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 سومدر مراسمي گرم و صميمي در محل سالن دكتر قريب جشن گراميداشت روز پژوهش و تجليل از مقام پژوهشگر 

اه و آقاي مراسم كه با حضور جناب آقاي دكتر محمدحسين اعرابي رياست محترم دانشگ. برگزار گرديد1390ديماه 

و ديگر سرپرستان معاونتهاي دانشگاه و جمعي از اساتيد هيات   دكتر حميدي سرپرست محترم معاونت پژوهشي

و كارمندان و دانشجويان برگزار گرديد در ابتدا پس از قرائت آياتي از كالم اهللا مجيد و پخش سرود ملي   علمي

احترام به روح پرفتوح امام امت و شهداي عزيز و رهبر غالمعلي حميدي ضمن   آقاي دكتر جمهوري اسالمي ايران

ايشان در . ارائه كردند  معظم انقالب در طي سخناني گزارشي از عملكرد معاونت پژوهشي در زمينه هاي مختلف

  :ينده را اينگونه اعالم كردندآسال  5سخنان خود چشم انداز معاونت پژوهشي در 

بنيادي و قابليت هاي موجود در راستاي چشم انداز نقشه جامع علمي  –ردي ما برآنيم تا از طريق پژوهش هاي كارب

كشورموجبات گسترش علم و افزايش توان افراد در جهت ارتقا و حفظ سالمت بر پايه منابع انساني و فناوريهاي نوين را 

  .دانشگاه برترهمتراز باشيم 5فراهم آوريم و جز 

در برنامه استراتژيك جديد خود به اعالم نتايج عملكرد اين بخش از دانشگاه  و سپس با اعالم ماموريت و اهداف معاونت

پرداخته و اعالم كردند كه در محور حاكميت و رهبري دانشگاه علوم پزشكي كاشان در ميان  89در ارزشيابي سال 

  .رتبه دوم را به دست آورده است 814دانشگاههاي تيپ دو با كسب امتياز 

ماهه  9علوم پزشكي كاشان را با توجه به عملكرد معاونت پژوهشي در   ميدي وضعيت پژوهشي دانشگاهدر پايان نيز دكتر ح

  . مطلوب ارزيابي نمودند 90اول سال 

عضو كميته راهبري علم سنجي وزارت بهداشت، درمان و آموزش   نيز آقاي دكتر پيام كبيري بعد از ايشان  

نشگاه گزارشي از وضعيت توليدات علمي ايران و رتبه دانشگاههاي ايران به عنوان سخنران مدعو و مهمان دا  پزشكي

ش و م روز  ا  ارش 
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در انتها راهكارهاي بهبود و ارتقاء  ايشان  همچنين. در دنيا بر اساس شاخصهاي مختلف وبومتريكس ارائه كردند

  :وضعيت پژوهش در ايران را به شرح زير اعالم كرد

نشجويان خارجي، توجه به مراكز حمايتي پژوهشي،بودجه توجه به دانشجويان تحصيالت تكميلي، توجه به دا

دانشجويي،شاخص استاد به دانشجو،دسترسي به منابع اطالعاتي،نسبت مقاله به استاد،نسبت مقاله به دانشجوي تحصيالت 

  تكميلي،ارتقاي كيفي

وهشي پرداختند و در ادامه نيز آقاي دكتر اعرابي طي سخناني به تشريح وضعيت دانشگاه در عرصه هاي مختلف پژ

حوزه پژوهشي  "  آقاي دكتر اعرابي در سخنان خود با بيان اينكه. سپس پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه نمودند

كارمندان پژوهشي به عنوان دستياران پژوهشي نقش قابل  اعضاء هيئت علمي دانشگاه و . دانشگاه خانواده بزرگي است

به سهم و نقش پژوهش در شناخت و حل مسائل كشور اشاره    "ء مي كنندتوجهي در پيشبرد اهداف اين حوزه ايفا

  : در بخشي از اين سخنان آمده كه . در توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور دانستند  آن را مهم   كردند و

اگر به سهم و نقش پژوهش در شناخت و حل مسائل كشور و تأثير آن در توسعه و پيشرفت اقتصاد و كشور توجه شود "

پژوهش بايد مشتري محور و تقاضا محور باشد تا مشكالت كشور . شود يعتاً بسياري از موانع پژوهش در كشور برداشته ميطب

  ".تواند تاثير داشته باشد كه كاربردي شود هاي آكادميك و دانشگاهي مهم است ولي زماني مي پژوهش. را رفع كند

اي جامعه را برطرف مي كند و نتايج تحقيقات يا تحت اختيار از پژوهش ها نيازه% 18ايشان اضافه كردند كمتر از 

  .مصرف كننده اصلي خودش قرار نمي گيرد و يا اصال جنبه كاربردي ندارد

بايستي پژوهش : بر لزوم تسهيل راههاي پژوهش تاكيد و پژوهش را امري عمومي بر شمرد و تصريح كرد  وي در انتها

