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  :تهيه و تنظيم
  سميه نادي راوندي

 زهره آذرباد:زير نظر

  دفتر مجله فيضعملكرد

  ليست مقاالت چاپ شده در مجالت انگليسي زبان

 ن مقاالت فارسي زبان منتشرشده عناوي

   دانشگاههاي علوم پزشكي-استان اصفهان: سطح انتشار

 عناوين مقاالت مشمول تشويقي 

   دفتر ارتباط با صنعتعملكرد

 طرحهاي مصوب 

 كتابخانه مركزي عملكرد

 واحد تاليف و ترجمه عملكرد

 كارگاههاواحد امور عملكرد

ند فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان  بررسي رو

  ...... فعاليتهاي پژوهشي  onlineراهنماي تصويري ارسال 

 INLMاستفاده از راهنماي تصويري 

 ويژه هفته پژوهش

  عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي
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  )مقام معظم رهبري مد ظله العالي(علم و تحقيق كليد قطعي پيشرفت كشور است                         سخن روز

ژوهش و فعاليـت هـای      یکی از مسائلی که همواره توجه مسئوالن و اندیشمندان کشور را به خود جلب نموده است، امـر پـ                   

. زیرا پژوهش هم در رشد علمی و هم در رشد اقتـصادی و جایگـاه بـين المللـی کـشور تـاثير بـه سـزایی دارد                           . علمی است 

 جامعه ایی را موفق و پيشرفته توصيف می کنند که بر مدار نخبگـان و                 را زیر بنای توسعه می دانند و       پژوهش, صاحب نظران 

ی آن از سوی نهاد های علمی پژوهـشی پـشتيبانی    ها د، جامعه ایی که تصميم گيریشایستگان علمی و پژوهشی بچرخ 

پژوهش در همه حوزه ها براي پيشرفت ضروري است امـا پـژوهش در حـوزه    . شود ،گام به سوی توسعه و ترقی می گذارد   

از طرفـي در    .  ردار اسـت  سالمت هم به دليل نفس پژوهش هم به دليل اهميت آن براي حيات انسانها از اهميت ويژه برخـو                  

گيري نظام شبكه بهداشت      شكل. طي سه دهة گذشته، دستاوردهاي شگرفي را در زمينه سالمت جامعه شاهد بوده ايم             

و درمان، توسعه آّمي چشمگير در آموزش پزشكي و توّجه بسيار به مقوله نيروي انساني و بهبـود شـاخص هـاي سـالمت                        

ه به طور وسيع شكل گرفته است تعدادي از دستاوردهاي باارزش اين سال ها بوه    بويژه در مناطقي آه در آن سيستم شبك       

 لـزوم   دهنـد،  در حال حاضر با توجه به عوامل متعدد دروني و بروني آه مجموعه نظام سالمت را تحـت تـاثير قـرار مـي              . است

انداز  در تدوين سند چشم. آند  نمايان ميانداز بلند مّدت و تدوين راهبردهاي دستيابي به آن را آامًال اتفاق نظر بر روي چشم

بيست ساله جمهوري اسالمي ايران آه مبناي تنظيم سياست هاي آّلي چهار برنامه پنجساله آينده خواهد بود به موضوع                   

انداز بيست ساله، مشّخصات جامعه سـالم ايرانـي چنـين       به طور مثال در چشم    . سالمت و پژوهش توجه زيادي شده است      

تـامين اجتمـاعي، فرصـت هـاي برابـر، توزيـع        رفاه، امنّيت غذايي،      برخوردار از سالمت،    ". . . :است  توصيف شده   

آـه  " تبعيض و بهره مند از محـيط زيـست مطلـوب            فساد،    به دور از فقر،       نهاد مستحكم خانواده،      مناسب درآمد،   

همچنـين  . ز اين نتايج    امكان پذير مي شودرسيدن به تمامي اين اهداف در سايه تحقيق و پژوهش مستمر  و بهره گيري ا  

سياسـت هـاي آلـي نظـام در  امـور             در بنـد مربـوط بـه      مقـام معظـم رهبـري مـد ظلـه            سـاله    ٢٠در همين سند چشم انداز      

، آـارآفريني تقويت وجدان آاري و انـضباط اجتمـاعي و روحيـه آـار و ابتكـار،                 ي همچون    علمي و فناوري به موارد       ،فرهنگي

ايش توليـد و    افـز   ناعت و اهتمام به ارتقاي آيفيـت توليـدو  فرهنـگ سـازي بـراي اسـتفاده از توليـدات داخلـي،                      درستكاري و ق  

افـزاري و تـرويج پـژوهش وآـسب            تقويـت نهـضت نـرم      ؛  مربوط به مقابله با تهـاجم فرهنگـي       صادرات آاال و خدمات و در موارد        

ي زيـستي، اطالعـات و ارتباطـات، زيـست محيطـي، هوافـضا و               فناوري، به ويژه فناوريهـاي نـو شـامل ريـز فنـاوري و فناوريهـا               

تالش  در بند امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي ايشان همچنين  . .را از اصول مهم معرفي آرده انداي  هسته

اي اقتـصادي، علمـي، فنـاوري و     براي تبديل مجموعه آشورهاي اسالمي و آشورهاي دوست منطقه بـه يـك قطـب منطقـه     

همگي اين موارد تالش همه جانبه آشور را براي يـك نهـضت پايـدار علمـي مبتنـي بـر                     . صنعتي را بسيار مهم بر شمرده اند      

مي طلبد و جامعه دانشگاهي آشور به عنوان يكي از متوليان اصـلي  علـم، آگـاهي و            وهش و  بر اساس فناوريهاي نوين        پژ

 بـر عهـده     ١٤٠٤  وظيفه سنگيني  براي رسيدن به چشم انـداز ايـران              پژوهش در آشور همگام با ديگر نهادهاي مردم ساالر        

اميدواريم آه با انجام پژوهشهاي با آيفيـت و همـراه بـا نتـايج سـودمند و تـشويق و حمايـت از پژوهـشگران و تـرويج                             .  دارند

را انجام داده و گـامي      فرهنگ پژوهش و تسهيل فرايند تحقيق در دانشگاه براي آحاد مردم بتوانيم بخشي  از اين مسئوليت                  

  . هر چند آوچك براي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله آشور برداريم

  معاونت پژوهشي
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  1388 لغايت 1382 روند فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان  طي سالهاي گزارش

   زهره آذرباد مدير پژوهشي دانشگاه

  مقدمه

ريزي   كسب شناخت، بهبود عملكرد، يادگيري، پاسخگويي، برقراري ارتباطات و برنامه اطالعات به منظورآوري نظامند معفرايند ج ارزشيابي

   .به كار گرفته مي شوددر سازمانها  پيشرفت و بالندگي است كه جهتبراي آينده 

 دانـشگاههاي علـوم پزشـكي       ملكرد فعاليتهـاي پژوهـشي    ع معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي            همه ساله 

  كشور را بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده توسط دانشگاهها مورد ارزيابي قرار داده ونتايج حاصل توسط وزارت متبوع  اعالم ميگردد

ن ، درصدر بخشي آتحقيقات و افزايش كارايي و اثر  براساس سياستهاي كالن پژوهشي كشور ، ارتقاء سطح علمي و كاربردي دانش منتج از

بـدين منظـور فعاليتهـاي پژوهـشي     . ركن سياستگذاري درعرصه تحقيقات مرتبط با سالمت ، قرار گرفتـه اسـت    ، بعنوان مهمتريناهداف 

  . با استفاده از مستندات موجود در سامانه پژوهشي دانشگاه ارزيابي و برآورد گرديد88-82دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي 

  

  :روش اجرا

 با بهـره گيـري از همكـاري و مـساعدت ارزشـمند روسـا ،                 هرسالهدانشكده هاي علوم پزشكي كشور      / رزشيابي عملكرد پژوهشي دانشگاه     ا 

دانشكده ها، مديران ستادي و كارشناسان حوزه /معاونين و مديران پژوهشي دانشگاهها ، كارگروهها و كارشناسان مسوول ارزشيابي دانشگاه            

 مربـوط بـه ارزشـيابي فعاليتهـاي پژوهـشي            فـرم . مـي پـذيرد   ناوري وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشـكي انجـام          معاونت تحقيقات و ف   

، در مجموع  در چهار محور حاكميت و رهبري، توانمندسازي، توليد دانش و تحقيقات دانشجويي مورد نظر  ي علوم پزشكي كشور   دانشگاهها

خارجي، نـوع   /  تفكيك مقاالت چاپ شده داخلي     به هيئت علمي و پژوهشگران دانشگاهها       اطالعات مقاالت چاپ شده اعضاي     .مي گيرد قرار  

همچنين به فعاليتهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي مشتمل بر نوآوري، اكتشاف، . جداگانه گزارش ميگرددايندكس، رتبه نويسنده و نوع مقاله 

  .مي شودداده اختراع ثبت شده و بومي سازي فناوري و برخي موارد خاص امتياز 
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     :نتايج

 نـشان مـي دهـد كـه تعـداد      88 لغايـت  82 دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سـالهاي   نتايج ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي     نتايج حاصل از    

  ).1جدول شماره. (بوده استرصدي برخوردار د/. 22 شداز ر دانشگاه افزايش يافته و پژوهشگر تطبيق يافته 

  

  82-88اطالعات عمومي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي -1 شماره جدول              

  

  

1382 

  

1383 

  

1384 

  

1385 

  

1386 

  

1387 

  

1388 

  
 122 114 107 106 94 95 100  تعداد پژوهشگر تطبيق يافته

 391629 432696 189964 112711190292196922 68966  ميليون ريال/كل بودجه دانشگاه 

 3550 2577 2577 2863 2218 2042 1735  ميليون ريال/ل بودجه پژوهشي ك

ــاي    ــرح هـ ــه طـ ــل بودجـ كـ

  ميليون ريال/مصوب
682,422 703 963 1176,841531 2073 2390 

  

 در محور حاكميت و رهبري، شاخص هاي حفظ كميته اخالق در پژوهش هاي پزشكي با تاكيد بر تشكيل و عملكرد آنها مورد ارزيابي قـرار                    

 نسبت طرح هاي ارجاع شده به كميتـه، نـسبت طـرح هـاي مـصوب داراي اولويـت                    ،همچنين عملكرد سامانه پژوهشي دانشگاه      . مي گيرد 

نمـودار  (. دانشگاه از رشـد چـشمگيري برخـوردار بـوده اسـت     87 لغايت 82دراين محور طي سالهاي .پژوهشي و مورد ارزيابي قرار مي گيرد      

  )1شماره
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  1382-88توزيع امتياز شاخص حاكميت و رهبري پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي ):  1( اره نمودار شم

  

محور توليد دانش كه  مشتمل بر كتب تاليفي دانشگاهها، ارجاع به مقاله دانشگاه در كتب مرجع بين المللي نوآوري، اكتشاف، اختراع ثبـت                     

ئه شده بصورت سـخراني يـا پوسـتر در همـايش هـاي داخلـي، خـارجي و بـين المللـي و مقـاالت             شده و بومي سازي فن آوري، مقاالت ارا       

 باتوجه به رسالت خطير حوزه پژوهشي دانشگاه در ترغيـب و تقويـت پژوهـشگران جهـت             كه پژوهشي معتبر    -منتشرشده در مجالت علمي   

