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  پژوهش، حلقه مفقوده توسعه پايدار        

 و اهميت ضرورت،  و معترفند علمي دستاوردهاي مبناي بر امور ريزي برنامه و فناوري و علم پژوهش، اهميت بر همگان امروزه
 در. است ارآشك نيز امور ريزان برنامه و مديران بر موسسات و ها سازمان خدمات توسعه و اهداف پيشبرد در را پژوهش نقش
 اصلي مبناي و توسعه زيربناي پژوهش: گفت بايد اطمينان با اما شود، مي بيان زيادي علمي مطالب تحقيق و پژوهش باب

  . است پايدار توسعه سمت به حركت
 براي كه است داشته آن بر را دانشمندان امروزه پژوهش، فرآيند در علمي و منطقي هاي حل راه ارايه و ها واقعيت شناخت
 كه است واقعيت اين نشانگر يافته توسعه كشورهاي به ينگاه. كنند توجهي قابل گذاري سرمايه تحقيقي و پژوهشي هاي فعاليت
  .  است شده مختلف هاي زمينه در بسياري مشكالت حل و جوامع اين هاي نارسايي از بسياري رفع باعث تحقيقات و پژوهش

 فراهم توسعه و رشد از برخورداري و انسان آسان دسترسي براي را زندگي مبهم و تاريك زواياي كه است كسي موفق پژوهشگر
 و خودگرايي تعصب از و بپردازد حقيقت جستجوي به كه دارد مي آن بر را پژوهشگر و محقق پژوهش، و تحقيق. كند مي

 حال عين در و ضروري ويكردر يك زندگي مسائل با درگير و كنجكاو انسان براي تحقيق ترتيب بدين. بپرهيزد گرايي مطلق
 اگر و است تحقيق نتيجه تجربه و علم وري بهره.  دهد مي تشكيل را وي علمي شناخت و معرفت اساس و است عادي

  . آمد نمي دست به امروزي انسان تجربه و دانش نبود، علمي هاي پژوهش و مطالعه كنجكاوي،
 نتيجه در و سرعت و دقت افزايش امكانات، و منابع اتالف از ريجلوگي لحاظ به علمي دستاوردهاي و پژوهش مبناي بر عمل

 و توجهي كم است بديهي. است كنوني دنياي در بشر زندگي هاي ضرورت از كاري مختلف هاي حوزه در وري بهره افزايش
 در. آورد فراهم جامعه در را نيافتگي توسعه فرايندهاي تعميق و تشديد موجبات تواند مي تنها ها واقعيت اين به توجهي بي

 براي هنوز اين وجود با اما يافته چشمگيري ارتقاي گذشته به نسبت ما كشور در پژوهشگري و پژوهش جايگاه اخير هاي سال
  . دارد وجود زيادي  فاصله استاندارد، مرز به رسيدن

 تعداد شود، بيشتر شناخت دامنه چه هر و تاس ناپذير پايان هاي سوال به دادن پاسخ و راهكار ارايه پژوهشگران وظيفه ترين مهم
 استفاده است، كردهنگران  را پژوهش حوزه فعاالن هميشه متاسفانه كه واقعيتي اما. يافت خواهد افزايش تناسب به نيز ها سوال
 در فادهاست بدون ها يافته اين و است شده آن ارايه صرف روزها و ها ساعت كه است پژوهشي تحقيقات و ها يافته از نكردن
 نهادينه جامعه در پژوهشي هاي يافته از استفاده و پژوهش و تحقيق ارايه فرهنگ بايد. بايگاني شده است ها كتابخانه از اي گوشه
  . شود
   دانشگاه در پژوهش خطير  عرصه فعاالن خصوص به و كشور پژوهشي  جامعه براي توفيق آرزويضمن  روي، هر به

  در زندگي تحقيق امر رشد ورود و بتوانيم با بستر سازي مناسب و ترويج فرهنگ پژوهش، شاهد  واريماميد ،اشانك پزشكي علوم
  .خود باشيمتك تك افراد جامعه 

  معاونت پژوهشي دانشگاه

 

 دانشجويان، فعال همكاري با نقشه اين اجراي مهندسيِ نظام ايجاد علمي، جامع نقشه تهيه ،»توانيم مي ما« شعار به عميقباور 
دانش  و علم رفيع هاي قله به ايران ملت دستيابي ماتمقد علمي جامع نقشه صحيح اجراي بر نظارت و تحقيقاتي، مراكز و ها-دانشگاه
 24/9/87انشگاه علم و صنعت، مورخ دسخنراني مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان                                                  .مي باشد
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  25/4/87جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  630- 11بند 
  

معاون محترم تحقيقات و فـن آوري وزارت متبـوع پيرامـون تعيـين تكليـف پايگـاه تحقيقـات         19/4/87ص مورخ /87/پ/218نامه 
 .جمعيتي مطرح و مقرر گرديد پايگاه مزبور به معاونت بهداشتي دانشگاه انتقال يابد

 

  
  25/4/87جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  630 -13بند 

  

به مقاالت اعضاء محترم هيات علمي مطرح و با توجه به  نامه مدير امور پژوهشي در خصوص اصالح دستورالعمل پرداخت تشويقي
 .آئين نامه جديد امتياز بندي مقاالت پژوهشي ابالغي از طرف وزارت متبوع موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت 

 ISI ،Medline، Pubmed، Index Medicus مقاالت ارائه شده در مجالت انگليسي زبان ايندكس شده در نمايـه هـاي   -لفا
   IF  1/0 هر ءبه ازا)  يكصد هزار ريال ( 000/100و )  دوميليون و پانصد هزار ريال (   000/500/2مبلغ 
 ،Scopus، Embase، Biological Abstract نمايـه هـاي  مقاالت ارائه شده در مجالت انگليسي زبان ايندكس شـده در   -ب

Chemical Abstract   دو ميليون ريال( 2000000مبلغ(  
  )يك ميليون و پانصد هزار ريال(1500000مبلغ  مقاالت ارائه شده در مجالت انگليسي زبان ايندكس شده در ساير نمايه ها -ج
يك ميليون و دوييسـت و پنجـاه   ( 1250000نشده در ساير نمايه ها مبلغ  مقاالت ارائه شده در مجالت انگليسي زبان ايندكس -د

  )هزار ريال
تـا  ) پانصـد هـزار ريـال   (  500000،  مبلـغ  ) با هـر نـوع  اينـدكس   ( مقاالت ارائه شده در مجالت علمي پژوهشي فارسي زبان  -ه 

  )هشتصد هزار ريال( 800000
  .كترونيك تشويقي تعلق نمي گيردبه مقاالت ايندكس نشده خارجي از نوع ال -1تبصره
مقاالتي مشمول پاداش مي گردند كه نويسنده اول يا مسئول آنها بـا ذكـر نـام كامـل دانشـگاه بصـورت ذيـل وابسـتگي          -2تبصره

  :   سازماني خود را به دانشگاه مشخص نمايد
 دانشگاه علوم پزشكي كاشان:  مقاالت فارسي  
 مقاالت انگليسي: Kashan University of Medical Sciences    

مقاالت در هر سال درصورتي مشمول تشويقي خواهند بود كه حـداكثر  تـا پايـان خردادمـاه سـال بعـدي بـه معاونـت          -3تبصره 
  .مگر مواردي كه مستنداتي دال بر چاپ مقاله بعد از تاريخ ارائه گردد. پژوهشي دانشگاه تحويل شوند 

  .درصد هزينه چاپ پرداخت مي شودIF، 100دكس شده داراي به مقاالت چاپ شده در مجالت اين -4تبصره
درصـد   Medline ، Pubmed، Index  Medicus 50 مقاالت چاپ شده در مجالت ايندكس شده در نمايه هـاي    -5تبصره

  . هزينه چاپ پرداخت مي شود 
 brief communication ،research letter  ،Case report، Rapid communication،short به مقـاالت   -6تبصره 

communication  مطابق يك سوم بندهاي الف تا دال پرداخت مي شود.  

  87پژوهشي دانشگاه در سه ماهه دوم سال  اهم مصوبات شوراي
 محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم
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   25/4/87جلسه پژوهشي دانشگاه مورخ   630-14بند 
 30/3/87ازمصـوبه مورخـه    2سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه پيرامون بنـد   17/4/87پ مورخ /658/1/29نامه  -14

  شـگاه جهـت همسـان سـازي در پرداخـت هزينـه هـاي ماموريـت اعضـاي هيـات علمـي در  كنگـره هـا و              هيات رئيسه محترم دان
بيست و دومين جلسه هيات امناء محتـرم   4كنفرانس هاي داخلي و خارجي مطرح و مقرر شد منبعد هزينه هاي فوق بر اساس بند 

  :ددانشگاه با توجه به موارد ذيل توسط معاونت پژوهشي دانشگاه پرداخت گرد
  .اعضاء محترم هيات علمي شركت كننده در كنگره ها و كنفرانس هاي داخلي دوبار در سال امكان استفاده از مزاياي فوق را دارند -الف
  مقاله ارائه شـده در همـايش هـاي داخلـي و خـارجي در صـورتي مشـمول دريافـت هزينـه هـا مـي باشـد كـه منـتج از پايـان نامـه هـا،                   -ب

  .يا منابع موثق مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشكده و دانشگاه باشد طرح هاي تحقيقاتي 
  

  
  
  
  
  

  مجريان طرح  عنوان شماره طرح
بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين به بيمارستان شهيد دكتربهشتي كاشان در سال 8737

1387  
 ،دكتر سيد اصـغر رسـولي نـژاد    ،حسن عرب سعيدي

 ،اكبـري سـيد علـي ميـر     ، دكتر سيد مهـدي موسـوي  
  علي اصغر حيدريان  

بررسي ميزان آستيگماتيسم لنتيكوالر ،قرنيه و كلي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه 8738
  1387تا شهريور  86چشم بيمارستان متيني كاشان اسفند ماه 

دكتر محمد حـاج جعفـري و    ،دكتر حسن فرجي پور
  محمد رضا زاهدي 

تروماهاي ورزشي در مسابقات پسران آموزشگاه هاي شهر  بررسي ميزان فراواني بروز8739
  85 - 86كاشان در سال 

  دكتر منصور سياح 

8740
  

بررسي ميزان پاسخگويي پرونده هاي پزشكي به موارد ارجاعي سازمان پزشكي قانوني 
   1387كاشان سال 

  دكتر مهرداد فرزندي پور،ليال شكري زاده

  كتر وحيد نجاتي د  اخت اجتماعي مغز در سالمندان و جوانانبررسي مقايسه اي كاركردهاي شن8741
 ،دكتــر غالمعلــي حميــدي ،دكتــر حميدرضــا بنفشــه  مطالعه ضد دردي ليتيوم در مدل درد نوروپاتيك در موش صحرائي 8742

  دكتر اعظم مصداقي نيا 
ن بررسي عوامل تعيين كننده وضعيت بهداشتي رستوران ها و آشپزخانه هاي شهرستا8743

   1387كاشان در نه ماهه اول سال 
  دكتر حسن نيكوئي نژاد ، حسين نيكوئي نژاد

بررسي ديدگاه مديران و پزشكان شاغل در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي 8744
كاشان در مورد عوامل موثر بر كيفيت مستندسازي پرونده هاي پزشكي و راه كارهاي 

  1387پيشنهادي در اين زمينه   سال 

  ليال شكزي زاده   ، مهتاب كرمي

بررسي آلودگي هاي انگلي ، قارچي ، ميكروبي استخرهاي سرپوشيده شهركاشان در 8745
   1387- 1388سال 

، ليال ايرانشاهي، محمد علي اسدي، دكتر سيما راستي
  حمد قاسمي ا

ماران پس از بررسي تاثير بازتواني قلبي بر يافته هاي كلينيكي ، پاراكلينيكي بي8746
  انفاركتوس قلبي 

  الهه ميانه ساز ، محسن تقدسي، دكتر فريبا رايگان

مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره پوست و آب دانه انار و آنتي بيوتيك هاي رايج بر 8747
  ي بيماران سروي هليكوباكترپيلوري جدا شده از نمونه هاي بيوپ

  ،خانم ليلي بيت الهي، احمد قاسمي، حامد صفاري
  دكتر محمود صفاري 

به شپش سر در بين دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدائي آران و  آلووگيبررسي 8748
    87- 86بيدگل 

  دكتر سيد فخرالدين صدر ، مهندس عباس درودگر

  

  87عناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در سه ماهه دوم سال 
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  عنوان مقاله نويسندگان نام مجله ايندكس مجله

Genomics 
Journal Seek 

ESP‐WORLD 
2 (18),7,2008 

Asgari Arani.J  Medical students EMP learning 
through interactive SMS 

platform  

1 

Pubmed 
ISI:0/443 

Surg Radiol Anat 
 2008 Aug 7 

Hosseinpour M, 
Behdad A. 

Evaluation of small bowel 
measurement in alive patients 

2 

‐‐‐‐‐‐‐‐  Iranian Journal of Child 
Neurology 

Vol.2,no.3.June 2008 

Talebian A, 
Honarpishe A, 
Taghavi.A, 
Fakharian, E, 
Parsa .M, 

Mousavi.GA. 

Do infants using baby walkers 
suffer developmental delays in 
acquisition of motor skills? 

 

3 

Copernicus   Iranian Journal of 
Clinical Infectious 
Diseases 2008,3(1): 

39‐42 

Momen Heravi, M 
Khanbanpoor, M 

Disseminated tuberculosis 
presenting as hypersplenism 

4 

ISI 
IF: 1/837 

Diabetes Research and 
Clinical Practice,2008 

Ebadi.S.A, 
Arami.m.a, 
Shafigh M.H. 

Investigation on the relationship 
between diabetes mellitus type 

2 cognitive impairment 
 

5

Pub med 
 EMBASE  

 

Journal Medical 
Sciences ,2008 

Salami .M, 
Aghanouri, M, 
Noureddini.A, 
Rashidi.A. 

Early dark rearing influences 
spatial performances in the 

radial arm Maz 

6

MEDLINE 
Pub med 

 

Archives of gynecology 
and obstetrics, 
December  2008 

Mousavi.S.A, 
Behnamfar.F. 

Gestational trophoblastic tumor 
with liver metastatsis after 

misoprostol abortion 
 

7

MEDLINE 
Pub med 

 

Archives of gynecology 
and obstetrics,  
December 2008 

Behtash N, 
Behnamfar.F, 
Namidi,B. 

