانشگاه با حضور و سخنراني  -
 ميليون ريال از نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي  100شركت فعال و خريد بالغ بر  -
 شركت فعال در نمايشگاه هفته پژوهش (برگزاري مسابقه پژوهش) -
 هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب در هفته پژوهش  -
 به تدوين برنامه استراتژيك معاونت پژوهشي   تدوين برنامه استراتژيك كتابخانه مركزي و شركت در جلسات مربوط -
 برگزاري كارگاه آموزشي نشريات الكترونيك با همكاري شركت نسيم ايمان براي كارشناسان و اعضاء هيات علمي  -
 شركت در جلسات انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان  -
 همكاري در جهت برگزاري همايش طب سالمندي  -
 ب خارج از رده برگزاري نمايشگاه و فروش كت -
 اهداء كتب خارج از رده به مركز نگهداري كودكان بي سرپرست  -
 نظر خواهي از گروههاي آموزشي در مورد عناوين نشريات التين مورد نياز  -
 ميليون ريال كتب فارسي براي كليه كتابخانه ها  50خريد بالغ بر  -
  ر جلسه شوراي آموزشي دانشگاه ارائه طرح اصالحي جهت فرمهاي تسويه حساب دانشجويي با شركت د -

  

 بخش ثبت و سفارشات :  
  

 نظر سنجي و اخذ نياز گروههاي  آموزشي براي خريد از نمايشگاه كتاب  -
 جلد كتاب التين در پنجمين نمايشگاه كتب كاربردي دانشگاهي  23جلد كتا ب التبن و ثبت سفارش 103خريد  -
 ب التين جهت كتابخانه مركزي جلد كتا 48جلد كتاب فارسي و  356خريد و ثبت   -
جلد كتاب فارسي جهت واحدهاي تابعه به خصوص دانشكده هاي  1017جلد كتاب التين و خريد و ثبت  68خريد و ثبت  -

 پيراپزشكي و بهداشت  
 ثبت و ارسال كتب اهدائئ واحدهاي تابعه  -
 ور تسهيل در اتوماسيون آن واحد  همكاري با كتابخانه پرستاري جهت اصالح دفاتر ثبت و شماره ثبت كتب به منظ -

  

 بخش فهرستنويسي :  
  

  عنوان كتاب  فارسي  247فهرست نويسي بنيادي  -
 عنوان كتاب التين 53فهرست نويسي بنيادي  -
  عنوان كتاب تكراري  134اصالح اطالعات مربوط به  -
    فايل كارتهاي مربوط به كتب فهرست شده   -

  عملكرد كتابخانه مركزي دانشگاه در
 1386سه ماهه سوم سال

 ظيم: علي شعباني تهيه و تن
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 ورود اطالعات و آماده سازي   
  

 عنوان  300اطالعات كتب فارسي و التين  ورود -
 جلد  802آماده سازي كتب فارسي و التين كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه -
 نفر  503پرينت كارت اعضاء  -
 عنوان  134پرينت كارتهاي تكراري براي كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  -
 د اطالعات راهنمايي و همكاري باكاركنان كتابخانه پرستاري جهت ورو -
 فايل كارتهاي شلف كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  -

  
  
  
  
  
  
  

 بخش امانت ومرجع  
   

 جلد  2279امانت كتب التين ، جلد  18686امانت كتب فارسي  -
 جلد  2229ين تبازگشت كتب ال، جلد 18373بازگشت كتب فارسي  -
 نفر170تسويه حساب دانشجويان  -
  عدد در داخل كتب  2500مغناطيسي  نصب برچسب دزدگير -

  
  
  
  

 پايگاه عرضه اطالعات و پذيرش    
  

 نفر همراه با صدور كارت  520پذيرش عضو از گروههاي مختلف  -
 نفر مراجعه كننده   10410سرويس دهي به  -
 به دانشجويان  جهت استفاده از اينترنت   Accountمورد  389واگذاري  -
 Daneshyarهماهنگي جهت برگزاري و ثبت نام دوره آموزشي  -

  

  
  
  
  
  
 

 ها :   CDبخش پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي و  
  

 پايان نامه  و طرح تحقيقاتي   20ثبت و نمايه سازي و ورود اطالعات و آماده سازي  -
 سي دي فارسي و التين   93ثبت و فهرستنويسي و ورود اطالعات و آماده سازي  -
 رسال به بخش امانت عنوان كتب فارسي و التين قبل از ا 183چك كردن  -
 كارت عضويت   159آماده سازي  -

  

  

 نشريات  
 

 نسخه از مجالت التين  300دريافت و آماده سازي و ورود اطالعات  -
 ميليون ريال  5/3عنوان مجله فارسي به مبلغ  50سفارش و اشتراك  -
 عنوان مجلي فارسي جهت استفاده  150دريافت و آماده ساري  -
 از نشريات فارسي و التين به مراجعان  سرويس دهي جهت استفاده  -
 سرويس دهي جهت استفاده از طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها  -
 ارسال مجالت به واحدهاي تابعه  -
 وجين مجالت ارسالي از روابط عمومي و ارسال موارد قابل استفاده  -
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  عملكرد اجرايي:  
 معرفي پژوهشگران برگزيده دانشجويي خانم ها شيما آقاحسيني و الهه ميانه ساز و آقاي ايمان غفار پسند در هفته پژوهش. - 1

شركت سرپرست و دبير كميته تحقيقات خانم دكتر نگين مسعودي علوي و ايمان غفارپسند در كارگاه تعيين الويت هاي  - 2
 در دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1386آبان ماه  10و  9در تاريخ   پژوهشي 

 ارائه برنامه استراتژيك كميته تحقيقات دانشجويي - 3

  6/9/86برگزاري انتخابات شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي در تاريخ  - 4
 ين نمودند.داوطلب اعضاي شوراي مركزي كميته تحقيقات را تعي 18دانشجو از ميان  439در اين تاريخ  -

برگزيدگان عبارتند از: مهسا سلطاني(پزشكي)، زهرا صادقي (پرستاري)، مانلي دروديان(پزشكي)، سينا پاكزاد(پزشكي)،  -
 احمد قاسمي (كارشناسي ارشد ميكروب شناسي)، زهرا نصيري رضي (بهداشت محيط)، محمد حسين صفاري (پزشكي)

  طرح هاي تحقيقاتي تصويب شده:  
 حت كدگذاري و عوامل مرتبط با آن در پرونده هاي باليني بيمارستان هاي آموزشي شهرستان كاشانبررسي ميزان ص - 1

  همكاران اصلي: زهره نساج، مريم كشاورز
 1386شهرستان كاشان از اقدامات احياي قلبي، ريوي پايه در سال  3بررسي ميزان آگاهي افراد منطقه  - 2

  همكاران اصلي: عليرضا نوبخت
 ساعته زنان باردار 24يصي نسبت پروتئين به كراتينين نمونه هاي تصادفي ادرار در مقايسه با نمونه هاي ادرار بررسي ارزش تشخ -3

  مجريان: مجتبي يوسف زاده، محسن رجالي
 1386بررسي اپيدميولوژيك تغذيه اي انحصاري با شير مادر و عوامل موثر بر آن در شهر كاشان در سال  - 4

  ديهمكار اصلي: سميرا نصير هرن
 بررسي ساختار و فعاليت كميته هاي بيمارستاني در بيمارستان هاي شهر كاشان - 5

  همكار اصلي: سميه حبيبي، محمود دياني
در درمان چين و چروك  LEDآمينو لووليك اسيد با نور - 5بررسي مقايسه اي اثر بخشي فتوديناميك تراپي با استفاده از كرم  - 6

 دور چشم

  همكار اصلي: حامد عطاردي

  مقاالت چاپ شده مجالت معتبر:  
  

  كميته تحقيقات دانشجويي در عملكرد
 1386سه ماهه سوم سال

 تر نگين مسعودي علويتهيه و تنظيم: دك

13 
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. دوره 1386جوانمردي ، نقوي راوندي، ميانه ساز الهه (دانشجو). معرفي يك مورد جالب پوليپوز معده. نشريه جراحي ايران  - 1
 . 128-132، ص 1شماره  15

2. Hajbagheri M, Aghahoseini SH  (Student). The evalua on of disability and  its  related 
factors  among the elderly popula on in kashan, Iran. BMC Public Health 2007, 7(261): 1‐

5 
 

  مقاالت ارائه شده در كنگره ها:  
  

 تعيين تاثير فيم هاي ناشي از عمليات جوشكاري بر ظرفيت هاي تنفسي كارگران كارخانه مهرپرور تهران. - 1

  (سخنراني) رسول توكلي
آبان ماه  23- 22ي دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شاهرود، ششمين سمينار دانشجوي

1386  
 بررسي اختالالت بينايي و شنوايي منجر به بستري در سالمندان كاشان - 2

  (پوستر) سلمان پرآور، زهرا صادقي
  1386آبان ماه  1- 3 كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان،

 بررسي كيفيت مراقبت از سالمند داراي كاتيتر ادراري درجا در بيمارستان هاي منتخب كاشان - 3

  (سخنراني) محمد آقاجانيدكتر محسن اديب حاج باقري، 
  1386آبان ماه  1- 3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

 بررسي ميزان ناتواني در سالمندان شهر كاشان - 4

  (سخنراني) شيما آقاحسينيدكتر محسن اديب حاج باقري، 
  1386آبان ماه  1- 3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

 1385هرستان كاشان سال بررسي كيفيت خواب در بيماران سالمند بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي ش - 5

  (سخنراني)معصومه سليميان فاطمه سادات ايزدي، دكتر محسن اديب حاج باقري، محمدرضا افاضل، 
  1386آبان ماه  1- 3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

  1385ش و پرورش شهر اصفهان وضعيت شادابي سالمندان مراجعه كننده به كانون بازنشستگي آموز - 6
  حسين طاهريان (پوستر)

  1386آبان ماه  1- 3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 
 بررسي فراواني بيماري هاي رواني منجر به بستري سالمندان كاشان - 7

  زهرا صادقي، سلمان پرآور (پوستر)
  1386آبان ماه  1- 3نشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، كنگره سراسري سالمندي، دا

  
 بررسي علل بستري سالمندان در بيمارستان بهشتي كاشان - 8
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   1386پژوهشگران برتر دانشجويي سال 
  به مناسبت هفته پژوهش

  پوستر)زهرا صادقي (ناهيد سرافراز، اعظم باقري، 
  1386آبان ماه  1- 3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

 ررسي ميزان آگاهي زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان در مورد پوكي استخوانب - 9

  (پوستر)  فاطمه بازرگاني پورمعصومه عابدزاده، 
  1386آبان ماه  1- 3كنگره سراسري سالمندي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كاشان، 

10. Survey on the effect of ultra filtration increase on middle molecules clearance in low flux 
hemodialysis 
Elahe Mianehsaz. JFAO & IFAO 28‐30 October 2007. Osaka, Japan 2007 
11. A study on impulsivity and choice between delayed reinforces in T‐maze.  
Hamed Yazdanpanah. Neuro 2007, Yokohama, Japan. 