  .تسهيل كاربردي شدن آن از اهميت ويژه اي برخوردار استانتقال نتايج علمي پژوهشي هاي خويش و فراهم آوردن بستر انتقال دانش و 

423
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992.9 1084.7
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  1382-88توزيع امتياز شاخص توليد دانش دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي  : 2نمودار شماره 

 در محور توانمندسازي چهار شاخص همايش هاي بين المللي يا منطقه اي، همايش هاي كشوري ، كـسب رتبـه برتـر در جـشنواره رازي و                

  .خوارزمي و كارگاههاي برگزارشده براي پژوهشگران و ذي نفعان مورد بررسي قرار مي گيرد
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  1382-88توزيع امتياز شاخص توانمندسازي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي ) : 3(نمودار شماره 

 - مقالـه در مجـالت معتبـر علمـي         116 در مجمـوع ،      1388درخصوص انتشار مقاالت علمي پژوهشي مي توان گفت در مجمـوع در سـال               

 رشـد   13/0اين ميزان در مقايسه با سال گذشته از رشد          . پژوهشي داخلي و خارجي ايندكس شده و نشده در نشريات به چاپ رسيده است             

اپ  بـه چـ   ISI مقالـه در مجـالت اينـدكس شـده در     29 مقاله منتشر شده، تعداد 116شايان ذكر است كه از مجموع . برخوردا بوده است

  )2جدول شماره (.رسيده اند

  82-88انتشار علم دانشگاه  علوم پزشكي كاشان طي سالهاي ):  2(جدول شماره

  88  87  86  85  84  83  82  سال چاپ

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت 

  داخلي
33  44  13  47  73  79  84  

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت 

  خارجي
7  19  61  25  19  25  32  

  116  104  92  74  74  63  44  تتعداد كل مقاال

تعداد خالصه مقاالت در كنگره هاي 

  داخلي
50  61  145  76  242  151  162  

تعداد خالصه مقاالت در كنگره هاي 

  خارجي
15  54  31  58  53  84  61  

  3  2  1  1  4  3  1  تعداد تاليف كتاب بر مبناي نتايج
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در راسـتاي اولويـت هـاي پژوهـشي         ) 4/69( % طـرح    43ن تعـداد     طرح بود كه از اي     62 ،   1388تعداد طرح هاي پزوهشي مصوب در سال        

 ميليـون ريـال و كـل بودجـه     2390همچنين ميزان  كل بودجه طرح هاي مصوب .. دانشگاه در عرصه علوم پزشكي طراحي و اجرا شده اند      

 درصـد از كـل بودجـه    6/65الزم بـه توضـيح اسـت كـه     .  ميليون ريال بوده اسـت 1569طرح هاي مصوب منطبق با اولويت هاي پژوهشي    

تخصيص يافته براي طرحهاي پژوهشي مصوب دانشگاه در اختيار طرحهاي مصوب در راسـتاي اولويتهـاي پژوهـشي دانـشگاه قـرار گرفتـه                        

  )3ل شمارهوجد(.است

  82-88روند تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه طي سالهاي : 3جدول شماره 

  1382  1383  1384    1385  1386  1387  1388  

  62  78  71  49  43  35  44  طرح هاي مصوب دانشگاه

  7  9  -----  16  7  2  2  طرح هاي دانشجويي

در مجموع مي توان گفت فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه باالخص از منظر شاخص هاي حاكميـت و رهبـري، انتـشار مقـاالت علمـي و تعـداد                   

وردار بوده و محققين دانشگاه علوم پزشكي كاشان در راسـتاي چـاپ   طرحهاي مصوب در سالهاي اخير از روند روبه رشد نسبتا مطلوبي برخ           

  ) 4نمودار شماره   (.نتايج تحقيقات خود در مجالت معتبر علمي و پژوهشي بين المللي قدمهاي بلندي را برداشته اند
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  1382-88توزيع امتياز خام دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سالهاي ) : 4(نمودار شماره 
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      ادامه استفاده از نرم افزار يكتاوب-1
  . مقاله12 با 1389 تابستان 54 چاپ شماره -2
  . جهت چاپ) 55شماره  (1389 پيگيري انجام مراحل ويراستاري و آماده سازي مقاالت فصلنامه پاييز -3
وران مجله در اولويت  مقاله به داليل نداشتن شرايط الزم براي چاپ از نظر علمي هيئت تحريريه و دا14 تعداد -4

  .چاپ قرار نگرفت
   مقاله مصوب هيئت تحريريه مجله42 پيگيري مراحل داوري و كارشناسي - 5
  با سيستم ونكوور جهت چاپ  IranMedex و Pubmed كنترل و اصالح رفرانس هاي مقاالت تاييد شده با -6
 و كتابخانه ملي Locator plusو  Amazon مي باشد از سايت Textbook كنترل رفرانس هايي كه منابع آنها -7

  ايران
   ارسال مجالت چاپ شده به نويسندگان مقاالت و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور و مشتركين-8
  . برگزاري جلسات هيئت تحريريه به طور مرتب جهت بررسي مقاالت دريافت شده-9

  .SID ،Iran Medex ،Magiran ،CINAH Databases ارسال و درج كامل مقاالت در سايتهاي -10
 ISC جهت نمايه كردن در XML  با فرمت ir.hbi.isnet://http.www ارسال مقاالت پذيرفته شده به سايت -11
  ).پايگاه استنادي علوم جهان اسالم(

  Pubmed  با كمكMesh كنترل واژه هاي كليدي بر اساس فرمت -12
 ,EMBASE, SCOPUS, EMCare, Compendexري نمايه نمودن مجله فيض در سايت هاي ي پيگ- 13

GEOBASE, ENCOMPASSLIT, DOAJ, CABI, CHEMICAL ABSTRACT           
  
  

 
   )89سه ماهه دوم سال (مجله علمي ـ پژوهشي فيض جدول فعاليتهاي 

ت ارسالي تعداد مقاال  مقاالت عودت داده شده  مقاالت وصول شدهكل 
  جهت انجام كارشناسي

مقاالت ارسالي جهت 
  مقاالت چاپ شده  انجام اصالحات
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20  35  1  13  20  22  8  12  6  6  

55  14  42  20  12  
  

   1389 تابستان در  دفتر مجله فيضفعاليتهاي
 نرجس صيادي  : تهيه و تنظيم
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 و ارائه طرحهـاي آن شـركت بـه        بارج اسانس     از شركت     1389 / 4 / 30  بازديد اعضا هيئت علمي  درمورخه چهارشنبه       -

  دانشگاه

 .زاري كارگاه تعاوني هاي دانش بنيان  در سال تحصيلي آينده براي دانشجويان سال آخر پيگيري برگ -

ي  ساير آزمايشات بررسي سالمت آب مـصرفي در  شـركتها           و   TDSپيگيري  انجام آزمايشات شيميائي و  ميكروبي آب و            -

 .متقاضي

 .صنعت جلسه شوراي ارتباط با 2 برگزاري   -

 پزشكيپاتو لوژي و فيزيو لوژي دانشكده   تهيه عكس  از آزمايشگاههاي  -

 .  ماهنامه حيات دانشگاه فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت جهت درج در ارسال  -

ب و فاضالب براي بازديد از آزمايشگاهها ي دانشكده بهداشت  و پزشكي در زمينه آزمايشات                 آدعوت از كارشناسان  شركت       -

 .يميكروب

  .ن پيگيري پروژ ه هاي شهرداري كاشا -

 .برگزاري  پروژه آموزشي ايمني و بهداشت حرفه اي در شركت هامون نايژه  -

  در شركت فوالد امير كبير  كاشانتصفيه فاضالبتهيه پيش نويس  قرارداد پروژه  دوره آموزش  -

  

  

  

  

  

  1389 سال تابستانعملكرد دفتر ارتباط با صنعت در 
 

 حسنعلي آرباسي : تهيه و تنظيم
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شماره 
  طرح

 تاریخ تصویب  مجریان  عنوان طرح

٨٩٠٩  
 هيپر بررسی تاثير پره کاندیشينينگ با نورموباریک
  کسيا بر روند پيشرفت بيماری پارکينسون

  

  دکتر هاشم حقدوست 
  دکتر غالمعلی حميدی 
  دکتر طاهره مازوچی

١۵/۴/١٣٨٩  

٨٩١٠  

 و  Chlorpyrifodبررسی تاثير غلضت های پائين 
Diazinon در دوره های پيش از تولد بر تعداد ، توزیع و 

 Nitric Oxide مورفولوژی نورون های بيان کننده 
Synthase در مغز قدامی موش صحرایی   

  

  دکتر جعفر وطن پرست 
  دکتر غالمعلی حميدی

١۵/۴/١٣٨٩  
  

٨٩١١  

بررسی تاثير وازکتومی بر روی بافت بيضه موش سوری 
 بعنوان مارکر جهت تشخيص ٣و استفاده از گالتين 

  محل و وسعت ضایعه التهابی
  

  دکتر حسين نيکزاد 
  ٢٩/۴/١٣٨٩  غزاله مشکدانيان

٨٩١٢  
بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافيک و رابطه آن ها با 
  کسر جهشی و ظرفيت عملکردی در نارسایی قلب

  

  مهسا سلطانی 
  دکتر فریبا رایگان 
   ایمان غفارپسند

۴/۵/١٣٨٩  

٨٩١٣  

 درمانی –بررسی تجارت پرستاران مراکز بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمينه نقش استرس 

  ١٣٨٩وابط خانوادگی در سال شغلی در ر
  

  مرضيه خامه چيان 
  ۴/۵/١٣٨٩  باقری  دکتر محسن ادیب حاجی

٨٩١۴  
در ) GCS(  و مقياس کومای BISبررسی توافق بين 

  بيماران ضربه مغزی
  

  مهرداد مهدیان 
  ضا فاضل  دکتر محمدر

   دکتر اسماعيل فخاریان 
  حسين اکبریمهندس 

  

۴/۵/١٣٨٩  

٨٩١۵  

 cagA,cage,babA2شار ژن های بررسی ارتباط انت
,iceA1,iceA2,oipA1,vacA هليکوباکتر پيلوری و تعيين 

عوامل مرتبط با انتشار ژن ها در بيماران مبتال به 
  ناراحتی های دستگاه گوارش

  

  دکتر رضوان منيری 
  ۴/۵/١٣٨٩   دکتر رایکا جمالی

٨٩١۶  
 خون بند ناف بدو تولد در ۶بررسی سطح اینترلوکين 

   سپسيس زودرس نوزادانپيشگویی
  

  دکتر مرضيه حيدرزاده  
  دکتر زیبا مسيبی 

   دکتر اميرحسين موحدیان 
   دکتر مجتبی آدینه 

   مروجیرضاسيدعليدآتر 

۴/۵/١٣٨٩  

٨٩١٧  
بررسی وضعيت کنترل های انبارهای دانشگاه علوم 

  ١٣٨٨پزشکی کاشان در سال 
  

  اصغر لقمان 
  ١٩/۵/١٣٨٩  رضا نعناکار

٨٩١٨  

قایسه ای نيروی انسانی مورد نياز واحد بررسی م
بهداشت خانوادگی پایگاههای بهداشت بر اساس 

حجم کار مورد انتظار با وضعيت موجود در شهر کاشان 
  ١٣٨٩در سال 
  

   فخری دکتر علی
  ١٩/۵/١٣٨٩   زهره رجبی

٨٩١٩  

بررسی مقایسه ای عوارض حين و بعد از عمل 
در ) CVC(لی کارگذاری کاتتر ورید مرکزی ژوگولی داخ