رسيدن به اهداف سند چشم انداز نقشه جامع علمي سالمت كشور با تالش و  ها هدفمند شود تا هر چه سريعتر براي

   .هدف و برنامه ريزي گام برداريم
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استاد فقيد دانشگاه نيز لوح يادبودي به خانواده   مرحوم آقاي جواد بهاري زادهدر ادامه مراسم جهت بزرگداشت  "

هشگران فعال ، مركز تحقيقاتي برتر، دانشكده برتر و پژوهش در انتها نيز از پژوهشگران نمونه، پژو .ايشان اهدا گرديد

  .كاربردي منتخب و پژوهشگر دانشجوي برگزيده تجليل به عمل آمد

كليه اين پژوهشگران بر اساس شيوه نامه تنظمي از سوي معاونت پژوهشي و در كميته اي  با بررسي كليه مدارك و 

  . ندمستندات مربوط به هر پژوهشگران انتخاب گرديد

با حضور آقاي دكتر غالمعلي حميدي سرپرست محترم  1390ديماه  4و صميمي در روز   مهمچنين طي مراسمي گر

معاونت پژوهشي  و مدير محترم پژوهشي سركار خانم آذرباد از زحمات تمامي كارمندان معاونت پژوهشي در طي سال 

  بعمل آمدگذشته تقدير و تشكر 

ش برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي توسط كليه واحدهاي تابعه معاونت پژوهشي از ديگر فعاليتهاي هفته پژوه

  . در دانشكده پزشكي بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گزارش مراسم روز 

 پژوهش
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 پژوهشگر برتر استاني

  آقاي دآتر مسعود مطلبي

  آقاي دآترسيدعلي رضا مروجي

  مقاله برگزيده معاونت تحقيقات فناوري

  آقاي مهندس محسن اربابي

 رپژوهشگران برت

  آقاي دآتر مهرداد حسين پور

  آقاي دآتر حميدرضا صابري

  آقاي دآترعبدالحسين داود آبادي

  آقاي دآتر جواد وردي

  آقاي دآتر عليرضا سليماني

 پژوهشگران موفق

  دانشجويي

  آقاي مهدي صالحي

  آقاي مهدي هنرآار

  برگزيده مولف و مترجم 

  آقاي دآتر همايون نادريان

  خانم محبوبه آفايي

 شگران فعالپژوه

  آقاي دآتراميرحسين موحديان

  خانم دآتر معصومه عابدزاده

  دانشكده منتخب 

  مامايي -دانشكده پرستاري 

  غير هيات علمي  پژوهشگر برتر

  خانم منظر دخت بيگدلي

 مرآز تحقيقات برتر

  مرآز تحقيقات فيزيولوژي

 طرح تحقيقاتي منتخب

  محمد تقي غالمي: مجري اول :جاده سالمت 

  

  

  

  

  

  

  

  

ان  سال ش٩٠و و ن روز     

 پژوهشگران برتر
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سايت معاونت  طريق وببراي دسترسي به متن كامل مقاالت مجله فيض از 

به آدرس زير استفاده نمائيد و سپس بر روي لينك مجله فيض كليك   يپژوهش
  . كنيد

www.research.kaums.ac.ir 
 

د  ومم ض   ماه  ه    ٩٠ج
   فهيمه ضابط زاده: تنظيمتهيه و
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اری : ل ارش ه  ارش  شج و ه  ید   ی اسا د   م ا
  
  

محترم هيئت علمی که با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای نشست گرم و صميمانه هم اندیشی اساتيد و اعضای 

دکتر محمدحسين اعرابی و سرپرست محترم معاونت پژوهشی جناب آقای دکتر غالمعلی حميدی، و جمعی از اعضای 

. یددر سالن دکتر محمد قریب برگزار گرد١٢/١٠/١٣٩٠محترم هيئت علمی ، اساتيد و نخبگان دانشگاه ، روز دوشنبه مورخ 

این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای جلب مشارکت اعضای هيئت علمی جهت اجرای پروژه های تحقيقاتی و چاپ 

مقاله انجام شد جناب آقای دکتر اعرابی ضمن تاکيد بر همت بيشتر اساتيد و دانشجویان تحصيالت تکميلی در چاپ مقاالت 

  .اعالم نمودند علمی حمایت خود را از انجام پروژه های تحقيقاتی

اگر بخواهيم در حد اعال بایستيم نياز به هئيت علمی تمام وقت داریم و این بحثی است که در : ایشان اظهار داشتند

  .می شود گاههای هم سطح ما نيز انجامدانش

مالی  از نظر: وی با اشاره به اینکه دو درصد از بودجه دانشگاه می تواند در امر پژوهش صرف شود خاطر نشان کرد

  .مشکلی نداشته و نداریم

همکاری پزشکان بالينی،  و  ایشان عامل اصلی کاهش پژوهش در دانشگاه را طوالنی بودن فرآیند آن معرفی کردند