Ram 

Term delivery following 
successful treatment of 

choriocarcinoma with brain 
metastases, a case report and 

review of literature 
 

8

Cochrane 
EMBASE  
SCOPUS 
Chemical 
Abstracts 

Acta Medica Iranica 
2008 ,Vol. 46, No. 4 

 
 
 

Davoodabadi A,  
Sadr F, Razi E, 

Adeli E 

Complicated 
PARAPNEUNOMONIC EFFUSION: 

ETIOLOGY AND RESULTS OF 
LUNG DECORTICATION 

 

9

 1387ليست مقاالت چاپ شده در مجالت انگليسي زبان داخلي و خارجي سال 

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم

3 
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ISI 
IF: 1/817 

 
Pub med 
SCOPUS 

 

 
Phytomedicine,  

Dec 2008 
 
 

   

Simbar M,  
Azarbad Z,  
Mojab F,  

Alavi Majd, H 

A comparative study of the 
therapeutic effects of the 

Zataria multiflora vaginal cream 
and metronidazole vaginal gel 

on bacterial vaginosis 
 

10 

Copernicus  Am J Case Rep 2008; 9 
CR389‐391 

Zamani B,  
Talari H 

Hemarthrosis of the shoulder 
following streptokinase therapy 
for acute myocardial infarction 

 

11 

Copernicus  Am J Case Rep 2008; 9 
415‐418 

Esalatmanesh K, 
Soleimani Z 

Mycobacterium tuberculosis 
infection presenting with 

cutaneous abscess, osteomylitis: 
A case report and review of the 

literature 
 

12 

CABI  
  Chemical 
abstract  

    EMBASE  
          

International Journal of 
Pharmacology, 

 Volume 4 Number 5, 
2008 

 Nourizad S, 
 Anvari M, 
  Hasani H, 
M. Salami 

A Critical Period for Deleterious 
Effect of Prenatal Alcohol 

Exposure on Working Memory 

13 

CABI 
Chemical 
abstract 

Pakistan Journal of 
Biological 

Sciences,2008 

Behrashi M,  
Mahdian M 

Vaginal Versus Oral Misoprostol 
for Second‐Trimester Pregnancy 
Termination: A Randomized Trial

 

14

Index 
Medicus 

Iranian journal 
Arthropod‐Borne 

Diseases: 2008, vol. 2, 
NO. 1 

 

Dehghani R,  
 Khamehchian T 

Scrotum Injury by Scorpion Sting
 

15

Chemical 
abstract 

Pakistan Journal of 
Biological Sciences 

Volume 11 Number 19, 
2008 

Fazel M. R, 
 Forghani Z, 

 Aghadoost D , 
 Fakharian E 

Retrobulbar Versus Topical 
Anesthesia for 

Phacoemulsification 

16 

Chemical 
abstract 
PUBMED 

Pakistan Journal of 
Biological Sciences 

Volume 11 Number 14, 
2008 

Fakharian E, 
 Fazel MR, 
 Tabesh H 

Preemptive Analgesia with Local 
Lidocaine Infiltration for Single‐
Level Open Disc Operation 

17 

Copernicus  Iranian Journal of 
Psychiatry and 
Behavioral 

Sciences,2008.2(2) 

Sepehrmanesh Z, 
Ahmadvand MD, 

Saei R 

The Psychopathology of Heroin 
Abuse Injectors in Kashan Prison 

18 

‐‐‐‐ 

 

Iranian Journal of 
Psychiatry 3:4, fall 2008 

 

Sepehrmanesh Z 
Alavi A 

Arabgol F 

Fluvoxamine for the treatment 
of child and adolescent 

depression : An open label trial 

19 
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  نام مجله  نويسندگان عنوان مقاله رديف

جسم خارجي جابجا  ˛گزارش يك مورد مشكل  1
  شده در راه هوايي

  محمد هادي رفيعي
  مهرداد حسين پور
  سياوش صحت

 ،نشريه جراحي ايران
  ،1شماره  ،16دوره 

  87بهار  

2 
  

الزامات امنيتي پرونده الكترونيك سالمت در 
 مطالعه تطبيقيكشورهاي منتخب، يك 

  فرزندي پور دكتر مهرداد 
  مريم احمدي  ،فرحناز صدوقي
  كريميايرج 

مديريت اطالعات 
بهار و تابستان سالمت، 

  1، شماره 4، دوره 1386
 

  كريم پرستوئي، فريبا سيدي،  تعيين نمايه گليسمي ماكاروني در افراد سالم 3
  علي محمد فرجي، 

  محمداسماعيل شهاب الدين، 
 مي، سميرا ناصريسوسن قاس

  ، فصلنامه فيض
  سال دوازدهم،  

  87، بهار 45شماره 

بررسي تاثير تغيير وضعيت پس از آنژيوگرافي قلبي  4
 ان قلب و فشار خونبر ضرب

  مرتضي رضايي آدرياني،
  احمدي، عيسي محمدي، ... فضل ا

  محمد اصغري جعفرآبادي، 
 آرمان آزادي

  ، فصلنامه فيض
  ل دوازدهم، سا 

  87، بهار 45شماره 

بررسي ارتباط بين سطح سرمي سلنيوم با بيماري  5
 بهجت

  منش،  كمال اصالت
  احمدرضا جمشيدي، 

  فرهاد شهرام، فريدون دواچي، 
 زهرا سليماني، شهره موحدي

  ، فصلنامه فيض
  سال دوازدهم،  

 87، بهار 45شماره 

  ، فصلنامه فيض سيدعلي مسعود، حسن احترام با ميگرن IgEبررسي رابطه سطح سرمي  6
سال دوازدهم، شماره  

 87، بهار 45

  خديجه شريفي، زهرا سوكي،  بررسي رابطه نوع زايمان و افسردگي پس از زايمان 7
  حسين اكبري، 

  سيد مصطفي شريفي

  ، فصلنامه فيض
  سال دوازدهم،  

 87، بهار 45شماره 

كيفيت مراقبت از بيماران داراي كاتتر ادراري  8
درجا در بيمارستان هاي آموزشي كاشان، سال 

  محسن اديب حاج باقري، 
  محمد آقاجاني

  ، فصلنامه فيض
  سال دوازدهم،  

 87در سال  مقاالت فارسي منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي عناوين 

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم

5

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir



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

  

 http://research. kaums.ac.ir: نشاني وب سايت مجله:::  1387 تابستان، 18، شمارههفتمسال 

6 

 87، بهار 45شماره   1384

بررسي ويژگي هاي شخصيتي معتادان تزريقي  9
  1385زندان كاشان در سال 

زهرا سپهرمنش، افشين احمدوند، 
  فاطمه سادات قريشي، 
  سيدغالمعباس موسوي

  ، فصلنامه فيض
  سال دوازدهم، 

 87، بهار 45شماره  

ضعيت خودمراقبتي بيماران ديابتي مركز ديابت و 10
  1384كاشان در سال 

  پروين بقايي، ميترا زندي، 
زهره وارث، نگين مسعودي علوي، 

  محسن اديب حاج باقري

  ، فصلنامه فيض
  سال دوازدهم،  

 87، بهار 45شماره 

  اله دهقاني، روح  هاي استان كرمان فون كژدم 11
  آبادي،  شيرين موبد مهدي 

  فاطمه كاميابي، 
  ، دوست اكبر حق دكتر علي

  دنژا مينو مشايخي، حميد سلطاني 

مجله دانشگاه علوم 
 2شماره  پزشكي كرمان

  ، 15دوره 
 1387  

 
 
 
 

ر
يف

د
 

محل نام و نام خانوادگي
 برگزاري

  تاريخ برگزاري نوع ارائه عنوان همايش

 June - 2 July 29 پوستر International Shock  آلمان  مهرداد مهديان 1
2008 

 July 2008 25-20 پوستر ICP2008آلماندكتر عبداهللا اميدي2

 12th World Congress on  اسكاتلند  دكتر اعظم مصداقي نيا 3
Pain 

 Aug 2008 22-17  پوستر

  فرانسه  دكتر رضوان طاليي 4
17TH Congress of the 
European Academy of 

Dermatology 

  پوستر
17--21 Sep 2008 

 Sep 2008 17-13  پوستر ESCRS  المان  دكتر داوود آقادوست5
 Sep 2008 17-13  پوستر ERS2008  المان  لحسين داوودآباديدكتر عبدا6
 Sep 2008 17-13  پوستر ESCRS  المان  دكتر مهدي شاعري7
 Aug 2008 9-5  پوستر  JUMS 2008  تركيه  محمد علي اسدي  8

  ليست شركت كنندگان در همايش هاي خارج از كشور در 
 سه ماهه دوم سال جاري 

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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ر
ف

دي
 

محل  نام و نام خانوادگي

 برگزاري

تاريخ برگزاري  نوع ارائه عنوان همايش

 June - 2 29 پًستر International Shockآلمان مهرداد مهديان  1
July 2008 

 July 25-20 پًستر ICP2008 آلمان دکتر عبداهلل اميدي 2
2008 

اسكاتلىد دکتر اعظم مصداقي ويا  3
12th World 

Congress on Pain 
 

 پًستر
17-22 Aug 

2008 

فراوسه دکتر رضًان طاليي  4

17TH Congress of 
the European 
Academy of 
Dermatology 

 

 پًستر

17--21 Sep 
2008 

 Sep 17-13 پًستر ESCRSالمان دکتر داييد آقاديست  5
2008 

6 
دکتر عبدالحسيه 

ادي  داييدآب
المان 

ERS2008 17-13 پًستر Sep 
2008 

المان دکتر مهدي شاعري  7
ESCRS 

 
 Sep 17-13 پًستر

2008 
8 

ترکيه محمد علي اسدي 

JUMS 2008 
 
 
 

 پًستر 

5-9 Aug 
2008 

لیست شرکت کنندگان در همایش های خارج از کشور در  

 سه ماهه دوم سال جاری 

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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 عنوان مقاله نويسندگان نام مجله سال انتشار و شماره  ايندكس

 

Copernicus  ،سال يازدهم
  ،44شماره 

  86زمستان 

  فيض فصلنامه

 

 رضوان منيري

  زيبا مسيبي
 سيد غالمعباس موسوي

بررسي ميزان مقاومت آنتي بيوتيكي به 
بتا الكتام هاي با طيف وسيع و تعيين 
عوامل خطر ساز در باسيل هاي گرم 

منفي جدا شده از مدفوع نوزادان بستري 
 در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان

1  

Copernicus سال يازدهم، 
  ، 44شماره 

  86زمستان 

   فصلنامه فيض

 

 نگين مسعودي علوي

  مرضيه عطايي

بررسي طب فشاري بر درد ناشي از 
 تزريق عضالني

2  

Copernicus سال يازدهم، 
  ، 44شماره 

 86زمستان 

 داوود آقا دوست فصلنامه فيض

  مريم جامعي
 سيد غالمعباس موسوي

بررسي اثر لنزكتومي و ويتركتومي قدامي 
ي حدت بينايي دز مبتاليان به سندروم رو

 مارفان

3  

Copernicus سال يازدهم، 
، 44شماره   

86زمستان   

 فرزانه صابري فصلنامه فيض

  ه عابدزادهمعصوم
  زهره سادات

  عليرضا اسالمي

بررسي روغن كرچك بر القاي درد هاي 
 زايماني

4  

Copernicus سال يازدهم، 
  ، 44شماره 

 86زمستان 

 محبوبه تائبي فصلنامه فيض

  معصومه عابدزاده
  زهره سادات
  فرزانه صابري

بررسي طول مرحله سوم زايمان در 
مراجعين تك قلو به زايشگاه شبيه خواني 

 1384 -85كاشان طي سال هاي

5  

Copernicus سال يازدهم، 
  ،44اره شم

 86زمستان  

 احمد يگانه مقدم فصلنامه فيض

  محمد حاجي جعفري
  منيره قرباني
  عباس دليريان

بررسي فراواني كاهش شنوايي و عوامل 
مرتبط با آن در بيماران مراجعه كننده به 

رستان متيني كلينيك شنوايي سنجي بيما
تا ارديبهشت ماه  1384كاشان آبان ماه 

1385 

6  

Copernicus سال يازدهم، 
، 44شماره   

86زمستان   

 احمد طالبيان فصلنامه فيض
  هادي خداپرست 
  حمزه صديقي
  محسن تقدسي

 سيد غالمعباس موسوي

بررسي فراواني اختالل كمبود توجه و 
 كودك مبتال به صرع 50بيش فعالي در 

7  

  87مشمول تشويقي در سه ماهه دوم سال مقاالت عناوين 
 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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IMEMR 
Chemical 
Abstract 

 1شماره  ،  5دوره 
  ، 1386بهار 
 57-68ص 

مجله دانشكده 
بهداشت و 
  انستيتو

تحقيقات 
 بهداشتي  

 اديعلي مر

  مسعود يونسيان
  حميدرضا گيالسي

عوامل خطر سوانح و حوادث رانندگي 
 مرتبط با موترسواران در كاشان

8  

سال سوم، شماره  ------- 
 1385، تابستان 11

 

مجله فيزيك 
 پزشكي ايران

 

محمد تقي بحريني
  طوسي، 

حبيب اهللا مرادي 
  فرادنبه، 
     هدي زارع

شبيه سازي مونت كارلو طيف اشعه 
دستگاه راديولوژي تشخيصي با  ايكس

و مطالعه  MCNP-4Cاستفاده از كد 
 اثر متغيرهاي مختلف بر شكل طيف

9  

 
Chemical 
Abstract 

 9دوره  ، پاييز
  ،  5شماره 

  86آذر و دي  

مجله دانشگاه 
علوم پزشكي 

   بابل 

  عاصمي... ا ذات
  زاده محسن تقي 

مقايسه ارزش پروتئيني سرالك با غذاي 
 ) اش و برنج م( خانگي 

 

10  

 
Genomics 
Journal 
Seek 

 

 
 

2(18),7,2008 

  
ESP 

WORLD  
 

  
Asgari Arai, J  

  

 
Medical students EMP 

learning through interactive 
SMS platform 

11  

 
Pubmed 

 
2008 Aug 7 

 
Surg Radiol 

Anat 
 

 
Hosseinpour,M 

Behdad, A 
 

 
Evaluation of small bowel 
measurement in alive 

patients 
 

12  

 -------  
Vol.2,no.3 
June 2008 

 
Iranian 

Journal of 
Child 

Neurology 
 

 
Talebian A, 

Honarpishe A, 
Taghavi.A, 
Fakharian, E, 
Parsa .M, 

Mousavi.GA.

 
Do infants using baby 

walkers suffer 
developmental delays in 
acquisition of motor skills? 