دو روش ترميم کات دان در نوزادان بيمارستان شهيد 
  بهشتی کاشان

  

  دکتر مهرداد حسين پور
  ١٩/۵/١٣٨٩   دکتر محمدرضا مشهدی 

  1389 تابستان عناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در
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  شماره طرح
  

 تاریخ تصویب  مجریان  عنوان طرح

٨٩٢٠  

  
بررسی رژیم غذایی حاوی دانه کنجد بر سيستم توليد مثل موش 

  صحرایی نر
  

  ٩/۶/١٣٨٩   حسنی بافرانیدکتر حسن

٨٩٢١  

  
بررسی رژیم غذایی حاوی دانه کنجد بر سيستم توليد مثل موش 

  صحرایی ماده
  
  

  ٩/۶/١٣٨٩  دکتر حسن حسنی بافرانی
  

٨٩٢٢  
مقایسه اثر موضعی شير مادر با کلر هگزیدین و روش خشک 

  نگهداشتن بند ناف در مراقبت از بند نوزادان
  

  
  فاطمه عباس زاده 

  سادات حاجی زاده زینب ال
  پریا سراجی

  

٢٣/۶/١٣٨٩  

بررسی کارایی اتوکالو در بی خطرسازی زباله های عفونی   ٨٩٢٣
  ١٣٨٩بيمارستان شهيد بهشتی کاشان درسال 

  
  دکتر محمدباقر ميرانزاده 
  علی رضا زرافشان

  

٢٣/۶/١٣٨٩  

٨٩٢۴  
اثرات اریتروپوتيئين بر یادگيری و حافظه ویروليفراسيون نورونی در 
هيپوکامپ رتهای آلزایمری شده از طریق تزریق داخل بطنهای 

  )STZ( مغزی استریتوزوستين 

  
  دکتر غالمعلی حميدی

  پرهام رئيسی 
   زهره پورعرب 

   حجت اله عالئی 
  بهمن رشيدی 

   دکتر محمود سالمی

٢٣/۶/١٣٨٩  

بررسی رابطه ارتباط شادکامی با اشتغال خارج از منزل در زنان   ٨٩٢۵
  ستان کاشانمتاهل شهر

  
  عاطفه حسن زاده 
  زینب عسکری

  زهرا سروی زاده 
  دکتر مجيد حسن زاده

  

٣٠/۶/١٣٨٩  

٨٩٢۶  
بررسی سالمت روان مادران با وضعيت شيردهی در زنان مراجعه 

-٨٩کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان سال 
١٣٨٨  

  
  حميده غفاریان 

 دکتر سيد عليرضا مروجی 
  یان کتر فاطمه عصارد

   ریحانه اسالميان 
   فاطمه عطوف

  

٣٠/۶/١٣٨٩  

٨٩٢٧ 
بررسي فراواني مربوط به دسترسهاي عروقي در بيماران تحت 
درمان با همودياليز و عوامل مرتبط با ان در بيمارستانهاي علي 

 ١٣٨٩اصغر اصفهان در سال 

  
 نرجس مولوي زاده

  محسن اديب حاج باقريدآتر 
 

٣٠/۶/١٣٨٩  

  
  
  

  )ادامه(1389تابستان  عناوين طرحهاي تحقيقاتي مصوب در 
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  در خصوص  هزينه بليط اعضاي هيات علمي شـركت كننـده              :29/4/89 شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ      678 از  جلسه     8بند  

 بحث و تبادل نظر شدو مقرر گرديد هزينه بليط          89/ 31/1 مورخ   671 صورتجلسه شماره    16در همايشهاي خارج از كشور و  پيرو بند          
  .قف يك ميليون تومان پرداخت گرددتا س Iranair بر اساس نرخ مصوب پروازهاي 

  
 

پ درخصوص طرحهـاي تـاخيري      /210/2/5/29 طبق نامه شماره      :19/5/89 شورايژوهشي دانشگاه مورخ     680 از  جلسه     3بند  
 .مطرح و مقرر گرديد اينگونه طرحها در شوراي پژوهشي مطرح و در رابطه با آنها تصميم گيري شود

  
 جهت پيگيري و اعالم گزارش پيشرفت طرحهاي تحقيقاتي  :19/5/89دانشگاه مورخ  شوراي پژوهشي 680 از  جلسه4بند 

 حق الزحمه به ايشان پرداخت گردد و به ازاي هر طرح نيز به عنوان) دويست هزار ريال (200000توسط ناظرين مقرر گرديد مبلغ 
  . ساعت گواهي داوري به  بانك اطالعاتي جهت واحد معادل صادر گردد10

  
  

ها  درخواست تشكيل كميته شوراي پايان نامه ها در دانشكده  :9/6/89 شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 681 از  جلسه 8بند 
  .مطرح گرددبررسي و در شوراي پژوهشي دانشكده ها ي تحصيالت تكميلي مطرح و مقرر گرديد پايان نامه ها 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1389    شوراي پژوهشي در تابستان مهمترين مصوبات
 حسين ارباب   : تهيه و تنظيم 

  :آيا مي دانيد
 23/6/89انشگاه مورخ  شوراي پژوهشي د682 از  جلسه 1طبق مصوبه  بند 

ميزان تشويقي تعلق گرفته به مقاالت چاپ شده داخلي و خارجي دانشگاه در 
 .نشريات معتبر افزايش چشمگيري يافته است

  :آيا مي دانيد
 192نامه  پايان1506 مقاله، 1531  طرح پژوهشي، 685اطالعات كامل   تعداد 

 .پژوهشي وارد شده است كتاب از پژوهشگران دانشگاه  در سامانه 67كارگاه، 
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 به منظور تشويق و قدرداني از محققين ارجمند اعم از هيـات              :23/6/89شگاه مورخ    شوراي پژوهشي دان   682 از  جلسه     1بند  
 .:علمي، كارمندان و دانشجويان  نحوه پرداخت تشويقي مقاالت به شرح زير  موارد ذيل اصالح گرديد

  .  تعيين مي گردد1-11       مبلغ تشويقي بر اساس سطح ايندكس و مطابق بندهاي 
ــه -الــف ــه هــاي    مقــاالت ارائ ــان اينــدكس شــده در نماي ــغ ISI،Medline ،Pubmedشــده در مجــالت انگليــسي زب                5000000 مبل

 IF/. 1به ازاي هر ) دويست هزار ريال(200000و ) پنج ميليون ريال(
، Cochran  ،Scopus ،Chemical abstract مقــاالت ارائــه شــده در مجــالت انگليــسي زبــان اينــدكس شــده در نمايــه هــاي  -ب

Biological abstract سه ميليون و پانصد هزار ريال (3500000 مبلغ (  
  ) دو ميليون و پانصد هزار ريال (2500000 مقاالت ارائه شده در مجالت انگليسي زبان ايندكس شده در ساير نمايه ها  مبلغ -ج
  ) و ميليون ريالد (2000000  مقاالت ارائه شده در مجالت انگليسي زبان بدون ايندكس  مبلغ -د
يك ميليـون و پانـصد هـزار        (1500000تا  ) يك ميليون ريال  (1000000  مقاالت ارائه شده در مجالت علمي پژوهشي فارسي زبان بين             -ه

  )ريال
      و سـاير اينـدكس هـا و يـا بـدون اينـدكس مبلـغ                        ) يك ميليون و پانصد هزار ريـال      (1500000 مبلغ   1،2،3ايندكس هاي سطح    : 1تبصره  

  )يك ميليون ريال(1000000
مبالغ باال تعلق مـي  ) يك سوم (Case Report ،Communication Short  ،Report  Brief ،Letter to Editor  3/1 مقاالت -و

  .گيرد
  .ضرب خواهد شد)  يك چهارم(4/1 مبلغ تشويقي در ISI   4 ايندكس شده در  Review  تشويقي مقاالت -ز
پرداخت مي ) پنج ميليون ريال(5000000 هزينه چاپ تا سقف 4 كمتر از  IF با ISI شده ايندكس شده در مجالت   به  مقاالت چاپ-ح

  . گردد
) دوازده ميليـون هـزار ريـال   (12000000 هزينه چاپ تا سقف  4 بيشتر از  IF با ISI به مقاالت چاپ شده ايندكس شده در مجالت  -ت

  .پرداخت مي گردد
) سه ميليون ريال(3000000 هزينه چاپ تا سقفMedline ،Pubmedه در مجالت ايندكس شده در نمايه هاي  به مقاالت چاپ شد-ي

  .پرداخت  مي گردد
مربوط به پايان نامـه هـاي دانـشجويي قبـل از دفـاع مبلـغ          1 به مقاالت چاپ شده يا پذيرفته شده در مجالت معتبر بين المللي سطح               -ك

اين مبلغ  عالوه بر مبـالغ فـوق خواهـد           .جهت تشويقي به دانشجو تخصيص داده خواهد يافت       )   ريال يك ميليون و پانصد هزار    ( 1500000
  .بود

مكاتبه مالي با نويسنده مسئول اعم از هيات علمي، كارمند يا دانشجو انجام مي شود و در صورتي كه نويسنده مسئول بـه آدرس                        : 2تبصره  
لين نويسنده داراي  آدرس دانشگاه علوم پشكي كاشان تعلق مي گيرد تا به نحـو شايـسته     دانشگاه علوم پزشكي كاشان نباشد تشويقي به او       

  .توسط ايشان  بين همكاران تقسيم گردد
  در صورتيكه نويسنده مسئول مقاله از ساير دانشگاهها باشد اولين نويسنده از دانشگاه علوم پزشكي كاشان مي تواند راسا  نسبت             -3تبصره  

  . مقاالت اقدام نمايدبه دريافت تشويقي
نويسنده مسئول و يا اول مقاله از دانشگاه علوم پزشكي كاشان باشد مبلغ تشويقي به صورت كامل و در صورتي كه نويـسنده دوم                        : 3تبصره  

  . درصد مبلغ تشويقي به وي پرداخت خواهد شد50به بعد باشد ميزان 
 Index Expanded Journal List of  Science مقاله درمجـالت در     مالك درج ISIدر مورد مقاالت ايندكس شده در : 4تبصره 

Citation   و  يا موجود بودن مقاله در   Web  of Science   مي باشد و مجالت موجود در Master Listمالك نمي باشد .  
  