  كارگاه آموزشي:  
 1386آذرماه  28الي  19تاريخ  Windows XPمباني  - 1

 
  
  
  
  
  
  

  
  

  ، دانشجوي پزشكيشيما آقاحسيني •
  الهه ميانه ساز، دانشجوي پزشكي •
 ايمان غفارپسند، دانشجوي پزشكي •

  
    

  
  محل جديد كميته تحقيقات دانشجويي:

  شكده پزشكي، طبقه اولدان •
  584داخلي:  5550021-25تلفن:  •
 src@kaums.ac.irآدرس پست الكترونيكي: •
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  نوع اثر  نام اثر  مراحل انجام كار ( اثر)  
  

  نام نويسندگان

  زهره سادات، معصومه عابدزاده  ترجمه  ايدز در حاملگي و زايمان -1  كتب چاپ شده  1

  
2  

  كتب كارشناسي شده
  ترجمه  بلوغ در دختران نوجوان -1

  معصومه عابدزاده، كتايون وكيليان
  اعظم باقري

  دكتر آقادوست  تاليف  پزشكي بيماريهاي شايع در چشم -2

3  
كتب در دست 

  كارشناسي 

 مراقبت هاي دوران بارداري -1

 روشهاي پيشگيري از بارداري -2

 جمعيت شناسي و تنظيم خانواده -3

 رهنمودهاي تلفني در طب كودكان -4

 راهكارهاي اساسي در مراقبت از تروما -5

 آناتومي سر و گردن -6

 فيزيولوژي تنفس -7

 تست هاي عملكرد ريه -8

 تاليف

 تاليف

  تاليف
 تاليف

 ترجمه

  تاليف
  ترجمه
  ترجمه

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

يف
رد

  
  

  نام كارگاه
  

  تاريخ برگزاري
  

  مكان برگزاري
  

  فراگيران

روز
به 

ت 
مد

  

ت 
شرك

ت 
فرا

اد ن
عد

ت
نده

كن
  

  سالن اجتماعات   10/8/1386  سومين كارگاه آشنائي با فن ترجمه  1
  دانشگاه

دانشجويان فعال 
  كميته تحقيقات

  نفر 27  روز 1

  سالن اجتماعات   17/8/1386  چهارمين كارگاه آشنائي با فن ترجمه 2
  دانشگاه

اعضاي هيات علمي 
 و كارشناسان

  نفر 27  روز 1

دومين كارگاه نحوه ارسال مقاله به مجالت   3
 علمي معتبر

سالن اجتماعات   7/9/1386
  دانشگاه

  نفر 32  روز 1 اعضاي هيات علمي

  نفر 21  روز 1 اعضاي هيات علمي  سالن اجتماعات   21/9/1386  ژوهشدومين كارگاه كدهاي اخالقي در پ  4

  ميته تاليف و ترجمه دانشگاه از ابتداي عملكرد ك
  تا پايان آذرماه سالجاري86سال

  تقي افضليتهيه و تنظيم: 

  86عناوين كارگاه هاي برگزار شده در سه ماهه سوم سال 
 تهيه و تنظيم: تقي افضلي 
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  در اداره آمار هموجود در بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه و ورود آن به نرم افزار مر بوط ADS9از برنامه  Back upتهيه  .1
  به وزارت متبوع hospimp(پذيرش بيماران بستري)از طريق نرم افزار ADS9ارسال اطالعات برنامه  .2
  ارسال به وزارت متبوع جهت 86 سوم) سه ماهه 201 -2(فرم  مراجعين ) و 102 -1اليت بيمارستاني ( فرمجمع آوري فرمهاي فع و پيگيري .3
  از نرم افزار طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه و ارسال به وزارت متبوع  back upنظارت و تهيه  .4
در بيدگل و آران  ) درمانگاههاي شهرستان كاشان و201-4) و نمونه اي(فرم201-3پيگيري، جمع آوري و تهيه سرجمع فرمهاي بيماريهاي كامل(فرم .5

  ارسال به وزارت متبوع جهت ICD-10بر اساس كدهاي ثبت شده دركتاب  86سال  سوم سه ماهه
)مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي كاشان و آران و 102-2/2) و نمونه اي (فرم102-1/1پيگيري، جمع آوري فرمهاي بيماريهاي كامل(فرم .6

  ارسال به وزارت متبوعجهت  سومسه ماهه در  بيدگل
  ارسال به وزارت متبوع جهت IHAپيگيري، جمع آوري و ثبت فرمهاي اطالعات بيمارستاني در نرم افزار  .7
  وعارسال به وزارت متب جهت بيدگل به نرم افزار مربوطه  )شهرستان كاشان وآران و112مراجعين سرپايي (فرم  هايپيگيري و ورود اطالعات فرم .8
 1386-1387تهيه پوستر آماري مربوط به دانشجويان پذيرفته شدة دانشگاه در سال تحصيلي  .9

 1385تا سال1369تهيه پوستر آماري مربوط به نمودار طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه از سال  .10
 1386و1385ي تهيه پوستر آماري مربوط به شاخصهاي درماني بيمارستانهاي كاشان و آران وبيدگل در شش ماهه اول سالها .11
وتكميل بانك اطالعات آن در وب سايت  1385و1384پيگيري ،جمع آوري وتكميل فرمهاي آماري شوراي عالي انقالب  فرهنگي مربوط به سالهاي  .12

 اين شورا 
  تكميل فرمهاي آمارهاي مربوط به طرح آمارگيري از كارگاههاي داراي فعاليت تحقيق وتوسعه ارسالي از استانداري اصفهان .13
  به اداره آمارغذا و دارو و ارسال  معاونت و بهداشتي و آشاميدني از  آرايشي، گيري جهت دريافت آمار نظارت بر مواد غذاييپي .14
   همكاري با دفتر آموزش مداوم جهت برگزاري كنگره سالمندي .15
 مدارك پزشكي در مقطع كارداني و كارشناسي در عرصه كارآموزي در اداره آمار  آموزش دانشجويان رشته .16
 تهيه نمودارها، پمفلت وگزارش عملكرد ادارة آمار جهت برگزاري مراسم بزرگداشت هفته پژوهش .17
داشتي ودرماني،ضريب اشغال تكميل فرمهاي آماري مربوط به فضاي آموزشي وكمك آموزشي دانشگاه،اطالعات مربوط به بيمارستانها ،واحدهاي به .18

 برنامه اي تخت وتعداد نيروي انساني واحدهاي تابعه دانشگاه جهت ارسال به مديريت تشكيالت آموزش وبودجه 
 

 1386سالسومسه ماهه دراداره آمارعملكرد 
 حميد رضا گيالسيتهيه و تنظيم:

 85نشريه آماري واحدهاي پرتونگاري  شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل در سال  •
 85ي شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل در سال نشريه آماري واحدهاي توانبخش •
 85نشريه آماري داروخانه هاي شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل در سال  •
 85نشريه آماري مراكز بهداشتي درماني  شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل در سال  •
 85نشريه آماري آزمايشگاههاي شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل در سال  •
 86ريه آماري پرسنل هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال نش •
 84نشريه آماري تسهيالت بهداشتي و درماني شهرستان كاشان و آران و بيدگل در سال  •
 81-85نشريه آماري آمار شاخصهاي آماري سه ماهه اول سالهاي  •
 السمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان نشريه آماري اطالعات و آمار آسيب ديدگان ناشي از حوادث خانگي و تا •
 84نشريه آماري بيماريهاي كامل و نمونه اي مراكز بهداشتي درماني كاشان و آران و بيدگل سال  •
 84كاشان سال  يمددكار يواحدها يتهاينشريه آماري فعال •
 85شش ماه اول سال  دگليكاشان و آران و ب يدرمان يمراكز بهداشت ييسرپا نينشريه آماري مراجع •
  1385و پزشكان دانشگاه در ساليعلماتيهياعضاينشريه آماري پرسنل •

نشريات آماري ليست 
موجود در وب سايت 
 اداره آمار دانشگاه
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براي مجله كه از موسسه تحقيق و توسعه پژوهشگران سالمت خريداري شده  Manuscript Onlineتمديد قرارداد جهت ادامه كار با نرم افزار  -1

  بود.
  ).1386(زمستان  44) و ارسال آن و آماده سازي شماره 1386(بهار و تابستان و پاييز  43و  42و  41چاپ شماره  -2
مقاله بر اساس نظرات كارشناسان و  داوران مجله به علت نداشتن فرمت مجله و يا اشكاالت  135كه از اين تعداد،  86له در سال مقا 283وصول  -3

 اساسي علمي و محتوايي به نويسندگان عودت داده شده و بقيه مقاالت در روند چاپ قرار گرفته است.
  جلسه در سال جاري جهت بررسي مقاالت. 36ريه به تعداد تشكيل جلسات هفتگي كميته كارشناسي علمي هيأت تحري -4
 شركت در جلسات معاونت تحقيقات و فناوري جهت ارتقاء كيفيت انتشار الكترونيكي مجالت علمي ـ پژوهشي و نمايه شدن نشريات در نمايه نامه -5

  هاي بين المللي و تاكيد بر ارتقاء مجله. 
 .Index Copernicusسايت ادامه نمايه نمودن مقاالت مجله در  -6
(بانك  Magiran(پژوهشگران سالمت)،  Iran Medex(اطالعات علمي جهاد دانشگاهي)  SIDارسال و درج كامل مقاالت در سايتهاي  -7

  اطالعات نشريات كشور).
------------------------------------------------------------------------------  

  1386دفتر مجله در سال  يانيپاجدول فعاليتهاي 

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

مقاالت ارسالي جهت انجام 
  جمع كل  اصالحات

دانشگاه
  كاشان

ساير 
  دانشگاه ها

دانشگاه
  كاشان

ساير
  دانشگاه ها

دانشگاه
  كاشان

ساير
  دانشگاه ها

دانشگاه 
  كاشان

ساير
  اه هادانشگ

دانشگاه 
  كاشان

ساير 
  دانشگاه ها

18 17  60 75 32 30 20  31 130  153  
35  135 62 51  283  

  
  ) فصلنامه علمي پژوهشي فيض 86( پاييز  43عناوين مقاالت چاپ شده در شماره  

  86عملكرد دفتر مجله فيض در سال 

      يهيپوكامپ موش صحراي CA1ناحيه  يدر نورون ها LTPاثر متقابل محروميت از نور و مالتونين بر القاي  

 سرم و قابليت اكسيدپذيري آنها در بيماران مبتال به فشار خون باال      يدهايپيارتباط بين غلظت ل 

      1383ـ1384در كاشان،  يمغز فيخف يضربه ها ي نهيبروز و هز زانيم يبررس 

 نر بالغ      يبر كوليت اولسراتيو در موش صحراي Eو  A يو ويتامين ها ياز روغن ماه يغن يرژيم غذاي يبررسي اثر درمان 

 بررسي ارتباط بين عوامل خطرساز ايسكمي قلب با تنگي تنه اصلي شريان كرونر چپ      

      BALB/cحاصل از ليشمانيا ماژور در موش  ي) بر زخم هاArtemisia sieberiبررسي تاثير اسانس گياه درمنه ( 

      1383بررسي ميزان و علل تاخير در مراجعه بيماران مبتال به انفاركتوس ميو كارد حاد قلب به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان  

 موش صحرايي نر      هضيبافت ب راتيي، تستوسترون و تغFSH ،LHغلظت  يبر رو نيزيريست يدارو ريتاث 

 بادي تك دودماني      از مايع فوليكولي انسان با استفاده از آنتي Inhibinتخليص  

      ييموش صحرا لئوميبرگ كرفس در ا يالكل يعصاره آب يمطالعه اثر ضد انقباض 

  يتحت تشنج درمان مارانيدت تشنج در بو طول م ژنياز اكس يانيشر نيبر اشباع هموگلوب يبا ماسك معمول يماسك حنجره ا ريتاث سهيمقا 
 -- ------- ----- ------- ----- ------- ----- ------- ----- -------  

http://www.kaums.ac.ir/magazine 
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  ISPعملكرد واحد شبكه و  

بيمارستان شهيد بهشتي، سـاختمان جديـد معاونـت پژوهشـي،      LANبيمارستان متيني، شبكه  LANنظارت بر اجراي شبكه  
 شبكه ساختمان جديد معاونت آموزشي

 نظارت بر اجراي فيبر نوري دانشكده بهداشت و بيمارستان شهيد بهشتي  

 هداشت قديمدانشكده ب LANراه اندازي  

 برقراري ارتباط بيمارستان اخوان و ستاد مركزي دانشگاه 

 شبكه ستاد مركزي دانشگاهاصالح طرح  

  اجراي ارتباط بي سيم زايشگاه شبيه خواني و معاونت درمان  
 جهت ثبت نام دانشجويان جديدالورود LANراه اندازي موقت شبكه  

  آموزش و نصب برنامه آزمايشگاه  
 در خصوص سخت افزارهاي مورد نياز دانشكده پرستاري بررسي و كارشناسي 

 HISتهيه و تدوين انتظارات عملكردي واحدهاي مختلف بيمارستان شهيد بهشتي جهت بررسي نرم افزار  

 تهيه قرارداد نرم افزار انبار و اموال و نرم افزار آزمايشگاه 

 مركزي LANبرقراري ارتباط مجموعه استخر دانشگاه با  

 خصوصي گزينش دانشگاه،   LANاجراي شبكه  

 ياب دانشگاه و انتخاب برترين نرم افزارهاي ضدويروس و تهيه پيش نويش قرارداد مربوطهبررسي وضعيت ويروس 

 انتخاب سخت افزار مناسب جهت سرور معاونت غذا و دارو 

 نرم افزار دانش آموزان ممتاز دانشگاه، كارشناسي  

 د بهشتيافزايش نود در بيمارستان اخوان و شهي 

  جهت برگزاري مناقصه ITتعيين مشخصات فني كامپيوتر، پرينتر و اسكنرهاي مصوب كميته  
 دانشكده پزشكي LANسايت مسكوني، شبكه  LANتهيه و استخراج مستندات شبكه بي سيم دانشگاه، شبكه  

 فيبر نوري مخابراتاجراي پيگيري  

 برطرف نمودن اشكال ارتباط انبار مركزي دانشگاه 

  ،اتوماسيون اداريد از وزارت ارشاد اصفهان جهت ارزيابي نرم افزار بازدي 

  HISبازديد از بيمارستان اميرالمومنين سمنان و بيمارستان رسول اكرم تهران جهت بررسي نرم افزار  