 

13  

  

  ان دسترسي به عناوين مقاالت زير از طريق وب سايت معاونت پژوهشي فراهم شده است؟آيا مي دانيد امك
  1387فهرست مقاالت مشمول تشويقي در سه ماهه اول سال 

 1387سال زبان داخلي  و خارجي در  يسيمقاالت چاپ شده در مجالت انگل نيعناو  
 1386سال در زبان داخلي  و خارجي  يسيمقاالت چاپ شده در مجالت انگل نيعناو 

 1385سال زبان داخلي  و خارجي در  يسيمقاالت چاپ شده در مجالت انگل نيعناو 

  1387عناوين مقاالت منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي در سال 

  1386عناوين مقاالت منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي در سال 

 1387 ال فهرست مقاالت مشمول تشويقي در س  
 1386 ال شمول تشويقي در سفهرست مقاالت م 
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 10 تعاد كل طرح هاي وارده به شوراء
 7 تعداد طرح هاي مصوب
 2 تعداد طرح هاي رد شده

 14 تعداد طرح هاي دردست بررسي
  

  

  

  

 مجريانعنوان طرح رديف

 115بررسي ميزان استفاده عمومي از خدمات اورژانس 1
توسط بيماران پذيرش شده در اورژانس مراكز درماني 

كاشان و عوامل مرتبط با آن سال  دولتي شهرستان
1386-1387  

  ،دكتر محمدحاجي جعفري
   ،دكتر ناصر تحقيقي 

  ،بتول عاليي طباطبايي
 محسن مهدي زاده 

بررسي مقايسه اي استفاده از روشهاي مطمئن و 2
غيرمطمئن پيشگيري از بارداري در زنان واجد شرايط 

  1386تنظيم خانواده و عوامل موثر برآن در كاشان 

طيبه ياوري آهنگر ،زهرا صفازاده
   ،اعظم مديحي

 دكتر سيدعليرضا مروجي
دانشگاه )GIS(طراحي سيستم اطالعات جغرافيايي 3

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان
دكتر پرويز ضيائيان فيروزآبادي 

   ،محمدعلي صادقي
 حميدرضا گيالسي

اشتيبررسي فرسودگي شغلي كاركنان معاونت بهد 4
دانشگاه علوم پزشكي كاشان و عوامل مرتبط با آن در 

 1386سال 

دكتر سيدعليرضا مروجي 
  ، محمدتقي رعيت

  ، دكتر حميدرضا صابري 
 مريم ميرزايي 

بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين به بيمارستان شهيد 5
 1387بهشتي كاشان سال 

  ،حسن عرب سعيدي
، دكتر سيداصغر رسولي نژاد 

   ، هدي موسويدكتر سيدم
  ،سيد علي ميراكبري

 علي اصغر حيدريان  
   

  87دانشگاه در سال  HSRعملكرد شش ماهه اول شوراي
 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم

 ناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب ع
  87ال در سHSRشوراي
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 هاي پژوهشي معاونت پشتيباني اولويت. 1

  
 ها  شنبه بررسي كمي و كيفي افزايش ساعت كار ادارات وتعطيلي پنج 1-1

 هاي دانشگاه شده در كليه حوزه بررسي ميزان رضايتمندي وتكريم ارباب رجوع از خدمات ارائه 2-1

 بررسي امور رفاهي كاركنان 3-1

 شده بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان از خدمات ارائه 4-1

 بررسي واگذاري خدمات درماني به بخش خصوصي 5-1

 بررسي دالئل عدم موفقيت واگذاري امور عمومي به بخش خصوصي 6-1

 بررسي نحوه اجراي قانون خدمات كشوري 7-1

 اركنان بررسي علل پائين بودن انگيزش در ك 8-1

 بررسي نحوه اجراي حسابداري تعهدي 9-1

 هاي عمراني بصورت اماني وپيماني بررسي تطبيقي اجراي پروژه 10-1

 هاي عمراني بررسي راهكارهاي كاهش مدت زمان اجراي پروژه 11-1

 بررسي راهكارهاي شناسايي صالحيت پيمانكاران 12-1

 ريبررسي راهكارهاي كاهش بروكراسي در امور ادا 13-1

 بررسي تطبيقي واگذاري خدمات بصورت حجمي و مديريتي 14-1

 هاي درماني ها و درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم بخش بررسي و تعيين ميزان هزينه 15-1

 ريزي بررسي نحوه مكانيزه نمودن سيستم بودجه 16-1

 گاهريزي استراتژيك دانش بررسي راهكارهاي توزيع منابع مالي در راستاي برنامه 17-1

 ريزي استراتژيك دانشگاه بررسي ميزان دستيابي به اهداف برنامه 18-1

 بررسي راهكارهاي تجميع امور كارپردازي 19-1

 بررسي راهكارهاي كاهش اتكا به بودجه دولتي در دانشگاه 20-1

 بررسي راهكارهاي اعمال نظارت اثر بخش بر امور واگذار شده 21-1

 سيستم مكانيزه دبيرخانه دانشگاه بررسي علل عدم اجراي كامل 22-1

  بررسي راهكارهاي جذب كمك هاي مردمي در حوزه سالمت 23-1
 

 هاي پژوهشي معاونت درمان اولويت. 2 

 اي شاخص هاي درماني بيمارستانهاي شهرستان كاشان و آران وبيدگل بررسي مقايسه 1-2

 بررسي صحت آمارهاي بيمارستانهاي گزارش شده 2-2

 نع رعايت اخالق پزشكي بررسي موا 3-2

 بررسي رضايتمندي بيماران از دريافت خدمات  4-2

 بررسي ميزان تعمير تجهيزات پزشكي در مراكز درماني و علل آن  5-2

 علل رقابت اقتصادي بين پزشكان  6-2

 وري اداري چگونگي ارتباطات درون سازماني در رضايتمندي و بهره 7-2

  1387دانشگاه در سال  HSRاولويت هاي
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 درماني  -ريزي بهداشتي هاي درماني بيمارستان در برنامه و شاخصبررسي ميزان بكارگيري آمار  8-2

 اي وضعيت موجود نيروي انساني در بيمارستانها با استانداردهاي جهاني  بررسي مقايسه 9-2

 بررسي شيوه زندگي گروههاي آسيب پذير بيماران مزمن  10-2

  مندي پرسنل درماني از مهارتهاي ارتباطي بررسي ميزان بهره 11-2

 گردان در مصدومين ناشي از حوادث رانندگي  بررسي ميزان اعتياد به الكل و مواد مخدر و داروهاي روان 12-2

 اي انواع روشهاي درماني اعتياد  بررسي مقايسه 13-2

 بررسي اثربخشي متادون درماني 14-2

 بررسي فراواني بستري مجدد در روانپزشكي اخوان و علل آن  15-2

 واني استفاده از طب مكمل گياهي در كاشان بررسي فرا 16-2

 بررسي عوامل موثر در بروز عفونتهاي بيمارستاني  17-2

 هاي مختلف بيمارستاني  بررسي نحوه كنترل درد در بخش 18-2

 بررسي نقش پرستار در كاهش سوانح، حوادث و تصادفات  19-2

 هاي كاشان  بيمارستان هاي پرستاري در بررسي تاثير آموزش بر كيفيت ثبت گزارش 20-2

 بررسي عوامل انگيزشي پرستاران در ارتباط با آموزش به بيمار  21-2

  MRIبررسي مشخصات و نحوه ارجاع بيماران جهت انجام  22-2

 بررسي ميزان تعهد سازماني پرستاران شاغل و عوامل مرتبط با آن  23-2

 بررسي نحوه عملكرد پرستاران اورژانس در ترياژ 24-2

 ماهيت سيستم فرماندهي حوادث غير مترقبه  25-2

 بررسي تاثير تيم درماني مراقبت در منزل از بيماران روانپزشكي  26-2

 هاي مختلف  بررسي عوامل موثر و مرتبط با كيفيت خدمات پرستاري در بخش 27-2

 اي پرستاران  در توانمندسازي حرفه CPRارزيابي اثربخشي كارگاه آموزشي  28-2

 يين شاخص مصرف لوازم و اقالم مصرفي پزشكي تع 29-2

 كنترل كيفي لوازم و اقالم مصرفي پزشكي  30-2

 ارائه راهكار محاسبه هزينه مصرف تجهيزات پزشكي  31-2

 بررسي وضعيت مخاطرات شغلي كليه مراكز درماني 32-2

 بررسي ميزان رضايت و عوارض انواع دارويي متادون در معتادين  33-2

هـاي زنـدگي و مهارتهـاي     مهـارت  -روانـي  -اي وحضوري مرتبط با وضعيت سالمت جسـمي  هاي مكاتبه تاثير آموزش بررسي 34-2
 ساله جانبازان، شهداء و ايثارگران  24تا  14تحصيلي و كيفيت زندگي فرزندان 

ن شيميايي كيفيت زنـدگي  اي حضوري مرتبط با عوارض جسمي، رواني ايجادشده در جانبازا هاي مكاتبه بررسي تاثير آموزش 35-2
 جانبازان مذكور 

 بررسي سيستماتيك نتايج اطالعات تحقيقات حاصل از زلزله اخير كاشان  36-2

 بررسي ميزان سوء مصرف روانگردان در دانش آموزان دبيرستاني  37-2

 ها و بالياي طبيعي هاي كاركنان بهداشتي و درماني در بحران بررسي توانمندي 38-2

 و راهكارهاي ارتقاء آن ) قلب وعروق دياليزي، سرطانها، ايدز،  ديابت، (شيوه و كيفيت زندگي بيماران خاص بررسي  39-2

 پذير در زمينه ايدز هاي آسيب بررسي تاثير مداخالت آموزشي برارتقاء آگاهي ونگرش گروه 40-2

 هاي پزشكي در بيمارستانهاي تابعه  بررسي نواقص مستندسازي پرونده 41-2

 هاي درماني  اي شاخص بررسي مقايسه 42-2

 كننده به اورژانسهاي بيمارستانهاي تابعه  بررسي ميزان و علل مرگ ومير بيماران مراجعه 43-2

ht در رضايتمندي مراجعين ) EHR(بررسي تاثير ايجاد پرونده الكترونيك سالمت  44-2
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 يت استانداردهاي علمي هاي مدارك پزشكي دانشگاه و رعا مقايسه ساختار و عملكرد بخش 45-2

مقايسه آن بـا سـاير دانشـگاههاي علـوم پزشـكي كشـور       (هاي ملي سالمت در دانشگاه علوم پزشكي كاشان  محاسبه شاخص 46-2
 )  HIS(بررسي سيستم اطالعات بيمارستاني 

 

 هاي پژوهشي معاونت بهداشتي اولويت. 3 

 
 هاي ناشي از حوادث رانندگي  بررسي انواع آسيب 1-3

 هاي كاهش آن  بررسي فراواني حوادث خانگي و روش 2-3

 اي بهداشت خانواده و تأثير آن بررسي كيفيت خدمات مشاوره 3-3

 هاي مدرن پيشگيري از بارداري و عوامل مؤثر بر آن  وضعيت استفاده از روش 4-3

 هاي پرخطر داليل و اثرات بارداري 5-3

 دكانعوامل و اثرات سوانح و حوادث در سالمت كو 6-3

 عوامل مؤثر در تغذيه انحصاري شير مادر 7-3

 شيوه زندگي سالم در سالمندي 8-3

 هاي شايع زنان  سرطان 9-3

 ) under nutrition over nutrition( عوامل مؤثر در سوء تغذيه در منطقه  10-3

 اثرات زيست محيطي باليا در منطقه  11-3

 هاي تصفيه اثرات ناشي از مصرف آب 12-3

 زدائي موادشوينده از وسايل و محيط بيمارستاني ميزان آلودگي 13-3

 وضعيت ايمني مهدهاي كودك شهرستان 14-3

 كيفيت عملكرد پرسنل بهداشتي درخصوص باليا 15-3

 هاي كوچك مواد غذايي علل آلودگي محصوالت توليدي كارگاه 16-3

 هاي هيأت مذهبي وضعيت بهداشتي و بهسازي آشپزخانه 17-3

 كيفيت عملكرد متصديان وكارگران مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي وعوامل مؤثر برآن 18-3

 وضعيت سالمت مواد غذايي فسادپذير در مراكز تهيه وتوزيع 19-3

 بافي روستايي و شهري وضعيت سالمت كارگاههاي قالي 20-3

 وضعيت سالمت روحي و جسمي كاركنان دانشگاه 21-3

 شگاهها و آرايشگران زنانهوضعيت سالمت آراي 22-3

 وضعيت بهداشتي كارگاههاي كشاورزي 23-3

 ميزان آگاهي و عملكرد كشاورزان در زمينه اصول بهداشتي 24-3

 وضعيت سالمت كارگران در معرض گردوغبار معادن 25-3

 هاي حفاظت فني و بهداشت كار در ارتقاء سالمت كارگران نقش كميته 26-3

 دارو در مراكز مجري طرح پزشك خانواده وضعيت تجويز و مصرف 27-3

 وضعيت سيستم ارجاع در منطقه 28-3

 مندي از طرح پزشك خانواده بررسي رضايت 29-3

 رضايتمندي شغلي پرسنل بهداشتي درماني 30-3

 هاي پيشگيري از خودكشي در كاهش نرخ اقدام به خودكشي تأثير برنامه 31-3

 صرف موادتأثير آموزشهاي پيشگيري از سوء م 32-3

ht تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي در كاهش استرسهاي شغلي 33-3
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 بررسي اختالالت رفتاري در نوجوانان و جوانان 34-3

 بررسي چگونگي دسترسي به نوجوانان و جوانان غيرشاغل به تحصيل 35-3

 بررسي كيفيت سالمت جسماني و رواني كودكان در بدو ورود به دبستان 36-3

 موضوعات سالمت  نيازسنجي 37-3

 هاي بهداشتي تأثير برنامه رابطين بهداشت در بهبود شاخص 38-3

 ها و تئوريهاي آموزشي در ارتقاء مهارت پرسنل  تأثير مدل 39-3

 تأثير آموزش در كنترل مخاطرات سالمت  40-3

 در كنترل فشارخون و ديابت LiFe Styleتأثير آموزش بهبود  41-3

 رطان مثانه و پروستات مردانعوامل ايجادكننده س 42-3

 گزيدگي هاي پلي واالن در عقرب تأثير مصرف آنتي سرم 43-3

 هاي روتين بررسي عوارض واكسن 44-3

 هاي ناشي از بيماريهاي آب و غذا داليل بروز طغيان 45-3

 بررسي الگوي هپاتيت سرمي در منطقه  46-3

 عوامل مؤثر در كنترل بيماري سالك 47-3

 ... ) بروسلوز و( ثر در كنترل بيماريهاي مشترك انسان و دام عوامل مؤ 48-3

 سال 6بررسي داليل موارد سل در گروه سني زير  49-3

 هاي كاهش آسيب  عوامل مؤثر و ميزان موفقيت برنامه 50-3

 عوامل مؤثر در بيماريابي سل 51-3

 هاي آميزشي بررسي عوامل موثر در انتشار ايدز و بيماري 52-3

  

 هاي پژوهشي معاونت غذا و دارو ويتاول. 4

 
 ها در رژيم غذايي منطقه وضعيت ريزمغذي 1-4

 روشهاي نوين آزمايشگاهي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و مقايسه با روشهاي رايج 2-4

 هاي مختلف اي در جمعيت بررسي اپيدميولوژيك مشكالت تغذيه 3-4

 اي در جامعه هاي تغذيه بررسي شاخص 4-4

 اي كنترل بيماريها اخالت تغذيهمد 5-4

 رابطه ريزمغزيها و بيماريهاي مختلف 6-4

 بررسي مشكالت مصرف منطقي دارو 4-8نويسي و تجويز دارو بررسي مشكالت نسخ 7-4

 اي مختلف هاي بيمه بررسي كسورات دارويي در سيستم 9-4

 اميدني،آرايشي بهداشتيبندي، نگهداشت وعرضه موادخوراكي،آش بررسي تقلبات درتوليد، بسته 10-4

 نظام مند نمودن بازرسي در سطح توليد و عرضه 11-4

 بازرسي و كنترل كيفي محصوالت غذايي، آرايشي و بهداشتي 12-4

  

 هاي پژوهشي معاونت آموزشي اولويت. 5

 بررسي علل پايين بودن انگيزش كاركنان شاغل در آموزش 1-5

 ارائه شده در حوزه معاونت آموزشي بررسي راهكارهاي كاهش مدت زمان خدمات 2-5

 شدن مصوبات شوراي آموزشي بررسي اجرايي 3-5

ht بررسي ميزان اجراي صحيح فرآيندهاي جاري حوزه معاونت آموزشي 4-5
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 بررسي ميزان رضايتمندي كاركنان حوزه معاونت آموزشي 5-5

 بررسي حداكثر زمان انتظار جهت دريافت خدمات از حوزه معاونت آموزشي 6-5

 بررسي تاثير آموزش كارشناسان بر بهبود فرآيندهاي آموزشي 7-5

 بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد كاركنان در مورد كالسها و كارگاهها آموزشي برگزار شده در حوزه معاونت آموزشي 8-5