  )ادامه(1389 مهمترين مصوبات شوراي پژوهشي در تابستان  
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 عقد قرار داد اشتراك بانك اطالعاتي  ايران مدكس پيگيري جهت  -

 )مجالت و كتب التين( منابع مورد نياز گروه راديولوژي جهت تامينپيگيري  -

 دعوت و هماهنگي با ناشران جهت برگزاري نمايشگاه كتاب در مهرماه  -

 پيگيري جهت اشتراك مجالت فارسي  -

 پيگيري جهت رفع مشكالت واحدهاي تابعه  -

 )معاونت دانشجويي(پيگيري جهت تخصيص اعتبار و خريد كتب مورد نياز خوابگاهها  -

 ماهنگي جهت ارسال و گشايش بخش كتب دندانپزشكي در بيمارستان نقوي ه -

اطالع رساني به تمامي گروههاي آموزشي و معاونين آموزشي دانشكده ها و بيمارستانها در خصوص كتب خريداري شده از  -
 ايشگاه كتاب تهران نم

 تكميل و ارسال فرم اطالعات آماري كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  -

 غ مصوبه هيات رئيسه دانشگاه در مورد آئين نامه ميز امانت به كتابخانه هاي تابعه ابال -

  نفر از كتابداران جهت شركت در كارگاه آموزشي بانك اطالعاتي آناتومي 2اعزام  -

 1388ارائه گزارش تحليلي از درآمدهاي كتابخانه مركزي در سال  -

  سال گذشته به وزارت متبوع 5نك اطالعاتي توسط اين مركز در ارائه گزارش آماري و مالي از خريدهاي مستقيم با -

  عنوان كتاب قبل از ارسال به بخش امانت و واحدهاي تابعه 251كنترل فني  -

  
  
  

 جلد كتاب به معاونت دانشجويي 130خريد و ارسال  -

  جلد كتاب التين جهت گروه راديولوژي بيمارستان شهيد بهشتي 5سفارش و خريد  -

  كتاب اهدائي فارسي و التين و ارسال آن به واحدهاي تابعه  جلد100ثبت  -

  جلد كتاب فارسي جهت واحدهاي تابعه 187سفارش ، خريد و ثبت   -

  جلد كتاب صحافي شده 50ثبت مجدد  -

  جلد كتاب اهدائي به كتابخانه مركزي 79ثبت  -

  CD نسخه 33امانت  -

  
  

  1389   كتابخانه مركزي  در تابستانعملكرد 

  
 بخش  مديريت

بخش ثبت و 
 سفارشات 

 علي شعباني : تهيه و تنظيم
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 كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  اب عنوان كت 152فهرست نويسي بنيادي  -
 )  عنوان28( و فهرستنويسي و ورود اطالعاتCD نسخه 45ثبت  -
 طرح تحقيقاتي  عنوان8و  عنوان پايان نامه  8ثبت ونمايه سازي  -
  كتب شلفهاي فايل كارت -
  عنوان كتاب تكراري175استخراج اطالعات و جستجو  -

 
  
  
  
  
  

    جلد  8782تب فارسي جلد و بازگشت ك7621امانت كتب فارسي  -
  جلد 572 جلد و بازگشت كتب التين 511 امانت كتب التين -
  نفر 260ءاعضاتسويه حساب  -
 سازماندهي پرونده اطالعات اعضاء  -
 وجين كتب فرسوده و ارسال جهت صحافي  -

  
  
  
  
  

 عنوان  كتاب فارسي و التين  152 ورود اطالعات -
  ي و التين ستكراري فار عنوان كتاب 175پرينت كارت و تصحيح اطالعات  -
   جلد402و تابعه آماده سازي كتب كتابخانه مركزي  -
  نفر 41پرينت كارت اعضا  -
  مورد 16پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي ورود اطالعات چكيده  -
   مورد194تايپ كميته خريد و بايگاني نامه هاي اداري  -

  
  

فهرستنويسي آتاب 
 و نمايه سازي  CDو 

ها  و پايان نامه
  ي تحقيقاتي طرحها

  )ادامه(1389 ابستان كتابخانه مركزي  درتعملكرد 
 علي شعباني : تهيه و تنظيم

بخش امانت و 
 مرجع

 

ورور اطالعات و 
 سازيآماده
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 از طريق صحفه نمايش Power pointطالعاتي و روشهاي جستجوي منابع در قالب معرفي منابع الكترونيكي و پايگاههاي ا -
 كتابخانه مركزي 

 همكاري با روابط عمومي دانشگاه جهت ارائه و معرفي منابع علمي در مجله حيات  -

 روزآمد ساختن وب سايت كتابخانه مركزي  -

 كمك به دانشجويان در جستجوي منابع مورد نياز  -

  مورد 50و اسكن تصاوير اعضاء عضاء اعات ورود اطال، پذيرش  -

  نفر از مراجعان 3000سرويس دهي به بيش از  -

  نظارت بر استفاده صحيح دانشجويان و عدم استفاده از سايتهاي غير مجاز -
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان مجله فارسي  در برنامه پارس آذرخش و آماده سازي آنها جهت امانت به مراجعان 280ورود اطالعات  -
 عنوان پايان نامه و طرح تحقيقاتي 120 دهي سرويس -
  عنوان مجله جهت صحافي 140ارسال  -
  مورد 240امانت مجالت فارسي و التين  -
  عنوان روزنامه به صورت روزانه13سرويش دهي  -
 پيگيري جهت پرداخت و اشتارك مجالت فارسي  -
 راهنماي مراجعان جهت استفاده از نرم افزار پارس آذرخش  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نشريات بخش
 

پايگاه عرضه بخش  پذيرش  و 
 وب سايت اطالعات و

  )ادامه(1389  تابخانه مركزي  درتابستان كعملكرد 
 علي شعباني : تهيه و تنظيم

  :آيا مي دانيد
  است كتابخانه رضوي قديمي ترين كتابخانه جهان اسالم

 را دراختيار دارد و جزء   هزار جلد كتاب خطي 80آستان قدس بيش از 
 . فرهنگي جهان اسالم استگنجينه هاي
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  1389 سال تابستانهرست مقاالت مشمول تشويقي در ف
سال انتشار و 

  عنوان مقاله نویسندگان نام مجله شماره

ف
ردي

 

 
 
 

March 
2010,3(4) 

 

 
Iranian Journal of Child 

Neurology 
 
 
 
 
 

HONARPISHEH, A. 
TAGHAVI, M- R. SA. 

HHARIF , A. 
TALEBIAN , M. 

ADINEH , 
P.HONARPISHEH 

COMPARISON OF 
THE FREQUENCY 

AND 
COMPLICATIONS OF 

INAPPROPRIATE 
ANTIDIURETIC 

HORMONE 
SECRETION IN 

PATIENTS WITH 
SEPTIC AND 

ASEPTIC 
MENINGITIS  

١  

Vol. 39, No.2, 
2010, pp 110-113  Iranian J Publ Health, A Khorshidi, AR Sharif 

Imipenem Resistance 
among Gram-Negative 

and Gram-Positive 
Bacteria in Hospitalized 

Patients 

٢  

   -٨٩بهار
  ١٨: دوره

  ١: شماره

 نشريه جراحی ایران
 
  
  

  بهروز کليدری
  مرضيه نقوی
  ایمان غفارپسند
  محمد جوانمردی
  محسن محمودیه
  عليرضا خلج

بررسی اثر ترکيبی 
متيل پردنيزولون و 

کلماستين در جلوگيری 
از چسبندگی پریتوئن 

  موش در
  

٣  

  
  

2009 ,Vol 17, 
No.4  

 
 

Daru 
  

M Mohebali ،  M.M 
Rezayat ،  K Gilani ،  S 

Sarkar ،  B Akhoundi ،  J 
Esmaeili ،  T Satvat ،  S 

Elikaee ،  S Charehdar ،  
H Hooshyar 

Nanosilver in the 
treatment of 

localized cutaneous 
leishmaniasis caused 
by Leishmania major 
(MRHO/IR/75/ER): 
an in vitro and in 

vivo study 

۴  

Volume 13 
Number 10, 

2010 

Pakistan Journal of 
Biological Sciences Saffari. M , Abtahi H. 

Comparison between 
Invasive and 

Noninvasive Tests in 
Diagnosis of 

Helicobacter pylori 
Infection 

۵  

, ١٤دوره 
 - ١شماره 
١٣٨٩  

  فصلنامه فيض

  شريفي خديجه
  سوآي زهرا 
   تقربي زهرا 
  اآبري حسين 

 نشاط و عوامل وضعيت
مرتبط با آن در 

دانشگاه  دانشجويان
علوم پزشكي آاشان 
طي سال تحصيلي 

١٣٨٥-٨٦  

۶  

, ١٤دوره 
 - ١شماره 
١٣٨٩  

  فصلنامه فيض
 ندغفار پس ايمان

 و منيري رضوان 
 خردي اسماعيل

بررسي شيوع انتروآوك 
 به آنتي بيوتيكهاي مقاوم 

در نمونه هاي مدفوعي 
بيماران بستري در 

بيمارستان شهيد بهشتي 
 ١٣٨٦آاشان طي سال 

٧  

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

ف
ردي

 

  ١٤دوره 
 ١شماره 
١٣٨٩  

  فصلنامه فيض

مهدي ساداتي  سيد
غالمعباس  سيد ،نژاد

  و موسوي
  وحيد رسولي نژاد سيد

نظرات سالمندان  مقايسه
نسبت به وضعيت سالمت 

مسائل مذهبي در شهر  و
  ١٣٨٤آاشان طي سال 

٨  

  ١٤دوره 
  ٢شماره 
١٣٨٩  

  فصلنامه فيض

 ، نيك زاد حسين
 ،علي اطلسي محمد 

حسين ناصري  امير
 ، اصفهاني

 ، نادريان همايون
  نيك زاد محسن

بررسي اثر برگ گياه 
 هواچوه در روند التيام زخم
سوختگي درجه دو در 

  موش صحرايي

٩  

 ١٤دوره 
 ٢شماره 
١٣٨٩  

  فصلنامه فيض

سادات ايزدي  فاطمه
 ،اونجي

 ،فخاريان اسماغيل   
  مسعودي علوي نگين

بررسي عوامل مرتبط با 
 پيامد ضربات مغزي

تروماتيك در بيماران بستري 
  در واحد مراقبت هاي ويژه

١٠  

  ١٤دوره 
  ٢شماره 
١٣٨٩  

 و باقر ميران زاده محمد  ضفصلنامه في
 رباني هداورخوا

بررسي آيفيت شيميايي 
آب ورودي و خروجي 

هاي آب شيرين  دستگاه
آن شهر آاشان طي سال 

 ١٣٨٦ – ٨٧هاي 

١١  

 ١٤دوره 
  ٢شماره 
١٣٨٩  

 نصيري اميد  ،رضي ابراهيم  فصلنامه فيض
 اآبري حسين و

بررسي توافق گازهاي خون 
 بيماران شرياني و وريدي در

تحت تهويه مكانيكي 
بستري در واحد مراقبت 

 هاي ويژه

١٢  

 ١٤دوره 
 ٢شماره 
١٣٨٩  

  فصلنامه فيض

  ،ديانتي منصور
   اديب حاج باقري محسن

  و تقدسي محسن
 اآبري حسين

بررسي رفتارهاي درمان 
 طلبي بيماران مبتال به

انفارآتوس حاد ميوآارد 
مراجعه آننده به بيمارستان 
شهيد بهشتي آاشان طي 

 1385-86 سال هاي

١٣  

  ١٤دوره 
 ٢شماره 
١٣٨٩  

 اديب حاج باقري محسن  فصلنامه فيض
 امين الرعايايي يميني عفت 

درك پرستاران از مفهوم 
  ١۴ حمايت حرفه اي

  ١٤دوره 
  ٢شماره 
١٣٨٩  

 بتولي زهرا  فصلنامه فيض

بررسي ميزان استنادات و 
 مشارآت گروهي مقاالت
مجله علمي پژوهشي 
دانشگاه علوم پزشكي 