  عملكرد مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه در 
  1386سه ماهه سوم سال 

 مهران ظرافتي، عليرضا يزداني، مريم يزداني، مرتضي غالمي، مرتضي ناديتهيه و تنظيم:
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  نفر 7جهت  Dial upايجاد اكانت جديد  
  نفر 1033جهت  LANايجاد اكانت جديد  
  نفر 4جديد جهت  IPايجاد  
  نفر 10ايميل جديد جهت تعريف  
  تغيير ساعات كار اينترنت كليه كارمندان، مديران و سرپرستان 
  نفر  144افزايش دسترسي مديران و نمايندگان وب سايت به تعداد  
  التحصيلقطع اكانت دانشجويان و دستياران فارغ 
 Dial upسايت مسكوني و   LANمورد شارژ  53  

  

  واحد سخت افزارعملكرد  

  امور نرم افزاري اعم از نصب ويندوز ، برنامه هاي كاربردي ، تنظيمات شبكه و ويروس يابي سري 126  
  سري امور سخت افزاري و تعويض قطعات 111 
  سري امور شبكه اي  102 
  سري سوكت زدن كابل  44 
 مورد دفعاتي كه به صورت حضوري امور نرم افزاري و سخت افزاري يا شبكه اي انجام گرفته است 89 

 

 واحد نرم افزارعملكرد  

، دفتر آمار و جمعيتـي شـبكه   HL7استاندارد   ، دفتر مشاوره، اتوماسيون اداري،HISويژگي نرم افزارهاي  بررسي و كارشناسي  
بهداشت آران و بيدگل، برنامه تايمكس تحت ويندوز بيمارستان متيني، نرم افزار شناسنامه طرح هاي تحقيقاتي دفتر نظـارت و  

طرحهاي تحقيقاتي، مشخصات نرم افزارهاي كنترل ورود و خروج كاركنان، نرم افزار ديدگاه شركت جـارگون، نـرم   ارزشيابي 
 نرم افزار سامانه مديريت آزمون و نرم افزار دانش آموزان ممتاز دانشگاه افزار پژوهشيار،

 بررسي كارآمدي برنامه تحت وب شناسنامه رايانه ها 

 اي مطرح در زمينه اتوماسيون اداريبررسي و كارشناسي نرم افزاره 

 نت در اينترنتبررسي شرايط قراردادهاي راه اندازي كافي 

جهت گزارش مشخصات سـخت افزارهـا و نـرم     Deepfreezeو  Everest Home Editionبررسي عملكرد برنامه هاي  
 افزارهاي كامپيوترها

 مورد تعميرات نرم افزاري 148 

نـرم افـزار     شركت سـايار (ميكروافـزار قشـم)،    HISنرم افزار  شركت طراحان بوعلي،  HISحضور در جلسه دموي نرم افزار  
HIS  شركت راياوران، نرم افزارHIS ،سيستم   پيوند داده هاPacs        ،شـركت صـفر و يـك ، اتوماسـيون اداري شـركت يكـان

 جلسه آموزشي برنامه انبار و اموال
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  عملكرد وب سايت دانشگاه  

  نفر )  274وطه به مشخصات معاونت بهداشتي در وب سايت كاركنان دانشگاه (  ورود اطالعات مرب 
  نفر )  40ورود اطالعات مربوطه به مشخصات بيمارستان نقوي در وب سايت كاركنان دانشگاه (   
  بروز رساني اطالعات وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه 
  تر كارآفريني دانشگاه و كتابخانه مركزي دانشگاهآموزش نمايندگان وب سايت واحدهاي دفتر نهاد رهبري و دف 
  آموزش نمايندگان وب سايت معاونت پشتيباني دانشگاه   
  طراحي و پياده سازي صفحات وب سايت مديريت امور اداري دانشگاه 
  طراحي و پياده سازي صفحات وب سايت مديريت تشكيالت و بودجه  
   الي دانشگاهامور مصفحات وب سايت تعريف لينكها و كتگوريهاي  
  صفحات وب سايت دفتر فني دانشگاه تعريف لينكها و كتگوريهاي 
  طراحي و پياده سازي وب سايت مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه 
  طراحي و پياده سازي وب سايت گروه آموزشي عفوني  
  طراحي و پياده سازي وب سايت كتابخانه مركزي دانشگاه 
  وط به كنگره سالمنديورود اطالعات ( اساليد و عكس ) مرب 
  ورود اطالعات ( اساليد و عكس ) مربوط به كارگاه بازاريابي اجتماعي 
 )  86، تابستان 14تهيه و تنظيم مجله پژوهش ( شماره  

  طراحي پوستر مربوط به هفته پژوهش 

  ساير   

 اي نت و تعميرات رايانهتنظيم پيش نويس شرايط مزايده و واگذاري كافي 

 قرارداد نرم افزار آنتي ويروس تنظيم پيش نويس 

 تنظيم فرم مشخصات دانشگاه جهت اتصال به فيبر نوري 

 2/7/86لغايت  1/1/86از تاريخ  ITتنظيم فرم ليست مراكز متقاضي رايانه مورد تأئيد كميته  
 اكنين مجتمع مسكوني دانشگاه  تنظيم نامه استفاده از خدمات اينترنت ، رعايت نكات فني و ايجاد امنيت در شبكه و ارسال براي كليه س 

و محاسبه درآمد  31/6/86لغايت  1/1/86از تاريخ  Dial upتهيه و تنظيم گزارش كسر هزينه شارژ اينترنت سايت مسكوني و  
 حاصله آن جهت ارسال به معاونت پشتيباني  

 اري هانفر و تنظيم نامه جهت ارسال به حسابد 29حسابرسي و ارسال فرم هاي شارژ اينترنت براي  

جلسه كارگروه آمـار، پـژوهش و    2نامه جهت ارسال به واحدهاي مختلف ، برگزاري  82و تنظيم  ITجلسه كميته  7برگزاري  
نامه جهت دعوت اعضاء كارگروه به جلسه، برگزاري جلسه زيرگروه تخصصي پورتال شهرسـتان،   70آوري تنظيم و ارسال فن

 آوري  برگزاري شاخص هاي ارزيابي خرد علم و فن

 نامه اداري به واحدهاي مختلف دانشگاه  134تايپ و ارسال  

 كنفرانس، همايش، برنامه مدون و خبر در صفحه اول وب سايت دانشگاه و وب سايت معاونت پژوهشي 59اطالع رساني  

  پيگيري نامه هاي دريافتي و ارسالي به واحد فن آوري اطالعات و انجام امور بايگاني و دبيرخانه     
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به منظور اطالع رساني مسائل آموزشي دانشگاه، آيين نامه ها و قوانين  85وب سايت معاونت آموزشي دانشگاه در سال 
مربوطه  به صورت دايناميك طراحي و پياده سازي گرديد. اداره كل آموزش، دفتر آموزش مداوم، مركز توسعه آموزش 

و بانك اطالعات اعضاي هيات علمي از مجموعه هاي تابعه اين معاونت مي باشند كه هم پزشكي، اداره تحصيالت تكميلي 
اكنون در وب سايت معاونت آموزشي داراي صفحه بوده و اطالعات خود را در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع در اختيار 

  مراجعه كنندگان خود قرار داده اند. 
  

  نكهاي زير بوده و اطالعات ذيل از طريق اين وب سايت اطالع رساني مي گردد:وب سايت معاونت آموزشي دانشگاه داراي لي
 مراه رزومه كاري )ه ( شامل معرفي معاون آموزشي دانشگاه به معرفي معاونت -1

اداره نقل و انتقاالت، اداره ثبت و انتخاب واحد، اداره فارغ التحصيلي، اداره معرفي مدير يت، ( اداره كل آموزش دانشگاه -2
 رماتيك، شوراها و كميته ها، آيين نامه هاي آموزشي )انفو

 ( اعضاي شوراء و مصوبات شوراء ) شوراي آموزشي دانشگاه -3

( معرفي مديريت، آيين نامه ها، ثبت نام، واحد امتحانات دستياري، دانش آموختگان، شوراها و  مديريت تحصيالت تكميلي -4
 شوراها )

 شرح وظايف، كميته ها، كارگاه ها)( معرفي مركز،  مركز توسعه آموزش پزشكي -5

( درباره دفتر، قوانين و مقررات، اطالعيه برنامه هاي ساالنه، اطالعات مربوط به شوراي آموزش  آموزش مداوم دانشگاه -6
 مداوم دانشگاه، تقويم برنامه هاي آموزش مداوم، مقاالت پذيرفته شده در همايش ها)

 م هاي جمع آوري اطالعات، دستورالعمل معادل سازي فعاليتها و گزارشها )(معرفي، فر بانك اطالعات اعضاي هيات علمي -7

  جداول آماري -8
اطالعات آماري دانشجويان پذيرفته شده ، شاغل به تحصيل وفارغ التحصيل به تفكيك دانشكده  

 86/85درسالتحصيلي 
ول سالتحصيلي آمار دانش آموختگان رشته هاي بهداشت وپيراپزشكي از بدو تاسيس تاپايان نيسمال ا 

86/85 
 ليست اسامي رشته هاي تحصيلي موجود در دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
 رتبه بندي دانشگاه 
 گروه هاي آموزشي دانشگاه 
تاسال 1365آمار تعداد پذيرفته شدگان ودانش آموختگان دانشكده پزشكي وپرستاري ومامايي از سال  

1382  
 1386ي وكارشناسي ارشد از بدو تاسيس تا سال آمار دانشجويان ودستياران دررشته هاي تخصص 

  معرفي وب سايت معاونت آموزشي دانشگاه
http://edu.kaums.ac.ir 

  هاشميه قالب تراشتهيه و تنظيم: 
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 87/86تحصيلي  آمار  دانشجويان پذيرفته شده در سال 
 87/86آمار دانشجويان شاهد وايثارگر درسال تحصيلي  
 86/85تحصيلي  ليست اسامي دانشجويان برترممتاز علمي (نفراول) درسال 
 86/85يلي تحص ليست اسامي دانشجويان ممتازعلمي ( نفرات دوم) در سال 
 86/85تحصيلي  ليست اسامي دانشجويان ممتاز علمي (نفرات سوم )در سال 
  87/86تحصيلي  نمودارهاي آماري دانشجويان پذيرفته شده در سال 
 86/85توزيع فراواني دانشجويان شاغل به تحصيل در سال  
 87/86تحصيلي  تقويم دانشگاهي سال 
 87/86تحصيلي  در سال نمودار هاي آماري دانشجويان شاغل به تحصيل 

 
 فرم هاي آموزشي -9

o  فرم تغييررشته توام با انتقال 
o فرم درخواست انتقالي 
o فرم درخواست مهمان 
o فرم تائيد گواهي استعالجي 
o فرم تسويه حساب 
o فرم درخواست مرخصي 
o مدارك الزم براي ثبت نام در بدو ورود به دانشگاه 
o فرم گواهي اشتغال به تحصيل 
o فرم معادل سازي نمرات 

 
 اطالعات مربوط به اعضاي هيات علمي شامل -10

o  1386آئين نامه اجرايي پرداخت حق محروميت از مطب اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 
o   1385آمار اعضاي هيئت علمي به تفكيك دانشكده درسال 
o  مجموعه قوانين ومقررات استخدامي ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
o 86ات علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال آمار پرسنل هي    
o  86نمودار تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه در سال   
o آئين نامه اساتيد راهنما 
o 1386بازنگري سال  -پژوهشي واجرايي اعضاي هيئت علمي  -دستورالعمل معادل سازي فعاليتهاي آموزشي 
o 86ر سالنمودارهاي آماري تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه د 

 
 دايره امتحانات  - 11

o  87/86برنامه امتحانات دانشكده بهداشت در نيسمال اول سالتحصيلي  
o  87/86برنامه امتحانات دانشكده پيراپزشكي در نيسمال اول سالتحصيلي   
o  برنامه امتحانات كارآموزي درعرصه دانشجويان كارداني وكارشناسي مدارك پزشكي در نيمسال اول سالتحصيلي

87/86  
o  87/86برنامه امتحانات دانشكده پرستاري مامايي در نيمسال اول سالتحصيلي 
o  87/86برنامه امتحانات دانشكده پزشكي در نيسمال اول سالتحصيلي   
o  1/11/86به 24/10/86اطالعيه معاونت آموزشي درخصوص موكول شدن امتحانات پايان ترم از 
o 87/86حانات پايان ترم نيسمال اول سالتحصيلي اطالعيه مهم معاونت آموزشي دانشگاه در خصوص امت ht
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o كميته امتحانات دستياري تحصيالت تكميلي دانشگاه 
o آئين نامه امتحانات دستياري 
o آئين نامه تقلب وتخلف در آزمونهاي دستياري 
o آئين نامه تخلفات امتحاني در كميته انضباطي دانشگاه 