 هاي آموزشي در كيفيت آموزش بررسي ميزان اثربخشي استفاده از رسانه 9-5

 در دانشجويانبررسي علل افت تحصيلي  10-5

 هاي كارداني و كارشناسي بررسي اهيمت ارائه درس اخالق پزشكي بصورت كارگاهي ويژه دانشجويان دوره 11-5

رضـايت   -رابطه پرستار بـا بيمـار   -اخالق پزشكي در چارچوب اسالم و فقه اسالم، اصول پزشكي و مسائل فرهنگي و مذهبي( 12-5
 )روابط پرستار با افراد ديگر -اريرازد -گيري از طرف بيمار تصميم -بيمار

 هاي آموزشي بررسي ميزان شناخت آگاهي كاركنان آموزش از قوانين و دستورالعمل 13-5

 بررسي اثر مكانيزه نمودن فعاليتهاي امور اداري بر ميزان رضايت كاركنان 14-5

 هاي ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي  بررسي روش 15-5

 وجود در مسير ارائه خدمات آموزشي با كيفيت باالبررسي موانع و مشكالت م 16-5

 هاي تحصيلي  هاي اجراي ارزشيابي مستمر دانشجويان در دوره تحليل شيوه 17-5

 اي ميزان پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان با ساير دانشگاهها  بررسي مقايسه 18-5

 .دانشگاه بررسي موانع اجراي الگوهاي جديد تدريس در 19-5

 هاي افزايش انگيزه شغلي مدرسان بررسي تطبيقي شيوه 20-5

 بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر 21-5

 هاي آموزشي و لزوم بازنگري آن  بررسي مفيد بودن و كاربردي بودن سر فصل 22-5

 بررسي كيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه فارغ التحصيالن 23-5

 التحصيالن  ارزيابي مجدد فارغ التحصيالن توسط مراكز خاص جهت تعيين كيفيت و كارايي فارغ 24-5

 هاي كاري پس از فراغت از تحصيل  بررسي كاربردي بودن آموزشهاي علوم پزشكي در محيط 25-5

 بررسي نظرات دانشجويان، اساتيد و كارشناسان دانشگاه در مورد برنامه هاي آموزش عملي 26-5

 هاي آنان هاي درخشان و نحوه ارتقاي توانايي تعيين استعداد 27-5

 بررسي مشكالت نظام آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان از ديدگاه دانشجويان در سال تحصيلي 28-5

 در سال تحصيلي بررسي مشكالت نظام آموزشي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان از ديدگاه دانشجويان 29-5

بررسي مشكالت نظام آموزشي دانشكده پرستاري و مامائي دانشـگاه علـوم پزشـكي كاشـان از ديـدگاه دانشـجويان در سـال         30-5
 تحصيلي

 بررسي مشكالت نظام آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشان از ديدگاه دانشجويان در سال تحصيلي 31-5

 ي سيستم آموزش در جهت حل مشكالت فعلي موجود در سيستم آموزشبندي نيازها اولويت 32-5

 بررسي و شناسايي نقاط ضعف موجود در سيستم آموزشي در رابطه با آموزش سرپايي و باليني 33-5

  ها هاي عملي در كليه رشته بررسي وضعيت آموزش مهارت 34-5

فت اولويت هاي پژوهشي شورا در دانشگاه، دريا HSRجهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص عملكرد شوراي 
مي توانيد به وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه به آدرس زير ... و  HSR، دريافت فرم پروپوزال 87سال 

  :مراجعه نماييد
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  مديريت بخش فني و پشتيباني - 1
  : بخش فني  

  
  لسه هماهنگي با كتابداران دانشگاه جبرگزاري  -
 برگزاري جلسه با كتابداران كتابخانه مركزي جهت تدوين ساختار كتابخانه مركزي و انتخاب معاونين  -

 )همكاري(جابجايي اموال و كتب كتابخانه نقوي  -

   2007ي منعقده سال پيگيري امور مربوط به قراردادها -
 پيگيري تعمير و تعويض كامپيوترها بخشهاي مختلف  -

  مديريت نرم افزار پارس آذرخش  -
 )جلد 240عنوان و  117(كنترل وچك كتب قبل از ارسال به مخزن  -

 

  بخش پشتيباني  
 
 ميالدي  2008پيگيري اعتبار نشريات  -

 ...ارهاي مربوط به خريد از مناقصه و اعالم برنده و گرفتن سفته وهمراه با قرار داد و ك 2008پيگيري خريد نشريات التين سال  -

 پيگيري امور مربوط به رنگ آميزي و خريد هاي اموالي و مصرفي كتابخانه  -

 پيگيري امور اداري و درخواست و پيگيري وسايل مورد نياز  -

  
 بخش ثبت و سفارشات - 2

  
  
  

  

 اخوان  جلد كتب اهدائي كتابخانه مركزي و بيمارستان 287ثبت   -

 زايشگاه،، رجاييخريد كتاب فارسي و التين از نمايشگاه بين المللي كتاب براي كتابخانه مركزي، بيمارستان هاي شهيد  -
 اخوان و متيني  سيدالشهداء، بهشتي

 
  
  
  
  
  

  بخش فهرستنويسي  - 3
  چلد 145كتب فارسي و التين فهرست نويسي بنيادي  -
 فايل كارتهاي مربوط به كتب فهرست شده   -

    عنوان 108رايش اطالعات كتب تكراري وي -

 

  بخش امانات و مرجع  - 4
 جلد  8004كتب فارسي و التين امانت  -

 جلد 7852كتب فارسي و التين  بازگشت -

 نفر 317ه حساب دانشجويان تسوي -

 87سال در سه ماهه دوم  تابخانه مركزي دانشگاهعملكرد ك

 دكتر احمد پيروزمند: تهيه و تنظيم
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  ورود اطالعات و آماده سازي - 5
 مورد 145ورود اطالعات كتب فارسي و التين  -

 جلد  412عنوان  309 شده فارسي و التين آماده سازيكتب  -

 نفر  36پرينت كارت اعضاء  -

 عنوان  108پرينت كارتهاي تكراري  -

 بايگاني نامه هاي اداري و تايپ نامه هاي اداري -

  
  پايگاه عرضه اطالعات و پذيرش - 6
 راهنماي مراجعان جهت استفاده از اينترنت و منابع علمي و استفاده ار نرم افزارها  -

 استفاده از اينترنت به دانشجويان  Accountواگذاري  -

 رفع عيوب نرم افزاري به صورت اوليه  -

 ورود و تصحيح اطالعات مربوط به كتابخانه مركزي و وب سايت دانشگاه  -

 مديريت و رابط كتابخانه ديجيتال  -

 روزه كتابخانه الكترونيك  4شركت در كارگاه  -

 وم پايه و باليني و پزشكان عمومي كارگاه آموزش الكترونيك ويژه گروههاي عل 5تدريس در  -

 پيگيري مستمر و ارائه آمار اعضاء به وزارت متبوع  -

 نفر در سايت كتابخانه ديجيتال  148پيگيري و تاييد عضويت  -

 روزه كتابخانه الكترونيك  3تدوين برنامه كارگاه  -

 الكترونيك  پاسخگويي به سواالت مراجعان و همكاران به صورت تلفني و حضوري در زمينه منابع -

 ارتباط و پيگيري تلفني با شركتهاي طرف قرارداد  -

  
  : CDبخش پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي و  - 7

  

 طرح تحقيقاتي   8پايان نامه  و  20و ورود اطالعات و آماده سازي ثبت و نمايه سازي  -

 سي دي آموزشي 117ثبت و فهرستنويسي و ورود اطالعات و آماده سازي  -

 ي هاي آموزشي از شركتها   در خواست سي د -

 مورد  CD 300امانت دهي  - 
 

 نشريات - 8
 

 عنوان از نشريات فارسي و آماده سازي و فايل در قفسه  50تحويل گرفتن  -

 عنوان از نشريات انگليسي زبان ايراني و آماده سازي آنها  25تحويل گرفتن  -

 طب از شركت رهروان  2008عنوان نشريات مورد نياز التين سال  36سفارش  -

  در تيرماه سال جاري)پايان نامه ها ، طرح هاي تحقيقاتي،نشريات فارسي و التين(سرويس به مراجعين محترم  -
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  ISPشبكه و 
1. Backup  مستقر در سرورهاي اطالعات ضروري گيري ازISP   
  يابي نفوذهادجهت افزايش امكانات مديريتي و ردانشگاه وب سايت فني اصالح  .2
  و نصب و راه اندازي آن email نرم افزار جديدخريداري و  Mail Serverساختار اصالح  .3
  اي كاربران دانشگااهبر اينترنت Accountايجاد، حذف و ويرايش  .4
  براي كاربران بر اساس تقاضاهاي رسيده Emailايجاد  .5
  و خريداري سرورهاي مذكور بيرخانه، انبار و اموالدكارشناسي افزايش سرورها و ارائه مشخصات براي سرورهاي  .6
  دانشگاه ISPكارشناسي و ارائه مشخصات و تجهيزات مركز  .7
  ن نقويبيمارستا LANشبكه كارشناسي و ارائه طرح  .8
  انشگاهدسرور دانشگاه از طريق وب سايت  Mailسترسي سريع تر به طراحي د .9

  

  نرم افزار
  از كامپيوترهاي دانشگاه مورد 53تعيمرات و رفع اشكال نرم افزاري  .1
  پيگيري امور مربوط به كارشناسي سيستم حضور و غياب .2
  سيستم نوبت دهي و صف) ت هاي ارائه دهنده تهيه چك ليست انتظارات عملكردي و تماس با شرك( بررسي و كارشناسي  .3
نرم افزار مديريت طرح هاي ) تهيه چك ليست انتظارات عملكردي و تماس با شركت هاي ارائه دهنده ( بررسي و كارشناسي  .4

  پژوهشي 
  دانشگاه عملكرد و تنظيمات آنتي ويروسنظارت بر پيگيري نصب،  .5
  آموزش نرم افزار مديريت پيام كوتاه هماهنگي و همكاري در نصب وكارشناسي، انتخاب،   .6
  و رفع آنها انشدبررسي و پيگيري اشكاالت نرم افزار آزمايشگاه تروند  .7
  جهت كارشناسي و انتخاب نرم افزار مناسب نرم افزار اتوماسيون اداريبراي  Demoبا شركت ها جهت ارائه هماهنگي  .8
  مان، معاونت بهداشتي، بيمارستان نقوي، اخوان و متينيرعاونت دبازيد دوره اي كامپيوترهاي دانشكده پرستاري و مامايي، م .9

جهت برگزاري دوره هاي آموزشي جهت توانمند سازي كارشناسان مديريت فن آوري كارشناسي و تكميل فرمهاي تخليص  .10
  اطالعات دانشگاه و نيروهاي مربوطه در واحد هاي تابعه

  Adobeركت بررسي ويژگي ها و مشخصات نرم افزار وب كنفرانس ش .11
 مراكز بهداشتي درماني كارشناسي نرم افزار پذيرش و صندوق سرپايي  .12

  

  وب سايت 
  نفر از پرسنل شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل در بانك اطالعاتي كاركنان دانشگاه 200ورود اطالعات  .1
 بازبيني كليه صفحات وب سايت به منظور گزارش گيري از وضعيت وب سايت هر ماه يكبار .2

 روز رساني وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاهه ب .3

 ساختار وب سايت جهت جلوگيري از نفوذگرها به وب سايت دانشگاهفني گيري اصالح يپ .4

 از طريق پست الكترونيكي به اعضاي هيات علمي دانشگاه... ارسال كليه اطالعات مربوط به سمينارها، اطالعيه هاي ارسالي و  .5

  آنالين مقاالت اعضاي هيات علمي به مجالت انگليسي زبان انجام مشاوره در خصوص ارسال .6

  87در سه ماهه دوم سال  عملكرد مديريت فن آوري اطالعات

  ITكارشناسان : تهيه و تنظيم
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  : شبكه
بيمارستان اخوان، معاونت غذا و دارو، كتابخانه دانشگاه از جمله هاي رفع عيب نرم افزاري  و سخت افزاري و سرويس كامپيوتر .1

  مورد  15جمعا ... پرستاري، سايت دانشكده بهداشت، ستاد مركزي، دفتر فني و
  مورد  10ي جهت رفع عيب، نصب نرم افزار درخواستي يا بررسي قطعي از شبكه مراجعه حضور .2
اضافه كردن نود جديد به درخواست گروه انگل شناسي، گروه ميكروب شناسي، سايت دانشكده بهداشت، سايت مسكوني  .3

  مورد  11ستاد شاهد جمعا  و دانشگاه
امورفرهنگي، معاونت غذا و دارو، مركز اورژانس، سايت دانشكده بهداشت، گروه بيولوژي، فعال كردن و رفع عيب نودهاي  .4

  مورد  12جمعا پزشكي مهارت هاي باليني دانشكده  مركزامورفرهنگي، واحد سمعي و بصري دانشكده پزشكي، 
  شماره گذاري شبكه ستاد مركزي دانشگاهنودها و  تست .5
متر كابل و نصب رك، پچ پنل و 300طبقه دوم و صرفه جويي در مصرف بيش از  جدا كردن كابل هاي شبكه طبقه سوم از .٦

  سويئچ مجزا در طبقه سوم

  سخت افزار
  كامپيوتر در واحد تعميرات مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه 112بررسي و رفع مشكل سخت افزاري  .1
  نامه هاي كاربردي، تنظمات شبكه و نصب آنتي ويروساعم از نصب ويندوز و بر مورد كامپيوتر 94بررسي و رفع مشكل نرم افزاري  .2
  مورد 31تعويض قطعات كامپيوتري  .3
  مورد بررسي و كارشناسي و ارائه ليست پيشنهادي مشخصات سخت افزاري جهت خريد كامپيوترها در واحدهاي تابعه دانشگاه 16 .4
  نرم افزارهاي مورد نياز بر روي آنها و شماره سريال و نصب IPكامپيوترخريداري شده و اختصاص  38تست سخت افزاري  .5
  انشگاه به صورت حضوري در واحدهاي تابعه دمورد مشكل شبكه موجود  98بررسي و رفع  .6
  انشگاه به صورت حضوري دمورد نرم افزاري در واحدهاي تابعه  53بررسي و رفع مشكل  .7
  زاري و سخت افزاري آنهاواحدهاي تابعه دانشگاه و رفع عيوب نرم افرايانه هاي دوره اي از  دبازدي .8
  دانشگاهنصب و راه اندازي تجهيزات شبكه جهت هسته گزينش  .9

  دانشگاه LANانجام تنظيمات الزم بر روي كامپيوترهاي موجود در خوابگاه انديشه جهت اتصال به شبكه  .10
  بررسي و رفع مشكل قطعي اكثر نودهاي طبقه همكف دانشكده پزشكي .11

  
  
  
  
   ال به اينترنت در شبكه دانشگاه امكان پذير مي باشد؟دسترسي به وب سايت دانشگاه بدون اتص:  آيا مي دانيد 

 دريافت نرم افزارهاي كاربردي از طريق وب سايت مديريت فن آوري دانشگاه امكان پذير مي باشد؟: آيا مي دانيد  
 دريافت فرم هاي مربوط به تقاضاي نرم افزار، شارژ اينترنت : آيا مي دانيد )LAN  وDial Up ( فرم تقاضاي ،

از طريق وب سايت مديريت فن آوري اطالعات دانشگاه امكان ... ت، فرم تقاضاي نام كاربري و كلمه عبور و تعميرا
  پذير مي باشد؟