طي سال ) فيض(آاشان 
 1381-87 هاي

١۵  

 ١٤دوره 
 ٢شماره 
١٣٨٩  

  فصلنامه فيض
  الماسي حسن

  صابري حميدرضا
  عليرضا مروجي سيد 

بررسي وضعيت تغذيه 
 انحصاري با شير مادر در

شيرخواران مراجعه آننده 
به مراآز بهداشتي درماني 
 شهر آاشان طي سال

1386 

١۶  

 ١٤دوره 
  ٢شماره 
١٣٨٩  

  ،جمالي رايكا  فصلنامه فيض
  ١٧  مروري بر بيماري آبد چرب جمالي ارسيا  
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سال انتشار و 
  عنوان مقاله نویسندگان نام مجله شماره

ف
ردي

 

  ١٣جلد 
   ١ شماره 

   ١٣٨٩بهار 
  يمحك

  فاطمه رنگرز جدي
  رنگرز جدي مريم

  مفرد محمدرضا رضايي

داليل ترخيص با رضايت 
شخصي بيماران 

 بستري
هاي تابعه  بيمارستان

دانشگاه علوم پزشكي 
مستقر در شهر 

  نيمه اول-آاشان
  ١٣٨٧سال

١٨  

Vol4 No1 June 
2010 

Iran J Child Neurology 
 

TALEBIAN .A, ESLAMIAN. 
M R, 

SHIASI. K, 
MORAVVEJI .A, 
KHODAYARI.M, 

ABEDI.A R 
 

 

CHANGING IN THYROID 
FUNCTION TEST IN 

CHILDRENUNDERWENT 
ANTIEPILEPTIC 

THERAPY 

 

١٩  

2010 Vol. 26 
 No. 3  Pak J Med Sci 

Abbaszadeh Fatemeh1, 
Bagheri Azam2, Mehran 

Nahid3 
 

QUALITY OF LIFE IN 
PREGNANT WOMEN 

RESULTS OF A STUDY 
FROM KASHAN, IRAN 

 

٢٠  

  ١٣دوره 

٣شماره    

١٣٨٩  

  طب جنوب

 طاهره مازوچي خانم
 طاهره خامه چيان خانم

  سيد غالمعباس آقاي 
 موسوي

 

اثر اسيدآسكوربيك بر بيان 
تكوين  و Bcl-2 و Bax هايژن

آنترال جدا  هاي پره فوليكول
هاي  نمداشده از تخ

انجمادي و غيرانجمادي در 
  آشت محيط

٢١  

سال چهاردهم، 
شماره دوم، 

  ١٣٨٩تان تابس
  ادیب حاج باقریمحسن  مجله بهبود

کيفيت زندگی سالمندان 
مبتال به شکستگی گردن 
استخوان ران با سالمندان 

  ) فاقد شکستگی
  
  

٢٢  

 ١شماره , ١٠دوره 
١٣٨٩  

ي ايراني آموزش در  مجله
  علوم پزشكي

  زاده آراني  شكريليال
   مهتاب آرمي

 پزشكان آگاهيسطح 
و آدگذاران باليني 

هاي تابعه  بيمارستان
دانشگاه علوم پزشكي 

قوانين ثبت  آاشان از
علت مرگ در گواهي 

  فوت

٢٣  

   ١٧شماره , ٥جلد 
  پژوهش پرستاري   )١٣٨٩تابستان ( 

ميترا زندي  زهره وارث ،  
  نگين مسعودي علوي 

  ندا ميرزاباقري

ررسى کيفيت زندگى ب
و عوامل مرتبط با آن در 

بيماران ديابتى 
 کننده به مرکز مراجعه

  ديابت کاشان

٢۴  

2010,4:1;53-56 international journal of 
veterinary research, 

Meshgi,B ,Jamshidi,Sh-
Saadati,D, Hooshyar,H, 

Bokaie,S 

An overview of toxocara 
cati infection in stary 

cats in the metropolitan 
region of tehran 

,iran,and a comparison 
of two diagnostic 

methods 

٢۵  
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سال انتشار و 
  عنوان مقاله نویسندگان نام مجله شماره

ف
ردي

 

 ١٦دوره 
  ٨٣شماره 

دانشور، مجله علمي 
  پژوهشي دانشگاه شاهد

  محسن اربابي، 
 حميده سادات فرزاد فر
  حسين هوشيار

سرواپيدميولوژي 
توآسوپالسموزيس در 

زنان مجرد 
آننده به مراآز  مراجعه

بهداشتي درماني 
هاي  آاشان در سال

١٣٨٦-٨٧  

٢۶  

 ٢شماره , ١٠دوره 
) ١٣٨٩-٥ (  

  

ي ايراني آموزش در  مجله
  علوم پزشكي

  
  باقري محسن اديب حاج

تجارب دانشجويان پرستاري 
اثربخشي  و مامايي درباره

استفاده از پاورپوينت در 
  تدريس

٢٧ 

(fall 2010)5 (4) 
199 - 203 

Iranian Journal of 
Pathology 

Mohamad Hosein Aarabi, 
Shokofeh Alvani, Hassan 

Ehteram 

Lipid Profile in Subjects 
with Helicobacter pylori 

Infection 
٢٨  

١٢(٣(  
٢۴٢٣٧  -٢ 

  ١٣٨٩شهريور (

مجله ي غدد درون ريز و 
 متابوليسم ايران

  

  نگين مسعودي علوي 
      ليال اعلمي   

صديقه طايفي و  زهرا 
  صدفي

خوددرماني در بيماران 
مبتال به ديابت شهر 

  آاشان
٢٩  

September-
December, 2010, 
 7( 3): 144-146 

African Journal of 
Paediatric Surgery 

M. Nazem, M. 
Hosseinpour 

Evaluation of early and 
late complications in 

patients with congenital 
lobar emphysema: A 12 

year experience 

٣٠  

سال پانزدهم 
  ٢شماره 

 ٧٤ پي در پي 
 تا ٦٧صفحات 

خرداد و تير ٧١
١٣٨٩  

مجله پژوهشي (پژوهنده 
دانشگاه علوم پزشكي 

 )شهيد بهشتي
  

 سادات قريشي  فاطمه
  افشين احمدوند

   زهرا سپهر منش 

بررسي وضعيت 
سالمت روان درمعتادان 
تزريقي زندان آاشان 

  ١٣٨٦در سال 

٣١  

2010, 4 (1), pp. 
13-16 

Iranian Journal of Child 
Neurology 

Taghavi Ardakani, A., 
Honarpisheh, A., 

Fakharian, E., Talebian, 
A., Jamali, M., Moosavi, 

G.A., Sadat, Z., 
Honarpisheh, P. 

Oral versus nasal 
vasopressin in the 

treatment of nocturnal 
enuresis in 5- to 12-

year-old children 

٣٢  
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ایندکس   نوع مقاله
 عنوان مقاله نویسندگان نام مجله مجله

فرد
ي

 

 
Original 
Articles 

Copernicus 

ARYA Atherosclerosis 
Journal 2010 (Spring); 

Volume 6, Issue 1  
 

Taghaddosi M, 
Dianati M, Fath 
Gharib Bigly J, 
Bahonaran J 

 

DELAY AND ITS RELATED 
FACTORS IN SEEKING 

TREATMENT IN PATIENTS 
WITH ACUTE MYOCARDIAL 

INFARCTION 

1 

 
Original 
Articles 

ISI 
IF: 0.45 

Journal of Medical 
Systems,34  (4)  Pages: 

629-642   : 2010 
 

Farzandipour, M. 
Sadoughi, F. Ahmadi, 

M.  Karimi, I. 

Security Requirements and 
Solutions in Electronic 

Health Records: Lessons 
Learned from a Comparative 

Study 

2 

 
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 

 

3 

 
 
 

Original 
Articles 

Copernicus 
Iranian Journal of 

Pathology (fall 2010)5 (4), 
199 - 203 

M.H.Aarabi,  
Shokofeh Alvani, 
Hassan Ehteram 

Lipid Profile in Subjects with 
Helicobacter pylori Infection 4 

 
 
 

Original 
Articles 

PUBMED 

African Journal of 
Paediatric Surgeryember-
December,2010,7(3): 144-

146 

M. Nazem,  
M. Hosseinpour 

Evaluation of early and late 
complications in patients 

with congenital lobar 
emphysema: A 12 year 

experience 

5 

Short 
communica

tion  
PUBMED 

Journal of Circadian 
Rhythms 2010, 8:9 (7 

October 2010) 

H. R. Saberi,  
A. R. Moravveji 

Gastrointestinal complaints 
in shift-working and day-
working nurses in Iran 

6 

 
 
 

Original 
Articles 

ISI 
PUBMED 

 
IF:3.479 

Toxicol Lett. 2010 Nov 
10;199(1):6-9. Epub 2010 

Jul 27. 

Mesdaghinia A, 
Yazdanpanah H, 

Seddighi M, Banafshe 
HR, Heydari A. 

Effect of short-term lead 
exposure on PTZ-induced 
seizure threshold in mice 

7 

 
 
 

Original 
Articles 

ISI 
PUBMED 
IF:0.743 

European Journal of 
Pediatric Surgery2010 

Sep;20(5):321-324. 2010 
Jun 7  

M. Nazem , 
 M. Hosseinpour  , 

 M. Farhadi 

Perineal Mesh Rectopexy 
with Sterile Talc in Children 

with Rectal Prolapse 
8 

 
 
 

Original 
Articles 

ISI 
 

Pak J Med Sci 2010 Vol. 26 
No. 4 

 

R. Dehghani,  
B. Vazirianzadeh1 

M. Rahimi Nasrabadi 
S A Morravej1 

Study of Scorpionism in 
Kashan in Central Iran 9 

 
 
 

Original 
Articles 

ISI 
 

IRANIAN JOURNAL OF 
PUBLIC HEALTH   Volume: 
39   Issue: 3   Pages: 82-

91   : 2010 

Sarbolouki, S. H., 
Djalali, M, Dorosty, A. 

R Djazayery, S. A.  
Eshraghian, M. R.  
Ebadi, S. A. R , 
Hashemi, S. B 

Effects of EPA and Vitamin E 
on Serum Enzymatic 

Antioxidants and 
Peroxidation Indices in 
Patients with Type II 

Diabetes Mellitus 

10 
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   1389  تابستانناوين مقاالت فارسي زبان منتشرشده در ع
  
  
  

