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 و تحقيق ى مسئله - ميگويم مجدداً دارد، اهميت بس از ليكن ميكنم، عرض من كه است تكرارى مسئله اين البته كه -  ديگر ى مسئله يك 
 كار به خود جاى در كنند؛ مصرف درست كنند؛ جذب درست را پژوهش و تحقيق به مربوط اعتبارات اين كه بايد انشگاههاد. است پژوهش
 و بدوزيم خارجى منابع به چشم بايستى متمادى سالهاى باز نگيريم، جدى را تحقيق اگر ما. است آموزش ى تغذيه منبع تحقيق، چون ببندند؛
. بدهيم آموزش اينجا و كنيم استفاده او تحقيق اساس بر تأليفى آثار از يا او از ما و بكند تحقيقى دنيا ى گوشه يك در نفر يك كه بمانيم منتظر
 دانشگاهى ى مجموعه يك براى و كشور يك براى علمى شخصيت استقالل عدم و گرائى ترجمه همان اين است؛ وابستگى اين نميشود؛ اين

 گرفتن از علمى، تبادل از ميكند، حفظ دنيا با را خودش علمى ارتباطات اينكه ضمن كشور يك علمى محيط كشور، يك دانشگاه. است
 كنيم؛ مي شاگردى او پيش ما بشود، پيدا استاد كنيم؛ شاگردى كه كند   نمي ننگمان شاگردى از ما كه ام گفته بارها من. ندارد ابائى هيچ علمى

 منقصت ى مايه اين علمى، ى مجموعه يك براى. نميشود كه اين بمانيم؛ باقى شاگرد موارد ى همه در و هميشه كه ميشود ننگمان اين از اما
 از البته. باشد خود به متكى علمى لحاظ از بتواند بايد باشد؛ ضعيف است، علمى رويش منبع و منشأ كه تحقيق و پژوهش در كه است

 خواهد پيدا دنيا در علمى تبادلهاى در هم را خودش ى شايسته جايگاه صورت اين در وقت آن كند، تبادل هم دنيا با كند، استفاده هم ديگران
 تأكيد هم اين. ميگذارد را خودش تأثير هم علمى مبادالت در و دنيا در اين. ودخ علمىِ كاركرد و تحقيق و دانش به است متكى وقتى كرد؛

  .تحقيق ى درباره چندباره

  اين  به بايد  مجلس و  دولت  بويژه  پژوهشي  هاي بخش  بودجه  تعيين در مؤثر  دستگاههاي  تمامي و ندارد  امكان  تحقيق  بدون  علمي  پيشرفت 
 . دكنن  اي ويژه  توجه  موضوع

 كشور علمي پيشرفت . مي باشد استادان و دانشگاهها مسئوالن مهم وظايف از دانشجويان، ميان در دائم تحقيق و پرسشگري روحيه تقويت 
 عمومي اي مطالبه به بايد مهم اين و است جامعه نيازهاي با آنها ارتباط و علمي اولويتهاي تعيين و كشور علمي حركت جامع نقشه نيازمند

 .شود تبديل دانشگاهها محققان و استادان ميان در

 نهم دولت در خوشبختانه جدي نياز اين كه است جوان محققان علمي رشد براي مهم هاي زمينه از يكي نيز دانشگاهها و صنعت ارتباط 
 .دهد انجام مفيدي و مهم كارهاي تواند مي كه است دولت اين بركات از علمي معاونت تأسيس و شد برآورده

 انحصار در -  شناسيم مى كامالً كنيم مى فكر هم را تاريخى دليل آن كه -  تاريخى دليل يك به علم اگر كه است همين كلّى طور به نم حرف 
 ديگر ملتهاى به را علم و شوند قائل تبعيض و نگهدارند انحصارى را علم اينها و گيرد قرار دنيا مردم از بخشى و ملتها از اى مجموعه
 به بزرگ ظلم اين، - آمد وجود به نقطه همين از اصالً استعمار كه -  دهند قرار خودشان سياستهاى تحميل براى اى وسيله ار آن و بفروشند
 كه اين. شود توزيع ملتها و كشورها همه بين بايد علم كه است همين هم اسالم نظر. شود توزيع عادالنه ثروت، مثل بايد علم. است بشريت

 كارتلهاى آيد، مى پيش اقتصاد در وقتى كه است فناورى انحصار طلبيدنِ همان بدهيم، ديگر جاهاى يا آسيا مردم به ستىنباي را فناورى اين ما
 جنگها اين و آيد مى پيش جهانى انحصارگريهاى آيد، مى پيش سياست در وقتى كنند؛ مى ظلم انسانها به آنها و آيد مى وجود به اقتصادى عظيم

 و چاه اين از كنيم سعى خودمان كه است اين به هم ما همت و مبارزه و كنيم مبارزه انحصارگرايى اين با خواهيم مى ما. آورد مى پيش را
. بكنند توانند مى ملتها همه را كار اين. نماييم استفاده و بردارى بهره داريم، خودمان انسانى نيروى در و كشور ميان در كه اى غنى و عظيم منبع

  . ملتي كه استعداد بيشتري دارد، بيشتر مي تواند در اين زمينه كار كند

 در خصوص اهميت و جايگاه علم، تحقيق و پژوهش »العالي مدظلّه«اسالمي انقالب معظّم رهبرگزيده اي از سخنان 
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  راه اندازي سامانه پژوهشي دانشگاه 
  

در راستاي ساماندهي توليدات پژوهشي دانشگاه، معاونت پژوهشي اقدام به 
   . خريد و راه اندازي سامانه پژوهش نموده است

 اندازي سامانه  هدف از راه 

افزاري براي تحقق يك سيستم  اندازي سامانه، تهيه تسهيالت نرم هدف از راه
ها و فرآيندهاي پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به  تي اجرايي در جهت جامعيت و ساختار بخشيدن به كليه تحقيقات، پروژهتحقيقا

ها و مراكز تحقيقات بر اساس شناسايي و تحليل زيرساختارهاي  پژوهشكده ،ها معاونت پژوهشي دانشگاه و در آينده كار، دانشكده
هاي پژوهشي اعم از  دامنه شمول اين سامانه تحقيقاتي بسيار جامع بوده و كليه پروژه. باشد يهاي پژوهشي دانشگاه م اطالعاتي فعاليت

، ثبت و ضبط جزء به جزء اطالعات ...)بندي، زمانبندي، نظارت اجرايي بر پيشرفت و  بودجه(پژوهشي، مديريت اجرايي آنها  يها طرح
  .را ايجاد خواهد كرد) مركزي(ديريت و كنترل در قالب پايگاه داده جامع در يك ساختار منسجم و قابل م

  اندازي سامانه داليل ضرورت و توجيه راه 

هاي تجربي و  تر از ديگر جوامع و تفوق بر اندوخته اي است همراه با خدمات اطالعاتي كه با آهنگي سريع جامعه اطالعاتي، جامعه
دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر فرد به منظور دستيابي  اي كه ارتباطات، عامل انتقال رود؛ جامعه دانش محض به پيش مي

هاي  افزار اي، جايگزين سرويس ارتباطات تلفني جهاني شده و توليد نرم حد و مرز است و در آن، ارتباطات شبكه عملي به اطالعات بي
  .اي در توسعه جامعه است مديريت اطالعات عامل تعيين كننده

هاي اطالعات تحقيق و پژوهش  اي جزء حركت به سمت تشكيل بانك مذكور در حيطه پژوهش و تحقيقات نيز چارهبا توجه به موارد 
  .هاي جامع مديريت اطالعات تحقيق و پژوهش نداريم و سامانه

  موارد استفاده سامانه 

اه داده قوي، همراه با امكانات بسيار قوي ها و ايجاد پايگ اندازي سامانه به سبب يكپارچگي و امكان اشتراك و همكاري در پروژه راه
ها، مديريت و نظارت كارآمد، مزاياي سينرژيك تحقيقاتي جمعي، كاهش  مديريتي موجب تسهيل زياد در امر تعريف پروژه

اده وري تحقيقات در حوزه سالمت را بشدت افزايش خواهد داد و مورد استف ها، اطالع رساني بسيار قوي شده و بهره كاري دوباره
  رتبه و مياني جهت تصميم سازي در حوزه تحقيق و پژوهش و پژوهشگران داخل و خارج شركت جهت مشاركت و  مديران عالي

   .افزايي در پروژه ها خواهد بود هم
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از دبيرخانه كميسيون نشريات علوم ) فيض(علمي توسط مجله دانشگاه يك كسب درجه 
  پزشكي كشور

ه بندي نشريات مصوب علوم پزشكي كشور توسط دبيرخانه كميسيون بر اساس تازه ترين گزارش رتب
  .علمي گرديديك م پزشكي، مجله فيض دانشگاه علوم پزشكي كاشان موفق به كسب درجه ونشريات عل

  

  

گردهمايي معاونين پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با موضوع هم انديشي 
  حوزه سالمتسامانه ملي مديريت اطالعات علم وفناوري در 

برنامه هم انديشي سامانه ملي مديريت اطالعات علم وفناوري در حوزه سالمت طي گردهمايي 
آبان ماه در حضور  12-13پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در تاريخ و مديران معاونين 

ساختمان وزارت بهداشت ) ع(واد مقام محترم وزارت و معاونين محترم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در سالن امام ج
سامانه . رونمايي شد ) 1سمات ( 1در اين گردهمايي از سامانه ملي مديريت اطالعات علم وفناوري در حوزه سالمت . د يبرگزار گرد

ه كه از سال گذشت باشد هاي علمي و پژوهشي توليد شده در داخل كشور مي ملي اطالعات زيست پزشكي و سالمت ، پيوستگاه داده
در . دفتر توسعه و هماهنگي اطالع رساني پزشكي معاونت تحقيقات و فناوري در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور اجرا نموده است

    .اين جلسه دانشگاههاي پيشرو و شركت هاي خصوصي فعال در سمات معرفي و از آنها تقدير به عمل آمد

  پانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي

رساند، با استعانت از پروردگار متعال،  پزشكي مي  ع محققين و دانشجويان عزيز علومبه اطال
محققين  پانزدهمين جشنواره تحقيقاتـي علوم پزشكــي رازي با مشاركت محققين برجسته داخلي، 

 برتر يتحقيقات يها فعاليت يعضو آيسسكو به منظور تجليل از پژوهشگران و معرف يايراني كشورها
جهت كسب اطالعات . شود ، برگزار مي1388هاي نوآوري در دي ماه  با تاكيد برجنبه يعلوم پزشك

  . مراجعه نماييد  http://www.razi.hbi.irبيشتر مي توانيد به آدرس 

  
 تعيين ميزان امتيازات پژوهشي براي ترفيع ساالنه اعضاي هيئت علمي  

ر راستاي تبيين و يكسان سازي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت د 
در عملكرد دانشگاهها در مورد فعاليتهاي پژوهشي ساليانه اعضاي هيئت علمي، 

  . دستورالعمل ترفيع پايه را ابالغ كرد
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آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي  25اين ابالغ در راستاي تبيين و يكسان سازي درعملكرد دانشگاهها در ترفيع پايه موضوع ماده 
 . ئت علمي جهت اجرا در كميته منتخب ترفيع ابالغ شده استهي

بر اساس جدول حداقل امتياز پژوهشي ساليانه اعضاي هيئت علمي براي ترفيع ساليانه، در دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يك براي 
 . متياز پژوهشي كسب كنندا 6امتياز پژوهشي و هيئت علمي پژوهشي نيز بايد حداقل  3ترفيع هيئت علمي آموزشي بايد حداقل 

امتياز پژوهشي و براي هيئت  2بر همين اساس در دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ دو براي ترفيع هيئت علمي آموزشي كسب حداقل 
 . امتياز پژوهشي مورد نياز است 4.5علمي پژوهشي نيز كسب حداقل 