 ريت فن آوري اطالعات دانشگاه يدريافت منشور استفاده صحيح از رايانه از طريق وب سايت مد: آيا مي دانيد
 امكان پذير مي باشد؟

 اي حقوقي پرسنل دانشگاه از طريق وب سايت دانشگاه امكان پذير مي باشد؟ دسترسي به فيش ه: آيا مي دانيد 
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  :سازماندهي و برنامه ريزي نظام آماري ) الف 

  آمار  معاونت بهداشتي و اداره آمار دانشگاه  برگزاري جلسه شفاف سازي .1
    برگزاري جلسه شفاف سازي فرآيند جمع آوري آمار كاركنان دانشگاه با مديريت امور اداري دانشگاه  .2
  سي به نشريات و اطالعات آماري آنها جهت تهيه تحليلهاي آماري مكاتبه با دانشگاههاي علوم پزشكي كشور جهت دستر .3
مكاتبه با رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت جهت برگزاري جلسات ادواري هم انديشي با مسئولين آمار  .4

  دانشگاهها  و ارائه پيشنهادات 
  ري ساختاراداره آمار  تكميل فرم ارزيابي عملكرد ادارات آمار دانشگاهها به منظور بازنگ .5
جهت نسخه انگليسي وب سايت ... و ، ليست خدمات قابل ارائه توسط اداره آمار معرفي اداره آمار : تهيه و تنظيم موارد ذيل  .6

  معاونت پژوهشي   
ي اطالعات تكميل فرم اقدامات الزم براي بهبود و ارتقاء واحد آمار و اطالعات دانشگاه و ارسال به رئيس مركز آمار و فناور .7

 وزارت بهداشت

  ، اهداف و شرح وظيف اداره آمار دانشگاه مكاتبه با رياست محترم دانشگاه جهت معرفي رسالت  .8
  :تكميل فرمها و نرم افزارهاي آماري ) ب  

  
موجود در بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي تابعه دانشگاه و ورود آن به نرم افزار مر  ADS 9 از برنامه Back upتهيه  .1

  بوطه در اداره آمار
  به وزارت متبوع hospimpاز طريق نرم افزار )پذيرش بيماران بستري(9ADSارسال اطالعات برنامه  .2
  به وزارت متبوع 86نرم افزار طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه و ارسال بانك اطالعاتي سال بر نظارت  .3
   IHA نرم افزارو ورود آن به  بيمارستانجمع آوري فرمهاي فرم هاي فعاليت  .4
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  :  انتشارات) ج 

تهيه شاخص هاي آمار دانشجوئي، فرهنگي و آموزشي و پژوهشي و پشتيباني و بهداشتي درماني جهت چاپ و انتشار كتاب با  .1
  87در سال عنوان دانشگاه علوم پزشكي كاشان از نگاه آمار 

  1386تهيه  نشريه گزارش تحليلي آمار بخش درمان سال  .2

  88/87، فارغ التحصيل دانشگاه در سال تحصيلي اد دانشجويان شاغل به تحصيل تهيه نمودار تعد .3

   86الي  79تهيه  نمودار درصد اشغال تخت در بيمارستانهاي شهرستان كاشان از سال  .4
  86الي  79تهيه نمودار تعداد بستري شدگان در بيمارستانهاي شهرستان كاشان از سال  .5

  1387سال  دوم عملكرد اداره آمار دانشگاه در سه ماهه
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  : ساير) د 
   

 شته مدارك پزشكي در مقطع كارداني و كارشناسي در عرصه كارآموزي در اداره آمار آموزش دانشجويان ر .1
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جهت درج در وب سايت  ارسال خبر در راستاي شفاف سازي فرآيند آمار دانشجوئي به سرپرست محترم روابط عمومي دانشگاه .3
  دانشگاه 

تكميل فرم اطالعات مربوط به دانشكده ها بر حسب مساحت و تعداد دانشجويان در طرح اطلس فرهنگي استان اصفهان و  .4
  .ارسال به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي كاشان

د مراجعين سرپائي بر حسب نوع خدمت ، تعداتعداد مراجعين به اورژانس( تكميل فرم مربوط به عملكرد بار مراجعات بيمارستانها .5
  ،آموزش و بودجه برنامه اي و ارسال به سرپرست مديريت محترم تشكيالت  )تعداد مراجعين سرپائي بر حسب نوع فعاليت ،

 HSRارسال عناوين و اولويت هاي پژوهشي مرتبط با آمار به شوراي  .6

   87جهت اجرا در سه ماهه سوم سال  برنامه ريزي دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان اداره آمار .7
  
 

  
  

  : آيا مي دانيد 
 از طريق وب سايت معاونت پژوهشي قابل دريافت مي باشد؟ دانشگاهمشروحه ذيل به همراه گزارشات و پوسترهاي آماري نشريات آماري كليه 

   
 87ارش آمار بخش درمان، شش ماهه اول سال گز  

 85گل در سال نشريه آماري واحدهاي پرتونگاري  شهرستانهاي كاشان و آران و بيد 

  85نشريه آماري واحدهاي توانبخشي شهرستانهاي كاشان و آران و بيدگل در سال 

  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 

 85تانهاي كاشان و آران و بيدگل در سال نشريه آماري آزمايشگاههاي شهرس 

  86نشريه آماري پرسنل هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 

  84نشريه آماري تسهيالت بهداشتي و درماني شهرستان كاشان و آران و بيدگل در سال 

  81-85نشريه آماري آمار شاخصهاي آماري سه ماهه اول سالهاي 

 مار آسيب ديدگان ناشي از حوادث خانگي و تاالسمي دانشگاه علوم پزشكي كاشاننشريه آماري اطالعات و آ  

  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 

 85و پزشكان دانشگاه در سال  يعلم اتيه ياعضا ينشريه آماري پرسنل   
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  فراگيران  تاريخ برگزاري  نام كارگاه  

  دانشجويي دانشجويان فعال كميته تحقيقات  10/2/1387 آشنائي با اينترنت 1
 اعضاي هيات علمي  87خرداد9-10 اولين كارگاه مديريت خالقيت و نوآوري 2
 كارورزان پزشكي  87تيرماه1-4 روش تحقيقهشتاد و يكمين كارگاه آموزشي 3
  دانشگاه اعضاي هيات علمي  16/4/1387 اولين كارگاه آموزشي كتابخانه ديجيتال 4
 دانشگاه اعضاي هيات علمي 3/5/1387 دومين كارگاه آموزشي كتابخانه ديجيتال 5

 كارشناسان ارشد پزشكي دستياران و   87شهريور23-25 هشتاد و دومين كارگاه آموزشي روش تحقيق 6

كميته تحقيقات دانشجوئي دانشجويان فعال 5/8/87 ي با فن ترجمهپنجمين كارگاه آشنائ 7  

 دومين كارگاه آموزشي مقاله نويسي به 8
  زبان انگليسي

 دانشگاه اعضاي هيات علمي 19/8/87

 دانشگاه اعضاي هيات علمي 26/8/87 اولين كارگاه آموزشي پادكستينگ 9

  دانشگاه لمياعضاي هيات ع 30/8/87 اولين كارگاه پروتئوميكس 10
 

  
  
  

 
  
  
 

  اصالح اساسنامه دفتر ارتباط باصنعت .1
  تدوين برنامه استرايژيك ويژه دفتر ارتباط باصنعت  .2
  تدوين برنامه عملياتي ويژه دفتر ارتباط باصنعت .3
  پيگيري در خصوص اندازه گيري عوامل زيان آور محيط توليدي شركت كامپوزيت آسيا  .4
صنايع جهت آشنائي بيشتر روساء و اعضاء ات مرتبط با تكثير كتابچه هاي ذيل و ارسال براي روساي دانشكده ها  و ادار .5

 هيئت علمي دانشكده ها با امور دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

  خالصه مقاالت ارتباط با صنعت  
 خالصه مقاالت سمينار سالمت و صنعت  
 خالصه مقاالت سمينار طب و صنعت  
  2و1مديريت ارتباط دانشگاه و صنعت جلد  
  بررسي  وضعيت ثبت اختراعات و انتشار مقاله هاي علمي  در جمهوري اسالمي ايران  

 

 1387سال  عناوين كارگاههاي برگزار شده در 
 تقي افضلي: تهيه و تنظيم

  عملكرد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در سه ماهه دوم سالجاري
 حسينعلي كرباسي: تهيه و تنظيم
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  به نويسندگان، دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و اعضاي هيات علميو ارسال آن ) 87بهار (فصلنامه فيض  45 چاپ شماره .1
    .ويراستاري علمي و ادبي فارسي و انگليسيشامل )  1387تابستان ( فصلنامه فيض  46سازي شماره آماده .2
  داوري و كارشناسيو ارسال جهت اله مق 99عنوان مقاله ارسالي و پذيرش  150كارشناسي  .3
  .دريافت پاسخ نويسندگان و طرح مجدد در هيئت تحريريه و در صورت نياز كارشناسي مجدد .4
  كنترل رفرانس هاي مقاالت تاييد نهايي شده جهت چاپ و تبديل آنها به فرمت ونكوور .5
  .جلسه هيأت تحريريه جهت بررسي مقاالت 15تشكيل  .6
 .Index Copernicusت مجله در سايت ادامه نمايه نمودن مقاال .7

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

  .، ارسال جهت كارشناسي و اصالح مقاالت ارسال شده  دريافت مقاالت ويژه نامه تروما .9
  دبي فارسي و انگليسي مقاالت ويژه نامه تروماويراستاري ا .10
  ارسال مجله ويژه نامه تروما به اعضاي هيئت علمي و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور .11
 بين المللي 2و  1تالش براي نمايه نمودن مجله در سايت هاي سطح  .12

 

  )1387تابستان (مجله جدول فعاليتهاي 
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15  51  75  21  162  
  
  .مقاله جهت كارشناسي به مركز تحقيقات تروما ارجاع داده شده است 3تعداد  -
جهت چاپ در ) مقاله از ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي 5از دانشگاه علوم پزشكي كاشان و تعداد  مقاله 6تعداد (مقاله  11تعداد  -

  .در نظر گرفته شده است 1387، تابستان 46شماره 
  .مقاله مورد تاييد كارشناسان و در ليست شماره پاييز قرار گرفته است 2تعداد  -
 .باشد مقاله در دست بررسي و چاپ مي 101در مجموع تعداد  -

 87سال در سه ماهه دوم فتر مجله فيض دد عملكر

 ه ضابط زادهفهيم: تهيه و تنظيم
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  :عملكرد اجرايي -الف
  

 پژوهشي كميته تحقيقاتجلسه شوراي  1برگزاري  -1
  

  :طرح هاي تحقيقاتي تصويب شده -ب
  
  1387بررسي كيفيت شيميايي آب دستگاه هاي آب شيرين كن شهر كاشان در سال  -1

  زهرا بابايي مهابادي، مريم پيروزه، زهرا مهاجراني دانشجوي بهداشت محيط: همكار اصلي
  

شده در بررسي ژنوتيپ سويه هاي توليد كننده بتا الكتامازهاي وسيع الطيف در نمونه هاي باسيل هاي گرم منفي جدا  -2
 87بيمارستان شهيد بهشتي 

  مهشيد شكيباپور، زهرا موذن، محسن محمدي: همكار اصلي
  

شاغل در بيمارستان شهيد  مقايسه تاثير روش آموزش انفرادي و گروهي در تغيير رفتار دفع سوزن توسط پرستاران -3
 بهشتي كاشان

  سارا رضايي دانشجوي پرستاري: همكار اصلي
  

مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره پوست و آب انار و آنتي بيوتيك هاي رايج بر روي هليكوباكتر پيلوري جدا شده از  -4
 نمونه هاي بيوپسي بيماران 

  احمد قاسمي دانشجوي كارشناسي ارشد ميكروب شناسي، ليلي بيت الهيحامد صفاري دانشجو پزشكي، : مجريان
  

  :مجالت معتبردر مقاالت چاپ شده  -ج
  

درجا در بيمارستان  كيفيت مراقبت از بيماران داراي كاتتر ادراري. )دانشجو( ، محمد آقاجاني محسن اديب حاج باقري -1
 .61-68، ص 1 ، شماره12سال  87بهار فيض . 1384هاي آموزشي كاشان، سال 

  

 87سال عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي در سه ماهه دوم 

 دكتر نگين مسعودي علوي: متهيه و تنظي
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 و مد در اكسل انهيم ن،يانگينحوه محاسبه م  

  
به دانش آموزان  زين رستانيآن كه در دب هيو اول يمباحث اصول ژهيبه و. افراد با آن سر و كار دارند يهمگ بأياست كه تقر ياز مباحث يكيآمار  مبحث

ك يموجود در  ريعبارت است از مجموع مقاد نيانگيم. آمار هستند هيو پا يديو مد سه قسمت از مباحث كل انهيم ن،يانگيم. شود يآموخته م
 تأيها با هم برابر باشند و نها قبل و بعد از آن پس از مرتب كردن داده يها است كه تعداد داده يمقدار انهيها، م بر تعداد آن ميها تقس مجموعه داده

داشت كه با  ميخواه نهيزم نينرم افزار اكسل را در ا ميبازگرد ITاگر به مبحث  اما. را دارد يفراوان نيشتريمجموعه ب كياست كه در  يا مد داده
 كيموجود در  يداده ها انيو مد در م انهيم ن،يانگينحوه محاسبه م يبه معرف ميهم اكنون قصد دار. دارد ياديارتباط ز ياضير فاتينوع تعر نيا
 .ميشكل ممكن بپرداز نياكسل به ساده تر ليفا

 .دييرا اجرا نما Excelافزار  نرم :رنكايا يبرا

 .دييخود را به شكل جداگانه در هر سلول وارد نما يهم اكنون داده ها اي د،ييشما در آن ثبت است را باز نما يكه در آن داده ها يليفا سپس

 .ميكني مثال استفاده م كيكار از  يترفند جهت سادگ نيا در

  .ديداده را محاسبه كن 10 نيو مد ا انهيم ن،يانگيم ديرو قصد دا ديداده دار ايعدد  10 ديكن فرض
 .دييسلول وارد نما 10در  10تا  1 يها فيو در در Aهم در ستون  ريعدد را به شكل منظم در ز 10 ابتدا

  :ميكن يفرض م 86و  97،99،84،93،95،95،93،89،90اعداد را  نيمثال ا نيا در

 
  

  .ديرا انتخاب كن ديدر آن را دار نيانگيم شيد نماكه قص يسلول خال كياز ثبت اطالعات،  پس

  :ديرا وارد كن ريداده شده است دستور ز شينما fxكه با دو حرف  يسيدر نوار فرمول نو اكنون
)Average(A١:A١٠= 

  )ديكن پيبلكه تا دينكن يآن را كپ ديدقت كن(
  

و  Aستون ( A10و سلول آخر ) 1 فيو رد Aستون ( A1لول اول س يعني. دستور محدوده سلول ها در داخل پرانتز مشخص شده است نيا در
 حوهن. ديدو مقدار را جابجا كن نيبسته به نوع وارد كردن اطالعات در سلول ها ا يستيشما با. پرانتز در فرمول درج شده است انيدر م) 10 فيدر