 

 ها و برنامه هاي مدون دانشگاهاطالع رساني به روز  اطالعيه ها، سمينارها، همايش  -12

 برنامه استراتژيك معاونت آموزشي دانشگاه -13

( شامل اطالعات مربوط به نام و نام خانوادگي، نام پدر، آخرين  مشخصات كليه كاركنان معاونت آموزشي دانشگاه  -14
، تلفن تماس و آدرس مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، نوع استخدام، تاريخ استخدام، پست سازماني، سمت اداري، محل خدمت

 پست الكترونيكي )

( شامل اطالعات مربوط به تلفن مستقيم، داخلي، نمابر و آدرس پست الكترونيكي واحدهاي تابعه معاونت  تماس با معاونت -15
 آموزشي )

 مسابل آموزشي دانشگاهبه منظور ارائه پيشنهادات و نظرات كاربران در خصوص  Onlineفرم نظرخواهي  -16

 خاب واحد اينترنتيثبت نام و انت -17

 :شاملفرمهاي مربوط به بانك اطالعات عملكرد اعضاي هيئت علمي دانشگاه    -18
( فرم مشخصات فردي، فرم تدريس، فرم فعاليتهاي آموزش باليني، فرم طراحي يا راه اندازي بخش، آزمايشگاه، كارگاه،  

يئت علمي بعنوان استاد راهنماي دانشجويي، فرم ياهرفعاليت جديد، فرم هدايت پايان نامه دانشجويي، فرم فعاليت عضو ه
نقدو....)، فرم انجام طرحهاي پژوهشي، فرم فعاليتهاي جانبي، فرم  -ترجمه -گردآوري-نگارش آثار علمي(تاليف

 عملكرداجرايي) 
 فرم گزينش استاد  
 فرم قراردادحق التدريس 
 فرم تعهد محضري 
 فرم درخواست اشتراك تلفن خارج از نوبت  
 ويه حساب اعضاي هيئت علمي دانشگاهفرم تس 
 فرم انتقال وتغييررشته ( ايجاد تسهيالت براي فرزندان هيئت علمي رسمي ورسمي آزمايشي) 
 فرم درخواست انتقال اعضاي هيئت علمي 
 فرم ارزشيابي اعضاء هيئت علمي جهت اعطاي پايه تشويقي 

  
  نمايند گان وب سايت معاونت آموزشي دانشگاه    

 قالب تراشهاشميه  :دانشگاه وب سايت معاونت آموزشينماينده  -1
 مهندس موسوي :دانشگاه داره كل آموزشوب سايت انماينده  -2
 سيد محسن ميري :دانشگاه دفتر آموزش مداوم وب سايتنماينده  -3
 مريم صبوري :دانشگاه مركز توسعه آموزش پزشكي وب سايتنماينده  -4
 مازوچيمحمد رضا مهندس  :شگاهدان مديريت تحصيالت تكميلي وب سايتنماينده  -5
 ليال حاجي فروش :دانشگاه بانك اطالعات اعضاي هيات علمي وب سايتنماينده  -6
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  XP ندوزياستفاده كاربران از و يبرا يزمان تيمحدود جاديا 
  

معنا كه عالوه بر  ني. به اديكن يچند كاربر استفاده م ستميس كياز  زياز افراد شما ن ياريممكن است به مانند بس
كه  ي. در صورتكنند يم نيلوگ ستميدارند و با آن به س XP ندوزيو يبر رو يجداگانه ا وزريهم  يگريشما ، افراد د

استفاده هر كاربر از  يرا برا يخاص يزمان تيحدودم ديممكن است دوست داشته باش ديباش Adminشما كاربر 
 يحت اي دياز هفته بكن يساعات خاص ايرا محدود به استفاده در روزها  يوزري. به عنوان مثال ديريدر نظر بگ ندوزيو
 XP ندوزيو قياز طر يبه سادگ نكاري. اديكن جاديا ندوزياستفاده از و يافرزند خود بر يبرا يزمان تيمحدود كي

 است!  ريپذ انامك
 

 منظور: نيبد 
 .ديبزن Enterرا وارد كرده و  cmdشده و عبارت  Runوارد  Start يمنو از

 باز خواهد شد. Command Promptكه  ديد ديخواه
 نه؟، اما چگو ديريكمك بگ net userاز دستور  ديبا حال

  

 است: ريدستور به شكل ز يكل شكل 
 

net user USERNAME /times:times 
 
 هفته و ساعات آن است. يمد نظر شما در روزها يبازه زمان times:timesو  ندوزينام كاربر موجود در و USERNAMEدستور فوق  در
 :ميكنيموضوع را در قالب مثال مطرح م نيا

net user Tarfandestan /time:M-F,08:00-17:00 
 نيجمعه ب يشنبه ال2كه كاربر از روز  يبه طور ميرا در نظر گرفت يزمان تيمحدود Tarfandestanبا نام  وزري يدستور باال ما برا در

 خودش است.  وزريمجاز به استفاده از  17تا  8ساعات 
 هستند. ايمان ها هم گوز يمخفف جمعه است. نحوه جداساز Fو  Mondayمخفف عبارت  Mطور كه واضح است  همان

 

 :گريد مثال 
net user ali /time:M,4am-5pm 

 استفاده كند. ستميبعد از ظهر از س 5صبح تا  4در روز دوشنبه از ساعت  توانديم ali وزريمثال  نيا در
net user ahmad /time:all 

 ا شده است.زمان ه هيخود در كل وزريمجاز به استفاده از  ahmadكاربر  زيمثال باال ن در

  خارج كنيد و فقط XPبه ذكر است شما با اين دستور نمى توانيد كاربرى را پس از اتمام زمان فعاليتش از محيط ويندوز  الزم 
  مى توانيد براي ورود كاربران محدوديت قرار دهيد. 

 منبع: سايت ترفندستان ترفند هاي كامپيوتر
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  Microsoft Word يسياعداد و حروف در قسمت فرمول نو يسينو يفارس 
  

. دينرم افزار سر زد نيا يسياحتماأل تاكنون به قسمت فرمول نو ديهست Microsoft Wordربران كه از كا يدر صورت
قسمت  نيكاربرد دارد. اما همانطور كه پس از كار با ا ياضير دهيچيساده و پ يبخش جهت نوشتن فرمول ها نيا

طور  نيباشد. هم يفارس بورديك يهستند ، هر چند اگر حالت زبان يسيشده ، انگل پي، اعداد تا ديمتوجه شده ا
 . قابل حل است يرفندتوسط ت زيموضوع ن نيبرعكس نوشته خواهند شد. اما ا يسينو يدر صورت فارس زيحروف ن

 

 منظور: نيبد 
Microsoft Word دييرا اجرا نما. 

 .ديوارد شو Equation Editor يسيقسمت فرمول نو به
 .ديبرو Defineبه  Style ياز منو حال
اعداد با آن  دياست كه دوست دار ي. (منظور فونت فارسديمورد نظرتان را انتخاب كن يفونت فارس Numberره باز شده در قسمت پنج در

 .ديينما نييتع Italicو  Boldكج بودن اعداد را با انتخاب  ايتوپر  ازيدر صورت ن ديتوانيقسمت هم م نيهم در نگاشته شوند.)
 خواهند شد. پيتا يكه فارس ديد ديخواه ديكن پيرا تا ياگر اعداد اكنون .ديرج شورا زده و خا OKكار  نياز ا پس

  

 .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 يمشكل،  يكلمات و حروف فارس پيدر صورت تا اكنون
  

  Microsoft Wordدر نرم افزار  ياضير دهيچيپ ينوشتن فرمول ها  
  

 Microsoftمتن در نرم افزار  پي، در هنگام تا ديآمده باشد كه قصد داشته باش شيپ زيشما ن يممكن است برا

Word در متن خود  ياضيمختلف ر ياز فرمول ها و اشكال ها يو با به طور كل يكالياعداد راد اي ياز اعداد كسر
 ديتوانيترفند م نيفعال است. با استفاده از ا ريغ Wordدر نرم افزار  تيقابل نيفرض ا شي. به صورت پدياستفاده كن

 .ديبخش استفاده كن نيا رينظ يآورده و از امكانات ب Word طيبخش را به مح نيا
 

 

 منظور: نيبد 
 .ديرا انتخاب كنCustomize و  ديبرو Toolbarsو سپس به  ديبرو Viewبه منو  . ديرا باز كن Wordابتدا نرم افزار  در
و از سمت راست  ديرا به حالت انتخاب درآورد Insert(سمت چپ )  Categoriesو از قسمت  ديبرو Commandsپنجره باز شده به تب  در

Equation Editor با عدد  كاليراد كي ري( تصو ديرا انتخاب كنa .( را دارد 
 Bold، مثال در كنار دكمه  يمناسب از نوار ابزار صفحه اصل ييو در جا دي، سپس آنرا بكش ديموس را نگه دار ديكرده و كل كيآن كل يرو
 .ديكن شيرها

 دينصب را انجام ده اتيعمل ديتوانيم Yesكه با زدن دكمه  شوديبر نصب آن م يمبن يكرده ، از شما سوال كيرو دكمه مربوطه كل سپس
  .دياستفاده كن تيقابل نيو از ا

  

  
Microsoft Word  htفاصله در  مين جاديا 
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حروف  نيفاصله ب مين جاديبا آن روبرو هستند ا يفارس پياز كاربران هنگام تا ياريكه بس ياز مشكالت عمده ا يكي
 شتريب يكيو به منظور نزد ديينما يوارد م Spaceاست كه توسط دكمه  ينصف فاصله افاصله ،  ميكلمات است (ن اي

اصالح  يمشكل از نرم افزارها نيحل ا يبرا ربراناز كا ياري). عمدتأ بسشوديحروف در موارد خاص استفاده م
 كياز  يريبا بهره گ و تنها Microsoft Wordتوسط خود  زين يساده تر اري، اما راه بس كنندياستفاده م ديصفحه كل

 وجود دارد.   يبيترك ديكل
 

 :نكاريا يبرا 
 . دييرا همزمان وارد نما Ctrl+Shift+4 يبيترك يدهايكل ديكنيم پيرا تا يكه متن فارس ياست هنگام يكاف

 .ديرا انجام ده پيادامه تا ديتوانيشده است و م جاديفاصله ا مين كيكه  ديد ديخواه
  

  Real Playerنرم افزار  لهيبه وس YouTube يدئوهايدانلود و 
  

نرم افزار توانمند  ني. اگذرديم Betaنسخه  Real Player 11از عرضه نرم افزار  يمدت زمان ديطور كه اطالع دار همان
با را در خود گنجانده است.  يديجد تيخود قابل ديدر نسخه جد ييدئويو و يصوت يلهايپخش فا يعالوه بر امكانات متعدد برا

را بر  YouTube ژهيبه و نيآنال ياشتراك يدئوهايو يتهايموجود در سا يدئوهايو ديتوانيشما م ديجد تيقابل نياستفاده از ا
 . ديمشاهده كن زين نيآنها را در حالت آفال نترنتيبه ا ازيو بدون ن دييخود دانلود نما ستميس يرو

 

 .دييدانلود نما www.realplayer.com يسازنده به نشان تيرا از سا Real Player 11نرم افزار   Betaنسخه  ديتوانيشما م ابتدا 
 .ديرا فعال كن Download This Video نهيگز Optionsاست با مراجعه به قسمت  يكاف اكنون .دييبرنامه را اجرا نما سپس

 نيا يبر رو كي. با كلشوديم داريشما پد يراب Download This Videoبه نام  يدكمه ا ينترنتيا يدئويپس با مراجعه به هر و نيا از
 .ديكن رهيهارد ذخ يرا دانلود كرده و رو دئويو ديتوانيدكمه م

 ,YouTube, MetaCafe, MSN Videosهمانند   دئويو نياشتراك آنال يتهايسا هيكل يبر رو YouTubeابزار توانمند عالوه بر  نيا

Revver, iFilm, PutFile, DailyMotion, Esnips, BrightCove, CinemaTube.Net كند يعمل م.  
  