  ايندكس مجله  نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله  رديف

1  
بررسي اثر برگ گياه هواچوه در روند 

در سوختگي درجه دو  التيام زخم
  موش صحرايي

 ،علي اطلسي محمد ، نيك زاد حسين

  ، حسين ناصري اصفهاني امير 

 نيك زاد محسن  ، نادريان همايون

دوره فيض فصلنامه 
 - 2شماره , 14

1389  

Copernicus  
CINAHL  

2  
بررسي عوامل مرتبط با پيامد ضربات 

تروماتيك در بيماران بستري در  مغزي
  واحد مراقبت هاي ويژه

 سادات ايزدي اونجي فاطمه

 ،فخاريان اسماغيل 

 مسعودي علوي نگين 

دوره فيض فصلنامه 
 - 2شماره , 14

1389  

Copernicus  
CINAHL  

3  
بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي و 

هاي آب شيرين كن  خروجي دستگاه
  1386 – 87شهر كاشان طي سال هاي 

 رباني داورخواه ، ران زادهباقر مي محمد

دوره فيض فصلنامه 
 - 2شماره , 14

1389  

Copernicus  
CINAHL  

4  

بررسي توافق گازهاي خون شرياني و 
بيماران تحت تهويه  وريدي در

 در واحد مراقبت هاي مكانيكي بستري
  ويژه

 اكبري حسين و نصيري اميد ، رضي ابراهيم

دوره فيض فصلنامه 
 - 2شماره , 14

1389  

 
CINAHL 

Copernicus

5  

بررسي رفتارهاي درمان طلبي بيماران 
انفاركتوس حاد ميوكارد  مبتال به

مراجعه كننده به بيمارستان شهيد 
  1385-86اشان طي سال هايبهشتي ك

 اديب حاج باقري محسن ،ديانتي منصور

  اكبري حسين و تقدسي محسن 

دوره فيض فصلنامه 
 - 2شماره , 14

1389  

Copernicus  
CINAHL 

6  
  درك پرستاران از مفهوم حمايت

   حرفه اي
   اديب حاج باقري محسن

 امين الرعايايي يميني عفت

دوره فيض فصلنامه 
 - 2شماره , 14

1389  

Copernicus  
CINAHL 

7  

بررسي ميزان استنادات و مشاركت 
مجله علمي پژوهشي  گروهي مقاالت

) فيض(دانشگاه علوم پزشكي كاشان 
  1381-87 طي سال هاي

 بتولي زهرا

دوره فيض مه فصلنا
 - 2شماره , 14

1389  

Copernicus  
CINAHL 

8  

بررسي وضعيت تغذيه انحصاري با 
شيرخواران مراجعه كننده  شير مادر در

به مراكز بهداشتي درماني شهر كاشان 
  1386 طي سال

 الماسي حسن

   صابري حميدرضا
 عليرضا مروجي سيد

دوره فيض صلنامه ف
 - 2شماره , 14

1389  

Copernicus  
CINAHL 

  جمالي ارسيا  ، جمالي رايكا  مروري بر بيماري كبد چرب  9

دوره فيض فصلنامه 
 – 2شماره , 14

1389  
  

Copernicus  
CINAHL 

10  
 هاياثر اسيدآسكوربيك بر بيان ژن

Bax و Bcl-2 فوليكولتكوين  و 
  ،طاهره مازوچي 
------------- 1389-طب جنوب  طاهره خامه چيان 

 زهره آذرباد  : تهيه و تنظيم
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  ايندكس مجله  نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله  رديف
آنترال جدا شده از  هاي پره

هاي انجمادي و غيرانجمادي ¬تخمدان
  كشت در محيط

3شماره , 13دوره   سيد غالمعباس موسوي آقاي   - 

11  
تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي 

اثربخشي استفاده از پاورپوينت  درباره
  در تدريس

 باقري اديب حاج محسن
ي ايراني آموزش در  مجله

, 10دوره  علوم پزشكي
  ) 1389-5 ( - 2شماره 

EBSCO  , 
CINAHL 

Copernicus

12  
ندگي سالمندان مبتال به كيفيت ز

شكستگي گردن استخوان ران با 
   سالمندان فاقد شكستگي

 محسن اديب حاج باقري

سال  -مجله بهبود
چهاردهم، شماره دوم، 

  1389تابستان
  

Copernicus

13  

آگاهي پزشكان و سطح 
هاي  كدگذاران باليني بيمارستان

تابعه دانشگاه علوم پزشكي 
 گقوانين ثبت علت مر كاشان از

  در گواهي فوت

  زاده آراني ليال شكري
  و مهتاب كرمي

ي ايراني آموزش در  مجله
, 10علوم پزشكي دوره 

  1389 - 1شماره 
CINAHL 

14  

بررسى كيفيت زندگى و عوامل 
مرتبط با آن در بيماران ديابتى 

ديابت  كننده به مركز مراجعه
  كاشان

  زهره وارث ،  ميترا زندي ، 
  نگين مسعودي علوي ، 

  دا ميرزاباقري ن

 جلد -پژوهش پرستاري 
تابستان  ( - 17شماره , 5

1389( ،22-14  
------------

15  
خوددرماني در بيماران مبتال به 

  ديابت شهر كاشان
نگين مسعودي علوي ،  ليال اعلمي ،  

  صديقه طايفي  زهرا صدفي

مجله ي غدد درون 
ريز و متابوليسم 

 ايران

دوره ي دوازدهم، ( 
  )3شماره ي 

Chemical. 
Ab. 

16  

بررسي شاخصهاي افت تحصيلي 
و عوامل مرتبط با آن در 

دانشكده پيراپزشكي دانشگاه 
  علوم پزشكي كاشان

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

مجله علمي 
پژوهشي دانشگاه 
-علوم پزشكي بابل

، شماره 12دوره 
) ويژه نامه(تابستان

1389  

Scopus 

17  

بررسي ميزان دقت و صحت 
هاي گواهي فوت بيماران   داده

متوفي بيمارستان شهيد بهشتي 
  كاشان

فاطمه رنگرز جدي، مريم احمدي، 
  فرحناز صدوقي، محمودرضا گوهري

دو فصلنامه مديريت 
اطالعات سالمت 
 2سال هفتم، شماره 

، تابستان )14پياپي (
1389  

Copernicus
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  ايندكس مجله  نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله  رديف

18  
يت سالمت روان بررسي وضع

درمعتادان تزريقي زندان كاشان 
  1386در سال 

فاطمه سادات قريشي ،  افشين احمدوند 
  ، زهرا سپهر منش

 پژوهنده

سال پانزدهم، 
، پي در پي 2شماره 

 67 ، صفحات 74
خرداد و تير 71تا 

1389  

Copernicus

19  

 يها  به عفونتيرابطه ابتال
 و سوء زايماري بيا  رودهيانگل

   حاد و مزمنهيتغذ
  
  

  نادر اسماعيلي
  محسن اربابي
  كريم پزستويي

مجله دانشگاه علوم 
  گيالنپزشكي 

شماره  – 9دوره 
  39-47 صفحه 74

Copernicus

28  
حساسيت و ويژگي آزمون االيزا 
  در تشخيص بيماري بروسلوز

زريچهر وكيلي ، منصوره مومن هروي، 
  عليرضا شريف و مريم معصومي

مجله پزشكي كوثر 
  2شماره , 15ره دو
  - )1389تابستان ( 

Copernicus
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   1389سال تابستان  هاي خارج از كشور   در همايشه شركت كنند اسامي اعضاي هيئت علميليست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يف
رد

 

 نام و نام خانوادگي
محل 

 برگزاري
 عنوان همايش

نوع 
 ارائه

  تاريخ برگزاري

علي اكبر آقاي دكتر  1
  يكمكز  طاهريان

5th INTER-
AMERICAN 

BREAST CANCER 
CONFERENCE 

 پوستر

  
7-10July 
2010-- 

 ICOPA XII  استراليا  خانم دكترسيما راستي  2
 پوستر

  
15-20 
Augest 

  13th World  كانادا  اعظم مصداقي نياخانم دكتر  3
Congress 0n Pain  

 پوستر

  
29Aug – 2 
Sep 2010 

  روماني  منصور ديانتيآقاي   4
24th Annual  

Conference of the 
European Health 

Psychology Society 

 پوستر

  
1-4 

Sep2010 

  هلند  دكتر حميد رضا بنفشهآقاي   5
European College 

of 
Neuropsychophar

macology  

 پوستر

  
28 Aug- 

1Sep 2010  

  روماني  آقاي دكترعبداهللا اميدي  6
24th Annual 

Conference of the 
European Health 

Psychology Society 

 پوستر

  
1- 4 

Sep2010 

  IFFS  المان  آقاي دكترحسن حسني  7
 پوستر

  
12-16 Sep 

2010 

  IFFS  المان  خانم غزاله مشكدانيان  8
سخنران
  ي

12-16 Sep 
2010 

  اسپانيا  خانم معصومه عابدزاده  9
Congress of 

Maternal and 
Infant Health  

 پوستر

  
23-26 Sep 

2010 

  اسپانيا   ناهيد سرافرازيخانم  10
Congress of 

Maternal and 
Infant Health  

 پوستر

  
23-26 Sep 

2010 

  اسپانيا  خانم اعظم باقري  11
Congress of 

Maternal and 
Infant Health  

 پوستر

  
23-26 Sep 

2010 

 زهره آذرباد  : تهيه و تنظيم
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  ۱۳۸۹ تابستاندر  ملكرد واحد تاليف وترجمهع

  

 رديف
مراحل 

انجام كار 
  )اثر(

  نام نويسندگان  نوع اثر  نام اثر

1  
  

كتب تائيد 
  شده

  وارفارين .1
  راهنماي جيبي براي پزشكان جوان. 2

  ورزش وسرطان. 3
  سم شناسي محيط.4

  الكتروكارديوگرافي براي پرستاران. 5

  تاليف
  
  تاليف
  تدوين
  تاليف
  ترجمه

  دكتر فريبا رايگان
  دكتر نگين مسعودي علوي

  دكتر رايكا جمالي 
  دكتر ارسيا جمالي

  دكتر روح اهللا دهقاني
  محسن تقدسي وهمكاران

  
2  

  

  
كتب 

كارشناسي 
  شده

 ورزش وسرطان .1
 فيزيولوژي پايه وباليني .2

 وارفارين .3
  سم شناسي محيط .4

  تاليف
  
  تاليف
  تدوين
  تاليف

  دكتر فريبا رايگان
  دكتر نگين مسعودي علوي

 دكتر ارسيا –دكتر رايكا جمالي 
  ليجما

  دكتر روح اهللا دهقاني

3  

  
كتب 

دردست 
 كارشناسي

 
كمك به افراد دچار مشكالت  .1

 جنسي
عاليم ونشانه ها ي اختالالت  .2

 دستگاه گوارش
 كنترل حشرات وجوندگان .3
حلق –اختصارات رايج گوش  .4

 وبيني
مراقبت پرستاري از بيماران  .5

 رواني
 نانوريسندگي .6
 فيزيولوژي كليه .7

 ويروس شناسي پزشكي .8
 يآفات بهداشت .9
 فيزيولوژي اسيد وباز .10

  

    

4  
  
  
  
  

  
  

كتب چاپ 
  شده

 علوم تشريح براي دانشجويان .1
 تخمك گذاري قدم به قدم .2

  سم شناسي محيط .3

  
  تاليف
  ترجمه
  تاليف

  دكتر همايون نادريان وهمكاران
  دكتر فاطمه فروزان فر
  دكتر روح اهللا دهقاني

 معصومه عابدزاده  : تهيه و تنظيم
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  ۱۳۸۹  تابستانعملكرد واحد امور كارگاهها در

  

  

  

  

اري تاريخ برگز  گروه هدف   رديف  نام كارگاه

2/5/1389  كاركنان دانشگاه   1  چهارمين دوره كارگاه آموزشي كارآفريني

9/5/1389  كاركنان دانشگاه   Power point  2 سومين دوره كارگاه آموزشي

لغايت 11
13/5/89  

 دستياران پزشكي  3  هشتادوششمين دوره كارگاه روش تحقيق

16/5/1389  كاركنان دانشگاه   4  جستجوي اينترنت ومين دوره كارگاه آموزشيس

31/5/1389  كاركنان دانشگاه   5  اصول نگارش مقاالت علمي نهمين دوره كارگاه آموزشي

لغايت 22
23/6/1389  

 كاركنان دانشگاه  point  Power  6چهارمين دوره كارگاه آموزشي 

27/6/1389  كاركنان دانشگاه   Power point  7 پنجمين دوره كارگاه آموزشي

29/6/1389  كاركنان دانشگاه   8  جستجوي اينترنت چهارمين دوره كارگاه آموزشي

31/6/1389  كاركنان دانشگاه   10  جستجوي اينترنت پنجمين دوره كارگاه آموزشي

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  ناهيد چهارباغي:تهيه و تنظيم
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  1389 تا آذرماه 1388گزارش عملكرد كميته تحقيقات دانشجويي از آذرماه 
  