 د،يبزن Enterپس از وارد كردن دستور  اكنون .شوديداده م شينما فيهمانطور كه واضح است با حرف ستون و شماره رد زيهر سلول ن يآدرس ده
  .خواهد بود 92.1 نيانگيمثال، م نيدر ا. شوديداده م شينما نيانگيمقدار م يحال در همان سلول خال

 ترفندهاي كامپيوتر و اينترنت
  سايت ترفندستان: منبع

http://www.tarfandestan.com 
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 .ديج نماآنها را در كيتا اكسل اتومات ديريتوسط موس آن قسمت از سلول ها را بگ ديتوان يوارد نمودن كد هر سلول م يبه جا شما

 
 :و مد انهيمحاسبه م يبرا حال

به  Median. مياستفاده كن Modeو  Medianاز دو واژه  Average يتفاوت كه به جا نيبا ا مياست از همان دستور باال استفاده كن يكاف
 .مد است يمعنا زين Modeو  انهيم يمعنا

 :ميكنيوارد م يسيول نودر نوار فرم ريانتخاب نموده و دستورات ز يدو سلول خال جهينت در

)Median(A١:A١٠=  
=Mode(A١:A١٠) 

  
 .داده شود شيتا اطالعات نما ميزن يم Enter سپس

  .خواهد شد 93و مد هر دو  انهيمثال مقدار م نيا در

 
  
 .دييرا محاسبه و ثبت ما اديو ز دهيچيپ يو مد داده ها انهيم ن،يانگيتوسط اكسل م يبه سادگ ديتوانيم بيترت نيا به

  .قابل اجراست سيآف ينسخه ها هيكل يترفند بر رو نيا
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  ندوزيدر و يخال يفولدرها كيجستجو و پاك نمودن اتومات  
كه حتمأ در  يبه نوع. كند يم تيسرا زين وتريتان به كار كردن شما با كامپ صهيخص نيحتمأ ا ديباش يبا انضباط و صد البته وسواس ياگر فرد

نظم در  نيا. وجود نداشته باشد زين يگرفته باشد و مورد اضاف يدر فولدر مربوط به خود جا يليهر فا. مرتب باشد زيهمه چ يستيبا زين وتريكامپ
وجود دارد كار با فولدرها در  نهيزم نيكه در ا ياز موارد يكي. شود يم زيعملكرد شما ن يساز نهيخوب است و باعث به اريبس وتريكامپ يايدن
 نكهيبدون ا ميكن يدرون آنها را جابجا م يها ليفا ايو  ميساز يم ييفولدرها يگريد ليهر دل ايما به علت عجله و  يگاه. است ندوزيو طيمح
پاك كردن . خورد يبه چشم م سكيهاردد ياز قسمت ها ياريمحتوا در بس يو ب يخال يفولدرها يگاه كهيبه طور. ميكن يدگيبه آنها رس هابعد

هارد را  يموجود بر رو يخال يمخصوص، فولدرها يابزار لهيبه وس ميترفند قصد دار نيدر ا. است ريگ وقت يكار زين يخال يفولدرها نيتك تك ا
 .ميينما كپا كياتومات

 :منظور نيبد

ت جه يعال ياست ابزار Remove Empty Directoriesكه مخفف عبارت  RED. ميدار اجياحت REDو متن باز به نام  گانيكم حجم، را يبرنامه ا به
 .باشديم يخال يفولدرها نيا كيجستجو و پاك نمودن اتومات

RED ايآنها را پاك نموده و  ديتوانيسپس شما م. كنديم ييآن را شناسا يخال يهارد را جستجو نموده و فولدرها يمحل مورد نظر شما بر رو 
 .ديهمچنان نگه دار

 يدهايكل نيهمچن. كند يخود ثبت نم جيداده و آنها را در نتا صيتشخ زينرا  يستميس يفولدرها كيبرنامه به صورت اتومات نيا نكهيا جالب
 .خاطر وجود دارد نانياطم زينظر ن نياز ا جهيدر نت. شوند ينم يبرنامه دستكار نيعنوان توسط ا چيبه ه زين يستريرج

 
 .دييمراجعه نما http://www.jonasjohn.de/lab/red.htm يسازنده به نشان تيبه سا REDدانلود  يبرا ابتدا

 .دارد تيلوبايك 650معادل  يآن تنها حجم 2.1نسخه . دييدانلود كرده و نصب نما Downloadبرنامه را از قسمت  سپس

 .ديبرنامه را نصب نموده و اجرا كن لياز دانلود فا پس

 .ديرا انتخاب كن يجستجو و پاكساز يرا زده و محل مورد نظر برا Browseدكمه  اكنون

 .اسكن شود يخال يفولدرها افتنيتا محل مورد نظر شما جهت  ديرا بزن Scan دكمه  سپس

 .هستند كه قرار است حذف شوند يخال يفولدرها شونديكه با رنگ قرمز مشخص م ييفولدرها جياز مشاهده نتا پس

 دييرا انتخاب نما Protect Folderو  كرده كيآن راست كل ياست رو يپاك نشود كاف دياست كه قصد دار يفولدر يخال يفولدرها انيدر م اگر
)once و  كباري نيتنها همevery time كنديفولدر حفاظت م نياز ا شهيهم يبرا.( 

  .پاك شوند يخال يتا فولدرها ديرا بزن Delete foldersدكمه  انيپا در
  

  Gmailبه  يدسترس يمتعارف برا ريراه غ  8  
است؛ به  Gmail ليميا ستمياستفاده از س كنند يبا آن برخورد م اديخود ز نترنتيا نييسرعت پا ليبه دل يرانيكه كاربران ا ياز مشكالت يكي

 ييخطا يها غاميپ ياصأل گاه ايو  رديگ يصورت م يكند اريلود صفحات آن با سرعت بس Gmailبه كار رفته در  يها يتكنولوژ ليبه دل كهيطور
آنها  لهيكه به وس ييراه ها! ديدار زين يگريد يراه ها Gmailخود در  Inboxبه  يدسترس يما برااما ش. شوديداده م شينما) temporary( 502 رينظ
   Gmail سيبه سرو يدسترس يمتعارف برا ريراه غ 8 يترفند به معرف نيدر ا. ديكن دايپ يباالتر دسترس اريبس يبا سرعت Gmailبه  ديتوان يم
 .ميپرداز يم

 .دييبه دلخواه استفاده نما ريآدرس مخصوص ز 8از  كي از هر ديتوان يمنظور شما م نيبد

 :خاص خود است يها يژگيو يصفحه دارا هر

 :هيپا حالت

http://mail.google.com/mail/?ui=html 
 :يميقد ورژن

http://mail.google.com/mail/?ui=1 

 :امن اي Secure حالت

https://mail.google.com 
 :منيا اي Safe حالت

http://mail.google.com/mail/?labs=0 ht
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 :ليموبا حالت

http://mail.google.com/mail/?ui=mobile اي http://m.gmail.com 

 :فونيآ حالت

http://mail.google.com/mail/x/gdlakb-/gp 
:iGoogle gadget 

http://www.google.com/ig/gmailmax 
 :عدم چك نمودن نوع مرورگر حالت

http://mail.google.com/mail?nocheckbrowser 
  ).دهد و خود را با آن تطابق دهد صيشما را تشخ ينوع ورود كياتومات Gmail ديخواهياست كه نم يحالت مخصوص زمان نيا(
  

  تحت شبكه يوترهايكامپ انيدر م بورديماوس و ك يبه اشتراك گذار  
 يوترهايكامپ انيو فولدرها در م لهايفا يآن به اشتراك گذار يز كاربردهاا يكيكه  ديدانيحتمأ م ديداشته باش ييآشنا يوتريكامپ ياگر با شبكه ها

 اشتراكموجود در شبكه به  يوترهايكامپ انيرا هم در م بورديماوس و ك توانيكه م ديموضوع فكر كرده ا نيتاكنون به ا اياما آ. تحت شبكه است
و آن  وتريكامپ نيچند نيخود را ب بورديك ايماوس  ديتوانيترفند شما م نيتفاده از ابا اس. است ريامكان پذ يبه سادگ نكاريكه ا ديبدان ديگذاشت؟ با

 كيبه  ازيتنها ن ستميهر س كهيبه طور! نكاريا يبرا يسخت افزار جانب چگونهيبه ه ازيبدون ن د،يمختلف به اشتراك بگذار يعاملها ستميهم با س
به شكل همزمان  زيشبكه ن يها ستميس ريامكان انجام آن در سا ستم،يس كيوس توسط شما در ما اي بورديتوسط ك اتيدارد و با انجام عمل توريمان
 .ميپردازيكم حجم و متن باز م يابزار جانب كيبه كمك  يترفند كاربرد نيا يهم اكنون به معرف. است ايمه

 :نكاريا يبرا

 .ديهست Synergyو متن باز به نام  گانيكم حجم، را يبرنامه ا ازمندين شما

 .ديصورت ده كسيونيمك و  ندوز،يو يعاملها ستميشده در باال را در س اديموارد  هيكل ديتوانيم Synergy لهيوس به

 .كنند يبانيرا پشت TCP/IP يستيبا زيها ن ستميس هيكل

 .ديمراجعه كن http://synergy2.sourceforge.net يبه نشان Synergyنسخه  نيدانلود آخر يبرا

 .دييبرنامه را دانلود نما نينسخه ا نيآخر ديتوانيم Download > Latest Releaseاز قسمت  سپس

 ازيو در صورت ن ديكن افتيجداگانه در زيآن را ن يسورس نرم افزار ديتوانيهست و شما م زين Open Sourceبرنامه  نيكه ذكر شد ا همانطور
 .دياستفاده كن

 .ديياست برنامه را نصب نما يكاف لياز دانلود فا پس

را وارد نموده و دكمه  ديبا آن را دار بورديموس و ك يكه قصد به اشتراك گذار يوتريبرنامه نام كامپ طيدر مح يآن را اجرا كرده و به سادگ سپس
Start رديانجام پذ يبه اشتراك گذار اتيتا عمل ديرا بزن.  

  

  ندوزيو طيدر مح كسانيفولدر با فرمت  كيموجود در  يها ليفا هيفرمت كل رييتغ 
نام آن فرمت  يكرده و در انتها شيرايرا و لياست نام فا يكاف ندوز،يو طيدر مح گريد يبه فرمت ليفا كيفرمت  رييكه جهت تغ ديدان يحتمأ م

 Renameرا  است آن يكاف Tarfandestan.gifبه  Tarfandestan.jpg ليتبد يبه عنوان مثال برا. دييرا وارد نما ديرا پاك نموده و فرمت جد يقبل
). Tools > Folders Options > Viewدر  Hide extensions for known file typesالبته به شرط فعال نبودن ( مينام را صورت ده رييتغ نيو ا نموده
چه  گريد فرمتها به  ليفا نيا هيفرمت كل رييتغ يبرا ميداشته باش ليفا ياديتعداد ز يكه اگر در فولدر ديموضوع فكر كرده ا نيتاكنون به ا اياما آ

را به  گريد يخاص به فرمت يفولدر با فرمت كيموجود در  يها ليفا هيفرمت كل رييتغ يعنيكار  نينحوه ا ميترفند قصد دار نيدر ا م؟يكن ديبا
 . مييشما بازگو نما يجالب و متفاوت برا يروش

 
 Folder Optionsوارد  Tools يمنظور از منو نيبد. فعال باشد ندوزيا در وه ليمشاهده فرمت فا تيقابل دييهمانطور كه ذكر شد دقت نما ابتدا
 .ديكن OKو  ديرا بردار Hide extensions for known file types نهيگز كيرفته و ت Viewسپس به تب . ديشو

 
 حال My Computer دييرا باز نما. 

 ديمورد نظر شما موجودند مراجعه كن يها ليكه فا يمحل به. ht
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 كرده و از  كياز صفحه راست كل يخال يفضا ير روب سپسNew نهيگز New Text Document ديرا انتخاب كن. 

 را به دلخواه و با فرمت  ليفا نامbat .به عنوان مثال نام آن را . دييانتخاب نماTarfandestan.bat ديبگذار. 

 كرده و  كيساخته شده راست كل ليفا يبر رو سپسEdit دييرا انتخاب نما. 

 با  ليكه فا ديد ديخواهNotepad شوديباز م. 

 را در درون  ريكد ز اكنونNotepad نأيع Copy  وPaste ديينما: 

 
ren *.First Format *.Second Format  

 
دو  نيا. است ديبه آن را دار ليكه قصد تبد يفرمت Second Formatو منظور از  لهايو حال حاضر فا هي، فرمت اولFirst Formatكد باال، منظور از  در

 .دينام ده رييمورد نظر خودتان تغ يرا بسته به فرمتها

 .شود رهيذخ ليتا فا ديكن كيكل Save يبر رو File ياز منو اكنون

به  ديوارد نموده ا First Format يموجود در فولدر كه فرمت آنها را به جا يها ليفا هيبالفاصله كل د،يينما كيخود دوبار كل ليفا ياگر بر رو حال
 !شونديم ليتبد Second Format نيگزيفرمت جا

 :خواهد بود نگونهيكد ما ا م،يرا داشته باش gifبه  jpgفولدر از  كيموجود در  يلهايفرمت فا رييعنوان مثال اگر ما قصد تغ به

ren *.jpg *.gif 
 
  .ديبكن يمختلف يها استفاده ها لينام فا رييو تغ Notepadدر  يكدده نياز ا ديتوانيم تيدرا يكم با
 

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

كه  دياموضوع فكر كرده  نيتاكنون به ا اياما آ. داده اند ليدا از هم با اهداف مختلف را تشكسه نرم افزار ج يدارند و به نوع يگوناگون يكاربردها
كار از جداول و  يساز نهيبه يبرا نتيپاورپو ينمود؟ به عنوان مثال در پروژه ها بيترك گريكديبا  ينرم افزارها را تا حدود نيا يكاربردها توانيم

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

 
راه اول . مياستفاده كن ميتوان يماز دو روش  Word اي PowerPointبه  Excelكه جهت وارد نمودن جداول  مينكته توجه كن نيبه ا يستيبا ابتدا

  ساخت جداول در خود  گريو راه د. دو برنامه است نيا طيآن در مح شيرايو سپس و Word اي PowerPointبه  يصفحه خال كيوارد نمودن 
 .دو نرم افزار نيآن در ا يو سپس جاساز اكسلنرم افزار 

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

 .ديكن كيكل Object يرفته و بر رو Insertتب  به

 .ديرا بزن OKو  ديو آن را انتخاب كن افتهيرا  Microsoft Office Excel Worksheet نهيموجود گز ستيپنجره باز شده، در ل در

 .ديكن شيرايموجود آن را و يتوسط ابزارها ديتوانيشما مبرنامه باز شده و  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 يرو رفته و بر 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

 .شوديم يدرون برنامه جاساز ليفا OKفشردن دكمه  با

 .ديرا صورت ده Word اي PowerPoint طيالزم در مح راتييتغ ديتوان يموجود م يبزارهاتوسط نوار ا يبه سادگ زياز وارد شدن صفحه اكسل ن پس
  ht

tp
://

re
se

ar
ch

.k
au

m
s.
ac

.ir



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

  

 http://research. kaums.ac.ir: نشاني وب سايت مجله:::  1387 تابستان، 18، شمارههفتمسال 

٣٠ 

  2007حالت پيش فرض ذخيره فايل ها در آفيس  تغيير  
  
 2007شده توسط نسخه  ديتول يها ليفا يآمده است عدم هماهنگ شياز كاربران پ ياريبس يبرا 2007 سيكه پس از عرضه آف ياز مشكالت يكي