استفاده از مراکز تحقيقاتی و دانشجویان تحصيالت تکميلی و طرح مقاالت بيشتر را از عوامل مهم پيشرفت در امر پژوهش 

  .انشا اهللا با کمک از عوامل مذکور گوی رقابت را در سالهای آتی بربایيم: اری کرددانست و ابراز اميدو

، عملکرد  آقای دکتر غالمعلی حميدی سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندر ادامه نيز  

جه کنار گذاشته نشده هيچ پروژه و پژوهشی به دليل کسری بود: معاونت پژوهشی را در سالجاری ارائه داد و تاکيد کرد

  .است

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بين دانشگاههای هم تيپ خود برای تشویق و ترغيب به : وی افزود 

  . امر پژوهش بيشترین ميزان تشویق را به مقاالت اختصاص داده است

  :ایشان جهت مهيا شدن بسترهای پژوهش موارد زیر را ضروری دانستند 

هيات (برای تسهيل کار پژوهشگران ) آمار، زبان، متودولوژی( تشکيل هسته مشاوره تحقيقات در زمينه های مختلف 
  ) دانشجویان تحصيالت تکميلی -کارکنان  - علمی

  )نفره  ١٠٠- ٧٠گروههای (برگزاری کارگاههای توانمندسازی برای اعضای هيات علمی و تحصيالت تکميلی 

  ومعنوی از پژوهشگران جهت رویکرد بهتر و بيشتر به امر پژوهش و چاپ مقاله  حمایت مادی

  ph.D by Researchاقدام جهت اخذ مجوز مراکز تحقيقاتی، مجالت علمی پژوهشی و پذیرش دانشجویان  

  يتالی ، کتب و مجالت در سطح گسترده مهيا نمودن زمينه دسترسی به منابع دیج
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  پيشنهاد تيم تحقيقات و کار گروهی در رابطه با انجام طرحهای پژوهشی و ارائه مقاالت 

  .ائه راهکارها در زمينه ارتقای پژوهش در دانشگاه شدوی در پایان خواستار ار 

و در ادامه اعضای هيئت علمی و اساتيد به بيان دیدگاه های خود در امر تحقيق و پژوهش و ارائه پيشنهاداتی در این زمينه  
  .پرداختند

  حاکميت هر چه بيشتر قانون در سيستم پژوهش

  احترام به نيروی پژوهشگر و پرهيز از اعمال سليقه

  توانمند سازی نيروهای پژوهشی در سه حوزه ایده پردازی، استراتژی تحقيق و نگارش

  افزایش انگيزه، نخبه پروری و جذب نخبگان

  نگاه جامع به پژوهش و پرهيز از پراکنده کاری در امر پژوهش 

  افزایش حق الزحمه پژوهش

  تشکيل جلسات هم اندیشی در سطح گروه ها و دانشکده ها 

  رفع مشکالت ساختاری و تکنيکی در امر پژوهش با استخدام تکنسين های متخصص

  تسهيل روند تصویب طرح های پژوهشی 

  د نظر در روند داوریتجدی 

  جهت مشخص شدن شرح وظایف ایشان  هيات علمی  Packageتعریف  

  ویروس شناسی  راه اندازی آزمایشگاه 

  ينیهمکاری بين گروهی بخصوص بين گروهها و پایه و بال 

  اطالع رسانی در خصوص تجهيزات آزمایشگاهی و توانمندیهای موجود

   

آینده هم اندیشی با   که دستور جلسه  دندابراز اميدواری نمو  در پایان نيز جناب آقای دکتر اعرابی ضمن جمع بندی مباحث
  .پيگيری مسائل مطرح شده در این جلسه آغاز به کار نماید
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 .قرارداد اكسيناسيون با شركت گرانيت بهسرام كاشان  -1

 .قرارداد واكسيناسيون با شركت فرش نياوران  -2

 .به هيئت مديره دانشگاه  اي ارتباط با صنعت و شوراي پژوهشي و ارجاعتصويب ايجاد شركت تعاوني دانش بنيان در دانشگاه در شور -3

 .پيگيري براي بازديد از شهرك علمي  و تحقيقاتي اصفهان  -4

پذيرش دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در سامانه ملي كارآموزي دانشجويي وزارت علوم در دو بخش پذيرش كارآموز براي واحدهاي  -5

 .موز به كارخانجات و صنايع دانشگاه ونيز اعزام  كارآ

 ).9/8/1390(شركت  سرپرست دفتر در كارگاه ثبت اختراعات و  نوآوري  در دانشگاه كاشان  -6

 ).12/8/1390(و ثبت اختراعات  شركت  سرپرست  و كارشناس دفتر در كارگاه مالكيت فكري -7

 .براي ارائه به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري  پيشنهاد تاسيس  كانون ساخت  كمپوست از زباله جهت بررسي و در صورت تصويب  -8