 1389ي راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي شبكه همكار مركز كشور از سال  دبيرخانه مركزي و رياست شورا-

  به مدت يكسال

 برگزاري اولين نشست دبيران و سرپرستان كميته هاي تحقيقات دانشجويي شبكه همكار مركز كشور به رياست آقاي -

  24/6/89دكتر حيدري در دانشگاه علوم پزشكي كاشان در تاريخ 

 به مدت 24/6/89از تاريخ ) ir.ccnet.wwwبا آدرس (اطالع رساني شبك همكار مركز كشور  مديريت پايگاه -

  يكسال

 برگزاري دومين نشست دبيران و سرپرستان كميته هاي تحقيقات دانشجويي شبكه همكار مركز كشور به رياست -

   13/8/89آقاي دكتر حيدري در تاريخ 

 نفر از دانشجويان عضو كميته تحقيقات دانشجويي به همراه سرپرست محترم در يازدهمين كنگره 12ت  شرك-

   دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس- 1389 ارديبهشت ماه -سراسري دانشجويان علوم پزشكي كشور

   مقاله درقالب پوستر6: تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره* 

   پژوهشي-قابت علمي نفر از دانشجويان در ر3شركت * 

 پژوهشي كميته هاي - نفر از دانشجويان عضو كميته تحقيقات دانشجويي در دومين همايش علمي3 شركت -

   دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان- 1389 آذرماه 12 تا 9 -تحقيقات دانشجويي شبكه همكار مركز

  مقاالت ويژه مقاله درقالب سخنراني در بخش 1: تعداد مقاالت ارائه شده در همايش* 

   نفر از دانشجويان به عنوان داور در بخش داوري مقاالت2حضور * 

   پژوهشي رفسنجان-انتخاب مقاله آقاي جواد علي زرگر به عنوان مقاله برتر در بخش مقاالت ويژه در همايش علمي* 

  )89 تا آذرماه 88از آذرماه ( كارگاه هاي برگزارشده -

  20/10/88كارگاه روش تحقيق* 

   )4/10/88 و Power Point  ) 3ارگاه آموزش نرم افزار ك* 

   )Search 16/4/89( كارگاه آشنايي با كتابخانه ملي ديجيتال و روش هاي * 
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  1389 توسط كميته تحقيقات دانشجويي از آبانماه ICDLبرگزاري كارگاه هاي * 

   كارگاه16: 89 تعداد كارگاه هاي برگزارشده از آبان تا آذر -

  14/9/89 در تاريخ ICDL آزمون در پايان دوره مهارت اول  برگزاري-

   كارگاه اصول فن ترجمه-

  كارگاه فن ترجمه تكميلي* 

   End Noteكارگاه آشنايي با نرم افزار * 

   روز 2كارگاه روش تحقيق ويژه دانشجويان عضو كميته تحقيقات و همكار با مركز تحقيقات تروما به مدت * 

  )ويژه دانشجويان پرستاري (MNSايت كارگاه آشنايي با س* 

 نفر از دذانشجويان عضو كميته تحقيقات به مركز تحقيقات تروما جهت همكاري در فعاليت هاي 40 معرفي تقريبا -

  پژوهشي مركز تحقيقات تروما

 نفر از دانشجويان عضو كميته تحقيقات در اولين همايش كشوري دانشجويي عوامل اجتماعي موثر بر 3 شركت -

   مهرماه و ارائه مقاله به صورت پوستر22 و 21 - سالمت در دانشگاه ايران

  پرستاريسمينار سراسري تازه هاي  همايش -

  ) همايش6( همايش هاي برگزارشده دانشكده بهداشت-
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در تابستان دانشجويي كميته تحقيقات ليست كارگاهها   
1389 

 تاريخ برگزاري  نام كارگاه  گروه هدف  رديف
 دانشجويان     3/1389 /9  Spss  كارگاه آموزشياولين  1  

لغايت   11
13/5/89 

  دستياران پزشكي       2  هشتادوششمين دوره كارگاه روش تحقيق

24/7/1389    ENDNOT  3كارگاه اموزشي   دانشجويان
  4  )دوره ICDL )12   كارگاه ْموزشي   دانشجويان ايان آذر ماهتاپ

24/7/1389    5  كارگاه آموزشي فن ترجمه   دانشجويان
9/8/1389    ENDNOT  6كارگاه اموزشي   دانشجويان

15-
16/8/1389  

  7  هشتادوهفمين كارگاه اموزشي روش تحقيق   دانشجويان

 دانشجويان پرستاري  16/8/1389  Mosby استفاده از كارگاه آموزش نحوه
nusing consult skill  

8  

 دانشجويان  22/8/1389 اصول نگارش مقاالت  دهمين دوره كارگاه آموزشي
  علمي

9  

24-
25/8/1389

دانشجويان تحصيالت 
 تكميلي

اصول نگارش  يازدهمين دوره كارگاه آموزشي
  )دو دوره (مقاالت علمي 

10  

8/9/1389   11  كارگاه آموزشي فن ترجمه پيشرفته   دانشجويان
15-

16/9/1389  
دانشجويان تحصيالت 

 تكميلي
دو (جستجوي اينترنت    هشتمين دوره كارگاه آموزشي
  )دوره 

12  

10/9/1389  دانشجويان علوم 
 آزمايشگاهي  

  13  استاندارهاي كار باحيوانات آزمايشگاهي  
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  اهنماي استفاده از كتابخانه ملي ديجيتال پزشكير

و ) Username(ري بعد از ثبت نام و دريافت كلمه كارب) كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي( براي استفاده از پايگاه مجالت تمام متن 

 :براي استفاده از پايگاه ابتدا با آدرس زير وارد پايگاه شويد) Password(كلمه عبور

    www.inlm.org  

 :شوداي به شكل زير باز ميصفحه

  
  )١شکل (

  

لمـه كـاربري    اگر از يك مركز پزشكي مثل بيمارستان در حال استفاده از كتابخانه ملي پزشكي هستيد الزم به استفاده از ك                     

)Username (  و كلمه عبور)Password (          ، نيستيد ولي اگر از محل كار ، منزل يا هر مركز غير پزشكي در حال اسـتفاده هـستيد

گوشه سمت راست بـاالي صـفحه كـه در    ( Loginخود را در قسمت) Password(و كلمه عبور) Username(كلمه كاربري 

استفاده كرديد در كادر باالي صفحه به  Password و  usernameينكه شما از به محض ا. وارد كنيد) هم مشخص شده 1شكل 

 خوشامدگويی

Welcome  to 
somayyeh nadi from Iranian  medical digital library  

 Password و usernameمحل وارد کردن 
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 را INLMدر زيـر ايـن قـسمت، منـويي از امكانـات موجـود در                  ).  مشخص شده است   2در شكل   . (شودشما خوشامد گفته مي   

  )2شكل شماره (كنيدمشاهده  مي

  

  

  

  ٢شکل

  : شماره عبارت است از  به ترتيب2اطالعات مربوط به منودر شكل 

١. Home   

در ايـن صـفحه ابتـدا       . كنيـد  مـشاهده مـي    2و  1اي كه شما در شـكل       همان صفحه . صفحه اصلي مربوط به كتابخانه ديجيتالي ملي      

محل وارد كردن كلمه عبور و نام كاربري بـراي          )Login(توضيحاتي مر بوط به كتابخانه ديجيتال، همچنين در گوشه سمت راست            

 4توضيحات مربوط به اين گزينه در شماره  .  را مشاهده ميكنيد Federated searchيگاه و در قسمت پايين آن گزينه ورود به پا

٢ ١ ٤ ٣ ٦ ٥ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ 
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اگر نوار پيمايش را حركت دهيد در پايين صفحه لوگوهاي مربوط به پايگاههـاي موجـود در كتابخانـه ديجيتـالي                     . داده شده است  

   view at IDLم پايگاه، توضيح مختصري در مورد پايگاه و گزينه هر لوگو شامل نا. پزشكي را مشاهده مي كنيد

٢. A-Z List  

اين منو در واقع فهرست الفبايي تمام محصوالتي است كه در پايگاه مجالت تمام متن يا كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي موجود 

:شوداي به شكل زير باز مياگر بر روي اين گزينه كليك كنيد صفحه. است   

 

)٣شکل ) 

٣. Brows  :شوداي به شكل زير باز ميبا كليك بر روي اين گزينه، صفحه. به معناي تورق: 

 

با کليک روی هر کدام از اين حروف، فهرستی از تمام محصوالت، شامل 
 .شود را می بينيديره را که با اين حرف شروع میژورنالها ، کتابها و غ

 لينک دسترسی موضوع ناشر ISSN-ISBN عنوان  مجله يا کتاب

 نشاندهنده اينکه اين  محصول کتاب است يا ژورنال
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 )٤ شکل(

خواهيد فقط اي يا كتابي را در موضوع خاصي مييا مجله ) عنوان آن را در دست داريد( وقتي شما به دنبال  مجله يا كتابي هستيد

بعد از وارد كردن اطالعات ) 4شكل .( وارد كنيدKeyword/Product titleخود را در قسمت كافي است كليدواژه مورد نظر 

فقط شامل .  توضيح داده شد2 است كه در شماره  A-Zاي به شكل زير باز مي شود كه همان صفحه فهرست مورد نظر صفحه

 .مجالت و كتبي است كه گزينه مورد نظر شما را داراست

 ن يا کليد واژه مورد نظر وارد کردن عنوا

 )دلخواه(رد نظرمثال پزشکی انتخاب رده مو

 )دلخواه(وارد کردن ناشر مورد نظر 
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٥شکل   

٤. Federated search: اين گزينه امكان . اي هستيد مي توانيد از اين گزينه استفاده كنيداگر به دنبال مقاله

با كليك روي اين گزينه . گيرداي  در كل پايگاه كتابخانه ديجيتال ملي پزشكي را در بر ميجستجوي يكپارچه

 :شوداي به شكل زير باز ميصفحه
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)٦شکل  ) 

اگر كليد واژه مـورد  . در اين صفحه وجود دارد) Advanced Search(و پيشرفته) Basic Search (دو روش جستجوي ساده 

پس از وارد كـردن كليـد   . ايد نظر خود را در محل جستجو  در اين صفحه وارد كنيد در واقع شما از جستجوي ساده استفاده كرده                 

ا ست با عالمت زدن انتخاب كرده يا با اسـتفاده از گزينـه              توانيد هر كدام از پايگاههايي را كه مورد نظر شم         واژه مورد نظر خود مي    

Select All توانيـد روي گزينـه  اما براي استفاده از يك جستجوي پيشرفته شما مي.  جستجوي خود را در همه پايگاه انجام دهيد  

Advanced Search 7شكل(شوداي به شكل زير باز ميبا كليك روي اين گزينه صفحه. كليك كنيد( 
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  )٧شکل(

هـاي  تركيب كنيد و سپس با انتخاب پايگاه      ) And,Or,Not(هاي مورد نظر خود را با عملگرهاي منطقي       در اينجا ميتوانيد كليدواژه   