 !ديپاك كن "واقعأ"خود را  يها و فولدرها ليفا 
  

ورژن  نيآخر شده است. هيكار تبع نيكه مخصوص ا ي. نرم افزارديدار اجياحت Eraser، شما به نرم افزار  نكاريا يبرا 
Earser سازنده به آدرس  تيرا از ساhttp://www.heidi.ie/eraser/download.php تيمگابا 7در حدود  يبا حجم 

  قابل نصب است. كروسافتيما يندوزهايو هيكل ينرم افزار بر رو نيا .ديدانلود كن ديتوانيم
 EraserSetup.exe ليفا يو با اجرا دييرا از حالت فشرده خارج نما لي، فا Eraser57Setup.zip لياز دانلود فا پس

 .ديبرنامه را نصب كن
به نام  يديجد نهيگز نيشيپ ي، عالوه بر منو ديكن كيراست كل يو فولدر ليهر فا يكه اكنون بر رو يتمام كار نصب ، در صورتاز ا پس

Erase كرد. ديمشاهده خواه زيرا ن 
. ميكنيب مرا انتخا Eraseكرده و  كيآن راست كل ي، ابتدا رو ميپاك كن شهيهم يرا برا Tarfandestanبا نام  يليفا ميخواهيفرض م به

ما  يبرا ليپاك كردن فا يروش برا 7 ي. در پنجره بعدميزنيم Yesكه  ميكنيم افتيكار مشاهده در نياز ا نانيبر اطم ياز ما مبن يسوال
 نيكه امن تر دياستفاده كن Guttmann يعنيفرض  شيپ نهيها از همان گز ليفا هيپاك كردن كل يبرا شوديم شنهادياست. پ تيقابل رو
كرد كه به  ديخواه افتيپاك شده را در لياز فا يگزارش تي. در نهاديشو ليو منتظر پاك شدن فا ديرا بزن OKاست. حال  متيالگور
  كار است. انيپا يمعنا

 تغيير اعداد از انگليسي به فارسي 
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براي  يم چه كاري بايد انجام داد؟اگر اعدادي را كه به صورت انگليسي تايپ شده اند بخواهيم به شكل فارسي تغيير ده Wordدر برنامه 
 optionsروي  toolsخود فارسي كنيد. براي فارسي كردن اعداد به صورت كلي در منوي    wordاين كار مي توانيد كالً اعداد را در برنامه 

را انتخاب  Hindiزينه براي اينكه همه اعداد فارسي شوند گ Numeralدر مقابل  شويد.  complex scriptsكليك كنيد. سپس وارد قسمت 
 نماييد. 

  را انتخاب كنيد. contextبراي اينكه اعداد در هر متن متناسب با آن متن باشند هم مي توانيد گزينه 
  

 چه كاري بايد انجام داد؟  XPدر ويندوز  hibernateبراي فعال كردن  
 

Hibernate ات حافظه را روي هارد نوشت تا پس از روشن كردن دوباره گزينه اي است كه مي توان درموقع خاموش كردن كامپيوتر اطالع
 اين اطالعات به حافظه منتقل شده و اجراي برنامه ها ادامه يابد. 

را انتخاب نماييد. در پنجره اي كه باز مي شود به قسمت  Power optionsگزينه  Control panelاز قسمت براي فعال كردن اين گزينه 
Hibernate  رفته وEnable hibernation  را عالمت بزنيد. براي اين كار بايد به اندازه ظرفيتRAM  روي درايو ويندوز فضاي خالي موجود

را نگه داريد گزينه  shiftكليك كنيد. اگر كليد  Turn off computerكردن دستگاه هم درمنوي شروع روي  hibernateباشد. براي 
standby  تبديل باHibernate يك روي آن ويندوز به حالت مي شود و با كلhibernate .مي رود 

 

 به باز كردن لينك ها در پنجره جديد IEاجبار  
 

روي يك لينك كليك مي كنيد به طور پيش فرض در همان پنجره باز مي شود. براي باز شدن  internet Explorerهنگامي كه در برنامه 
را انتخاب نماييد. همچنين اگر هنگام  Open in new windowليك راست كرده لينك مورد نظر در پنجره اي جديد مي توانيد روي آن ك

را طوري  IEلينك مورد نظر در پنجره اي جديد باز مي شود اگر مي خواهيد پيش فرض  .را نگه داريد Shiftكليك روي لينك كليد 
كليك كنيد  Internet optionsروي  Toolsمنوي تغيير دهيد كه هر بار روي يك لينك كليك مي كنيد در پنجره اي جديد باز شود در 

 را برداريد. Reuse windows for launching shortcutsعالمت كنار  Browsingبرويد و در زير  Advancedبه قسمت 
 

 WORDترفند مفيد در نرم افزار  7  
 
ايجاد كرده ايد برويد. فشردن مجدد اين كليدها  توانيد به قسمتي از متن كه بتازگي تغييري در آن مي SHIFT + F5با فشردن كليد  -1

 برد. هاي تغيير يافته قبلي متن مي شما را به قسمت
 
خواهيد به همان وضعيت پيش  اگر فرمت قسمتي از متن را تغيير داده ايد، مثال رنگ يا نوع فونت آن را عوض كرده ايد و حاال مي -2

 را فشار دهيد. CTRL + SPACEBARرا انتخاب و كليدهاي  توانيد آن بخش از متن برگردانيد، مي WORDفرض 
 
كنيد. اين كار باعث مي  DRAGرا پائين نگه داريد و با ماوس  ALTتوانيد كلمه  خواهيد بخشي از متن را انتخاب نمائيد، مي وقتي مي -3

 .شود عمل انتخاب به صورت مستطيل شكل انجام شود و سرعت شما به طرز چشمگيري افزايش يابد
 
وقتي در حال تايپ كردن يك متن انگليسي هستيد و به دنبال مترادف يك كلمه خاص مي گرديد، كافيست نشانگر را در كنار و يا  -4

را فشار دهيد. با اين كار فهرستي از كلمات مترادف آن كلمه خاص نمايش داده  SHIFT + F7در زير كلمه مربوطه ببريد و كليدهاي 
 شود. مي
توانيد پيش از پرينت گرفتن ، پيش نمايشي از فايل خود را ببينيد. براي انجام تغييرات در  شما مي PRINT PREVIEWدر پنجره  -5

 كليك نمائيد تا اجازه تصحيح در متن به شما داده شود. MAGNIFIERهمين صفحه، كافيست روي آيكون 
باز كرده،  WORDتوانيد فايل مربوطه را در نرم افزار  را ببينيد، مي DOCUMENTخواهيد همزمان دو بخش مختلف از يك  اگر مي -6

htماوس را باالي فلش موجود در باالي نوار لغزان نگه داريد تا نشانگر ماوس به شكل دو خط موازي با دو فلش در باال و پائين آن درآيد. 
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شود كه در هر دو بخش  صفحه به دو قسمت تقسيم ميآنگاه كليك كرده و بدون رها كردن ماوس آن را به سمت پائين بكشيد. حال 
 توانيد دو بخش مختلف فايل را ببينيد و ويرايش كنيد. شود و همزمان مي همان فايل نمايش داده مي

 VIEWرا از منوي  DOCUMENT MAPفرض كنيد يك فايل طوالني داريد و پيدا كردن مطالب برايتان دشوار، كافيست گزينه -7
شما را نشان دهد. حال با كليك بر هر عنوان به آن قسمت از فايل خود پرش  DOCUMENTفهرستي از عناوين  انتخاب كنيد تا

 كنيد . مي
  

  Scheduled Tasksتوسط  نيو زمان مع خياجرا كردن برنامه ها در تار  
كار  ني. از ا دياجرا كن ستميس يدكار روبه صورت خو ينيو زمان مع خيرا در تار يبرنامه ا ديتوان يم ندوزيقسمت و نيبا استفاده از ا

 ياجرا يشود . برا ياستفاده م ليقب نياز ا يو موارد سكيچك كردن هارد د نيو همچن ستميس يدوره ا يابي روسيو يمعموال برا
 . ديكن كيدوبار كل  Scheduled  Tasks يرو Control Panelدر  يكار نيچن
 
. اگر هم  دييكه وجود دارد را انتخاب نما ييبرنامه ها ستي. برنامه دلخواه خود را از ل دييمارا اجرا ن  Add  Scheduled  Tasksسپس  

برنامه  نيا ديخواه يكه م دي. سپس مشخص كن ديآن را انتخاب كن ديتوان يم Browse يرو كينبود با كل ستيبرنامه مورد نظرتان در ل
اجرا شود را مشخص  يبرنامه با چه نام كاربر نيكه ا نيا نيكار و همچن نيشروع ا خيتار ... اجرا شود . زمان و اي انهي/ ماه يگروزانه / هفت

  . ديينما
  

  حركت دادن نشانگر موس بوسيله صفحه كليد  
را انتخاب   Use Mousekey نهيرفته و گز mouse. به تب  ديدبل كليك  كنAccessibility    Option كنيآ يدر  پنجره كنترل پنل رو

 .  ديكن كيكل Applyدكمه  يرو و ديكن
كه سرعت حركت  ي. در صورت دينشانگر موس را حركت ده ديسمت راست صفحه كل يعدد يدهايبا استفاده از كل ديتوان يم حال

  .ديكن ميسرعت آنرا تنظ  settingدكمه  يبر رو كيبا كل ديتوان يم ستيشما ن لينشانگر موس مطابق م
  

 محل  كيدر  نكسايساخت دو فولدر با نام  
دو فولدر با  توانينم My Documentsپوشه  ايخاص مانند دسكتاپ  طيمح كيو در  ندوزيو طيكه در داخل مح ديدانيم زيشما ن حتمأ 

ساده را  يترفند مي. اما هم اكنون قصد دارستين يكار شدن نيا ندوزيدر داخل و يو آدرس ده يساخت. چرا كه از نظر منطق كسانينام 
 !ديبساز كسانينام كامأل  كيمحل دو فولدر با  كيدر  ديتوانياز آن م يريبهره گ اكه ب ميكن يعرفبه شما م

 
 :نكاريا يبرا
 .ديبرو ديرا بساز كسانيدو فولدر با نام  ديكه قصد دار يبه محل My Computer قيطر از
 .ديبگذار Tarfandestan Iranن مثال ساخته و نام آن را به عنوا يديفولدر جد New > Folderو انتخاب  كيراست كل با

 زده شده است. Spaceفاصله توسط  كي Iranو  Tarfandestanدو واژه  نينام ب نيدر ا دينيبيطور كه م همان
 :ديقرار ده ريبار به صورت ز نيساخته و نام آن را ا يديمجددأ فولدر جد حال
) ، دياستفاده كن بورديسمت راست ك يدهاي(از كل ديرا وارد كن 255عدد را گرفته و  Alt ديسپس كل ديكن پيرا تا Tarfandestan واژه
 .ديرا وارد كن Iranخواهد شد. حاال واژه  پيفاصله تا كيكه  ديد ديخواه

وجود دارد. يوارد شده تفاوت باطن يدارند اما در كاراكترها يكسانيكه ظاهرأ نام  ديدار كسانيكار شما دو فولدر با نام  نيا با
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  Dr.Watson  ،XP ندوزيحاضر و شهياز پزشك هم ييفته هاناگ 
  

بوده  ندوزيدر پس و شهيكه هم ي. ابزارديباش دهيرا شن XP ندوزيو Dr.Watsonتا به حال نام  زياست شما ن ممكن
 خبرند.  يب ديبرنامه مف نيا يها يياز كاربران از توانا يارياست و بس

راحتي ريشه مشكالت بسيار جدي را كه در سيستم ها اغلب باعث قفل كردن  به وسيله اين برنامه ميتوانيد به شما
 ديتوانيابزار فوق العاده م نيدستگاه و ... ميشود ، رديابي كنيد و بعد براي رفع مشكل اقدام كنيد. با استفاده از ا

 .ديكن نيخود را تضم ستميس تيامن رواليو فا روسيو يآنت يبه نرم افزارها ازيبدون ن
 

را اجرا كنيد ، اين برنامه در پس زمينه قرار ميگيرد و منتظر به وجود آمدن يك مشكل در  Dr.Watsonكه شما برنامه  هنگامي 
سيستم شما ميماند تا جزئيات آن را ثبت كند ( آيكن اين برنامه در نوار وظيفه قرار ميگيرد ). بسياري از افراد فكر ميكنند كه به اين 

نياز پيدا نخواهند كرد چون اين ويندوز نسبت به ويندوزهاي قبلي خود بسيار پايدارتر و مستحكم تر است و خوب  XPبرنامه در ويندوز 
نيز پيش بيايد. اگر  XPهمه اين موضوع را قبول دارند. اما با تمام اين پايداري بازهم امكان دارد ناگهان مشكل جدي اي براي ويندوز 

كرده باشيد ميتوانيد به راحتي مشكل را رد يابي كرده و پس از حل آن ديگر نگران به وجود آمدن  اجراشما در آن هنگام اين برنامه را 
 چنين مشكلي نباشيد. پس بهتر است هميشه به فكر باشيد تا بعدا پشيمان نشويد. 