  .و معرفي  به دانشكده بهداشت  دركالسهاي آموزشي بهداشت محيط) مركزرشد كاشان(پيگيري درخواست حضوركاركنان شركت دانش بنيان محك نانو  -9

نه فاضالب پرديس دانشگاه و تصفيه آب  تاسيسات از تصفيه خا) مركزرشد كاشان(معرفي جهت بازديد  كاركنان شركت دانش بنيان محك نانو   -10

  . بيمارستان شهيد بهشتي

-TDS TSS  EC ميكروبيولوژي فاضالب سپتيك كارخانه آزمايشات  انجام پيگيري درخواست شركت گرانيت بهسرام كاشان براي -11

pH  ,بهسرام گرانيت سبز شركت فضاي استفاده براي مدفوعي و كل كليفرم و. .   

  

  

  

ت  باط با  ر ار د د وم  م   ٩٠  ما 
 نعلي آرباسي يحس
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  تاريخ تصويب  مجريان/ مجري   عنوان طرح  ره طرحشما

9041  
  

بررسي اپيدميولوژي تروما در بالغين مراجعه كننده به 
  1383-88بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 

        محمدرضا فاضلدكتر 
   مهدي محمدزادهدكتر 

   مريم رمضاني
  مهدوي  راحيل

   منصور نمازي
  الدن صالحي فرد

05/07/1390  

9042  
  

متعاقب عمل  ESR,CRP, WBCبررسي تغييرات 
جراحي در بيماران دچار شكستگي به دنبال تروما در 

  1389-90بيمارستان بهشتي كاشان در سل 

 غالمرضا خسرويدكتر 
  05/07/1390  سيدعليرضا مروجي

9043  
  

بررسي رابطه مراقبتهاي پيش بيمارستاني و سرانجام 
  1389ترومايي شهر كاشان در سال 

              حمد پراورم
       مهرداد حسين پوردكتر 
 ابوالفضل شجاعيدكتر 
        مهدي محمدزادهدكتر

        حسين اكبريمهندس 
  شايسته صالحي

05/07/1390  

9044  
  

بررسي اثرات درماني سديم و الپروات در بيماران با 
  پايه EEGسردرد ميگرني بر اساس وضعيت 

  جواد ابوالحسنيدكتر 
                 فاطمه عطوف
  نيلوفر زارع

05/07/1390  

9045  
  

پايه با اثر توپيرمات در  EEGبررسي ارتباط وضعيت 
  درمان ميگرن

             جواد ابوالحسنيدكتر 
       ابراهيم كوچكي نصرآباديدكتر

  عطوف فاطمه
05/07/1390  

9046  
  

بررسي فرآيند الكتروشيميايي بر كاهش مصرف مواد 
  منعقد كننده در تصفيه خانه آب كن

             داور خواه ربانيدكتر 
                 محمود بيگدلي

  حسين اكبريمهندس 
19/07/1390  

9047  
  

بررسي تاثير عصاره الكلي تخم شاهي و تخم پياز بر 
سميا و پارامترهاي اسپرماتوژنزيس در موش هايپر گالي

  هاي رت ديابتي شده

              حسين نيكزاددكتر
  19/07/1390  حامد حداد كاشاني

9048  
  

جدا سازي باكتريهاي هالوفيل از درياچه نمك آران و 
بيدسگل و شناسايي فيلوژنيك آنها با استفاده از تكنيك 

16S Rrna  
  

         رضوان منيريدكتر 
  اعظم صفري

  
19/07/1390  

9049  
  

مطالعه اثر ليتيوم بر درد ديابتيك و فعاليت آنزيم 
  گليكوژن سنتار كيناز در موش صحرائي

            حميدرضا بنفشهدكتر 
            غالمعلي حميديدكتر 

  مهدي نور الديني
  

26/07/1390  

وب نا ی  قا ھای  ن  وم و    ٩٠  ما 
 حسين ارباب
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9050  
  

ر گياه اسكلروفوليا استرياتا بر بررسي اثر عصاره آبي بذ
  ترميم زخم در موش صحرايي

            مهدي نور الدينيدكتر 
            حميدرضا بنفشهدكتر 

               محمدرضا صباحي
  سيد محمد سجاد سجاديان

  

26/07/1390  

9051  
  

و تعداد  23بررسي ارتباط سطح سرمي اينترلوكين 
خون محيطي با بيماري ديابت تيپ  TH17ول هاي سل

1  

ان               سيد پيمان خامه چي
              حسن نيكويي نژاد دكتر

                سيد محمدرضا علوي
                    مهدي يسلياني

   كبري شياسي آرانيدكتر 
   فاطمه جعفري منشاديكتر د 

   سيدعليرضا مروجيدكتر  
   اكرم زين ساز كاشاني 

  پيام ناصح غفور 

26/07/1390  

9052  
  

 Bارزيابي ميزان پاسخ ايمني بر عليه ويروس هپاتيت 
وعوامل موثر بر آن در پرسنل درماني دانشگاه علوم 