ع ساليانه در دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ سه براي هيئت همچنين حداقل امتياز پژوهشي ساليانه اعضاي هيئت علمي براي ترفي
 . امتياز است 3علمي آموزشي حداقل يك امتياز و براي هيئت علمي پژوهشي حداقل 

درصد از حداقل هاي مذكور از  60آيين نامه محاسبه مي شوند و بايد حداقل  2فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي مطابق ماده 
 . پژوهشي مصوب كميسيون نشريات كشور را كسب كنند -در مجالت معتبر بين المللي و يا علمي مقاالت چاپ شده 

بر اساس اعالم معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، اين دستورالعمل در تمامي موارد ذكر شده حداقل هاي الزمه است و 
 .  مميزه مربوطه حداقل هاي ذكر شده را افزايش دهند دانشگاهها مي توانند با توجه به شرايط خود و با تاييد هيئت هاي

 تدوين دستورالعمل اعطاي امتياز پژوهشي به دانشجويان علوم پزشكي   

اين دستورالعمل پس از مطرح : كتر محمدحسن قوسيان در گفتگو با خبرنگار مهر افزودد
اين موضوع شدن در آخرين كنگره تحقيقات دانشجويي و موافقت وزير بهداشت وقت با 

 . تهيه و اكنون به دانشگاههاي علوم پزشكي ابالغ شده است

از اين پس دانشجوياني كه فعاليت پژوهشي دارند بر اساس ميزان فعاليت : وي اضافه كرد
پژوهشي و امتياز بندي كه در اين دستورالعمل عنوان شده است با كسب شاخص هاي مورد نظر مي توانند مشمول استفاده از 

 . ت استعداد درخشان قرار گيرندتسهيال

امتياز و  95امتياز، دانشجويان دوره دكتري حرفه اي  55اين دستورالعمل دانشجويان دوره كارشناسي بايد  بر بنا: قوسيان گفت
 . امتياز كسب كنند تا در زمره دانشجويان استعداد درخشان قرار گيرند 115دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي بايد 

درصد، دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي  100همچنين دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ يك بايد : خاطرنشان كرد وي
درصد امتيازات الزم را براي قرارگرفتن در شمول  80درصد و دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ سه بايد  90تيپ دو بايد 

 . اين آيين نامه كسب كنند

انتشار مقاله، پايان نامه، : ر هماهنگي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت با اشاره به شاخصهاي امتيازدهي به مهر گفتمدير دفت
شركت در كنگره هاي علمي، انتشار كتاب، مجري يا همكار طرح تحقيقاتي، فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي، نوآوري و يا 

 . اختراع از جمله اين شاخصها هستند
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شماره 
  طرح

  مجريان  )1388تير ماه سال (عناوين طرح 

8809  
 

بررسي ميزان استنادات و مشاركت گروهي نويسندگان مقاالت مجله فيض    
  1387تا پايان سال  1381دانشگاه علوم پزشكي كاشان از ابتداي سال 

  زهرا بتولي

شكان متخصص و رزيدنت هاي زنان و زايمان درخصوص   بررسي ديدگاه پز  8810
  1388نوع زايمان در كاشان درسال 

   ،اعظم باقري
  ،دكتر نگين مسعودي علوي

  فاطمه عباس زاده
بررسي تاثير فلوكستين و فلووكسامين بر افسردگي كودكان و نوجوانان        8811

  87رسال مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي اخوان د
  ،دكتر افشين احمدوند، دكتر زهرا سپهرمنش

  ،دكتر فاطمه قريشي، دكتر فاطمه عصاريان
  دكتر فرناز اعتصام

بررسي فراواني كمردرد و ناتواني ناشي از آن در پرسنل درماني بيمارستان       8812
  1388شهيد بهشتي درسال 

  ،دكتر نگين مسعودي علوي، ايمان غفارپسند
  ادهليال مهديز

بررسي اثر سير بر سطح هموسيستئين پالسماي خون افراد مبتال به بيماري      8813
  ايسكميك قلبي

      ،دكتر مجيد مازوچي ،دكتر فريبا رايگان
  محدثه سادات موسويان

شماره 
  طرح

  مجريان  )1388مرداد ماه سال (عناوين طرح 

بر ) رمنه، موسير و مريم نخوديبرنجاس، د(عصاره گياهي 4بررسي تاثير   8814
  )عامل انواع كچلي در انسان(قارچ هاي درماتوفيت 

 ،محمدعلي اسدي، دكتر محمدرضا نيكبخت
 ،دكتر روح اله دهقاني ،علي خندان دكتر

  مهندس حسين اكبري
تعيين رابطه شاخص توده بدني و تروماهاي ورزشي در مسابقات المپياد   8815

  در شهر يزد 87- 88پزشكي درسال تحصيلي دختران دانشگاههاي علوم 
  دكتر منصور سياح

سال     5ماه تا6مقايسه فريتين در تشنج تب و تب بدون تشنج در كودكان  8816
  88تا پايان سال  88مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان از پائيز 

  ،دكتر احمد طالبيان ،سميه عندليب
  عليرضا مروجي دكتر ،دكتر زريچهر وكيلي 

اثر عصاره آبي برگ گردو برسطح گلوكز و ليپيد خون موش صحرائي ديابتي   8817
  شده با آلوكسان

 ،دكتر اژدر حيدري ،دكتر مهدي نورالديني
  فاطمه رضائي

بررسي رابطه مالسما با اختالالت سطح سرمي هورمون ها و شاخص هاي   8818
  تيروئيدي

  دكتر رضوان طالئي

راواني بيماريهاي قلبي و عروقي و فاكتورهاي خطرساز آن در بيماران بررسي ف  8819
مبتال به  لوپوس ارتيماتوز سيستميك مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژي 

  1388 كاشان درطي سال

  
  دكتر فريبا رايگان، دكتر بتول زماني

  88دوم  عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب در سه ماهه
  محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir



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

  

 http://research. kaums.ac.ir: نشاني وب سايت مجله:::  88 تابستان، 22 ، شمارههشتمسال 

۴ 

  
  

  )1388شهريور ماه سال (عناوين طرح   شماره طرح
  

  مجريان

در بيماران  BNPوPTHبررسي فراواني هيپوتانسيون پولمونر و رابطه آن با سطح  8820
مبتال به نارسايي مزمن كليه تحت درمان با دياليز مراجعه كننده به مركز همودياليز 

  1388شهرستان كاشان درسال 

   ،دكتر فريبا رايگان
  ،دكتر زهرا چيت سازيان

  يمان غفارپسندا
8821   

ايش بيلي روبين غير مستقيم خون بر تغييرات شنوائي          بررسي ارتباط افز
  در نوزادان مبتال به زردي (A.B.R)ساقه مغز 

  

  ، دكتر احمد طالبيان
          ، دكتر محمد جهانگيري 

  دكتر مريم حجتي، دكتر عليرضا مروجي

8822   
ه شده به بيماران بررسي ميزان و علل درآمدهاي ثبت نشده ناشي از خدمات ارائ

  1387بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سه ماهه چهارم سال 
  

  ، رضا رضائي ، رضا نعناكار
  ، حوريه زاهد، دكتر حسين نيكزاد 
  زهره باغ شيخي و محسن مهديزاده 

8823   
  1388بررسي شيوع وعوامل استرس شغلي در زنان كارگر صنايع شهر كاشان سال 

   ،صابري دكتر حميدرضا
  ، دكتر حسن الماسي
  دكتر عليرضا مروجي

8824   
بررسي اثر بي حسي موضعي بر سطح پروالكتين و كورتيزول در عمل جراحي      

  فتق كشاله ران

  
  ، دكتر بهروز كليدري

  دكتر ليال غفور، دكتر مهرداد حسين پور
  

  
  
  

هاي  ختهتر از ديگر جوامع و تفوق بر اندو اي است همراه با خدمات اطالعاتي كه با آهنگي سريع جامعه اطالعاتي، جامعه
اي كه ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعي براي ايجاد تغيير و تحول در هر  رود؛ جامعه تجربي و دانش محض به پيش مي

اي، جايگزين سرويس ارتباطات  حد و مرز است و در آن، ارتباطات شبكه فرد به منظور دستيابي عملي به اطالعات بي
  .اي در توسعه جامعه است مديريت اطالعات عامل تعيين كننده هاي افزار تلفني جهاني شده و توليد نرم

هاي اطالعات  اي جزء حركت به سمت تشكيل بانك با توجه به موارد مذكور در حيطه پژوهش و تحقيقات نيز چاره
  .هاي جامع مديريت اطالعات تحقيق و پژوهش نداريم تحقيق و پژوهش و سامانه

اندازي رت و توجيه راهداليل ضرو
 پژوهش امانهس
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   9/4/88جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  653-52بند  

  
مقررگرديد منبعد پيرامون تسويه حساب طرح هاي تحقيقاتي كه منـوط بـه ارائـه مقالـه مـي باشـند درصـورتيكه مجريـان         

حسـاب بـا ايشـان بـا     محترم تا پس از  يكسال از ارائه گزارش پاياني موفق به اخذ پذيرش و يا چاپ نشده باشند، تسـويه  
  .هزينه پرسنلي انجام گيرد% 40كسر 

  
  27/5/88جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  656-17بند  

  
معاون تحقيقات و فناوري وزارت متبوع پيرامون عقد پروژه هاي پژوهشي كارمنـدان   13/5/88ص مورخ  88/پ/342نامه  

  .          رفتغير هيئت علمي بعنوان مجري مطرح و موردتصويب قرارگ
  

  27/5/88جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  656-18بند  

  
معاون تحقيقات و فناوري وزارت متبوع پيرامون فعاليتهاي پژوهشي ساليانه اعضاي  13/5/88ص مورخ  88پ /343نامه 

مقرر نشگاهها مطرح و آئين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيئت علمي دا 25هيئت علمي در ترفيع پايه موضوع ماده 
  :به شرح زيرگرديد 

  
  هيئت علمي پژوهشي هيئت علمي آموزشي تيپ دانشگاه

1  3  6  
2  2  5/4  
3  1  3  

  

تعيين و جهت اجرائي شدن مصوبه فـوق بـه تائيـد هيئـت رئيسـه دانشـگاه        89محاسبه و زمان ابالغ آن از فروردين سال  
  .رسانيده شود

  در وبات شوراي پژوهشي دانشگاه صاهم م
  88سالدومسه ماهه

  محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم
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   17/6/88دانشگاه مورخ  جلسه شوراي پژوهشي 657-35بند  

  
                   13/5/88ص مـورخ   88پ /342پيشـنهادات پيرامـون نامـه     HSRشوراي پژوهشي  14/6/88پ مورخ /1718/1/5/29نامه 

معاون تحقيقات و فناوري وزارت متبـوع درخصـوص نحـوه تحقيـق كارمنـدان غيرهيئـت علمـي دانشـگاهها و موسسـات          
  :وزارت بهداشــت و درمــان بــه شــرح زيــر مطــرح و مــورد تصــويب قــرار گرفــت           آمــوزش عــالي وابســته بــه   

  
درصورتيكه مجري اول طرحهاي تحقيقاتي كارمند غير هيئت علمي باشد بايستي كارگاههاي روش تحقيق و ) الف •

  .مقاله نويسي را گذرانده باشد
درصورتيكه مجري اول طرح داراي مدارك كارشناسي و يا پائين تر بود بايستي يكي از مجريان طـرح عضـو   ) ب •