 

فتد ضبط ميكند. به عبارت تمامي اطالعات وابسته به سيستم را درست قبل از اينكه خطا و مشكل اتفاق بي Dr.Watson برنامه 
كرده و بعد  Restartديگر اگر سيستمتان از حركت ايستاد و يا يك خطاي سيستمي جدي را به شما نشان داد ميتوانيد كامپيوتر خود را 

د. در درست قبل از وقوع مشكل ميسازد برويد. اين فايل شامل جزئيات كامل مشكل ميباش Dr.Watson نامهاي كه بر Logبه سراغ فايل 
اينجا اگر كمي اطالعات حرفه اي راجع به سيستم و كدهاي سيستمي داشته باشيد ميتوانيد به راحتي مشكل را ريشه يابي و حل كنيد. 

به آن  Logنياز به يك متخصص خواهيد داشت كه با نشان دادن فايل  مادر غير اين صورت اگر مشكل خيلي جدي باشد شما حت
اكثر مواقع ! ) مشكل را براي شما حل ميكند. اما همواره يادتان باشد كه هيچ برنامه اي نميتواند بهترين  متخصص ، او به راحتي ( در

اگر چه در بسياري از موارد به خوبي از عهده وظيفه خودش بر مي آيد اما گاها نيز ممكن است اگر مشكل  Dr.Watsonباشد. برنامه 
ل سيستم شما گردد ، نتواند ريشه مشكل را ثبت كند و در گزارشش قيد كند. اما سيستم شما خيلي جدي باشد و باعث قفل شدن ك

 نگران نباشيد چون اين اتفاق ممكن است يك در هزار رخ دهد و اصال جاي نگراني نيست. 
  

نماييهاي ميتوانيد از راه Microsoftآن براي شركت  Logجالب توجه ديگر اين برنامه اين است كه شما با ارسال فايل  نكته 
اغلب خطاها را تشريح كرده و روش  Dr.Watsonبرنامه  Logمتخصصان اين شركت نيز براي رفع مشكل خودتان استفاده كنيد. فايل 

آن به شما پيشنهاد ميكند اما همواره بهتر است كه از يك فرد متخصص نيز در اين زمينه كمك  يردرست و منطقي را براي اصالح و تعم
 ميتوانند بهترين انتخاب شما باشند جون كامال رايگان اند !  Microsoftظر من متخصصان خود شركت بخواهيد كه به ن

را براي  Logمراجعه كنيد و بعد فايل  Microsoftارتباط با اين متخصصين فقط كافي است كه به قسمت پشتيباني تكنيكي سايت  براي
 مطمئن باشيد شما را بدون جواب نخواهند گذاشت.  آنها ارسال كنيد و منتظر راهنمايي هاي آنها بمانيد.

 

 اما نحوه كار با اين برنامه مفيد :  و 
بيابيد. براي اجراي آن ابتدا از طريق  Toolsبرنامه به صورت پيش فرض از ديد كاربران پنهام است و شما نميتوانيد آن را در پوشه  اين

 را بزنيد تا برنامه اجرا شود.  Enterرا تايپ كرده و سپس  DrWtsn32شده و عبارت  Runوارد برنامه  Startمنوي 
 از شروع برنامه شما ميتوانيد تنظيمات مورد نياز را انجام داده و بعد به ساير كارهاي خود بپردازيد.  پس
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 توضيح تنظيمات برنامه :  اما 
 ين كنيد. برنامه را تعي Logشما ميتوانيد مسير ذخيره فايل  Log File Pathقسمت  در
شما ميتوانيد مسير فايل ذخيره موقت ( تصوير لحظه اي ) برنامه را تعيين كنيد ( بهتر است اين قسمت را  Crash Dumpقسمت  در

 تغيير ندهيد ). 
 هد. شما ميتوانيد يك فايل صدا را تعيين كنيد كه برنامه هر وقت مشكلي را ثبت كرد به شما با آن صدا هشدار د Wave Fileقسمت  در
 به شما آموزش ميدهد را تعيين كنيد.  Logشما ميتوانيد تعداد راهنماييهايي را كه برنامه در فايل  Number Of Instructionsقسمت  در
 مشخص كنيد.  Logشما ميتوانيد تعداد ثبت خطاها را در هر فايل  Number Of Errors To Saveقسمت  در
سيستم تعيين كنيد.  Crash( يا تصوير لحظه اي ) را در هنگام  Dumpنوع ذخيره فايل  شما ميتوانيد Crash Dump Typeقسمت  در

Full  ، يعني ذخيره به صورت كامل با تمام جزئياتMini  ، يعني تا حد امكان خالصه و مختصرNT4 Compatible Full  يعني فايلي
 .  NT4كامل سازگار با سيستمهاي 

 خود را افزايش يا كاهش دهيد. به ترتيب زير :  Logتكنيكي فايل ميتوانيد جزئيات  Optionsقسمت  در
Dump Symbol Table  نمايش و ذخيره فايل :Dump  .با تمام كاراكترهاي حرفي و شكلي 

Dump All Thread Contexts  نمايش و ذخيره فايل :Dump  .با تمام متون و داده هاي رشته اي 
Appened To Existing Log File فه كردن تمام موارد فايل : اضاDump  به فايلLog  .موجود 

Visual Notification  .ضبط و ثبت اخطارهاي ديداري : 
Sound Notification  .ضبط و ثبت اخطارهاي صوتي : 

Create Crash Dump File  ساخت يك فايل :Dump  در مواقعCrash  .براي بازبيني هاي بعدي 
كردن  Highlightطاهايي كه به تازگي در كار با سيستم براي كاربر اتفاق افتاده نمايش داده ميشوند. با خ Application Errorsقسمت  در

يا همان حالت موقتي را كه در باال بحث كردم را مشاهده كنيد. يادتان باشد  Dumpميتوانيد فايل  Viewهر كدام از آنها و فشردن دكمه 
ذخيره  Logشدن سيستم به صورت اتوماتيك در فايل  Restartاهده ميكنيد هر بار با شده در فايل موقت كه شما مش همتون نوشت

 حذف ميشود.  Application Errorsآن اخطار از ليست  Clearميشوند. با فشردن دكمه 
همان مسيري كه استفاده كنيد. اين فايل را بايد در  WordPadشما ميتوانيد از ويرايشگر  Dr.Watsonبرنامه  Logمشاهده فايل  براي

 ). البته مسير پيش فرض خود برنامه به صورت زير است :  DrWtsn32.logمشخص كرديد بيابيد ( با نام 
Document and setting / All users / Application Data / Microsoft / Dr Watson  

تان است ، قبل از نصب برنامه يك تصوير لحظه اي از نرم افزار خاصي را نصب كرده ايد كه به نظر شما مسبب از كار افتادن سيستم اگر
اجازه دهيد كه يك تصوير لحظه اي ديگر را پس از انجام عمل نصب برنامه بگيرد. با اين  Dr.Watsonسيستم بگيريد و سپس به برنامه 

هر چه سريعتر مشكلتان ياري كمك كنيد كه با مقايسه اين تصاوير شما را در حل  Microsoftكار شما ميتوانيد به بخش پشتيباني 
 كنند. 

را نيز  Crash Dump Typeرا انتخاب كنيد و  Optionsصورتي كه از سيستمي با سرعت باال استفاده ميكنيد توصيه ميكنم تمام موارد  در
 شما با جزئيات كامل ساخته شود.  Logقرار دهيد تا فايل  Fullدر حالت 

كليك كنيد تا برنامه در پشت پرده به كار خودش ادامه دهد. معموال بعد از  OKا روي دكمه از تنظيم كردن برنامه كافيه كه شم بعد
برنامه از ديد شما پنهان ميشود اما در بسياري از مواقع به صورت يك آيكن در نوار وظيفه نمايش داده ميشود كه شما  OKفشردن دكمه 
 يا فايلهاي موقت موجود را بازبيني كنيد. كليك روي آن تنظيمات را تغيير دهيد  رميتوانيد با دوبا

از اجراي برنامه ميتوانيد با خيالي آسوده به ساير كارهاي خود مشغول شويد و از اينكه يك نفر همواره مراقب و محافظ سيستم  بعد
  .شماست لذت ببريد
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 ايران : يدرباره درگاه خدمات الكترونيك 
 
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص موضوع  31/4/86مورخ  37456/ت68084تصميم نامه شماره  25ماده  3عنايت به تبصره  با

راه  ياطالعات متصد يكل كشور، وزارت ارتباطات و فناور 1386قانون بودجه سال  13تبصره  يدر مورد اجرا يقانون اساس 127اصل 
درگاه   ينامه و امور گسترده مرتبط با راه انداز ميتصم نيگرديد. با توجه به هدف بزرگ ا يكيالكترون تدرگاه (پورتال) واحد دول يانداز

 شده و در حال اجرا است. نيمستقل تدو ييپروژه در قالب چند فاز اجرا نيشده، ا ادي
 

 درگاه: ياز راه انداز هدف  
 

 يباشد كه مورد نياز مردم است. در انتها يم يغير دولت يو حت يدولت يسرويسها يجهت متمركز ساز يوليه، فراهم آوردن محيطا هدف
بتوانند از طريق اين درگاه، خدمات و اطالعات مورد نياز را جستجو و استفاده نمايند. جهت سهولت  رانيرود، مردم ا ياين مرحله انتظار م

فهرست " يغن ياطالعات يقدرتمند، از سرويسها ياز يك موتور جستجو يايران عالوه بر بهره گير يالكترونيك خدماتموضوع، درگاه 
 بهره مند شده است.  "گاههايفهرست پا"و  "يكيخدمات الكترون

 
 درگاه: يفن يهايژگيو  

 
آزاد/متن باز،  ياستانداردها و نرم افزارها تيرعاو با  يرانيا نيتوانمند متخصص يرويبا استفاده از ن ران،يا يكيخدمات الكترون درگاه
از محصوالت و  ،ياطالعات يعامل تا بانكها ستميدرگاه، از س نياستفاده شده در ا يبرنامه ها هيشده است. كل يو برنامه ساز يطراح

هسته سامانه، رابط  ي. در طراحآنها وجود ندارد يبرا ينرم افزار يمجوزها تي/متن باز استفاده شده است كه محدودزادآ يبرنامه ها
 استفاده شده است. ينرم افزار ياستانداردها نياز آخر يكيو ظاهر گراف يكاربر

 
 ايران: يدرگاه خدمات الكترونيك افق  

 
ند و با باشد كه به اميد خداو ياينترنت م يمجاز يمردم ايران در دنيا يفعاليتها نيو تام شيايران، افزا يدرگاه خدمات الكترونيك افق

اين امر ممكن خواهد شد. با  ،يرانيجوانان باهوش ا يو تكيه بر توان باال يرياست محترم جمهور» توانيم يشود، م يم«شعار  ييادآور
   ديام ،يياجرا يتوسط نهادها و سازمان ها يكيالكترون يها سيو با به وجود آمدن سرو "كيدولت الكترون" يها استيتوجه به س

 ران،يا يكينه چندان دور، درگاه خدمات الكترون يا ندهيشوند. در آ عيتجم رانيا يكيدمات در درگاه خدمات الكترونخ نيرود تا ا يم
 دارد.  ازيبه آن ن يمجاز يدر فضا يرانيهر ا كهخواهد بود  ياطالعات هيكل يمرجع جستجو

 
 :رانيمهم درگاه ا يدادهايو رو ميتقو  

 
و  يكيخدمات الكترون هيجامع كه كل يخدمات رسان گاهيپا كيدرگاه در قالب  نيمتعال فاز اول ابا توكل به خداوند  :20/6/1386
 . ديرس يو به مرحله بهره بردار يكند، راه انداز يارائه م يموضوع كيرا به تفك يرانيا ينترنتيا يها گاهيجا
 

  درگاه خدمات الكترونيكي ايران
http://www.iran.ir   
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شد كه با توجه به بخشنامه شماره  يراه انداز http://mail.iran.ir يبه نشان ران،يدرگاه ا يكيسامانه پست الكترون  :28/7/86 
خدمت پست  ،يدستگاه هاي دولت رانيمد هيبه كل سيسرو نيمعاون اول محترم رئيس جمهور، ا 1386/7/3مورخ  106753/38438

 د.  ينما ي) ارائه مEmail( يكيالكترون
 

 يبه نشان ران،يدرگاه ا ياطالعات يبا استفاده از اطالعات موجود در بانك ها رانيدرگاه ا يفاز نخست سامانه جستجو :7/8/86 
http://search.iran.ir امكان ثبت نام  ران،يا يكيسامانه پست الكترون ليدر تكم ني. همچنديرس يو به مرحله بهره بردار ليتكم