كه مخصوص  docxخود را با فرمت  ليفا يخروج Word 2007از كاربران به هنگام استفاده از  ياريبه عنوان مثال بس. است يقبل يها سيبا آف
تر  يميقد ينسخه ها اي Word 2003قابل اجراست و توسط  Word 2007 يتنها بر رو يخروج ليفا جهيو در نت رنديگ يم ستا 2007نسخه 
قرار داده است كه توسط آن  2007 سيدر آف ليفا رهيمخصوص را در صفحه ذخ يا نهيگز كروسافتيمشكل ما نيحل ا يبرا. شود ينم يفراخوان

بهتر است كه  اريطبعأ بس. اجرا گردد زين سيآف يميقد ينسخه ها يتا بر رو ديريبگ) Wordدر ( docفرمت  مانخود را با ه ليفا يخروج ديتوانيم
سهوأ ممكن است از همان  ياما گاه. قابل اجرا باشد سيآف ينسخه ها هيكل يتا بر رو ميريفرمت بگ نيخود را با ا يوجكار را كرده و خر نيهمواره ا

 ميترفند قصد دار نيدر ا. موضوع ممكن است مشكل زا شود نيكه بعدأ ا ميكن رهيرا ذخ لينموده و فا استفاده 2007فرض مخصوص  شيپ نهيگز
 يو آن را بر رو ديده رييرا تغ 2007 سيآف يها در نرم افزارها ليفا رهيفرض ذخ شيحالت پ ديتوانيتفاده از آن مكه با اس ميكن يرا معرف يروش

اگر قصد  ديدقت كن. دياين شيپ يوقت اشتباه چيه گريتا د ديينما ميتنظ Word 97-2003 Document اي يميبه صورت نسخه قد رهيحالت ذخ
 . ديو ارسال كن رهيفرمت ذخ نيكرده و آن را با ا تياصل را رعا نيا يستيحتمأ با ديرا دار Wordتوسط  يمتن رسم ديتول

 :منظور نيبد

از باز  پس .ميكن يرا اجرا م Word 2007ترفند  نيعنوان مثال ما در ا به .دييرا اجرا نما 2007 سيآف يافزار مورد نظر خود در بسته نرم افزار نرم
پنجره باز شده، از  در .ديينما كيكل Word Optionsدكمه  يبر رو سپس .ديكن كيكل Officeشكل  رهيگ و دارن يدكمه نارنج يشدن برنامه، بر رو

 يرا بر رو Save files in this format نهيگز ي، عبارت جلوSave documentsدر قسمت  حال .ديرا انتخاب كن Save نهيقسمت سمت چپ گز
Word 97-2003 Document ديينما ميتنظ. 

 نهيگز نيفرض اول شيبه طور پ ديينما Word 2007در  ليفا رهيتمام است، اكنون اگر اقدام به ذخ كار .ديكن كيكل OKدكمه  يبر رو اكنون
  .خواهد بود "docبا فرمت  رهيذخ"
  

  در ويندوز Shift و Ctrl ترفند كوچك به وسيله كليدهاي دو  
  

 ديدو كل لهيكه به وس يدو ترفند. ميشما بازگو كن يرا برا ندوزيو طيدر مح يحال كاربرد نيدو ترفند ساده و كوچك و در ع ميهم اكنون قصد دار
Shift  وCtrl است؛  ريامكان پذ ديصفحه كلHighlight ددو ترفن نيبرنامه به شكل همزمان ا نيبستن چند يگريو د بورديو انتخاب متون توسط ك 

 .هستند

 بورديك لهيمتون به وس نتخابا

، سپس )ديشده برو پيكه متون تا يبه محل Tabدكمه  قياز طر اي( ديكن كيتك كل كيتوسط موس  كباريدر آن قرار گرفته  يمتنكه  يمحل در
. انتخاب درآورده شود تتا آن قسمت از متن به حال دييرا متناوب وارد نما بورديك يراست موجود رو ايچپ  يو دكمه ها ديريرا بگ Shiftدكمه 
 !شوديبرابر م 2سرعت كار  ديبه شكل همزمان صورت ده Ctrl+Shiftگرفتن دكمه  لهيرا به وس نكارياگر ا نكهيجالب ا

 برنامه به شكل همزمان نيچند بستن

 ييكه برنامه ها ديد ديخواه. ديكن كيكل Taskbar اي فهيدر حال اجرا در نوار وظ يبرنامه ها يرا گرفته و بر رو Ctrl دياست كل يكاف نكاريا يبرا
 Closeكرده و  كياز برنامه ها راست كل يكي ياست بر رو يحال كاف. نديآ يبه حالت انتخاب در م ديكن يم كيآنها كل يحالت بر رو نيدر ا كه

Group بسته شوند دهيبرگز يتا برنامه ها ديرا انتخاب كن.  

  :آيا مي دانيد
  شمارگان مجله پژوهش از طريق وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه قابل دريافت مي باشد؟

  : دآيا مي داني
  در هر شماره از مجله پژوهش بخشي به آموزش نرم افزارهاي كاربردي اختصاص مي يابد؟
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 ويرايش سطر و ستون 

 
 : اضافه كردن سطر 

  : روش اول 
 . بر روي سطري كه مي خواهيم سطر جديد قبل از آن اضافه شود ، كليك مي كنيم  - 1

 . را انتخاب مي كنيم  Insertمنوي  - 2

 . را انتخاب مي كنيم  Rowگزينه  - 3

 : روش دوم

 . ز آن اضافه شود كليك راست مي كنيم قبل ا دبر روي سطري كه مي خواهيم سطر جدي - 1

 . را انتخاب مي كنيم  Insertاز منوي باز شده  - 2

 . سطرهاي زيرين به پايين رانده مي شوند  :نكته 

  
 : اضافه كردن ستون 

 : روش اول

 . بر روي ستوني كه مي خواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود ، كليك مي كنيم  - 1

 . تخاب مي كنيم را ان Insertمنوي  - 2

 . را انتخاب مي كنيم  Columnگزينه  - 3

 :روش دوم 

 . بر روي ستوني كه مي خواهيم ستون جديد قبل از آن اضافه شود راست كليك مي كنيم  - 1

 . را انتخاب مي كنيم  Insertگزينه  - 2

 . ستون قبلي به جلو رانده مي شود :نكته 

  

   Excelآموزش
  آنالينسايت استاد: منبع

http://www.ostadonline.com 

)قسمت دوم (  
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 . براي اضافه كردن ستون استفاده مي شود  Insert Columnردن سطر و از براي اضافه ك Insert Rowاز : اصطالح 

 
 : تغيير ارتفاع سطر

 : براي تغيير ارتفاع سطر به دو روش مي توان عمل كرد 

  
 :روش اول

   Dragسپس مرز سطر را به محل مورد نظر . كافي است به مرز بين سطر بعدي رفته تا مكان نما به صورت يك فلش دو سر درآيد 
  . كادر كوچكي ظاهر مي شود كه اندازه سطر را نشان مي دهد  Dragدر حين . مي كنيم 

 

  
 :روش دوم

 : براي اين كار مراحل زير را انجام مي دهيم . در اين روش ارتفاع به اندازه دقيق تنظيم مي شود 

 Formatانتخاب منوي  - 1

 Rowانتخاب زير منوي  - 2

 Heightانتخاب گزينه  - 3

 . كادر باز شده اندازه دلخواه را وارد مي كنيم  در - 4

 . مي باشد  12.75به طور پيش فرض ارتفاع سطر :  نكته

 
 : تغيير پهناي ستون 

 : براي تغيير پهناي ستون به يكي از دو روش زير عمل مي كنيم 

 : روش اول 

  ت فلش دو سر درآيد سپس مرز ستون را در جهت كافي است به مرز بين ستون مورد نظر و ستون بعدي رفته تا مكان نما به صور
 . مي كنيم  Dragمورد نظر 

 : روش دوم

 : براي اين كار مراحل زير را طي مي كنيم . در اين روش پهنا را به صورت دقيق تنظيم مي كنيم 

 Formatانتخاب متوي  - 1

 Columnانتخاب زير منوي  - 2

Width  htانتخاب گزينه  - 3
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 . قدار دلخواه را وارد مي كنيم در كادر باز شده م - 4

 . مي باشد  8.43به طور پيش فرض پهناي ستون  :نكته 

  
  

 : تغيير پهناي استاندارد ستون 

 : مي باشد اگر بخواهيم اين پهناي استاندارد را كم يا زياد كنيم به ترتيب زير عمل ميكنيم  8.43دانيم كه پهناي استاندارد ستونها  مي

 .)باشيد اين تغيير بر روي ستونهايي اعمال مي شود كه پهناي آنها را تغيير نداده باشيم  فقط به ياد داشته(

 Formatانتخاب منوي  - 1

 Columnانتخاب زير منوي  - 2

 standard Widthانتخاب گزينه  - 3

 . در كادر باز شده پهناي باند را وارد مي كنيم  - 4

 
 : مخفي كردن ستون يا سطر

 : براي اين كار مراحل زير را طي مي كنيم . ستون را مخفي كنيم تا محتويات آن و كال خود سطر مشخص نباشد مي توانيم يك سطر يا

 Formatانتخاب منوي  - 1

 )براي ستون( Columnيا ) براي سطر( Rowانتخاب زير منوي  - 2

  Hideانتخاب گزينه  - 3

 
 : نمايان ساختن سطر يا ستون مخفي شده 

 : ستون مخفي شده را از حالت مخفي خارج كنيم مراحل زير را انجام مي دهيم اگر بخواهيم سطر يا 

 مخفي شده) ستون(قبل و بعد از سطر ) ستون(انتخاب سطر  - 1

 Formatانتخاب منوي  - 2

 )براي ستون( Columnيا ) براي سطر( Rowانتخاب زير منوي  - 3

  Unhideانتخاب گزينه  - 4
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 :زه اطالعات داخل آن تغيير اندازه عرض ستون به اندا

براي . يرد گممكن است اطالعاتي كه در سلول تايپ مي كنيم از عرض سلول بيشتر باشد و در هنگام تايپ ظاهرا سلول بعدي را مي 
 . رفع اين مشكل مراحل زير را انجام مي دهيم 

 . كليك بر روي سلولي كه مي خواهيم عرض ستون به اندازه اطالعات داخل آن شود - 1

2 - Format 

3 - Column 

4 - Auto fit selection  

 

 :قالب بندي سلولها 

 
اين توانايي را داريم كه قالب بندي يا فرمت يك سلول را تغيير داده و فرمت آن سلول را مثالً تاريخ يا درصد يا زمان يا متن  Excelدر 

مراحل  Excelبراي قالب بندي خانه ها در . آن را عوض كنيم  همچنين مي توانيم دور سلول كادر بيندازيم يا رنگ زمينه. كنيم ... و يا 
 . زير را طي مي كنيم 

 
 : روش اول 

 Formatانتخاب متوي  - 1

  Cellانتخاب گزينه  - 2

 :روش دوم

 انتخاب سلولهاي مورد نظر  - 1

 راست كليك روي سلولهاي انتخابي  - 2

  format cellsانتخاب گزينه  - 3

  : هاي زير است  tabباال پنجره اي باز مي شود كه داراي  با اجراي يكي از دو روش
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  :  Number –الف 
 : شامل گزينه هاي زير مي باشد  Tabاين . مي توانيم اطالعات ورودي را تعيين كنيم  tabتوسط اين 

- Sample  : نمايش را دارد حالت پيش. ( هر فرمتي را كه انتخاب كنيم ، بر روي محتواي سلول انتخابي نمايش مي دهد( 

- Category  : در اين قسمت نوع داده را مشخص مي كنيم كه شامل انواع زير مي باشد : 

1 - General :و اگر . اين گزينه عددها را به صورت رشته اي از رقمهاي متوالي و بدون هرگونه قالب بندي نشان مي دهد
  .عددي در سلول جا نشود آن را به صورت نمايي نشان مي دهد 

2 - Number  : در اين حالت اگر عدد در سلول نگنجد سلول . مقادير را بصورت رشته اي از رقمهاي متوالي نشان مي دهد
 : همچنين در اين قسمت مي توانيم تنظيمات زير را انجام دهيم . بزرگترمي شود 

- Decimal Places  : رقم اعشار نمايش  2به طور پيش فرض تا . (كنيم در اين قسمت مي توانيم تعداد ارقام بعد از اعشار را تعيين  
 )مي دهد

- Negative Number  : در اين حالت مي توانيم مشخص كنيم كه عدد منفي به همان صورت نشان داده شود يا به رنگ قرمز يا سياه با
باشيد كه اين گزينه فقط روي اعداد توجه داشته . (يا به رنگ قرمز بدون عالمت منفي نشان داده شود . عالمت منفي نشان داده شود 

 )منفي عمل مي كند

- Use 1000 separator  : اگر در كنار اين گزينه تيك بگذاريم اعداد را سه رقم ، سه رقم از سمت راست جدا كرده و عالمت)، (  
 . مي گذارد

3 - Currency  :تنظيمات زير را انجام داد  در اين حالت مي توان. مقادير را همراه با سمبل پول رايج نشان مي دهد : 

 
- Symbol  : در اين قسمت واحد پول كشورهاي مختلف نمايش داده شده و مي توانيم . نوع واحد پول را مشخص مي كنيد

 . واحد دلخواه خود را انتخاب كنيم 

- Negative Number  : اعداد منفي چطور نمايش داده شوند . 

- Accounting : نمايش داده مي شوند ) -(خط تيره مقادير صفر به صورت . 

 قالب بندي اعداد منفي را داريم  Currencyدر  -

4 - Accounting  : مانند حالتCurrency اين قالب بندي حسابداري مي باشدو تفاوتهايي با حالت . استCurrency از دارد كه عبارتند:  
  

  سلول و عدد در سمت راست سلول نمايش داده  عالمت پول رايج در منتها عليه سمت چپ Accountingدر حالت * 
، اعداد خواناتر و ظاهر آنها  Currencyدر نتيجه پول هميشه در يك ستون عمودي و در هم قرار مي گيرد كه در مقايسه با . مي شود 

 . نمايش داده مي شوند) - (مقادير صفر به صورت خط تيره  Accounting. مرتب تر است 

  
5 - Date  :مثال . با قالب بندي خاص تاريخ نشان مي دهد و ما مي توانيم انواع قالب بندي هاي تاريخ را ديده و انتخاب كنيم  تاريخ را

 . مدلي را انتخاب كنيم كه فقط روز و ماه را نشان دهد و يا مدلي را انتخاب كنيم كه روز را به عدد و ماه را به حروف نشان دهد 

6- Time  :ما مي توانيم مدلي را . انواع قالب زماني در اين قسمت وجود دارند . هاي خاص زمان نشان مي دهد  زمان را با قالب بندي
 24تا  1با برچسب صبح و بعداز ظهر نمايش دهد و يا مدلي را انتخاب كنيم كه ساعت را از  12تا  1انتخاب كنيم كه ساعت را از 

 ... نمايش دهد و يا 

7 - Percentage  :ه با عالمت درصد نشان مي دهد عددها را همرا . 