  .هيئت علمي دانشگاه يا از كارمندان داراي مدرك تحصيالت تكميلي باشد
  

   17/6/88جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  657-36بند  
  

 25/5/88از مصوبه  22ياست و روابط عمومي دانشگاه پيرامون بند سرپرست دفتر ر 10/6/88پ مورخ /1130/1/29نامه 
در آزمايشگاههاي مربوطه مطرح و به اطالع  P.C.Rهيئت رئيسه دانشگاه درخصوص راه اندازي آزمايشات باليني 

  .  اعضاي شوراي پژوهشي رسيد
  
  

ق يك سيستم تحقيقاتي اجرايي در جهت افزاري براي تحق، تهيه تسهيالت نرمپژوهش اندازي سامانه هدف از راه
ها و فرآيندهاي پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به معاونت پژوهشي  جامعيت و ساختار بخشيدن به كليه تحقيقات، پروژه

ها و مراكز تحقيقات بر اساس شناسايي و تحليل زيرساختارهاي  پژوهشكده ،ها دانشگاه و در آينده كار، دانشكده
هاي  دامنه شمول اين سامانه تحقيقاتي بسيار جامع بوده و كليه پروژه. باشد پژوهشي دانشگاه مي هاي اطالعاتي فعاليت

، ثبت و ...)بندي، زمانبندي، نظارت اجرايي بر پيشرفت و  بودجه(ها پژوهشي، مديريت اجرايي آنها  پژوهشي اعم از طرح
را ايجاد ) مركزي(ر منسجم و قابل مديريت و كنترل ضبط جزء به جزء اطالعات در قالب پايگاه داده جامع در يك ساختا

 .خواهد كرد

 آيا مي دانيد؟          
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 عنوان مقاله نويسندگان نام مجله ايندكس مجله نوع مقاله

 

Original 
Article 

Copernicus 

Jundishapur Journal of 
Microbiology 

Contents , 2( 2),  
April‐June 2009 

M.A.Asadi
R Dehghani 
M R. Sharif 

 

Epidemiologic Study Of 
Onychomycosis And Tinea 

Pedis In Kashan, Iran 

1 

Original 
Article 

Copernicus 

Jundishapur Journal of 
Microbiology 

Contents , 2( 2),  
April‐June 2009 

R. Dehghani, 
 B.Vazirianzadeh 

 

Frequency Of Sarcoptes 
Scabiei Infection In 
Patients Referred To 

Parasitology Laboratory In 
Isfahan, Iran (1996‐2002) 

2 

Original 
Article 

EMBASE 
 

Pak J Med Sci  
April ‐ June 2009  

(Part‐II)  Vol. 25 No. 3  
  

Saffari M, Sameii A, 
Motavalli M, Abtahi 

H 

Designing ELISA Method 
For Measuring The Level 
Of Anti‐Streptokinase 

Antibody 

3 

Original 
Articles 

ISI 
IF:1.294 

Worldviews On 
Evidence‐Based Nursing, 

Volume 6 Issue 2 
 (June 2009) 

M. Adib‐Hajbaghery Evidence‐Based Practice: 
Iranian Nurses' 

Perceptions (P 93‐101) 

4 

Case 
Report 

Copernicus 
 

International Journal of 
Endocrinology and 

Metabolism 
Volume 7‐  Number 1‐  

July, 2009 

Adib MH, 
 Ebadi A 

Acromegaly Associated 
With Leukemia: A Case 

Report 

5 

Original 
Articles 

ISI 
Pub med 

Turkish Journal Of 
Trauma & Emergency 
Surgery, 15 (4): 337‐341 

Jul 2009 

A Behdad,  
M Hosseinpour 

Methylen Blue Usage In 
Evaluation Of Traumatic 
Necrosis In Rabbit Liver 

Injury 

6 

Original 
Articles 

ISI 
 

Pakistan Journal Of 
Medical Sciences July ‐ 

September 2009 
Volume 25, Number 4 

R.Moniri, 
G A. Musavi,  
N. Fadavi 

The Prevalence Of Nasal 
Carriagemethicillin‐

Resistant Staphylococcus 
Aureus In  

Hospitalized Patients 

7 

Original 
Articles 

ISI 
Pub med 

 
Indian Journal of 

Medical Microbiology 
2009, 27( 4), October‐

December  

M Rohani, 
P Farnia,  

M Naderi Nasab, R 
Moniri,  

M Torfeh, 
 MM Amiri 

Beijing Genotype And 
Other Predominant 
Mycobacterium 

Tuberculosis Spoligotypes 
Observed In Mashhad 

City, Iran 

8 

Original 
Articles 

EMBASE  Indian journal of 
Sexually Transmitted 

Diseases .2009, January‐
June, 30 (1) 

M Sharif, 
A Sherif, M Sayyah 

Frequency Of HBV, HCV 
And HIV Infections Among 
Hospitalized Injecting Drug 

Users In Kashan 

9 

  پژوهشي ،ليست مقاالت چاپ شده در مجالت علمي
 88سال  دومداخلي و خارجي در سه ماهه 

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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Original 
Articles 

ISI 
IF:0.674 

 
Journal of Medical 

Systems 

M Farzandipour, 
M Ahmadi, 

F Sadoughi , I Karimi 
irajk 
 

Adopting Confidentiality 
Principles For Electronic 
Health Records In Iran: A 

Delphi Study 
 

 
 

10 

Original 
Articles 

Copernicus  Iranian Journal of 
Pathology 

Volume 4 (2009) Issue 4 
(Fall 2009)  

 

A. Talebian, Z. Vakili, 
S‐ A. Talar, S‐ M 
Kazemi,G‐ A. 
Mousavi 

Assessment Of The 
Relation Between Serum 
Zinc & Magnesium Levels 
In Children With Febrile 

Convulsion 

 
 

11 

Original 
Articles 

 
ISI 
 

 Pakistan Journal Of 
Medical Sciences 
25   (2), Part 1: 
 Apr‐Jun 2009  

Sanei, B, 
Mahmoodieh, M, 
Hosseinpour, M. 

Evaluation Of Validity Of 
Alvarado Scoring System 
For Diagnosis Of Acute 

Appendicitis 

 
12
 

Original 
Articles 

ISI   Iranian Journal Of 
Pediatrics, 19  (2) , 

 Jun 2009   

Honarpisheh, A, 
Hooman, N, Taghavi, 

A 

Urinary Calcium Excretion 
In Healthy Children Living 

In Kashan/Iran 

 
13 

Letter  ISI 
IF:1.6795 

 

American Journal On 
Addictions  ,18 (4), 2009 

Sepehrmanesh, Z, 
Ahmadvand, A 

Psychopathology Of 
Injecting Abuser 

 
14 

Original 
Articles 

 
 

ISI 

Hepatitis Monthly, 
9 (3) : Sum 2009 

Nejad, H Nikui, 
Ghorbani, G, 

Razaghi, R, Akbari, 
H. 

Comparison Of Two 
Recombinant Hepatitis B 

Vaccines 

 
15 

Review   
 
ISI 

 Nursing & Health 
Sciences , 11(3),Sep 

2009   

Zarea. K, 
Negarandeh.R, 

Dehghan‐Nayeri N , 
Rezaei‐Adaryani M 

Nursing Staff Shortages 
And Job Satisfaction In 

Iran: Issues And 
Challenges 

 
16 

Original 
Articles 

   
ISI 

IF:1.565 
Pub med 

   

J Ren Nutr. 2009 Nov; 
19(6):475‐8. 

 

Rashidi AA, Salehi M, 
Piroozmand A, 
Sagheb MM. 

 

Effects Of Zinc 
Supplementation On 

Serum Zinc And C‐Reactive 
Protein Concentrations In 
Hemodialysis Patients. 

 
 
17 

ORIGINAL 
ARTICLE 

 

IF:1.924 
Pub med 

ISI 
 
 
 

Transactions of the 
Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene 

2009 Apr 5.  

A Haghighi, A
 Salimi Khorashad, 
E Nazemalhosseini 
Mojarad, B Kazemi, 
M Rostami Nejad,  

S Rasti 

Reply To Comment On: 
Frequency Of Enteric 
Protozoan Parasites 
Among Patients With 

Gastrointestinal 
Complaints In Medical 

Centers Of Zahedan, Iran 

 
 
 
18 

 
 
 

ORIGINAL 
ARTICLE 

 
 
 
ISI 

IF:2.115 
Pub med 

 
 
 

International Journal of 
Nursing Studies, Volume 
46, Issue 8, August 2009 

 
 

M. Rezaei‐Adaryani, 
F. Ahmadi, M. 

Asghari‐ 

 
The Effect Of Changing 
Position And Early 

Ambulation After Cardiac 
Catheterization On 

Patients’ Outcomes: A 
Single‐Blind Randomized 

Controlled Trial 
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  نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله  رديف

1  
مقايسه اثر تزريق زير جلدي بوپي واكائين نيم درصد قبل و 

  بعد از آپاندكتومي بر درد بعد از عمل

  مهرداد حسين پور
  اسماعيل عبدالرحيم كاشي

  خسرو شمس

  نشريه جراحي ايران، 
  1388 ،1،  شماره  17دوره  

2  
د قارچي كتونازول و فلوكونازول ارزيابي اثر داروهاي ض

 روي گونه هاي ماالسزيا

مهدي ناظري، رضوان منيري 
محمدرضا شكوه اميري،  

  محمد رضا معيري، 
 مروجي عليرضا

  مجله 
  دانشگاه علوم پزشكي مازندران

  1388، 69، شماره 19سال 

3  
طراحي الگوي الزامات ايمني اطالعات پرونده الكترونيك 

 سالمت براي ايران

  داد فرزندي پورمهر
  مريم احمدي
  فرحناز صدوقي
  ايرج كريمي

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

 هليكوباكترپيلوري و استفراغ شديد حاملگي  4

  حسن احترام
  الهه مصداقي نيا
 طاهره مازوچي

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

5  

  
 ، نگرش عملكرد وعوامل مرتبط با آن دربررسي دانش

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

  

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

 موسوي سيد غالمعباس

  ، 13دوره فصلنامه فيض 
  1388 ، 1شماره  

6  

  
با آن  ي از بارداري و عوامل مرتبطبررسي وضعيت پيشگير

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

  

  اعظم باقري، 
  فاطمه عباس زاده، 

  ناهيد مهران

  ، 13دوره فصلنامه فيض 
  1388 ، 1شماره  

  88سال  دومعناوين مقاالت فارسي زبان منتشر شده در سه ماهه 
 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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7  
آنوريسم  بررسي نتايج ليگاتور شريان راني در مبتاليان به

ناشي از تروما در بيمارستان الزهرا اصفهان طي كاذب عفوني 
  85-86 سال هاي

  علي اكبر بيگي، 
  مهرداد حسين پور، 

 امين كمراني

  ، 13دوره فصلنامه فيض 
  1388 ، 1شماره  

8  
دانشكده  آموختگان عوامل مرتبط با وقوع مشروطي در دانش

  پرستاري و مامايي كاشان

  ، زهرا تقربي
  اسماعيل فخاريان، 

  فخرالسادات ميرحسيني، 
   نژاد، اصغر رسولي

  حسين اكبري، حسين عاملي

مجله ايراني آموزش در علوم 
   ،9دوره  ،پزشكي

 1388، ) 5( 1شماره

9  
شهرستان كاشان  در  ليشمانيوز جلدي  اپيدميولوژي  بررسي

  1386در سال 

درودگر، سعيد محبوبي،   عباس
ياح، محمود نعمتيان، منصور س

  مسعود درودگر

  فصلنامه علمي پژوهشي
  دانشگاه علوم پزشكي سمنان 

  1388 ، )2( 3شماره ، 10دوره 

10  
بيماران  بررسي تاثير دفعات دياليز بر وضعيت تغذيه

  همودياليزي
  علي اكبر رشيدي، 

  عليرضا سليماني، فريبا سيدي

فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه 
  علوم پزشكي سمنان

 1388، ) 2(  3اره شم، 10دوره 

11  
روش : تشخيص سريع كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس

PCR  6110با استفاده از قطعه الحاقي  

  مهدي روحاني، 
  احمد خورشيدي، 

رضوان منيري، مهناز طرفه، 
  فاطمه عبدالشاه، 
  محمود صفاري، 
  غالمرضا شجري، 

  غالمعباس موسويسيد 

 تهران، مجله دانشكده پزشكي

 1388خرداد  ، 3شماره   ،67دوره 

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

  دكتر محمود خانبانپور

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

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

   عليرضا عبادي،
    ل بيدي،گسعيد 

  محسن تقدسي،
  زريچهر وكيلي،

  بهاره ارباب، 
 بتول زماني ربلوكي،سشكوه

مجله علمي پژوهشي دانشگاه 
  علوم پزشكي اردبيل

  ، 30سال هشتم، شماره 
  1387زمستان 
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سال انتشار و 
 شماره