  1390ماهه در سال  1پزشكي كاشان در مقطع زماني 

          اردكانيعباس تقويدكتر
              حسن افضليدكتر 

              حميد رضا گيالسي
  عالمه جارچي

03/08/1390  

9053  
  

بررسي تاثير ترانكساميك اسيد برخونريزي پس از 
  زايمان طبيعي

            منصوره صميميدكتر 
        فرشته حيدري شيرازيدكتر 
  سيدعليرضا مروجير دكت

03/08/1390  

9054  
  

 panton - valentineبررسي ژن هاي 
leukocidin  و تيپ هايSCC-mec  در سويه

هاي استافيلوكوكوس مقاوم به متي سيلين بيني مراجعه 
كنندگان بالغ بخش اورژانس بيمارستان شهيد بهشتي 

  1390كاشان در سال 

         رضوان منيريدكتر 
              ييمريم رضا

        احمد پيروزمنددكتر  
  سيدغالمعباس موسويمهندس 

03/08/1390  

9055  
  

اررزيابي تقاضاي انرژي در حذف فسفر از پساب فيلتر 
  شده لجن فعال به روش الكتروشيميايي

         داور خواه ربانيدكتر 
           فائزه رشيدي پور

  حسين اكبريمهندس  
03/08/1390  

9056  
  

طراحي الزامات انتخاب سيستم اطالعات بيمارستاني در 
  1390-ايران 

      مهرداد فرزندي پوردكتر 
  17/08/1390  منيره صادقي  زهرا ميداني

9057  
  

بررسي ارتباط فعاليت جنسي حين بارداري با زمان 
تانهاي وابسته به دانشگاه شروع درد زايمان در بيمارس

  1390علوم پزشكي كاشان در سال 

        محبوبه كفايي عطريان
 زينب سام كن  ناهيد سرافراز

  محمد اصغري جعفرآبادي
17/08/1390  

9058  
  

اررزيابي فرآيند مديريت رسيدگي به شكايات بيماران در 
بيمارستان هاي دانشگاهي كاشان و ارائه راهكارهاي 

  1390د سال بهبو

       فاطمه رنگرزجديدكتر 
        ليال شكري زاده آراني

  اعظم حاج محمد حسيني
08/09/1390  

9059  
  

-multiplexبه روش  Vanبررسي فراواني ژن هاي 
PCR  در انتروكك هاي جدا شده از سواب ركتال

بيمارستان شهيد  ICUبيماران بستري در بخش 
  1390-91ن سال بهشتي كاشا

  

         رضوان منيريدكتر 
     سيده مرضيه جباري شياده

       احمد خورشيدي دكتر 
         محمدعلي صبادكتر  

  سيدغالمعباس موسويمهندس 
  

08/09/1390  
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9060  
  

بررسي سروتايپ ها و الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي 
جدا شده از زنان باردار  Bهاي گروه استرپتوكوك 

مراجعه كننده به زايشگاه شبيه خواني كاشان در سال 
91-1390  

         محمود صفاريدكتر 
             مريم ياسيني

احمد خورشيدي دكتر 
          رضوان منيريدكتر
        منصوره صميميدكتر 
  سيدغالمعباس موسويمهندس 

08/09/1390  

9061  
  

بر تهوع و استفراغ ، درد  Le7و  P6تاثير فشار بر نقاط 
و عالئم حياتي پس از آپاندكتومي در بيماران مراجعه 

  1390كننده به بيمارستان الزهراي اصفهان در سال 

 باقريومحسن اديب حاج دكتر 
  08/09/1390  محمود عطري

9062  
  

سيب فشاري اثر پروژسترون در درد نوروپاتيك ناشي از آ
  مزمن عصب سياتيك در موش صحرايي

        حميدرضا بنفشهدكتر 
  08/09/1390  اعظم مصداقي نيا

9063  
  

بررسي تاثير آنتي بيوتيك پروفيالكسي بر بروز عفونت 
زخم جراحي در بيماران تحت عمل الكتيو هرنيوپالستي 

  اينگوينال با مش

اسماعيل عبدالرحيم دكتر 
 سيد سعيد شيرنگي، دكتر كاشي

           حسين غنيدكتر 
  آزاده عبدالهيو فاطمه عطوف

08/09/1390  

9064  
  

بررسي تاثير رژيم درماني حاوي عسل طبيعي ايران در 
  ريشه كني عفونت هليكوباكتر پيلوري

            عباس ارجدكتر 
 سيدمحسن رضوي زادهدكتر 

  سيدعليرضا مروجيدكتر 
08/09/1390  

9065  
  

بررسي فلزات سنگين در نمونه هاي برداشتي برنج از 
  1390فروشگاه هاي شهر كاشان در پائيز 