 شد. فراهم  رانيدرگاه ا يكيالكترون يفرمها قيطر از يدولت رانيمد يكيالكترون
 

كشور به صورت  ياستانها يدستگاه ها از تمام ندگانيبا حضور نما» درگاه (پورتال) نمونه يآموزش كاربر«جلسه اول  :14/8/86 
 يكاربر قهيو آموزش طر ينرم افزار ينرم افزار درگاه نمونه، استانداردها يجلسه، معرف نيبرگزار شد. هدف از ا ينترنتيكنفرانس ا دئويو
 يكينرم افزارها در سطح كشور و درگاه خدمات الكترون يساز كپارچهيمرتبط،  يدرگاه نمونه و استانداردها قي. از طردزار بونرم اف نيا
 . ابدي ياست و روز به روز گسترش م دهيگرد ريامكان پذ رانيا

 
اطالعات و  يموضوع فناور يمتمركز برا يطيمح جاديبا هدف ا  http://it.iran.ir يبه نشان رانياطالعات ا يفناور گاهيپا :27/8/86 

 شد.   يراه انداز رانيدرگاه ا ياطالعات و واحد فن يمعاونت فناور ينرم افزار ياز دستاوردها و پروژه ها ييارائه بخش ها
 

استانها  يتمام انندگيبا حضور نما» درگاه نمونه يآموزش كاربر«اطالعات، جلسه دوم  يفناور گاهيپا يهمزمان با راه انداز :27/8/86 
 برگزار شد.  ينترنتيكنفرانس ا دئويبه صورت و

 
 يپروژه ها رامونيپ يشد تا مباحث و سواالت فن يراه انداز رانياطالعات ا يفناور گاهيپا يو تخصص يكيالكترون يانجمنها :7/9/86 

و  يساز كپارچهيبه منظور  يياجرا يو دستگاه ها در سطح استانها» محتوا تيريسامانه مد«و » درگاه نمونه«اطالعات از جمله  يفناور
 شوند.  يبانيپشت يبه نحو مناسبتر رانيدرگاه ا يتوسط واحد فن ،يكيونتحقق دولت الكتر

 
 يكيكاربران پست الكترون ژهي) وIran Messenger( رانيرسان ا اميخم، سامانه پ ريغد ديسع ديع دنيبه مناسبت فرا رس :8/10/86 

 خيتار نيشد. در هم يراه انداز نترنتيا يشبكه مل يو ... بر رو ريصوت، تصو ،ياطالعات ليمتن، فا هيو دو سو ينات انتقال آنبا امكا رانيا
 . ديفراهم گرد يمتفاوت بصر يازهايها و ن قهيسل ياندازه فونت برا رييو امكان تغ ييبايز يدرگاه با هدف ارتقا يكيگراف ينما
 

در كشور و  نوكسيعامل ل ستميكاربرد س ژهيبا هدف توسعه صنعت آزاد/متن باز و به و http://mirror.iran.ir گاهيپا :20/10/86 
كه مورد استفاده  CentOSبه نام  نوكسيل يها عيتوز نياز مطرح تر يكي گاهيپا نيشد. در ا يراه انداز نترنتيا يبخصوص در شبكه مل

 شده است.  يزبانيبوده است، م زين رانيدرگاه ا
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رساني و انتشار اطالعات علمي و فني ايران طراحي و  مركز اطالعات و مدارك علمي ايران با گرايش تخصصي در حوزه اطالع سايت 

ندارد.  دبرداري از آن وجو استقرار يافته است. اطالعات درج شده در سايت رايگان بود و جز رعايت اخالق علمي هيچ شرطي براي بهره
هاي سايت است و كاربر در تكميل يا تكميل نكردن  آن كامال مختار  نام صرفا براي اشتراك در فهرست پستي و ارسال تازه ثبت وجود فرم

  است.
هاي اطالعاتي مشخصات و چكيده اطالعات  اطالعات علمي و فني كشور در بخش پايگاههاي اطالعاتي قابل دسترسي است. در پايگاه

باشد.  كارشناسي ارشد و دكترا نيز (در حدود پانزده صفحه اول) در دسترس كاربران مي يها نامه مقدماتي پايانو بخش  هقابل بازيابي بود
ها در سايت آمادگي فني الزم را دارد، اما با توجه به اينكه از نظر حقوقي  و جلب موافقت  نامه اگرچه مركز براي ارائه متن كامل پايان

صفحه نخست  15ها از طريق سايت فعالً ميسر نيست.اما  نامه عي پيش رو است، ارائه متن كامل پايانموان پديدآورندگان و دانشگاهها
در دسترس عموم است. بقيه اطالعات موجود در  PDFنمايد) با قالب  شناسي را ارائه مي آنها(كه معموال اطالعات كلي پروژه و روش

  ها، اطالعات كتابشناختي و چكيده است پايگاه
رساني، ارتباطات، فناوري اطالعات، مديريت اطالعات،  ها(به جز پايگاهها) شما فقط اطالعات تخصصي حوزه اطالع صفحهدر بخش 

هاي مرتبط را خواهيد يافت. اين اطالعات شامل اطالعات كتابشناختي و در بيشتر موارد متن كامل  سازماندهي اطالعات و ساير زمينه
پژوهشي و كتابهاي توليد و منتشر شده در مركز است. دسترسي به متن كامل اينگونه اطالعات كامال  اطالعات مقاالت، گزارشها، طرحهاي

رايگان است و فقط حقوق مركز در استفاده و نقل مطالب (شامل ذكر مأخذ) بايد مراعات گردد. انتشار مطالب سايت به صورت چاپي و 
  شد.با الكترونيكي بدون ذكر منبع از نظر حقوقي مجاز نمي

  
 مطالب سايت هاي مرتبط شامل:  

 -5شوراي معاونين پژوهشي دانشگاههاي تهران   -4 ، 2هيأت امناي منطقه  -3كميسيون توليد اطالعات   -2كميسيون اطالع رساني -1
آنها است در كه به داليلي مركز اطالعات و مدارك علمي ايران ميزبان   APINرساني كشورهاي آسيايي و اقيانوس آرام شبكه اطالع

حوزه تخصصي فعاليت اين مراكز است. گزارشهاي مندرج در اين بخش نيز با رعايت حقوق پديدآورندگان و ناشرين جهت استفاده كاربران 
 قابل دسترسي است.

  
 اهداف: 
 

 سايت وب مركز با اهداف زير طراحي و اجرا شده است:
  تمام متن) به محققين و دانش پژوهان اطالع رساني و ارائه اطالعات علمي (چكيده و      -
 ايجاد ارتباط متقابل با مخاطبان داخل وخارج كشور      -
 معرفي توليدات علمي مركز طي سه دهه فعاليت پژوهشي و اطالع رساني      -
 رمعرفي تواناييهاي كنوني علمي مركز براي ارائه خدمات علمي و پژوهشي به جامعه علمي و دانشگاهي كشو     -
 

  وب سايت مركز اطالعات و مدارك علمي كشور
http://www.irandoc.ac.ir  
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 ويژگيهاي وب مركز (فارسي و انگليسي) 
 پوشش اطالعات  
 پوشش و دامنه اطالعاتي كه در اين مرحله در وب مركز درج گرديده عبارتست از: 

 اطالعات علمي كشور شامل 
  دكترا و كارشناسي ارشد  هاي نامه پايان
 از كشور  خارج  ايراني  التحصيالن فارغ  هاي نامه پايان

  كشور  پژوهشي  هاي طرح   
  ايران سمينارهاي  مقاالت   
  و فني  علمي  مقاالت   
  ايران  دولتي  هاي گزارش   
  ايران  هاي كتابخانه التين  ادواري  نشريات  فهرستگان   
  تربيتي  علوم   
  ارشد كشور  و متخصصين  محققين   
 خزر  اطالعات   
   آب  اطالعات   
 

 عاتيهاي اطال در قالب پايگاه
   1379  دوم سال تا نيمه 1347  اجرا) از سال  و در دست  يافته  مركز (پايان  پژوهشي  طرحهاي  اطالعات 
 ;متن  (فارسي: تمام  است  منتشر شده 1378  سال  اول  تا نيمه 1370  مركز، از سال»  رساني  اطالع  فصلنامه»  مقاالت  اطالعات 
 كتابشناحتي)  انگليسي: اطالعات 
 شامل اطالعات كتابشناختي و چكيده 1378تا  1347مركز از   انتشارات  طالعاتا 
 و پژوهشي مركز   رساني كارنامه بيش از سي سال فعاليت  اطالع 
 1379  سال  اول  وقايع مركز از آغاز تا نيمه  شماري  گاه 
 ; متن : تمام .(فارسي است  شده  ارائه  المللي بين  مركز در كنفرانسهاي  و كارشناسان  علمي  هيئت  توسط اعضاي  كه  مقاالتي  اطالعات 

 ) كتابشناحتي  : فقط اطالعات انگليسي
 رساني كشورهاي آسيايي و اقيانوس آرام اطالعات شبكه اطالع 
 اي تهراناطالعات شوراي معاونين پژوهشي دانشگاهه 
  و كارشناسان  علمي  هيئت  ، اعضاي مديران  رزومه 
 گروههاي پژوهشي (طرحهاي  خاتمه يافته، در دست اجرا و طرحهاي پيشنهادي)  وظايف، مأموريتها و فعاليتها ي  شرح 
 فرمهاي بازخورد (پيشنهاد طرح پژوهشي و  نظرسنحي) 
 ن) علمي در قالب مجله الكترونيكي (تمام مت  هاي گزارش 
اطالعات دبيرخانه كميسيون اطالع رساني و فناوري اطالعات شوراي پژوهشهاي علمي كشور (شامل معرفي كميسيون،اعضا،  

 طرحهاي پژوهشي، متن كامل صورتجلسات و بولتن كميسون اطالع رساني)
 اطالعات شوراي تغيير ساختار 
 برنامه استراتژيك مركز 
 راگير كتابخانه ها)اطالعات كامل درباره طرح غدير(عضويت ف 
 )  در ايران و مغولستانASTINFOگزارش اجالسهاي استينفو( 
 معرفي كامل پايگاههاي اطالعاتي موجود در مركز و ويژگيهاي آنها 
ht   2اطالعات هيأت امناي منطقه  
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  اطالعات كميسيون توليد اطالعات 
 ) موجود در مركزOff Lineمعرفي پايگاه هاي اطالعاتي خارجي ( 
 علمي اعضاي هيئت علمي و كارشناسان مركزگزارشهاي  
 مقاالت ساير متخصصين در نشريه الكترونيكي 
 انتشار نشريه خبري اتفاق به شكل الكترونيكي 

  
 ساير امكانات: 

 دسترسي به سايتهاي دانشگاهي، مراكز پژوهشي داخلي  و دولتي ايران -
 گروههاي مباحثه -
 مركز ارسال مقاله علمي براي انتشار در سايت -
 Onlineاستفاده از برخي از امكانات كتابخانه به صورت  -
 Onlineفرمهاي  -
 ها  دسترسي به اصطالحنامه -
 رساني دسترسي به فرهنگ دوزبانه حوزه اطالع  -
  

 ساختار  
 

  ه) و صفحه هستExit Page( ) و خروجيEntry Pageصفحه ورودي ( ،سلسله مراتبي بوده و در عين حال ،ساختار وب
)Core Pageاست تا دسترسي به صفحات مورد نظر وب سايت را تسريع و تسهيل گردد.  ه) در آن پيش بيني شد 
 

 زبان  
 

با اين تذكر كه حجم اطالعات بخش فارسي (به ويژه اطالعات متن كامل) بسيار  ،وب به دو زبان فارسي و انگليسي طراحي شده است
 شيوه ارائه اطالعات و كيفيت اطالعات متفاوت است ،هر بخش از نظر گزينه هاي اصلي بيشتر و پوشش وسيعتري دارد. اطالعات

 
 حقوق مالكيت

 
استفاده از اطالعات متني سايت با رعايت حق مؤلف وعدم انتشار متن كامل اطالعات (به شكل چاپي يا الكترونيكي)  كامال آزاد و رايگان 

 العات سايت مركز، ذكرمنبع الزامي است.است. در هر حال هنگام نقل و استفاده از اط
 
  انتشار متن كامل اطالعات ( چاپي يا الكترونيكي)بدون كسب مجوز مجاز نبوده و حق هرگونه اقدام قانوني براي مركز محفوظ -1
 مي باشد. 
 نتي مطلب مورد استفاده، است.يط گفته شده) از اطالعات متني سايت، ذكر نام مؤلف/ مترجم و نشاني دقيق اينتراشرط استفاده(با شر -2
نقل چكيده يا خالصه مطالب مندرج در سايت در ساير محيطهاي الكترونيكي (مانند سايتهاي اينترنتي) بايد همراه با درج نشاني  -3

 پيوند(لينك) اينترنتي مركز باشد.
هاي همايشها بدون اخذ مجوز از  ي و مقالهانتشار ( چاپي يا الكترونيكي) مقاالت، كتب، گزارش طرحهاي پژوهشي، گزارشهاي علم -4

  ناشر(مركز اطالعات و مدارك علمي ايران) ممنوع است.
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  دانشگاه افتتاح شد يمعاونت پژوهش ديهمزمان با هفته پژوهش ساختمان جد 
 با دانشگاه افتتاح شد. سيرئ يكاشان از سو يدانشگاه علوم پزشك يمعاونت پژوهش ديهمزمان با هفته پژوهش ساختمان جد

كه در  يمختلف معاونت پژوهش يساختمان اجزا نيافتتاح ا
  تيتلف دانشگاه به صورت پراكنده فعالمخ يساختمانها

به بعد به صورت متمركز خدمت خواهند  نينمودند از ا يم 
 نمود.