   عنوان مقاله نويسندگان نام مجله

  ،1، شماره 13وره د
  88بهار 

  

 
 

 فصلنامه فيض

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

 موسوي سيد غالمعباس

  

 بررسي دانش، نگرش عملكرد وعوامل مرتبط با آن در

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

1  

 
،1، شماره 13وره د  

88بهار   

 
 

 فصلنامه فيض
فاطمه عباس زاده،   اعظم باقري،

 ناهيد مهران

  

با بررسي وضعيت پيشگيري از بارداري و عوامل مرتبط
سال مراجعه كننده به  35آن در زنان باالي 

 86  مراكزبهداشتي درماني كاشان در سال
 

2  

 
،1، شماره 13وره د  

88بهار   

 
 

 فصلنامه فيض
 علي اكبر بيگي، مهرداد حسين پور

 امين كمراني

  

 بررسي نتايج ليگاتور شريان راني در مبتاليان به

آنوريسم كاذب عفوني ناشي از تروما در بيمارستان 
  85- 86 الزهرا اصفهان طي سال هاي

 

3  

   1، شماره 9دوره 
)5( ،1388  

  

ني آموزش مجله ايرا
 در علوم پزشكي

زهرا تقربي، اسماعيل فخاريان، 
  فخرالسادات ميرحسيني، 

حسين اكبري،  نژاد، اصغر رسولي
 حسين عاملي

  

 آموختگان عوامل مرتبط با وقوع مشروطي در دانش

  دانشكده پرستاري و مامايي كاشان
4  

  3، شماره 10دوره 
)2( ،1388  

فصلنامه علمي 
پژوهشي دانشگاه 

 شكي سمنانعلوم پز
 

   درودگر، عباس
سعيد محبوبي، محمود نعمتيان، 
 منصور سياح، مسعود درودگر

 

 
شهرستان  در  ليشمانيوز جلدي  اپيدميولوژي  بررسي

 1386كاشان در سال 
5  

 
 

Vol2، No2، 
April‐June 2009 

 
 

Jundishapur 
Journal of 

Microbiology 
 

 
R.Dehghani، 

B. Vazirianzadeh 

  

Frequency of Sarcoptes scabiei infection 
in patients referred to Parasitology 

Laboratory in Isfahan، Iran (1996‐2002 
 

6  

1388سال  دوم مشمول تشويقي در سه ماههمقاالت  ناوينع  
 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم
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April ‐ June 
2009  

(Part‐II) Vol. 25 
No. 3,P:  
 474‐478 

  

Pak J Med Sci 
  

Saffari M، Sameii A، 
Motavalli M، Abtahi H 

  

Designing ELISA method for measuring  
the level of anti‐streptokinase antibody 

 
7  

Volume 11، 
Issue 21، 2008، 

Pages 2472‐
2477 

  

Pakistan Journal 
of Biological 
Sciences 

Abtahi، H.  
F، Salmaman،  

Rafati، S، Nejad، G.B.، 
Saffari، M.، Ghazavi، A.، 

Mosayebi

The profile of cytokines and IgG 
subclasses in BALB/c mice after 

immunization with Brucella ribosomal 
gene 
  

8  

Volume 6 Issue 
2 (June 2009) 

 

 
WORLDVIEWS 
ON EVIDENCE‐

BASED 
NURSING 

M. Adib‐Hajbaghery 

  

Evidence‐Based Practice: Iranian Nurses' 
Perceptions (p 93‐101) 

  
9  

Volume 7‐
  Number 1‐
  July، 2009 

 
International 
Journal of 

Endocrinology 
and Metabolism 

Adib MH، Ebadi A 

  

Acromegaly Associated with Leukemia: A 
Case Report 

  
10  

، 95شماره ،27دوره 

  1388ير ت

  

  

مجله دانشكده 

  زشكي اصفهانپ

  

  كمال اصالت منش، 
  احمد رضا جمشيدي، 

فرهاد شهرام، فريدون دواچي، 
را سليماني، شهره موحدي، زه

  منصور ثالثي، منصور كريمي فر

سطح سرمي روي درمبتاليان به بيماري بهجت  مقايسه
  و گروه شاهد

11  

  سال پانزدهم، 
 ، )40پياپي ( 1شماره 

  1388بهار 

  فاطمه عباس زاده ،   فصلنامه حيات
  اعظم باقري ، ناهيد مهران

  كيفيت زندگي در زنان باردار 
 

  
12  

    ، 67دوره 

    ، 3شماره 

  1388خرداد 

مجله دانشكده 
  ، تهران پزشكي

شماره   ، 67دوره 
  1388خرداد   ، 3

مهدي روحاني، احمد خورشيدي، 
  رضوان منيري، مهناز طرفه، 

فاطمه عبدالشاه، محمود صفاري، 
  غالمرضا شجري، 
  غالمعباس موسوي

: سريع كمپلكس مايكوباكتريوم توبركلوزيس تشخيص
 6110اده از قطعه الحاقي با استف PCRروش 

  
13  

 4سال دهم، شماره 
  ، )33پياپي (

  1387زمستان 

  فصلنامه طبيب شرق
  

  منصوره مومن هروي ، 
 گزارش يك مورد اسپلنومگالي ماسيو متعاقب سل منتشر  محمود خانبانپور

  
14  
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 ، 66، شماره 1دوره 
1388  

ي علمي  مجله
دانشگاه   پژوهشي

  علوم پزشكي زنجان
  محبوبه رضايي ندا ميرباقر آجرپز ،

باليني  ي نوتواني ريه بر وضعيت بررسي تأثير برنامه
بيماران مبتال به بيماري مزمن انسدادي ريه با شدت 

آموزشي منتخب شهر اصفهان  هاي متوسط در بيمارستان
 1385-86هاي در  سال

  

15  

سال هشتم، شماره 
  1387، زمستان 30

مجله علمي پژوهشي 
دانشگاه علوم پزشكي 

  اردبيل

عليرضا عبادي،  سعيد گل بيدي، 
محسن تقدسي، زريچهر وكيلي، 
بهاره ارباب، شكوه سربلوكي، 

  بتول زماني

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

16  

15 (4): JUL 2009 
Turkish Journal 
Of Trauma & 
Emergency 
Surgery، 

Akbar Behdad،Mehrdad 
Hosseinpour 

Methylen Blue Usage In Evaluation Of 
Traumatic Necrosis In Rabbit Liver Injury  17  

2009، 54 (3) 

 
Toxicon 

 

Dehghani. R.
Djadid. N.D. 

Shahbazzadeh. D. 
Bigdelli. S. 

Introducing Compsobuthus matthiesseni 
(Birula، 1905) scorpion as one of the 
major stinging scorpions in Khuzestan، 

Iran 

18  

 
2009, 27( 4), 
October‐
December 

 
Indian Journal 
of Medical 

Microbiology 
 

M Rohani. 
P Farnia.  

M Naderi Nasab 
R Moniri, 

 M Torfeh, MM Amiri 

Beijing genotype and other predominant 
Mycobacterium tuberculosis 

spoligotypes observed in Mashhad city، 
Iran 

19  

  2شماره ، 13دوره 
1388  

 
 

 فصلنامه فيض

اسماعيل  ، مهدي نورالديني
عبدالرحيم كاشي ، احمد عزيزي 

  عبدالحسين داود آبادي باصري،
  

 تاثير شستشوي مداوم صفاقي بر نشت محل بخيه شده

  كولون گوسفند
20  

  
  

  2شماره ، 13دوره 
1388 

 
 
 

 فصلنامه فيض

  اسماعيل عبدالرحيم كاشي، 
 ، مريم نيك پور شهريور

   ين داوودآبادي،عبدالحس
  سيد غالمعباس موسوي

مقايسه دو روش بستن ساده و فالپ ليمبرگ در
ترميم اوليه بيماري سينوس پيلونيدال ناحيه 
به  ساكروكوكسيژال در مبتاليان مراجعه كننده
- 87بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي 

1386  

21  

  
  2شماره ، 13دوره 

1388 

 فصلنامه فيض
ي، ناهيد دهقان يفلور رحيم آقا

  نيري، محسن اديب حاج باقري
 تجارب زنده دانشجويان پرستاري دختر از اولين

  برخورد با محيط هاي باليني
22  

  
  2شماره ، 13دوره 

1388 

 
 فصلنامه فيض

، مهدي آسمار، عباس درودگر
  محمد رضا رضوي، 

  مسعود درودگر

ن ناقلي تعيين نوع ليشمانيوز جلدي در بيماران، مخازن و
، در شهرستان آران و بيدگل، RAPD-PCR به روش

   85- 86 استان اصفهان طي سال هاي
23  
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       ندهيدر ترم آ انيدانشجوويژه  ينيكار آفر يدوره ها يبرا ينيبا دفتر كارآفر يهماهنگ •

دانشگاه  بعنوان  يشگاههايآزما تيصالح ديتائ يسرپرست دانشكده ها و معاونت ها  جهت  بررس امكاتبات الزم ب •
 اداره نظارت غذا و دارو وزارت بهداشت   ايد و همكار  با مجوز اداره استاندار ايمجاز و   شگاهيآزما

آنها با ارتباط  يمختلف  دانشگاه درخصوص نحوه برقرار يواحدها يها يتوانمند يبروشور معرف هيته يبرا يريگپي •
 صنعت  

  يشهردار يهاحجهت ارائه پروپوزال طر دگليب كاشان و آران و يصنعت دانشگاهها اريهم تهيجلسه كم ليتشك •
 با خضور شهردار كاشان  انيمجر توسط 

  اريقرارداد شركت سام يريگيپ •

  2شماره ، 13دوره 
1388  

 
 

 فصلنامه فيض

  رضوان منيري، 
  منصوره مومن هروي، 

  سيد غالمعباس موسوي، 
  سهيال سارباني

بدون  بررسي فراواني و عوامل خطر مرتبط با باكتريوري
ستري دربيمارستان شهيد عالمت در بيماران ديابتي ب

   1386 بهشتي كاشان طي سال
24  

2009 January‐
June  ، 30(1) 

 
Indian journal of 

Sexually 
Transmitted 
Diseases. 