         داور خواه ربانيدكتر 
        روح اهللا دهقانيدكتر 
  غالمرضا مصطفائيمهندس 

22/09/1390  

9066  
  

تمام اثر پودر ساقه انگور بر بهبود زخم مدل برش 
  ضخامت در موش صحرائي

 سميه زماني فرد،  مولود راياني
   طاهره مازوچيدكتر

  اژدر حيدريدكتر  
22/09/1390  

9067  
  

بررسي و مقايسه عوارض ناشي از كاتتريزاسيون مجراي 
  ادرار با سوند فولي و نالتون در مدل حيواني 

       مهرداد حسين پوردكتر 
          حسن احترامدكتر 

  محمد حسن پورفخاراندكتر 
29/09/1390  

9068  
  

بررسي ميزان كلونيزاسيون و شناسايي همزمان 
 A,B,C,W,135,Y,Xگروههاي سرولوژيكي 

نايسريا مننژيتيديس با استفاده از روش مولتي پلكس 
PCR  در نازوفارنكس دانش آموزان مدارس كاشان

1390  

       احمد خورشيدي دكتر 
            ي ولي پورمهد
         احمد پيروزمنددكتر 

  حسين اكبريمهندس 

29/09/1390  

9069  
  

بررسي وضعيت شكستگي هاي شغلي اندام هاي فوقاني 
تا  1383و تحتاني در تروماي شغلي شهر كاشان از سال 

  1388سال 

       حميد رضا صابريدكتر 
       غالمرضا خسرويدكتر 
       اسماعيل فخارياندكتر 
       محمدرضا فاضل دكتر 
       مهدي محمدزادهدكتر  

  دكتر آسيايي

29/09/1390  
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9070  
  

بررسي اپيدميولوژي تروماي دوچرخه سواران شهر 
  1389تا سال  1383كاشان از سال 

       مهرداد حسين پوردكتر 
       حميد رضا صابريدكتر 
         مهدي محمدزادهدكتر 

  رحمانزاده ريحانه

29/09/1390  

9071  
  

بررسي وضعيت تروماي ستون فقرات و برآورد هزينه 
تا  1383بستري و درمان در شهر كاشان در سالهلي 

1388  

       اسماعيل فخارياندكتر 
       ضا صابريحميد ردكتر 
      سيدعليرضا مروجيدكتر 

ل        محمدرضا فاضدكتر 
        مهدي محمدزادهدكتر 

  محسن رجالي

29/09/1390  

9072  
  

بررسي همه گير شناسي سوانح در شهرستان كاشان 
  1388تا  1382طي سالهاي 

  محمدرضا فاضلدكتر 
       اسماعيل فخارياندكتر  

               پورپونه. خ
  مهدي محمدزادهدكتر 

29/09/1390  

9073  
  

 15تا  1در كودكان  Aبررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت 
ساله مراجعه كننده به درمانگاه اطفال بيمارستان شهيد 

  1390بهشتي كاشان طي سال 

          بابك سلطانيدكتر 
     انيعباس تقوي اردكدكتر 

              سميه نامجو
  مهدي آقامحمدي

29/09/1390  

  
آيا مي دانيد از طريق لينك مديريت دانش در وب سايت معاونت پژوهشي 

وهشي اعم از فايل كارگاههاي برگزار مي توانيد به جديدترين بسته هاي پژ
  .شده و ديگر فايلهاي علمي مفيد دست پيدا كنيد

www.research.kaums.ac.ir 
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  5/7/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  712از مصوبات   18بند 

بر موظف کردن اعضای هيات شورای دانشگاه مبنی  ٢٧/٥/٩٠مصوبه  ١٦در خصوص بند  ٢٨/٦/١٣٩٠پ مورخ /١٤٠٤/١/٢٩نامه شماره 

علمی دانشگاه به ارائه حداقل یک پروپوزال طرح تحقيقاتی در سال مطرح و مقرر شد متن این نامه به صورت یک پيشنهاد به اعضای 

  .هيات علمی اعالم گردد و جهت تصویب نهایی به شورای دانشگاه ارسال گردد
  

  5/7/90مورخ جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه  712از مصوبات  20بند 

شورای دانشگاه مبنی بر پيشنهادمعاونت  ٢٧/٥/٩٠مصوبه مورخ   ١٥در خصوص بند ٢٨/٦/١٣٩٠پ مورخ /١٤٠٥/١/٢٩نامه شماره 

و  ٩٠کارشناسی ارشد ورودی (پژوهشی مطرح و بعد از کارشناسی مصوب گردید فارغ التحصيلی دانشجویان تحصيالت تکميلی 

  .باشد )ISI  ،Pubmed(یا پذیرش یک مقاله سطح یک  منوط به چاپ) ٨٩دستياران ورودی 
  

  12/7/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  713از مصوبات  28بند

دستورالعمل شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت و مشاهده گری خارج کشور و داخل کشور و همچنين هزینه ثبت نام کارگاههای 