دانشگاه  يمختلف معاونت پژوهش يساختمان واحدها نيا در
امور  ض،يآمار، مجله ف ،يپژوهش ريمد ،يشامل دفتر معاون پژوهش

دفتر  ،يدانشجوئ قاتيتحق تهيو ترجمه، كم فيكارگاهها، تال
ارتباط با صنعت و  ،يقاتيتحق يطرحها يابينظارت و ارزش

  اند. افتهيانتشارات استقرار 
  

  طرح تحقيقاتي از ابتداي سال جاري در دانشگاه علوم پزشكي كاشان مصوب شد 40 
  

وب شده طرح تحقيقاتي از ابتداي سال جاري تاكنون در اين دانشگاه مص 40معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان گفت: 
 طرح بود. 49درحاليكه اين رقم در كل سال گذشته 

ميليون ريال ذكر كرد و  577دانشگاه علوم پزشكي كاشان را دو ميليارد و  86دكتر غالمعلي حميدي اعتبارات پژوهشي سال 
 گرفته شده است. اعتبار براي اجراي طرحهاي پژوهشي سالجاري در نظر نيافزود: حدود يك ميليارد و سيصد ميليون ريال از ا

مورد از آن در  66كه  دهياز سوي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي كاشان به چاپ رس 85مقاله در سال  74اظهار داشت:  وي
 شده است. هينما يالملل نيب يمعتبر علم يتهايسا

اههاي علوم پزشكي پژوهشي دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش گفت: اين دانشگاه رتبه هشتم پژوهش بين دانشگ معاون
 بدست آورد. 85) را در ارزشيابي سال 2همطراز (تيپ 

حميدي افزود: در اين ارزشيابي عملكرد پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي بر اساس سه شاخص حاكميت و رهبري،  دكتر
 توانمند سازي و توليد علم سنجيده مي شود.

گفته وي،  به فعاليتي بدون پژوهش به ثمره اصلي خود نمي رسد.در خصوص نقش پژوهش در پيشرفت جامعه گفت: هيچ  ايشان
حضور بخش  وي،پژوهش به عنوان وسيله اي براي رفع مشكالت مردم و گسترش عدالت اجتماعي بايد به كار گرفته شود. 

ص دهد خصوصي در پژوهش را كمرنگ خواند و اظهار داشت: اگر اين بخش درصدي از درآمد خود را به امر پژوهش اختصا
  شاهد شكوفايي و رشد در اين بخش خواهيم بود.

 اخبار معاونت
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  است يك مسوول آموزش پزشكي: تنها يك سوم اولويتهاي پژوهشي اجرايي شده 
  

رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت، 
اولويت پژوهشي ابالغ 15  به  درمان وآموزش پزشكي با اشاره 
انشگاهها در سال گذشته، گفت: شده از سوي اين وزارتخانه به د
پزشكي تنها در يك سوم از اين  پژوهشگران دانشگاههاي علوم

  .اولويتها طرح تحقيقاتي پيشنهاد نموده اند

) درآيين 20/9/86(  شنبه  دكتر نادر ممتاز منش روز سه
پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي كاشان، اين   گراميداشت هفته
اكنون تناسبي بين  و اظهارداشت: همكننده خواند  روند را نگران

 تقاضا وانجام پژوهش در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وجود ندارد. 

وي، با تاكيد بر انجام پژوهشهاي هدفمند از سوي محققان دانشگاههاي علوم پزشكي تصريح كرد: نتايج تحقيقات بايد براي 
 برطرف كردن مشكالت مردم و جامعه كاربرد داشته باشد. 

وآموزش پزشكي گفت: تحقيق و پژوهش در دانشگاههاي   ئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمانر
هاي علوم پزشكي  اكنون تقريبا همه تحقيقات دانشگاه وي گفت: هم  علوم پزشكي كشور بايد بيشتر در زمينه علوم باليني باشد. 

 شود.  كشوردر زمينه علوم پايه انجام مي

اي براي تحقق  رئيس انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز گفت: تحقيق و پژوهش بايد به عنوان وسيله
اي كه نتايج اجراي  عدالت اجتماعي در كشور استفاده شود به گونه

 آن به نفع محرومان جامعه باشد. 

و ›› هاي بهداشت در روستاها ايجاد خانه‹‹ افضلي،  دكتر حسين ملك
را از جمله طرحهاي تحقيقاتي موفقي ›› برنامه تنظيم خانواده‹‹ 

دانست كه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي در كشور انجام 
 است.  شده

ها نبايد امري تفنني  وي تاكيد كرد: تحقيق و پژوهش در دانشگاه
استراتژيك تدوين، تا  بايد در اين زمينه برنامه تلقي شود، بلكه 

 تحقيقات با ذوق، عالقه و هدفمند انجام شود. 

اي ياد كرد كه  بعنوان چهار مولفه›› ارتباط با مردم‹‹ و ›› برنامه ريزي علمي‹‹ ، ››ارتباط با صنعت‹‹ ، ››توليد علم‹‹ وي از 
رساند ساله ياري مي20  انداز  چشمها و آرمانهاي سند  ها را در رسيدن به هدف دانشگاه .  

ها و فعاليتها نه تنها به  ريزي كشور مبتني بر علم، پژوهش و دانايي نباشد، اين برنامه وي افزود: اگر سياست، مديريت و برنامه
 است.   اي نخواهد رسيد، بلكه تمام هزينه ها نيز به هدر رفته نتيجه

اخالق « راسم گفت: آنچه در گذشته، حال و آينده در زمينه پژوهش اساس كار است رئيس دانشگاه علوم پزشكي كاشان در اين م
 و رعايت آن است.» در پژوهش 
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دكتر صمد نوري زاد افزود: در سالهاي اخير مراكز تحقيقاتي بين 
المللي پژوهش هايي را در برخي كشورهاي جهان سوم انجام 

ي گذارد؛ از آن دادند كه به وضوح اين اصول اخالقي را زير پا م
جمله مي توان به پژوهش دانشگاه هاروارد در روستاهاي چين و 
يا تحقيقات دانشگاه جان هاپكينز بر روي داروي ضد سرطان در 

 هندوستان اشاره كرد.

وي تصر يح كرد: بديهي است رسيدن به هدف نمي تواند توجيه 
اي كننده استفاده از هر ابزار و وسيله اي باشد و تمام جنبه ه

صحيح پژوهش چون ارزيابي سود و خطر، رازداري، كارآزمايي 
 باليني و استفاده از دارو نماها بايد در نظر گرفته شود.

به گفته وي، امروزه عرصه هاي جديد دانش، طليعه جديدي را بوجود آورده است؛كه تدابير خاصي را مي طلبد. مطالعات ژنتيكي، 
ه سازي، پيوند اعضاء داراي جنبه هاي مختلفي هستند كه مالحظات خاص اخالقي را در ژن درماني، پژوهش بر روي جنين، شبي

 پژوهش طلب مي نمايند .

وي اظهار داشت: نكته ديگري كه در امر پژوهش بسيار جدي است و در كشور ما بخصوص در دانشگاههاي علوم پزشكي 
 ت.همچنان سير كندي دارد؛ انجام پژوهشهاي نه چندان جامعه نگر اس

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در اين مراسم از مصوبه شوراي پژوهشي با موضوع در نظر گرفتن مزاياي تشويقي 
براي كاركنان در خصوص چاپ مقاالت در مجالت علمي پژوهشي 

 خبر داد.

  
دكتر غالمعلي حميدي افزود: اين مصوبه به هيات امناء دانشگاه 

وي،  هيات امناء اجرا خواهد شد.ارائه و در صورت تصويب 
و عملكرد  85گزارشي از نتايج ارزشيابي پژوهشي دانشگاه در سال 

 حوزه معاونت پژوهشي ارائه داد. 86ماهه اول سال  6

  
  

در اين مراسم كه با حضور جمعي از استادان، دانشجويان و 
مسووالن ادارات كاشان در سالن آمفي تئاتر مركزي دانشگاه علوم 

ي برگزار شد، به چهار نفر پژوهشگر برتر دانشگاه، دكتر پزشك
محسن اديب حاج باقري، دكتر سيد ابراهيم رضي و دكتر رضوان 

لوح  ، منيري (اعضاي هيئت علمي) و ذات ا... عاصمي تجليل
در حاشيه اين همايش نمايشگاهي از  تقدير و جوايزي اهدا شد.

  دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه برپا شد.

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir
/



  
  
  
  
  
  

  بيمارستان اخوان  •
o آدرس پست الكترونيكي  :akhavan@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://akhavan.kaums.ac.ir  

 بيمارستان متيني •
o آدرس پست الكترونيكي: matini@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://matini.kaums.ac.ir  

 بيمارستان بهشتي •
o آدرس پست الكترونيكي :beheshti@kaums.ac.ir  
o ايتوب س  :http://beheshti.kaums.ac.ir  

  بيمارستان نقوي •
o آدرس پست الكترونيكي :naghavi@kaums.ac.ir  
o  : وب سايتhttp://naghavi.kaums.ac.ir 

  
 دانشكده بهداشت •

o آدرس پست الكترونيكي :healthf@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://healthf.kaums.ac.ir  

 دانشكده پزشكي •
o آدرس پست الكترونيكي :medicine@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://medicine.kaums.ac.ir  

 دانشكده پرستاري •
o آدرس پست الكترونيكي :nursing@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://nursing.kaums.ac.ir  

 دانشكده پيراپزشكي •
o آدرس پست الكترونيكي :paramedicine@kaums.ac.ir  
o  :وب سايتhttp://paramedicine.kaums.ac.ir 

 
 معاونت آموزشي •

o آدرس پست الكترونيكي :education@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://edu.kaums.ac.ir  

 معاونت بهداشتي •
o آدرس پست الكترونيكي :health@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://health.kaums.ac.ir  

 معاونت پشتيباني •
o آدرس پست الكترونيكي :logistics@kaums.ac.ir  
o وب سايت: http://logistics.kaums.ac.ir  

 آدرس وب سايت واحدهاي مختلف دانشگاه
http://www.kaums.ac.ir  
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 معاونت پژوهشي •
o آدرس پست الكترونيكي :research@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://research.kaums.ac.ir  

 معاونت درمان •
o آدرس پست الكترونيكي :darman@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://darman.kaums.ac.ir  

 معاونت دانشجويي •
o آدرس پست الكترونيكي :student@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://student.kaums.ac.ir  

  معاونت غذا و دارو  •
o آدرس پست الكترونيكي :fdo@kaums.ac.ir  
o وب سايت: irhttp://fdo.kaums.ac. 

  
 شبكه بهداشت آران و بيدگل •

o آدرس پست الكترونيكي :aranbidgol@kaums.ac.ir  
o :وب سايت http://aranbidgol.kaums.ac.ir 

 مركز تحقيقات تروما •
o آدرس پست الكترونيكي :trc@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://trc.kaums.ac.ir  

 ضمجله في •
o آدرس پست الكترونيكي: feyz@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://www.kaums.ac.ir/magazine  

 مجمع خيرين تامين سالمت •
o آدرس پست الكترونيكي: salamat@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://salamat.kaums.ac.ir  

 رزومه آموزشي پژوهشي اعضاي هيات علمي •
o آدرس پست الكترونيكي: cv@kaums.ac.ir  
o  سايتوب :http://cv.kaums.ac.ir 

 بانك اطالعاتي اساتيد دانشگاه •
o آدرس پست الكترونيكي: asatid@kaums.ac.ir  
o وب سايت :http://asatid.kaums.ac.ir  

 بانك اطالعاتي داروخانه ها •
o  :آدرس پست الكترونيكيpharmacy@kaums.ac.ir 
o  :وب سايت://pharmacy.kaums.ac.irhttp  

 بانك اطالعاتي واحدهاي توليدي تحت پوشش دانشگاه •
o  :آدرس پست الكترونيكيfactory@kaums.ac.ir  
o  :وب سايتhttp://factory.kaums.ac.ir  

 گالري عكس دانشگاه •
o  :وب سايتhttp://gallery.kaums.ac.ir   

   http://staff.kaums.ac.irوب سايت:  بانك اطالعاتي كاركنان دانشگاه
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