 
 

 
M Sharif, A. Sherif, 

 M. Sayyah 

 
Frequency of HBV، HCV and HIV 

infections among hospitalized injecting 
drug users in Kashan  25  

  سال يازدهم ، 
، )42( 2 شماره

   1388تابستان 
  

  ياخته

 
  سيد عليرضا طاليي
  غالمعلي حميدي
  محمود سالمي

  

  26  حافظه و يادگيري ي برايتقويت دراز مدت، مكانيسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

88سه ماهه دوم سال عملكرد دفتر ارتباط با صنعت  در  
 حسينعلي كرباسي: تهيه و تنظيم
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  : تاريخچه
معاون محترم پژوهشي وزارت  16/3/1385ص مورخ /85پ/400/3و نامه شماره  8/9/1378پ مورخ /9212در راستاي نامه شماره 

معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارتخانه متبوع  27/12/1386مورخ  1707افضلي همچنين نامه شماره  بهداشت جناب آقاي دكتر ملك
به منظور هدفمند نمودن پژوهش در نظام ) (HSRمحمد واسعي، شوراي سياستگذاري پژوهش در نظام سالمت جناب آقاي دكتر 

  .تشكيل گرديد 1379اي از شوراي پژوهشي دانشگاه از سال  سالمت و نظارت بر اجراي اين نوع پژوهش و به عنوان زيرمجموعه
 

  » 1379-1387طي سالهاي به تفكيك سال و تعداد مصوبات در HSRفراواني صورتجلسات « 
مصوبات تعداد جلسهسالرديف  

11379731 
21381424 
31382221 
4138516 
5138616105 
613871457 

 44244جمع
  

 
 

  1386سروش شهرستان كاشان در سال اديمركز درمان اعتمارانيدر باعتيادعلل عود  يبررس 1
  1386كاشان سال يشاغل در دانشگاه علوم پزشكوتريدر كاربران كامپيوتريامپكديسندرم د شيوع يبررس 2
  85سال  دگليكاشان و آران و بيمنجر به مرگ در شهرستانهايكيحوادث تراف كيولوژيدمياپ يبررس 3
  ييادر دانش آموزان مقطع ابتد يدائمدندان مولرنياوليدگيبا پوسيو فرديارتباط عوامل اجتماع يبررس 4
  1386مبتال به سرطان پستان كاشان سالمارانيبيزندگ تيفيك يبررس 5
  1387در شهرستان كاشان سال يشهرنيبياتوبوسهايدنيآب آشاميكروبيم يآلودگ يبررس 6
  كاشانيدانشگاه علوم پزشكيدرون سازمانيماليگزارشگر يطرح الگو 7
 تـامين كاشـان بـه سـازمان     يدانشـگاه علـوم پزشـك   يسـتانهابيماريرسـال ايو علل كسورات صورتحسابها تعيين ميزان 8

  1386اول سال  نيمهدر  ياجتماع
تحت پوشش مراكز درمان نگهدارنده متادون كاشان در سال معتادينموارد شكست درمان و عوامل موثر بر آن در يبررس 9

1385  
  كاشان يعلوم پزشكدانشگاهانيدانشجونيدر بكيسندرم متابول وعيش يبررس 10
كننـده بـه    نوزادي در زنان مراجعـه  و مامايي عوارضباآنهانوزادانوباردارزنانرويسرميفراواني كمبود سطح بررسي 11

  1387خواني كاشان سال  بيمارستان شهيد بهشتي و زايشگاه شبيه
 

  دانشگاه از زمان تشكيل در دانشگاه HSRگزارش عملكرد شوراي
 محمد رضا رامشك: تهيه و تنظيم

1386ليست عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب شورا در سال   
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 وضعيت كنوني شورا 

 
 

  18 پروپوزال در دست بررسي
  24 هاي مصوب شوراطرح

 
  

بود كـه بـه    HSRهاي  پروپوزال فرمت جديدتهيه هاي پژوهشي و  ورا در اين مدت تعيين اولويتيكي از مهمترين اقدامات ش* 
  .تصويب نهايي شوراي پژوهشي دانشگاه نيز رسيد

  1387سالكاشانبهشتيشهيدبيمارستانبهمراجعين رضايتمندي ميزانبررسي 1
  1387 و عوامل مرتبط با آن در سال كاشانهايآشپزخانهورستورانهابهداشتيوضعيت كننده تعيين عواملبررسي 2
  86 سال در غيرمترقبه حوادث در بحرانمديريتنظرازهاي تابعه كاشان از نظرآمادگي بيمارستان ميزانبررسي 3
  1387 سال در آن بامرتبط عوامل و كاشانپزشكيعلومدانشگاهبهداشتيمعاونتكاركنان شغلي فرسودگيبررسي 4
 موثر عوامل و خانواده تنظيم شرايطواجد زنان در بارداريازپيشگيريغيرمطمئنومطمئنروشهاياز استفاده اي مقايسهبررسي 5

  1386 كاشان در برآن
 شهرسـتان  دولتـي  درمـاني  مراكـز اورژانس در شده پذيرشبيمارانطتوس115اورژانسخدماتازعمومي استفاده ميزانبررسي 6

  1387-1386 سال آن با مرتبط عوامل و كاشان
  كاشان درماني بهداشتيخدماتوپزشكيعلومدانشگاه)GIS(جغرافيايي اطالعات سيستمطراحي 7
  زايمان گيچگونونوعبرزانخستزنانكناردرديدهآموزش همراه حضور تاثيربررسي 8
 علـوم  دانشگاه پوشش تحت خصوصي و دولتي اعتياد تركمراكزبهكنندهمراجعهمعتاداندرموادمخدر مصرف سوء الگويبررسي 9

  1386-1383 سال از كاشان پزشكي
 جهـت  عمليـاتي  يريز بودجه روشبا كاشان پزشكي علومدانشگاهبهداشتهايخانهوروستاييدرمانيبهداشتي مراكز بودجهتعيين 10

  1387 سال
در  يتخصصـ  يهـا  كيـ نيو كل يدرمان يپستان در زنان مراجعه كنده به مراكز بهداشتيارتباط عوامل خطر با بروز توده هايبررس 11

  1387 بيدگلشهرستان آران و 

شـهر كاشـان در    يدانشگاه علـوم پزشـك   يامارستانهبيمانزايوليبردر بخشيبه زنان بسترييمامايارائه مراقبت ها يفيتك يبررس1
  1387سال 

  1387سال  چهارمكاشان در سه ماهه يبهشتديشهمارستانيبمارانيثبت نشده بيو علل درآمدها انيزم يررسب2

1387ليست عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب شورا در سال   

1388 ليست عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب شورا در سال  
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  نام نويسندگان  نوع اثر  نام اثر  )اثر(مراحل انجام كار   رديف
 فيزيولوژي تنفس-1  كتب تائيد شده 1

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

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

  ترجمه
  ترجمه
  تدوين
  

  جمهتر
  تدوين

  ءآقاي مجتبي بني طبا
  دكتر منصوره مومن هروي و همكاران

  دكتر محسن اديب حاج باقري
  

  دكتر حسن الماسي و همكاران
  فاطمه عباس زاده و همكاران

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

  شنوائي سنجي شغلي -2
  زشكان جوانراهنماي جيبي براي پ -3
  وارفارين و ضد انعقادها -4
  تحريك تخمدان گذاري قدم به قدم -5
  بيماريهاي عفوني دريك نگاه -6
  روشهاي پيشگيري از بارداري  -7
  سوء هاضمه، زخم معده و دوازدهه -8
  بيماري كبد چرب -9

  مراقبت هاي دوران بارداري -10

  تدوين
  

  ترجمه
  ترجمه
  تدوين
  ترجمه
  ترجمه
  تدوين
  تدوين
  تاليف
  تدوين

  

دست  كتب در 3
  كارشناسي

    ترجمه الكتروكارديوگرافي براي پرستاران-1

  دكتر منصوره مومن هروي و همكاران  ترجمه عفوني در يك نگاهيبيماريها-1  كتب چاپ شده 4

  
  

  جلسه 2 :تعداد جلسات كميته  •
  عنوان كتاب 4براي  :تعيين واحد معادل  •
  عنوان كتاب 10مورد در :بررسي و تصميم گيري  •

  

  88سال  دومتاليف و ترجمه دانشگاه در سه ماهه عملكرد 
  معصومه عابدزاده: تهيه و تنظيم
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               مديريتبخش 

                                                                                                       
 پيگيري اشتراك مجالت فارسي و التين  -

 همكاري و نظارت فني جهت سازماندهي و اتوماسيون كتابخانه هاي معاونت دانشجويي  -

 آموزشي جهت ارائه ليست پيشنهادي مجالت التين  يروههادر خواست از گ -

 )مجالت الكترونيك فارسي ( پيگيري و عقد قرار داد جهت استفاده از  سايت ايران مدكس  -

 جلسه با مسئولين كتابخانه هاي دانشگاه و تدوين مقررات جديد ميز امانت  -

 انشكده ها و بيمارستانها جهت رفع عيوب نرم افزاري مراجعه به د -

 پاسخگوئي به سواالت اينترنتي مراجعان  -

 پذيرش و ثبت عضويت در كتابخانه ديجيتال  -

 ميليون ريال كتاب جهت كتابخانه هاي خوابگاهي  20خريد بالغ بر  -

 نظارت فني  بركار كليه واحدهاي تابعه  -

 ود به بخش امانت عنوان كتاب قبل از ور 372كنترل فني  -
  
  
  

  
  : بخش ثبت و سفارشات 

 
  

 تكميل اسناد حسابداري و تسويه حساب كتب خريداري شده و انجام امور مالي مربوط به كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه   -

 خارج نمودن كتب ازرده خارج از برنامه پارس آذرخش  -

 ارائه آمار كتب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  -

 جلد كتاب اهدائي فارسي و التين جهت كتابخانه مركزي  80ثبت  -

 جلد كتاب فارسي و التين جهت واحدهاي تابعه  208سفارش و خريد  -

  
  : بخش فهرستنويسي  

 
  

 عنوان كتب فارسي  235فهرست نويسي بنيادي  -

  عنوان كتاب التين  23فهرست نويسي بنيادي  -
 كراري عنوان كتاب ت 52جستجوي تصحيح و ويرايش اطالعات  -

 عنوان كارت شلف  276فايل  -

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

 جلد  3625امانت كتب فارسي  -

  جلد 4328بازگشت كتب فارسي  -

 جلد  379امانت كتب التين  -

 جلد  401بازگشت كتب التين  -

 نفر 337حساب اعضاء تسويه  -

 جلد كتاب از بخش مخزن  1562وجين و خارج نمودن  -

 ورود اطالعات و آماده سازي 
 عنوان كتاب فارسي و التين كتابخانه مركزي تابعه  261ورود اطالعات  -

  جلد 325آماده سازي كتب كتابخانه مركزي  -

  جلد 140آماده سازي كتب كتابخانه هاي تابعه  -

 نفر  38پرينت كارت اعضاء   -

 مورد  9ورود چكيده پايان نامه و طرح تحقيقاتي  -

    پايگاه عرضه اطالعات و پذيرشبخش  پذيرش  
  

 نفر 2500سرويس دهي اينترنت به بيش از   -

 مورد  200اسكن عكس اعضا  -

 مورد  200اصالح اطالعات اعضاء  -

 مورد  180پذيرش عضو -

 مورد  700رفع مشكل مراجعان بيش از  -

 نفر  100واگذاري شناسه كاربري اينترنت به  -

 :   ها   CDبخش پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي و 
  

 پايان نامه و طرح تحقيقاتي  10و ورود اطالعات ي ثبت و نمايه ساز -

 آموزشي  CDعنوان  13ثبت و فهرستنويسي و ورود اطالعات  -

 مورد  CD 200امانت   -

 مورد CD 200بازگشت  -
  

 شريات بخش ن 
 

 سازماندهي بخش آرشيو و دريافت مجالت صحافي شده و سازماندهي آنها -

 واحدهاي تابعه توزيع مجالت التين و فارسي اهدائي در بين  -

 نفر  100سرويس دهي مجالت فارسي و التين به بيش از  -

 عنوان مجله فارسي  60سفارش و اشتراك بيش از  -

 عنوان مجله فارسي و التين  23ورود اطالعات  -

 نفر  100سرويس دهي پايان نامه و طرح تحقيقاتي به بيش از  -

ht  عنوان مجله التين  31فارسي و  عنوان مجله 111عنوان روزنامه و  12آماده سازي و ارائه  -
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  و پيگيري مراحل ويراستاري و آماده سازي جهت چاپ) 51شماره (شماره پاييز  قاالتو انتخاب نهايي م 88چاپ شماره تابستان  - 1
مقاله به داليل نداشتن شرايط الزم براي چاپ از نظر علمي، محتوايي  40بر اساس نظرات كارشناسان و  داوران و هيئت تحريريه مجله تعداد  - 3
  .متدولوژي در اولويت چاپ قرار نگرفتو 
  .مقاله در مراحل اوليه كارشناسي مورد پذيرش و در مراحل داوري و كارشناسي قرار گرفت 15تعداد  - 4
  دريافت پاسخ نويسندگان و طرح مجدد در هيئت تحريريه و در صورت نياز كارشناسي مجدد و ارسال پاسخ به نويسندگان - 5
  جهت چاپ و اصالح آنها با فرمت رفرنسهاي اصالحي به سيستم ونكوور Pubmedاالت تاييد شده با كنترل رفرانس هاي مق - 6
  ارسال مجالت چاپ شده به نويسندگان مقاالت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور - 7
 ري مراحل چاپ مقاالت انتخاب شدهيپيگ - 8