 
فرقي نمي كند كه ابتدا اطالعات را در سلول وارد كنيم يا اول قالب بندي را تنظيم  Percentageدر تمام قالب بندي ها بجز :  نكته
ولي اگر . ي كندضرب م 100كنيم ، عدد را در  Percentageاگر ابتدا عدد را نوشته و سپس فرمت را  percentageولي در حالت . كنيم 

 . كنيم ، و بعد عدد را بنويسيم ، تغييري در عدد نمي دهد  Percentageابتدا فرمت را 
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8 - Fraction  : براي . مقادير را به صورت عدد صحيح نشان مي دهد كه بدنبال آن نزديك ترين كسر به مقدار واقعي ظاهر مي شود
را (/) ا نوشته سپس يك فاصله بدهيم و بعد كسر را نوشته و بعد عالمت نوشتن يك عدد مخلوط كافي است ابتدا قسمت صحيح ر

اگر بخواهيم همان مقدار اوليه . كردن مقدار سلول مي شود  enterاگر عدد را بنويسيم ، پس از . بگذاريم و بعد مخرج كسر را بنويسيم 
حالت نگاه مي كند ببيند مخرج اصلي بايد در چند ضرب  در اين. مقدار را انتخاب كنيم  Fractionباقي بماند ، كافي است در قسمت 

 . شود تا مخرج انتخابي شود سپس صورت را هم در همان عدد ضرب مي كند 

9 - Scientific  : مقادير را با قالب بندي علمي نشان مي دهد ) .e  به ...Exponent  به توان  10و به معنايn  مي باشد( . 

10- Text  :اگر فرمولي را به صورت متن قالب بندي كرده باشيم ، . ورتي كه وارد شده اند نشان مي دهدمقادير به همان صExcel  آن
 ^و  '،  "براي تبديل سلولهاي عددي به متني مي توانيم از عالئم .  را به صورت متن نمايش مي دهد و مقادير آن را محاسبه نمي كند 

 . تبديل كنيم Text ن سلول را به همچنين مي توانيم قالب آ. استفاده كنيم = و 

11- Special  : مقادير را با استفاده از قواعد قالب بندي خاص نشان مي دهد كه عبارتند از : 

 
 *Zip code ) :براي قالب بندي كدپستي است و صفرهاي قبل از عددرا نشان مي دهد ) كدپستي. 

 *zip code + 4 ) : رقم در اين قالب دو عدد + 4است يا در قالب ) قالب باال(معمولي كدپستي يا درقالب ) : رقم+ 4كدپستي
 . مي گذارد) -(ثابت شده قبل از چهارم اول عالمت خط تيره 

 *phone number  : يعني به صورت . اعداد را در قالب شماره تلفن ده رقمي نمايش مي دهد)nnn) nnn – nnnn  نشان  
 . ، سه رقم بعد ، كد محله و چهار رقم آخر تلفن محل مورد نظر است قسمت داخل پرانتز كد شهرستان . مي دهد 

 *Social security number ) : با انتخاب . رقمي نمايش مي دهد  10اعداد را در قالب كد تامين اجتماعي ) تامين اجتماعي
 . اين قالب بعد از رقم سوم و پنجم خط تيره مي گذارد 

12-Custom  : براي ايجاد يك قالب بندي جديد از اين گزينه استفاده مي كنيم كه خارج از بحث ما مي باشد . 

 
 :  Alignment -ب

 : شامل قسمتهاي زير است  Tabاين . مي توانيم جهت قرار گرفتن اطالعات در سلول را تعيين كنيم  Tabتوسط اين 

  
1 - Horizontal  :اين قسمت شامل گزينه هاي زير است . يين مي كند محل قرار گرفتن افقي متن را تع : ht
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 *general  : هم ترازي پيش فرض 

 *Left  : چپ چين ) (استفاده براي ارقام (هم ترازي داده ها در سمت چپ( 

 *Center  :هم ترازي داده ها در مركز 

 *Right  : راست چين) (براي متون(هم ترازي داده ها در سمت راست( 

 *Fill  :م سلول را با متني كه در آن نوشته شده است ، پر مي كند تما . 

 *Justify  : معموال براي زماني است كه اطالعات در سلول نگنجد. يك تراز مناسب براي سلول در نظر مي كيرد . 

*Center Across Selection  :وسط متن را در وسط سلولهاي انتخابي مي گذارد . 

 
2 - Vertical  :اين گزينه شامل قسمتهاي زير است . فتن اطالعات را بطور عمودي تنظيم مي كند محل قرار گر: 

 *Bottom  : هم ترازي داده ها در پايين سلول 

 *Top: هم ترازي داده ها در باالي سلول 

 *Center :هم ترازي داده ها در وسط يا مركز سلول 

*Justify  : ن معني كه داده ها در داخل سلول بصورت مساوي جاسازي بدي. (داده ها در داخل سلول هم تراز مي شوند  
 )مانند متون موجود در روزنامه ها . مي شوند 

 
3 - Orientation  : زاويه متن را نسبت به افق بوسيله ماوس مي توان تعيين كرد: شامل قسمتهاي زير است . 

 *Degrees  :دهاي زاوبه متن را نسبت به افق بوسيله تايپ زاويه يا با كليIncrease  وDecrease تعيين كرد . 

4 - Text Control  : شامل قسمتهاي زير است : 

 *Wrap Text  :در نتيجه ارتفاع سطر افزايش . اگر اندازه متن بيشتر از سلول باشد توسط اين گزينه مي توان آن را شكست
 . مي يابد 

 *Shrink to fit  :نتخاب اين گزينه متن به اندازه اي كوچك مي شود كه داخل سلول اگر اندازه متن از سلول بيشتر باشد با ا
 . بگنجد

 *Merge Cells  : اگر اندازه متن از سلول بيشتر باشد مي توان سلولهايي را كه متن اشغال كرده را انتخاب نمود و سپس در
  . وند اين عمل باعث مي شود كه اين سلول بهم پيوسته و يك سلول ش. كنار اين گزينه تيك زد 

  
 : Font - ج
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 : شامل گزينه هاي زير است  Tabاين . خطوط را تعيين نمود... توسط اين قسمت مي توان نوع خط ، اندازه ، رنگ و 

1 - Font  : در اين قسمت نوع خط را تعيين مي كنيم . 

2 - Font Style  : در اين قسمت مي توانيم تعيين كنيم كه نوشته ها كج)Italic  (پر و يا تو)Bold ( يا كج و تو پر)Bold Italic  ( و يا
 . باشد )  Regular(معمولي 

3 - Size  : در اين قسمت سايز قلم را تعيين مي كنيم. 

4-Underline  : در اين قسمت مي توانيم تعيين كنيم كه زير متن خط كشيده شود يا نه و نوع خطر را تعيين مي كنيم . 

 *None  : خط نمي كشد . 

 *Single  : خط تكي زير متن مي كشد . 

 *Double  : دو خطي زير متن مي كشد . 

 *Single Accounting  : يعني تمام حروف باالي خط كشيده مي شوند. (تك خط زير كشيده ترين حرف كشيده مي شود(. 

 *Accounting double  : دو خطي زير تمام حروف كشيده و زير كشيده ترين حرف كشيده مي شود . 

 
5 - Color  : در اين قسمت رنگ متن را تعيين مي كنيم. 

6-Effect  : شامل قسمتهاي زير است : 

 *Strike Through  : بر روي متن خط مي كشد . 

 *Super Script  : اگر بخواهيم . استفاده مي شود ) توان نويسي(براي باال نويسيA2  بنويسيم كافي استA2  ، را نوشته
 . و اين گزينه را فعال كنيم ه كردرا انتخاب  2سپس 

 *Sub Script  : استفاده مي شود ) انديس نويسي(براي زيرنويسي . 

7 - Preview  :پيش نمايشي از انتخابات را نشان مي دهد . 

  
  :  Border -د

  
ht : كه شامل قسمتهاي زير است. مي توانيم حاشيه بندي انجام دهيم  Tabتوسط اين 
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1 - Style  : نوع خط حاشيه را مشخص مي كنيم در اين قسمت . 

2 - Color  : در اين قسمت رنگ حاشيه را مشخص مي كنيم . 

3 - Presets  : در اين قسمت محل خطوط را مشخص مي كنيم .  
 

 *None  :حاشيه نمي گذارد . 

 *Outline  :دور سلولها حاشيه مي گذارد . 

 *Inside  :داخل سلولهاي انتخابي را حاشيه مي گذارد .  
 

4 - Border  :نيز مي توانيم تعيين كنيم كه فقط . در اين قسمت مي توانيم تعيين كنيم كه كدام قسمت از سلول حاشيه داشته باشد
 . ل حاشيه داشته باشدوسمت چپ سلول خط بيفتد و يا فقط باال و يا پايين سل

   Clickهاي مورد نياز براي افتادن حاشيه  Iconر روي براي انداختن حاشيه ابتدا رنگ و نوع خط را تعيين مي كنيم و سپس ب:نكته 
 . مي كنيم 

  : Patterns: هـ 

  
  

  . : كه شامل گزينه هاي زير است. در اين قسمت مي توانيم رنگ زمينه را تعيين كنيم 
 *Color  : در اين قسمت رنگ مورد نظر را انتخاب مي كنيم . 

 *Pattern  :همچنين رنگ هاشورها را تعيين كنيم . استفاده كنيم ) هاشورها(ا در اين قسمت مي توانيم از الگوه .  
 

 : پاك كردن قالب بندي سلولها 

،  Clearزير منوي  Editبراي پاك كردن قالب بندي سلول كافي است سلول يا سلولهاي مورد نظر را انتخاب كرده سپس از منوي 
. ل پاك مي شود و اطالعات داخل سلول پاك نمي شود وار فقط قالب بندي سلبا انجام اين ك. را انتخاب مي كنيم  Formattingگزينه 

ht  .را انتخاب كنيم هم قالب بندي پاك مي شود و هم اطالعات داخل سلول  A11ولي اگر 
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 ها  Sheetكار با 

 
 :هاي كاري  Sheetكار روي 

  نامگذاريSheet  ها : 

  ها  Sheetبراي نامگذاري . هستند  …,  Sheet 1, Sheet 2نامهاي پيش فرض كاربرگها حاوي . وقتي كار پوشه اي را باز مي كنيم 
 . بقيه كاراكترها مجاز مي باشند . [ . ] ؟ . * .  \/ . به جز كاراكترهاي . كاراكتر استفاده كرد  21مي توان تا حداكثر 

  

  
 

  تغيير نامSheet  ها : 

 
 : روش اول 

 Sheetانتخاب  - 1

 Formatانتخاب منوي  - 2

 Sheetانتخاب گزينه  - 3

  Renameانتخاب گزينه  - 4

 : روش دوم 

 Sheetراست كليك بر روي  - 1

 Renameانتخاب گزينه  - 2

 : روش سوم 

  Sheetدابل كليك بر روي 

  
  اضافه كردنSheet  ها : 

 
 : روش اول 

 . جديد قبل از آن قرار گيرد Sheetكه مي خواهيم  Sheetانتخاب  - 1

 Insertانتخاب منوي  - 2

 Work Sheetانتخاب گزينه  - 3

4 - OK 

 : روش دوم 

 . جديد قبل از آن قرار گيرد  Sheetهايي كه مي خواهيم  Sheetراست كليك بر روي  - 1

 Insertانتخاب گزينه  - 2

 Work Sheetانتخاب گزينه  - 3

4 - Ok  
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  حذفSheet  ها : 

 : روش اول 

 Sheetانتخاب  - 1

 Editانتخاب منوي  - 2

 Delete Sheetخاب كزينه انت - 3

 
 : روش دوم 

 Sheetراست كليك بر روي  - 1

  Deleteانتخاب گزينه  - 2
  

  انتقالSheet  ها در يك پوشه 

 : روش اول 

 Sheetانتخاب  - 1

 Editانتخاب منوي  - 2

 move or copy sheetانتخاب گزينه  - 3

قبل از آن قرار گيرد انتخاب مي كنيم يا اگر  Sheetمي خواهيم اين  هايي را كه Sheetنام  Before sheetدر پنجره باز شده در كادر  - 4
 . را انتخاب مي كنيم  Move to endمي خواهيم به انتها انتقال دهيم ، 

5 - OK 

 
 : روش دوم 

  Sheetراست كليك بر روي  - 1

 Move or Copyانتخاب گزينه  - 2

 . قبل از آن قرار گيرد انتخاب مي كنيم  Sheetرا كه مي خواهيم اين  يي Sheetنام  Before Sheetدر پنجره باز شده در كادر  - 3

4 - OK  

 
  كپي كردنSheet  ها در يك پوشه : 

 
 . تيك بزنيم  Create a copyها مي باشد فقط كافي است در انتها در كنار  Sheetمانند انتقال 

 : ديگر  bookبه  يهائ bookاز  Sheet كيانتقال 

  Sheetي راست كليك بر رو - 1

 move or copy sheet نهيانتخاب گز - 2

 . را به آن انتقال دهيم انتخاب مي كنيم  Sheetنام فايل مورد نظر را كه مي خواهيم To Bookدر كادر  - 3

 . قبل از آن قرار گيرد ، انتخاب مي كنيم  يانتقال Sheetهايي راكه مي خواهيم  Sheetهم نام  Before Sheetدر قسمت  - 4

5 - OK  

 
 كردن  كپيSheet  هاي از يك كار پوشه به كار پوشه ديگر : 

 
 . تيك مي زنيم  Create a copyمراحل ماند انتقال است فقط در كادر  تمام

  .ئي كه مي خواهيم فايل را به آن منتقل يا كپي كنيم حتما باز باشد  Bookبايد توجه داشته باشيم كه :  تذكر
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  پر كردن خودكار چند خانه 

 Auto fillكه به اين عمل . ، قابليت پر كردن داده هاي متوالي بصورت خودكار مي باشد  Excelي از مفيدترين ويژگيهاي برنامه يك
تشكيل شده . …,A,B,Cيا از حروف .... 30و20و10يا .....  4و3و2و1داده هاي متوالي مي توانند مجموعه اي از داده ها بصورت . گويند 
 . حتي مي توان مجموعه اي از داده اي خاص را تعريف كرد . واند تاريخ يا روزهاي هفته يا ماههاي سال باشندت همچنين مي. باشند 

 
 . براي اين كار مراحل زير را انجام مي دهيم 

 . مي نويسيم  يمتوال يچند نمونه اوليه از مقادير متوالي مزبور را در سلولها - 1

 . اين مقادير را انتخاب مي كنيم  - 2

به اشاره گر ماوس در اين . در آيد(+) اي ماوس را به گوشه پايين سمت راست قسمت انتخابي مي آوريم تا به شكل مكان نم - 3
 .مي گوييم  Fill Handleحالت 

 . مي كنيم  Dragحال به طرف پايين يا راست  - 4

 . شوند به اين ترتيب با رها كردن كليد ماوس خانه هاي مورد نظر با مجموعه داده هاي متوالي پر مي  - 5

 
 . شود يگفته م auto fill, fill handبه اشاره گر ماوس در حالت  :اصطالح

 
 ليست جديد خودكار  ايجاد : 

پس بايد . چون حروف الفبا جزء ليستهاي آماده نيست. را اجرا كنيم، پر كردن خودكار انجام نمي شود Auto fillبراي حروف الفبا  اگر
 : مراحل زير را انجام مي دهيم  براي ايجاد ليست جديد. ايجاد شود

 Toolsانتخاب منوي  - 1

 Optionsانتخاب گزينه  - 2

 Custom list : tabانتخاب  - 3

 Custom listدر كادر  New listانتخاب  - 4

 ) مي كنيم Enterبعد از وارد كردن هر اطالعات ( List entriesتايپ اطالعات در قسمت  - 5

 addانتخاب دكمه  -6

7 - Ok  
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