  .آموزشی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت
  

  19/7/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ   714از مصوبات    15بند 

معاونت محترم تحقيقات و فناوری آقای دکتر مصطفی قانعی در خصوص تقدیر از                 ٦/٧/١٣٩٠مورخ  ٧٠٠/د/٢٢٣١نامه شماره 

  .اه جهت فعاليت پژوهشی به اعضای شورا اطالع رسانی گردیددرصد بودجه دانشگ ٢آقای دکتر محمد حسين اعرابی به دليل اختصاص 

  

  19/7/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  714از مصوبات  19بند 

از سيزدهمين مصوبه شورای ارتباط با صنعت دانشگاه در خصوص ایجاد شرکت دانش بنيان دولتی فيض تحت نظر دانشگاه علوم  ١بند 

  .یب قرار گرفت و مقرر گردید جهت تصویب نهایی به هيات رئيسه دانشگاه ارسال گرددپزشکی کاشان مطرح و مورد تصو

  

  26/7/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  715از مصوبات  22بند 

  .مقرر گردید منبعد در قرارداد طرحهای تحقيقاتی ارسالی از کميته تحقيقات دانشجویی نام دانشجو ذکر گردد
  

  3/8/90جلسه شوراي پژوهشي  دانشگاه مورخ  716از مصوبات  18بند 

نفر از نویسندگان  ٣سرپرست کميته تحقيقات دانشجویی مطرح گردید و و با اعزام تا ٢٥/٠٧/١٣٩٠پ مورخ /٢٠٥١/٠١/٠٥/٢٩نامه شماره 

قاتی مورد تایيد سرپرست دانشجو با وابستگی کميته تحقيقات دانشجویی به ازای هر مقاله برگرفته از طرح، پایان نامه و یا کار تحقي

  .کميته تحقيقات دانشجویی و شورای پژوهشی موافقت گردید

ی  و ورای  وبات  ن  وم ر   ٩٠   ما 
 حسين ارباب
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  3/8/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  716از مصوبات   19بند 
در خصوص تغيير فرم ارزیابی پروپوزال مطرح و مقرر  ٢٣/٠٧/١٣٩٠صورتجلسه شورای پژوهشی کميته تحقيقات دانشجویی مورخ  ٩بند 

  .بند اخالق در پژوهش اضافه شده و جهت بررسی و اعالم نظر به مراکز تحقيقاتی ارسال گرددگردید 
  

  3/8/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  716از مصوبات  23بند 

به اعضای شورای پژوهشی اطالع رسانی شد و مقرر گردید به دانشکده ها ،مراکز  ٣٠/٠٧/١٣٩٠مورخ  ٧.٣/د/٢٥٧٠نامه شماره 

  .قاتی و معاونت ها ارسال گرددتحقي
  

   17/8/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  717از مصوبات  13بند 

آقای دکتر مصطفی قانعی معاون تحقيقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص سياستهای  ٩/٨/١٣٩٠مورخ  ٧٠٠/ د/٢٧٤٣نامه شماره 

  .شگاه در جشنواره رازی به اطالع اعضای شورا رسانده شدتشویقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پژوهشگران برتر دان
  

  17/8/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  717از مصوبات  16بند 

آقای دکتر علی اکبری ساری دبير کميسيون نشریات علوم پزشکی کشور در خصوص اولين  ٢/٨/١٣٩٠مورخ  ٧٠٤/د/٢٦٣٩نامه شماره 

  .ور به اطالع اعضای محترم شورا رسانده شد و مقرر گردید که به دانشکده ها اطالع رسانی گرددکنگره بين المللی اخالق نشر در کش
  

  17/8/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  717از مصوبات  22بند 

ی پژوهشی مقر گردید که منبعد طرحهای تحقيقاتی که مدت زمان تصویب آنها از مرحله ورود طرح به شورای مربوطه تا ارسال به شورا

  .ماه طور می کشد دالیل تاخير ذکر گردد و سپس جهت تصویب به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال گردد ٦دانشگاه بيش از 
  

  17/8/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  717از مصوبات  23بند 

ت و مقرر گردید در مورد جزئيات و موارد صورتجلسه مربوط به شرایط جذب پژهشگر غير هيات علمی مطرح و کليات مورد تصویب قرار گرف

  .آن در جلسه بعدی بحث و تبادل نظر شود
  

  1/9/90جلسه شوراي پوهشي دانشگاه مورخ  718از مصوبات  10بند 

مدیر محترم اجرایی مجله فيض در خصوص تغيير مجله فيض از فصلنامه به دو ماهنامه در  ٢٦/٨/١٣٩٠پ مورخ /١٦٠/٣/١/٢٩نامه شماره 

مقرر گردید جهت تصویب نهایی . فراهم شدن نيروی انسانی مورد نياز و تجهيرات الزم الکترونيکی مطرح و مورد موافقت قرار گرفتصورت 