  هيأت تحريريه جهت بررسي مقاالتجلسه  7تشكيل  - 9
 .Index Copernicusيه نمودن مقاالت مجله در سايت ادامه نما -10

بانك ( Magiran، )پژوهشگران سالمت( Iran Medex) اطالعات علمي جهاد دانشگاهي( SIDارسال و درج كامل مقاالت در سايتهاي  -11
  ).اطالعات نشريات كشور

  XMLبا فرمت   www.http://isnet.hbi.irارسال مقاالت به سايت  -12
  Meshكنترل واژه هاي كليدي بر اساس سيستم  -13
  و كتابخانه ملي پزشكي Amazonباشد از سايت  مي Textbookكنترل رفرانس هايي كه منابع آنها  -14
  

  ) 1388سه ماهه دوم سال (مجله علمي ـ پژوهشي فيض جدول فعاليتهاي 

  

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

مقاالت ارسالي جهت 
  مقاالت چاپ شده  انجام اصالحات
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27  54  4 36  9  6  9  4  5  8  

81  40  15  13  13  
  . ه شده استدر نظر گرفت)  51شماره ( 88مقاله كه مورد تاييد اعضاي هيئت تحريريه قرار گرفته، جهت پاييز  12تعداد  -

   .بررسي و چاپ مي باشدمقاله در دست  40در مجموع تعداد  -

  88سال دوم در سه ماهه عملكرد دفتر مجله فيض 
 

  فهيمه ضابط زاده: تهيه و تنظيم

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:::  1388 تابستان، 22 ، شمارههشتمسال 

22 

  
  

  
  
  
  

 تاريخ برگزاري نوع ارائه عنوان همايش محل برگزاري نام و نام خانوادگيرديف

 July 2009 9‐5 پوستر19th IAGG Congressفرانسه ناهيد سرافرازي1

 July 2009 9‐5 پوستر19th IAGG Congressفرانسه سيما راستي2

 July 2009 9‐5 پوستر19th IAGG Congressفرانسهمنصوره مومن هروي3

 July 2009 9‐5 پوستر19th IAGG Congressفرانسهفاطمه سادات ايزدي4

 23rd  Annual Conference of theايتاليا عبداهللا اميدي
European Health Psychology 

Society  

  
 پوستر

23‐26 Sep 2009 

 3rd Congress of Europeanسوئد احمد يگانه مقدم5
Microbiologists  

 June – 2July 28 سترپو
2009 

 10th  Congress Association ofتركيه محمد علي اطلسي6
Clinical Anatomy 

 Sep 2009 5‐2 پوستر

 Sep 2009 16‐12 پوستر ECNP Congressتركيه اعظم مصداقي نيا

   

  

  

  

مدت به  فراگيرانتاريخ برگزاري نام كارگاه
 روز

 روز 1 دانشجويان دانشكده بهداشت 10/2/1388ائي با كتابخانه ديجيتالپنجمين كارگاه آموزشي آشن 1

 روز 1 دانشجويان دانشگاه 15/2/1388ششمين كارگاه آموزشي آشنائي با فن ترجمه2

 روز 1 دانشجويان دانشگاه 5/3/1388اولين كارگاه آموزشي كارآفريني3

 روز 1 دانشجويان دانشگاه 9/3/1388ششمين كارگاه آموزشي آشنائي با كتابخانه ديجيتال4

 روز 1 اعضاي هيات علمي 21/3/1388اولين كارگاه آموزشي اختصارنويسي در مقاالت انگليسي5

 روز 1 اعضاي هيات علمي 1/4/1388اولين كارگاه آموزشي سرقت علمي و ادبي و اخالق در انتشارات6

 اعضاي هيات علمي21/4/1388و20اولين كارگاه آموزشي مرور سيستماتيك7
 (داراي امتياز بازآموزي)

 روز 2

 روز 3 دستياران پزشكي88مرداد 17-19هشتاد و چهارمين كارگاه آموزشي روش تحقيق8

 روز 1 اعضاي هيات علمي 23/6/88هفتمين كارگاه آموزشي نگارش مقاالت علمي9

كتابخانهاولين كارگاه آموزشي آشنائي با نحوه كار نرم افزار10
 ) كاد(الكترونيك دانشگاهي 

 روز 1 اعضاي هيات علمي و دانشجويان 8/7/88

   

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

   88سال دومعملكرد كارگاهها در سه ماهه 
 تقي افضلي : تهيه و تنظيم
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 Media Playerعكس گرفتن از فايل ويدئويي با   
 

، عكس گرفت يا به اصطالح كامپيوتريود ويندوز هم ميش  Media  Playerنيد كه با خود برنامه  اكه بدد جالب باشيتان شايد برا
Capture  كرد.   

.  امكانپذير مي باشد ) Media  Player  10.x.xو     Media  Player  9.x.xو    Media  Player 7.x.x اين امكان در: نكته
  : روش انجام كار

براي  امسيري رسپس با هم زده و   ار  Ctrl + iباز كرده  و كليدهاي تركيبي     Media  Playerبا   ان رافايل ويدئويي خودت
 .بدهيد خود  تعيين ذخيره فايل در كامپيوتر

 
  

 Favoritesاضافه كردن وب سايت مورد نظر به   
    

   .و نسخه هاي بعدي آنها  Internet Explorer 5.5 -  Netscape Navigator 4قابل اجرا در نسخه هاي  :توجه 
از اين به بعد ، بيشتر از اين ترفند د ن نخورده باشاشايد اگر تا به حال اين ترفند به گوشت. اين ترفند بسيار ساده ولي كاربردي است

كنيد به  Addاينترنت اكسپلرر   Favoritesبه   ان رتاخواستيد وب سايت مورد نظر ا به حال اگه ميشما ت .استفاده خواهيد كرد
و به   Favorites Addو  گزينه   Favoritesنجا با باز كردن  منوي آن باز هست رفته و از اصفحه  وب سايتي كه روي ويندوزت

شما تا به حال اين مراحل  . داديد انجام مي. . . ي براي اضافه شدن  و و تعيين محلمربوطه ن گذاشتن  اسمي براي وب سايت آدنبال 
   . باشد كمي طوالني و  وقت گيري رسد انجام مي داديد كه به نظر م ار
  

  روش انجام كار
  

ده است، ش اكسپلررتون باز  ن وب سايت رويآ، به صفحه اي كه خود نيد براي اضافه كردن وب سايت مورد نظراتو از اين به بعد مي
وب  Rootمسير اصلي  و به اصطالح   به  اوب سايت مورد نظر ر)  فقط  يكبار  (   Ctrl  +  Dو  با زدن  دو كليد تركيبي   رفته 

  .اضافه كنيد)  Favorites( خود  سايت هاي منتخب
 

 بينا با كامپيوتر ترفندهايي جهت بهبود عملكرد كاربران كم 
 

چرا كه مانيتورهاي موجود در بازار . بينا با آن روبرو هستند، كار طبيعي با كامپيوتر و محيط ويندوز است ميكي از مشكالتي كه افراد ك
گم كردن نشانگر ماوس و كوچك بودن متون صفحات . فرض براي اين كاربران تعبيه نشده است و محيط گرافيكي ويندوز به طور پيش

  . بينا هستند نايي دارند و به اصطالح كمترين مشكالت كاربراني است كه مشكل بي از شايع
بينا با كامپيوتر در محيط ويندوز را  مهر ماه، روز جهاني عصاي سفيد است، از اين رو ترفندهايي جهت بهبود عملكرد كاربران كم 23

 .نماييممي معرفي 
 

  ترفندهاي كامپيوتر و اينترنت
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 :نكته توجه داشته باشيد 4ابتدا پيش از هر چيز به 

. صندلي مناسب استفاده كنيد و حالت بدن خود در برابر ميز كامپيوتر را به طور مناسبي تنظيم كنيدجهت كار با كامپيوتر از يك  -
 .اين كار باعث جلوگيري از خستگي زودرس خواهد شد

 .اطمينان پيدا كنيد محيط نور مناسبي داردو نور تابيده شده بر روي صفحه مانيتور كافي است -
 .تان اندكي به خود استراحت دهيد ر آمدن به چشماندقيقه جهت جلوگيري از فشا 20هر  -
 

 :بزرگ كردن متون در مرورگرهاي اينترنتي
با اين كار فونت يك سايت هر چه قدر هم ريز باشد . را بگيريد و اسكرول ماوس را بچرخانيد Ctrlبراي اين كار كافي است كليد 

 .توانيد آن را بزرگ كنيد مي
 .توانيد اقدام كنيد نيز مي View > Zoomاز  Firefoxو در مرورگر  Page > Text Sizeاز قسمت  IEدر مرورگر 

 
 :بزرگ كردن اندازه تصوير

اندازه . برويد Settingsبه تب . دوبار كليك كنيد Displayبر روي . برويد Control Panelبه  Startاز منوي  XPدر ويندوز 
 .تنظيم كنيد 800× 600صفحه را بر روي 

كافي است بر روي فضاي خالي از صفحه راست كليك كنيد و . به صورت بهتري نيز قابل انجام است 7يندوز ويستا و اين كار در و
Screen Resolution را انتخاب كنيد. 

 
 :بزرگ كردن موارد موجود در ويندوز

 .برويد Appearanceبه تب  Displayدر پنجره 
 .ز نظير آيكن ها و فونت ها را بزرگ كنيدتوانيد كليه موارد موجود در ويندو از اين بخش مي

 .تري داشته باشيد هاي متمايز ديد دقيق توانيد با انتخاب رنگ بندي مي عالوه بر آن با تغيير تركيب
 Control Panel\All Control Panel Items\Personalization\Windowو ويستا از طريق مسير  7اين كار در ويندوز 

Color and Appearance ابل انجام استق. 
 