به طور مثال شما مقاالتي در باره بيماريهاي قلبي در بچه ها مي خواهيد دو كليد واژه                 . مورد نظر خود به جستجو در پايگاه بپردازيد       

Cardiac Diseases   وChildren    را در در محل خود وارد كرده و سپس با باز كردن نوار پيمايشي در كنار آن تعيـين كنيـد 

  .را انتخاب كنيد Titleخواهيد كليدواژه مورد نظرتان كجاي مقاله باشد به طور مثال در عنوان مقاله، پس كه مي

  :ه شكل زير مشاهده كنيدتوانيد نتايج جستجو را ب مي Searchبا كليك بر روي گزينه 
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  )٨شکل (

٥- My Profile  :ايد باز  اطالعات شما كه قبال براي ثبت نام در پايگاه تكميل كردهبا كليك بر روي اين گزينه در واقع صفحه

  .كرده ايد استفاده كنيديابي به اطالعاتي كه فراموش مي توانيد در اينجا براي تغيير  يا حتي دست. شودمي

6-  : My Athens  با كليك بر روي اين گزينه فهرستي از كليه پايگاههاي اطالعاتي كه در كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي مشترك

با كليك بر روي هر كـدام از آنهـا   . در اين صفحه نام پايگاه و موضوعات تحت پوشش در هر پايگاه آمده است    . شودميهستيد باز   

  )9شكل .(توانيد در هر پايگاه جداگانه به جستجو بپردازيديصفحه اصلي هر پايگاه باز شده  شما م
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)٩شکل ) 

7- Support: در واقـع راهنمـايي كوتـاه و        .  براي استفاده از كليه پايگاههاي موجود در كتابخانه ملي ديجيتال پزشـكي            يراهنماي

 .ي به زبان اصليسريع براي استفاده از پايگاههاي اطالعاتي موجود در كتابخانه ملي ديجيتالي پزشك

 

٨- Help: مختصر و مفيدي براي كمك به شما براي استفاده از پايگاهت اطالعا   

9- All IDL :  دهنده وضعيتي است كه شما امكان اتصال به همه پايگاهها را داريددر واقع نشان:  استفاده از همه پايگاههاوضعيت. 

١٠- : My IDL  كه در فرم ثبت نام به عنوان تخصص يا عالقه موضـوعي  ي به آن پايگاههايبا كليك بر روي اين گزينه مي توانيد 

 .خود اعالم كرده ايد دست يابيد

11-  Log out  :خود استفاده كرديد  هر گاه براي ورود به پايگاه از نام كاربري و كلمه عبور.  اي براي خروج از پايگاههگزين 

  .ده كنيدحتما براي خروج از پايگاه از اين گزينه استفا

 

 

 

 نام پايگاه
حوزه موضوعی 

 هر پايگاه
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   فعاليتهاي پژوهشي جهت درج در سامانه پژوهشي دانشگاه onlineراهنماي تصويري ارسال 

 مستندات فعاليتهاي پژوهشي جهت درج در سامانه پژوهشي دانشگاه گرفتن يك نام  onlineاولين گام براي ارسال  -1
الزامي ) سركار خانم سميه نادي راوندي(از مدير فني سامانه پژوهش ) Password(و كلمه عبور) Username(كاربري
 .  است

به سايت معاونت پژوهشي وارد و بر روي لينك ) Password(و كلمه عبور) Username(بعد از دريافت نام كاربري -2
  )1شكل . (سامانه پژوهشي در قسمت باالي سمت چپ وب سايت كليك كنيد

  

  

  ١شكل 

 وروددر اين صفحه بر روي لينـك        . رد مي شويد  وا  ) نسخه تحت وب    (اه  شي دانشگ بعد از كليك بر روي اين لينك به سامانه پژوه         
  )3 و 2شكل . (به سيستم كليك و نام كاربري و كلمه عبور خود را در قسمت مربوطه وارد كنيد

  

 اينجا آليك آنيد



 مجله خبري، آموزشي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  پژوهش                - 40 -

  ir.ac.kaums.research://httpسايت مجله ، نشاني وب1389 تابستان  26شماره ، نهمسال 
 

  

  ٢شكل 

 

  ٣شكل
  
  
  
  
  
  
  

ورود به سيستم

 به و د  ور" نام كاربري و كلمه عبور و كليك بر روي گزينه درج 
 "سيستم
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ه شكل                 ر بعد از ورود نام آاربري و آلمه عبور صفحه اي ب از مي شود     زي شاهده    توضي ) ٤شكل  ( ب ر روي شكل م     حات آامل را ب
  .ديمي آن

  
  

  
  
  ٤شكل 
  

 عنـاوين  فعاليتهـاي پـژوهش ماننـد آتـاب،       منوهاي   فهرست -١
 همـين گزينـه هـا را در         ...طرح پژوهشي، آارگـاه، پايـان نامـه و          

 .نيز مي توانيد ببينيدقسمت سمت راست صفحه 

با آليك بر روي هـر آـدام از ايـن منوهـا زيـر منوهـاي ان شـامل         
جستجوي ساده، پيشرفته، ويرايش و غيـره آـه بـراي هـر منـو               

.اختصاصي است باز مي شود

در اين قسمت پژوهشگر مي تواند اطالعات آلـي مربـوط بـه اطالعـات               
 بـا  .يش آنـد شخصي، سـوابق تحـصيلي، سـوابق شـغلي خـود را ويـرا        

ســـوابق "آليـــك بـــر روي هـــر يـــك از ايـــن گزينـــه هـــا بـــه طـــور مثـــال 
 )۵شكل (صفحه اي به شكل زير باز مي شود "تحصيلي
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  ٥شكل 
  

  
  

  ٦شكل   
  
  

    اطالعات بر روي گزينهورودبراي 
بعد از آليك . آليك آنيد" درج" 

 باز ۶به صورت شكل صفحه اي 
  مي شود

اطالعات آامل را وارد 
و سپس بر روي گزينه 

 آليك" ره سازيذخي" 
  .نيدآ
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 داشته باشيدوجه ت.  را با تصوير به طور كامل مرور مي كنيممقالهد اطالعات فعاليتهاي پژوهشي خود روند ورود يك وحال براي ور

  .مي باشديز همانند ورود اطالعات مقاله ن.... ، كتاب و طرح كه ورود اطالعات براي همه نوع فعاليت اعم از 

  :مقالهبراي ورود اطالعات 

  .صفحه اي به شكل زير باز مي شود. در سمت راست صفحه كليك كنيد" مقاالت " ابتدا بر روي گزينه  -1

  
   ٧شكل

  
  ٨شكل 

ــراي   ــدا ب درج اطالعــات ابت
ــه اوليــه ــر روي مقال ايــن  ب

ــد  ــك آنيـــ ــه آليـــ  . گزينـــ
ــكل   ــه شــ ــفحه اي بــ صــ

 .باز مي شود) ٨(زير

خود را مقاله اينجا اطالعات آامل در 
 و سپس روي مي توانيد وارد نمائيد

   .آليك آنيد" ذخيره سازي"   گزينه
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  ٩شكل 
  

 
  
  ١٠شكل 
  
  

 صـفحه   بعد از ذخيره سازي و باز شدن ايـن        
 آليـك   "بازگشت بـه آارتابـل    " بر روي گزينه    

بعد از آليك روي اين گزينه صفحه اي        . آنيد
 .باز مي شود) ١٠شكل(به شكل زير

 را بـا    مقالـه ك مي توانيد اطالعات مربـوط بـه         در اين صفحه يك به ي     
ويــرايش اطالعــات آلــي، ويــرايش اطالعــات " نتخــاب گزينــه هــاي ا

 بـا انتخـاب هـر گزينـه         .آامـل آنيـد   نويسندگان را   تفضيلي، ويرايش   
  . با مي شود) ١١شكل (صفحه اي به شكل زير

   درج پيوستهاي مقاله محل 
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  ١١شكل 
  

  
  
   ١٢شكل 
  

 آليك آنيد تا صفحه مربـوط بـه ورود          مقالهبر روي عنوان    
 ) ١٢شكل (اطالعات باز شود

بعد از تكميل بر  : مقالهتكميل اطالعات 
. آليك آنيد" ذخيره سازي " روي گزينه

 باز ٩دوباره صفحه اي به صورت شكل 
" ه و شما مي توانيد بر روي گزينه شد

بازگشت به آارتابل آليك آرده و به 
 باز گشته ٩صفحه اوليه به صورت شكل 

 .  و ديگر اطالعات راتكميل آنيد
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كليك كنيـد تـا      نشان داده شده است      10كه در شكل    ...)  و   طرح( مقالهد بر روي گزينه پيوستهاي      بعد از تكميل اطالعات مي تواني     
 اصل مقاله به همراه عكس روي جلـد مجلـه يـا             ، گزارش پاياني يا براي مقاالت     نند پرپوزال طرح، نامه تصويب طرح     مستندات هما 

ر روي گزينه پيوسـتهاي طـرح       براي اين كار ب   . براي مقاالت همايشها خالصه مقاله چاپ شده را به اطالعات تكميلي پيوست نمائيد            
. و سپس بر روي عنوان طرح يا مقاله اي كه وارد كرده كليك كنيد             . كليك كرده يا براي مقاالت بر روي پيوستهاي مقاله كليك كنيد          

  : صفحه اي به شكل زير باز مي شود

  
  

  ١٣شكل 
  

  
  
  

بر روي گزينـه درج     
ــد ــك آنيــــ . آليــــ

صــــفحه اي بــــه  
شـكل  (شكل زيـر    

 باز مي شود) ١۴
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  ١۴شكل 
 بعـد  . كليك كنيد" ذخيره سازي"پيوست مربوطه اقدام نمائيد و بر روي گزينه به الحاق فايل Browse مي توانيد با انتخاب گزينه

 وارد كرده " درج طرح"بعد از تكميل اطالعات مي توانيد طرح ديگري را با انتخاب گزينه  .از اين مرحله كار شما پايان مي پذيرد     
اطالعات پژوهشي خود اقدام كنيد و يا بـا كليـك بـر روي              يا با انتخاب منوهاي ديگر مانند كتابها، مقاالت و ديگر فعاليتها به درج              

  . كليك كرده و از سامانه خارج شويد " خروج از سيستم"گزينه 
 با توجه به  كنترل مستندات اطالعات شما كه در قسمت پيوستهاي طـرح،                مدير سيستم توسط  اين اطالعات تا قبل از اينكه       : توجه

  . مي ماندباقي  تاييد نگردد به رزومه شما وارد نمي شود و در قسمت تائيدات پيوستهاي مقاله و غيره وارد كرده ايد
  

 مدير فني سـامانه  - دفتر نظارت و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي–براي دريافت نام كاربري فرم زير را تكميل و به معاونت پژوهشي          
العات طي يك نامه محرمانه يك نـام كـاربري و كلمـه    مدير فني سامانه پس از كنترل اط. ارسال نمائيد ) سركار خانم نادي  (پژوهش

  . عبور براي شما ارسال خواهد نمود
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  نام و نام خانوادگي  گروه آموزشي مرتبه علمي  مدرك تحصيلي  تاريخ درخواست
 

    
 
 

 
  

 
                                                                            .....................................................   :نام كاربري پيشنهادي  
       .....................................................   :رمز عبور پيشنهادي    

 مضاا                                                                                                            
                   

                                                                                            
 
 
 

  

  فرم تقاضاي تعريف نام كاربري و رمز عبور
  سامانه پژوهش