 :تغيير نور و شفافيت مانيتور
 :مسير زير را طي كنيد Startبراي اين كار از منوي 

All Programs > Accessories > Accessibility > Accessibility Wizard 
 

 :تنظيمات ماوس
توانيد تغييرات مورد نظر در  مي Pointersدر تب . دوبار كليك كنيد Mouseبر روي . برويد Control Panelبه  Startاز منوي 

 .به عنوان مثال به آن سايه بدهيد و اندازه آن روي بسيار بزرگ تنظيم كنيد. نشانگر ماوس را بدهيد تا ديگر آن را گم نكنيد
 

 :بين ذره
 :ير زير را طي كنيدمس XPبراي استفاده از آن در ويندوز . بين ويندوز است تواند بسيار به شما كمك كند ذره يكي از مواردي كه مي

Start > All Programs > Accessories > Accessibility > Magnifier 
 .بزنيد Enterرا وارد كنيد و  Magnifierعبارت  Startكافي است در منوي  7در ويندوز ويستا و 

 
 :بزرگ كردن متون در نرم افزارهاي آفيس

 .كرول ماوس را بچرخانيدرا بگيريد و اس Ctrlبراي اين كار هم كافي است كليد 
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 XPدر پنجره جايگزيني فايل در ويندوز  No to Allسازي عملكرد  شبيه 
 

در صورتي كه قصد كپي يا انتقال يك فايل را در . ايد زياد كار كرده باشيد حتماً به يك نكته ريز اما مهم برخورد كرده XPاگر با ويندوز 
خيره فايل، فايلي با نام مشابه فايل كپي شده وجود داشته باشد، ويندوز ناچار است جهت محيط ويندوز داشته باشيد، اگر در محل ذ

 Confirm Fileاي به نام  ه پيش از اين كار، پنجر. كند Replaceكپي فايل جديد، آن را با فايل قبلي جايگزين يا به اصطالح 
Replace طمينان داريد؟ در اين زمان چهار دكمه براي انتخاب وجود داردپرسد از جايگزيني اين فايل ا باز خواهد شد كه از شما مي :

Yes to All ،NO ،Cancel  وYes .دكمه : ها واضح است عملكرد اين دكمهYes  جهت تأييد جايگزيني، دكمهNo  جهت عدم
دارد كه شما قصد زماني كاربرد  Yes To Allهمچنين دكمه . رود نيز جهت لغو عمليات به كار مي Cancelجايگزيني و دكمه 

ها  جايگزيني چندين فايل را داريد؛ با فشردن اين دكمه ديگر پنجره تأييديه نمايش داده نخواهد شد و به صورت اتوماتيك همه فايل
اي كه  دكمه! كنيم در اين ميان جاي يك دكمه و عملكرد خالي است اما اكنون اگر مقداري دقيق شويم، احساس مي. شوند جايگزين مي

  . بخوانيم No to Allداشته باشد و بتوانيم آن را  Yes to Allردي عكس عملك
در اين زمان ناچار خواهيد بود به تعداد . ها شود فرض كنيد به هنگام انتقال چندين فايل قصد نداريد كه هيچ فايلي جايگزين قبلي

در اين پنجره لعنت  No to Allقرار ندادن دكمه كليك كنيد و مايكروسافت را به خاطر  Noهاي قابل جايگزين بر روي دكمه  فايل
  . شوند مي SyncToyو  TeraCopyافزارهاي جانبي مرتبط، نظير  در اين زمان اكثر كاربران دست به دامن نرم! كنيد

توانيد  كرد، مي با استفاده از ترفندي بسيار جالب و كاربردي كه هم اكنون براي شما بازگو خواهيم! اما واقعاً نيازي به اين كار نيست
 .شبيه سازي كنيد XPرا در پنجره جايگزيني فايل در ويندوز  No To Allبدون نياز به هيچ ابزار جانبي و با راهي ساده، عملكرد 

 
 :بدين منظور

را انجام  No to Allملي مشابه با عملكرد ع، در صورتي كه قصد داشته باشيد Confirm File Replaceپس از نمايش پنجره 
با اين  .كليك كنيد Noرا بر روي كيبورد گرفته و نگاه داريد، سپس با استفاده از ماوس بر روي دكمه  Shiftيد،كافي است كليد ده

 .ها خواهد بود كليك كرده ايد و نتيجه عدم جايگزيني همگي فايل No to Allكار گويي بر روي دكمه فرضي 
 

 Excelها در  چرخاندن متون درون سلول 
 
 
هاي موجود تايپ  دانيد وقتي متني را در درون هر يك از سلول كار كرده باشيد حتماً مي Microsoft Excelافزار  ي كه با نرمصورت 

كنيد دوست داشته باشيد  اما ممكن است به هر دليلي و بسته به كاري كه مي. شود فرض اين متن افقي تايپ مي كنيد، به طور پيش مي
در اين ترفند قصد داريم به معرفي نحوه . ها را بچرخانيد ها زاويه دهيد و آن حالت افقي خارج كنيد و به آنتا متون داخل سلول را از 

Rotate افزار اكسل بپردازيم نرم 2007و  2003هاي  ها در نسخه كردن متون درون سلول. 
 

  :براي اين كار
 

 .ها را زاويه دهيد را انتخاب كنيد هايي كه قصد داريد متون درون آن ابتدا با استفاده از ماوس، سلول
 .را انتخاب كنيد Format Cellsهاي انتخابي راست كليك كرده و  سپس بر روي يكي از سلول

 .برويد Alignmentدر پنجره باز شده به تب 
د موجود كه در و باال و پايين كردن عد Degreesاكنون با استفاده از قسمت . كنيد در قسمت سمت راست يك نيم دايره مشاهده مي

 .درجه براي متن درون سلول تعيين كنيد 90درجه تا  -90اي بين  توانيد زاويه اصل زاويه قرار گيري متن شما است، مي
 .شود تغييرات اعمال مي OKبا فشردن 
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 هاCDترفند براي افزايش طول عمر  10 
 

شايد به همين دليل هم است كه . ات به وجود آمده استجهت ذخيره اطالع CDهاي متعددي براي  با پيشرفت تكنولوژي جايگزين
ها سر و كار داريم و هنوز زمان  اما چه بخواهيم و چه نخواهيم روزانه با آن. شود ها چندان جدي گرفته نميCDحفظ و نگهداري از 

در اين ترفند قصد داريم به معرفي . ددر نتيجه همچنان سالم نگه داشتن آنها اهميت زيادي دار. زيادي تا فراموشي آنها باقي مانده است
 .ها بپردازيمCDراهكار در جهت افزايش طول عمر  10
 
 
1 - CD  را باDVD-ROM  اجرا نكنيد؛ اين كار به اين علت است كه سرعت چرخشDVD-ROM  بسيار بيشتر ازCD-ROM 

 .خواهد شد CDدار شدن  است و اين كار باعث خش
2 - CDهيد؛ اگر ها را از پشت روي هم قرار دCDاي بودن سطح، به  ها را از طرف قابل استفاده روي هم قرار دهيد به علت شيشه

 .دار خواهد شد سرعت خش
. ها خواهد شدCDها با منسوجات به شدت باعث كاهش عمر CDبا لباس و حوله خودداري كنيد؛ پاك كردن  CDاز پاك كردن  - 3

 .هاي نرم استفاده كنيد ك و يا ساير دستمالها از دستمال كاغذي بدون كر CDبراي تميز كردن 
فرو رفته و  CDهاي غير استاندارد به تدريج در بافت  ها خودداري كنيد؛ ماژيكCDهاي غير استاندارد روي  از نوشتن با ماژيك - 4

 .خواهد شد CDباعث استهالك سريع 
باعث تخريب  CDي سطح دست در تماس با سطح ها ها خودداري كنيد؛ شيارهاي دست و كثيفيCDها با  از تماس مكرر دست - 5

 .اي آن خواهد شد سطح شيشه
 .كند را نابود مي CDهاي نامرغوب خودداري كنيد؛ اين كار خيلي زود  ها در هواي آزاد و كيفCDاز قرار دادن  -6
اقي بماند در هر بار ورود ب CD-ROMدر  CDخارج كنيد؛ در صورتي كه  CD-ROM، آن را از CDبالفاصله بعد از اتمام كار با  - 7

 .بازخواني خواهد شد CDيا هنگام خاموش و روشن كردن سيستم، محتواي  My Computerبه 
تعداد دور بيشتري را  CDبراي خواندن  CD-ROMخودداري كنيد ؛ با اينكار  CDاز زدن برچسب به جاي نوشتن روي پشت  - 8

 .مستهلك خواهد شد CDزند و خود به خود  مي
ها مشاهده CDهايي كوچك و كم روي  گير حداالمكان استفاده نكنيد؛ در صورتي كه خش گير و پمادهاي خش هاي خش دستگاهاز  - 9

هاي جديدي  ، خشCDوجه برطرف كننده نيست و ضمن برداشت كردن يك اليه از روي  كرديد، استفاده از ابزارآالت مذكور به هيچ
 .وارد خواهد كرد CDنيز روي 

هاي رنگي به دليل ساختار غير CDهاي ناشناس خودداري كنيد؛  هاي رنگي و نامرغوب ارزان قيمت با مارك CD از تهيه -10
 .شرط باال باز هم عمر كوتاهي خواهند داشت 9هاي ارزان نامرغوب حتي با رعايت CDهمچنين .استاندارد خود عمر كوتاهي دارند

 

 ورپوينتهاي فلش در اساليدهاي پا نحوه قرار دادن كليپ 
 
 

هم اكنون . ترين نرم افزار ساخت صفحات و اساليدهاي جذاب دانست توان بدون شك قوي را مي Microsoft PowerPointنرم افزار 
نقش مهمي را در جهت شفافيت بيشتر موضوع  PowerPointهاي آموزشي، اساليدهاي ساخته شده توسط  ها و كالس در همايش

توان  ايد كه مي اما آيا تاكنون فكر كرده. اند اساليدهاي پاورپوينت تنها از متن و نهايتاً تصوير تشكيل شدهاكثر . كنند مورد بحث ايفا مي
هم در درون اساليدهاي پاورپوينت بهره برد؟ قطعاً اين كار باعث جذاب شدن صفحات شده و بر  SWFهاي فلش با فرمت  از كليپ

هاي فلش در اساليدهاي پاورپوينت  ند قصد داريم به معرفي نحوه قرار دادن كليپدر اين ترف. گذارد بينندگان تأثير بيشتري مي
 .بپردازيم
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 .شود توضيح داده مي Microsoft PowerPointنرم افزار  2007و  2003نحوه اين كار در دو نسخه 

بر روي ويندوز نصب شده باشد تا فايل فلش قابليت نمايش را  Flash Playerهمچنين پيش از هر كاري اطمينان پيدا كنيد نرم افزار 
 .داشته باشد

 .ابتدا فايل پاورپوينت مورد نظر كه قصد داريد فايل فلش را در درون آن جاي دهيد را باز كنيد و به اساليد مد نظر برويد
 

 :Microsoft PowerPoint 2003در 
  

 .كليك كنيد Control Toolboxبر روي  Toolbarsو قسمت  Viewاز منوي 
 .شود يك نوار ابزار جديد ظاهر مي

 .كه با آيكن چكش مشخص شده است كليك نماييد Control Toolboxبر روي دكمه با عنوان 
 .را انتخاب كنيد Shockwave Flash Objectمنويي باز خواهد شد كه بايستي در ميان موارد موجود، 

 
 :Microsoft PowerPoint 2007اما در 

  
 .بتدا بر روي دكمه دايره شكل آفيس در باال سمت چپ برنامه كليك كنيدا

 .كليك كنيد PowerPoint Optionsدر منوي ظاهر شده بر روي دكمه 
 .كنيد OKرا بزنيد و  Show Developer Tab Ribbonتيك گزينه  Popularدر پنجره باز شده، در همان تب 

 .برويد Developerبه تب  Ribbonه يا به اصطالح اكنون در درون برنامه، در نوار باالي صفح
 .كه با آيكن چكش مشخص شده است كليك نماييد More Controlsسپس بر روي دكمه با عنوان 

 .كنيد OKرا انتخاب نموده و  Shockwave Flash Objectمنويي باز خواهد شد كه بايستي در ميان موارد موجود، 
 

 :به يك صورت است ادامه كار در هر دو نسخه برنامه
  

 .كند با استفاده از ماوس، در درون اساليد يك مستطيل يا مربع رسم نماييد كه محل قرار گرفتن فايل فلش را مشخص مي
خواهيد ديد كه يك نوار ابزار عمودي ظاهر  .را انتخاب نماييد Propertiesبر روي مستطيل يا مربع پديد آمده راست كليك كنيد و 

  .خواهد شد
  
) كه بر روي هارد ذخيره شده است(شما بايستي آدرس فايل فلش مورد نظر خود . وجود دارد Movieدرون آن، قسمتي با عنوان در 

ذخيره  C:\Iran\Tehranدر مسير  Tarfandestan.swfبه عنوان مثال اگر فايل با نام . درج نماييد Movieرا در ستون روبروي 
همچنين اگر فايل فلش بر روي يك . باشد C:\Iran\Tehran\Tarfandestan.swfكل شده است، بايستي نحوه آدرس دهي به ش

 .توانيد آدرس آن را نيز بدهيد فضاي اينترنتي ذخيره شده است مي
توان نحوه اجراي اتوماتيك يا  مي Playingتوانيد تنظيمات ديگر مربوط به فايل فلش را ويرايش نماييد؛ با تغيير  پس از اين كار مي

توان تكرار يا عدم تكرار فايل فلش پس از اتمام را تنظيم كرد و  مي Loopبا تغيير . فايل فلش در درون اساليد را تعيين نمود دستي
 .ساير موارد به همين ترتيب

  
شود و در خود فايل  پس از ذخيره فايل، به اين نكته مهم دقت كنيد كه فايل فلش به طور مستقيم از هاردديسك فراخواني مي

در نتيجه اگر قصد داريد آن را به يك كامپيوتر ديگر منتقل كنيد حتماً به اين موضوع توجه داشته . پاورپوينت ذخيره نخواهد شد
همچنين اگر كليپ فلش از روي هارد پاك شود يا محل آن تغيير كند و يا تغيير نام پيدا كند، در درون فايل پاورپوينت چيزي . باشيد

 .دهي كنيد د و بايستي مجدد آن را در درون فايل پاورپوينت آدرسنمايش داده نخواهد ش
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 IE8حل مشكل كند باز شدن صفحات اينترنتي در مرورگر  
 

كنيد ممكن است به اين مشكل برخورده باشيد كه مرورگر به طور  استفاده مي Internet Explorerمرورگر  8در صورتي كه از نسخه 
اين . گيرد ايد نيز شدت بيشتري مي اين موضوع به هنگامي كه چندين تب را باز كرده. كند باز ميغيرعادي صفحات اينترنت را كند 

هم اكنون قصد داريم به . اي اينترنت اكسپلورر در هنگام نصب ناشي شده باشد هاي هسته تواند از رجيستر نشدن يكي از فايل مشكل مي
كم است، اين ترفند را حتماً  IE8كنيد سرعت لود صفحات در  حس مياگر . معرفي ترفندي ساده جهت حل اين مشكل بپردازيم

 .آزمايش كنيد
 

 :بدين منظور
 :كنيد استفاده مي XPاگر از ويندوز 

 .كليك كنيد Runبر روي  Startاز منوي 
 .بزنيد Enterرا وارد كرده و  cmdعبارت  Runدر محيط 

  
 :استفاده ميكنيد 7و اگر از ويندوز ويستا يا 

 .را باز كنيد Startمنوي 
 .بزنيد Enterرا وارد نموده و  cmdسپس عبارت 

 :بزنيد Enterدستور زير را وارد نموده و  Command Promptحال  در پنجره 
 

regsvr32 actxprxy.dll 
 

 .آميز بودن كار است به معناي موفقيت DllRegisterServer in actxprxy.dll succeededمشاهده پيغام 
 .اندازي كنيد بار سيستم را از نو راه در پايان يك

 

 وسط چين كردن يك صفحه به صورت عمودي  
 
اگر فايل شما داراي چندين صفحه است و تنها صفحه اول رابخواهيد . يك صفحه ازمتن را مي توان به صورت عمودي وسط چين نمود .

  : عمودي وسط چين كنيد
  : براي اينكار

  . نتخاب كنيدا را Next Pageو سپس  Breakگزينه  Insertاز منوي بدين منوظر بايد . وارد نماييد Section breakيك  
و از زبانه رفته  Page Setupو گزينه  Fileماوس در آن صفحه به منوي  وسط چين كردن صفحه با قرار دادن اشاره گر براي 

Layout  قسمت در و Vertical Alignment  گزينهCenter  سپس از قسمت  و. را انتخاب كنيدApply To  گزينه Section 
 . را انتخاب نماييد

 

  كردن  Pasteهنگام  Wordمرتب نمودن متون در برنامه  
  

 :كردن متني در ورد ترتيب كلمات به هم مي خورند و نامرتب ديده مي شوند مي توانيد به ترتيب زير عمل كنيد pasteاگر در هنگام 
را كه با آيكوني در انتهاي عبارت  Pasteكردن آن گزينه هاي مختلف  Pasteمي توانيد بعد از  Wordدر هنگام وارد كردن متن در 

Paste همچنين مي توانيد متن خود را با استفاده از گزينه . شده ظاهر مي شود تغيير دهيد تا به حالت دلخواه خود برشيدPaste 
Special  از منويEdit  گزينه در اين برنامه منتقل كنيد و رويUnformatted text كليك كنيد تا به حالت درست برسيد. 
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  Wordنحوه تايپ عالئم رياضي در برنامه  
  
از ليستي كه ظاهر مي شود برنامه . را انتخاب كنيد Objectsگزينه  Insertاز منوي  Wordبراي تايپ عالئم رياضي در برنامه .

Microsoft Equation 3.0 را انتخاب كنيد. 
 
 

  Wordرفند در برنامه ت 7 
 :سرعت بخشيد  WORDبا بكار بستن ترفندهاي زير در كار خود با نرم افزار 

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

 .دبر هاي تغيير يافته قبلي متن مي كليدها 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 + SPACEBARتوانيد آن بخش از متن را انتخاب و كليدهاي  برگردانيد، مي WORDفرض 
 
اين كار . كنيد DRAGرا پائين نگه داريد و با ماوس  ALTتوانيد كلمه  ب نمائيد، ميخواهيد بخشي از متن را انتخا وقتي مي - 3

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

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

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

ار لغزان نگه داريد تا نشانگر ماوس به شكل دو خط موازي با دو فلش در باال و پائين آن كرده، ماوس را باالي فلش موجود در باالي نو
شود كه در هر دو  حال صفحه به دو قسمت تقسيم مي. آنگاه كليك كرده و بدون رها كردن ماوس آن را به سمت پائين بكشيد. درآيد

 .ختلف فايل را ببينيد و ويرايش كنيدتوانيد دو بخش م شود و همزمان مي بخش همان فايل نمايش داده مي
 
را از منوي  DOCUMENT MAPفرض كنيد يك فايل طوالني داريد و پيدا كردن مطالب برايتان دشوار، كافيست گزينه  - 7

VIEW  انتخاب كنيد تا فهرستي از عناوينDOCUMENT حال با كليك بر هر عنوان به آن قسمت از فايل . شما را نشان دهد
 .كنيد خود پرش مي

 

 حل مشكل عمل نكردن نيم فاصله در مايكروسافت ورد 
يعني دكمه تركيبي .(آن برخورد كرده باشيد 2003شايد شما هم با مشكل عمل نكردن نيم فاصله در مايكروسافت ورد حتي نسخه 

Shift  وSpace ت دو قسمتي به ااصله براي كلمنيم ف) در اكثر كامپيوتر ها دكن كه براي اين كار همه معرفي مي كنند هم كار نمي
يك فاصله كامل داد بلكه بايد نيم فاصله داد كه نصف يك  Spaceگويم كه نبايد با دكمه +روم يا مي+مانند كلمه مي. (كار مي رود

ستفاده از م روشي را كه بدون نياز به هيچ برنامه اي به زيباترين و استانداردترين شكل با ايدر اين پست قصد دار) فاصله كامل است
 .مهييك ترفند خود مايكروسافت ورد اين كار رو انجام بد
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 Character Codeرا انتخاب كنيد در پنجره اي كه باز مي شود در قسمت  Symbol…رفته و سپس گزينه  Insertابتدا به منوي 
  كليك كنيد Shortcut Keyحال بر روي دكمه . را وارد كنيد 200cكاراكتر 
نگه  Crtlيعني ابتدا دكمه . را بزنيد Spaceو  Crtlكليد تركيبي  Press new Shorcut Keyر قسمت  در اين پنجره دسپس 

  . را بزنيد Spaceداشته سپس دكمه 
مي توانيد نيم فاصله را به راحتي و  Spaceو  Crtlاز اين به بعد شما با زدن دكمه تركيبي . كليك كنيد Assignدر پايان روي دكمه 

  .دون هيچ برنامه اي در مايكروسافت ورد اعمال كنيدزيباترين شكل ب
  

 Firefoxو  IE يصفحات در مرورگرها كياتومات Refreshاز  يريلوگج 
  

 :IEدر مرورگر 
 .ديكن كيكل Internet Options يبر رو Tools ياز منو

 .ديكن كيكل Custom Levelدكمه  يو بر رو ديبرو Securityتب  به
 .ديكن نييتع Disable يو آن را بر رو) ستيل يها انهيدر م( افتهيرا  Allow META REFRESH اكنون
 .ديينما OKباز را  يها پنجره

 
 :Firefoxدر مرورگر  و
 I'll beدكمه  يرو ديمواجه شد يغامياگر با پ. ديرا بزن Enterرا وارد كرده و دكمه  about:configنوار آدرس مرورگر عبارت  در

careful, I promise ديكن كيكل. 
 .دييرا وارد نما accessibility.blockautorefreshعبارت  Filterدر قسمت  حال

 .كند رييتغ trueبه  falseآن از  Valueتا  ديكن كيدوبار كل accessibility.blockautorefresh يبر رو اكنون
صفحات  كياتومات يكردن به روزرسان رفعاليغ جهت RefreshBlockerبه نام  يي از افزونه ديتوانيم نهيزم نيبه ذكر است در ا الزم

  دياستفاده كن زين
  

  ثبت شده Firefoxقابل مشاهده در مرورگر  ريهر تصو رهيذخ 
  
 ديكردن آن را دار رهيقصد ذخ ،ينترنتيصفحه ا كيدر  ريتصو كيآمده باشد كه پس از مشاهده  شيمشكل پ نيا زيشما ن يبرا ديشا

 رفاكسياگر از مرورگر فا. نمودن عكس وجود ندارد رهيساختار صفحه، امكان ذخ ايو  كين راست كلبسته بود رينظ يلياما به دال
توسط مرورگر  مأيرا مستق ديكن يكه در صفحه مشاهده م يريهر تصو ديتوان يترفند م نياستفاده از ا او ب يبه سادگ ديكن ياستفاده م
 .پرداخت ميخواه يترفند كاربرد نيا يفهم اكنون به معر. ديكن رهيذخ معمول ريغ ياما به روش

  
 :منظور نيبد

 .صفحه كامأل لود شود ديو اجازه ده ديكه عكس در آن قرار دارد را باز كن يا صفحه رفاكسيتوسط فا ابتدا
است كه در نوار آدرس مرورگر  تيكوچك كنار آدرس سا يلوگو Faviconمنظور از . (ديكن كيكل تيسا Favicon يبر رو اكنون

 )شود يداده م شينما
 .ديكن كيكل More Informationدكمه  يبر رو سپس
 .ديبرو Mediaبه تب  Page Infoدر پنجره  اكنون
 .دينيبب Media Previewاز آن را در قسمت  يشينما شيو پ ديصفحه را انتخاب كن نيموجود در ا ريتصاو هيكل ديتوان يم حال

  .ديكن رهيرد نظر را ذخمو ريتصو Save asدكمه  يبر رو كيبا كل سپس
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