  .به هيات رئيسه دانشگاه ارسال گردد
  

  1/9/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  718از مصوبات  11بند 

محترم کميته تحقيقات دانشجویی در خصوص صدور مجوز بازدید از مراکز مسئول  ٢٦/٨/١٣٩٠پ مورخ /٢٤٣٣/١/٥/٢٩نامه شماره 

  .تحقيقاتی همزمان با نشست کميته های تحقيقات دانشجویی کشور در دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت
  

  



  شي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيمجله خبري، آموزشي معاونت پژوهپژوهش                  

 )مقام معظم رهبري مد ظله (علم و تحقيق كليد قطعي پيشرفت كشور است 

  http://research.kaums.ac.irسايت مجله ، نشاني وب1390 پاييز )13پياپي( 3 شماره، دهمسال 
 

١٦

  1/9/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  718از مصوبات  23بند 

اند بعد از تائيد ناظر و تدوین گزارش پایانی به فرمت حقيقاتی که به صورت پایان نامه دفاع شدهمقررگردید منبعد تسویه حساب طرحهای ت

  .  طرحهای تحقيقاتی بدون نياز به دفاع گزارش پایانی و فقط با چاپ مقاله صورت گيرد
  1/9/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  718از مصوبات  26بند 

  :ات علمی به شرح ذیل مطرح و مصوب گردیدآئين نامه جذب پژوهشگر غير هي

  . اعضای هيئت علمی دانشگاه مجاز به جذب پژوهشگر غير هيئت علمی از خارج از دانشگاه بعنوان همکار طرح تحقيقاتی می باشند •

ی معتبر پژوهشگر غير هيئت علمی، فردی متخصص درزمينه عنوان پژوهش دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد از یکی از دانشگاهها

  .داخل و یا خارج کشور که حداقل دارای یک مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمی پژوهشی می باشد
  

  : شرایط پذیرش پژوهشگر غير هيئت علمی •

  .ارسال موافقت قطعی مجری اول یا مدیر اجرایی طرح مبنی بر جذب فرد مورد نظر بهمراه عنوان پژوهش -١

  .جهت تائيد صالحيت انجام پروژه توسط معاونت پژوهشی و گزینش دانشگاه CVراه درخواست کتبی پژوهشگر به هم -٢

  .حقوق پژوهشگر براساس ساعات فعاليت و مدرک نامبرده در طرح تحقيقاتی در ردیف هزینه های پرسنلی پيش بينی خواهد شد •

طبق قرارداد جهت  ٤٠%و  ٣٠%و  ٣٠%کل هزینه های پرسنلی پيش بينی شده بعنوان هزینه های پرسنلی طی سه قسط  •

  .مدیریت هزینه کرد دراختيار مجری اول طرح قرار خواهد گرفت

  .درمورد تعيين ساعات فعاليت فرد و مبلغ آن در شورای پژوهشی تصميم گيری خواهد شد •

  .جهت پژوهشگران بيمه مسئوليت بی نام پرداخت گردد •

  .نگی الزم بعمل آیدورود و خروج پژوهشگران با حراست و نگهبانی دانشگاه هماه
  

  22/9/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  720از مصوبات  18بند 

   تائيدیه گروه مبنی بر آشنایی فرد شرکت کننده در همایش به زبان همایش علمی
  

  22/9/90جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  721از مصوبات  3بند 

بهداشتی درمانی استان سرپرست محترم مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ١٧/٨/١٣٩٠مورخ  ٦٧١٢٦/٤٣نامه شماره 

 ٩١اردبيل در خصوص همکاری دانشگاه در برگزاری دومين کنگره بين المللی و سيزدهمين کنگره ملی ميکروب شناسی در تيرماه سال 

مقرر گردید دانشگاه ) داوری مقاالت، ارائه سخنرانی( مطرح و با توجه به اعالم  آمادگی گروه ميکروب شناسی جهت همکاریهای علمی

همچنين جهت تصویب نهایی به هيات رئيسه . در این کنفرانس مشارکت مالی داشته باشد)  پنجاه ميليون ریال(٥٠٠٠٠٠٠٠ميزان  به

  .دانشگاه ارسال گردد
  
  
 
  
  
  
  
  
  

مقرر گردید منبعد مدارک ذیل بهمراه سایر مدارک جهت شرکت اعضای محترم هيات علمی دانشگاه در همایشهای خارجی جهت تصویب نهایی به 

  :شورای پژوهش دانشگاه ارسال گردد

 می و متودولوژی از طرف گروه مربوطه تائيدیه مقاله از نظر عل - ١
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 ع رساني شركت مستمر در كميته راهبردي معاونت و ارائه برنامه استراتژيك كتابخانه مركزي در قالب اهداف نظام جامع اطال -
  ITجمع آوري و ارسال آمار مربوط به كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه به مديريت  -
 هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب توسط انتشارات آنا طب در مهرماه  -
 در طول هفته و در روزهاي تعطيل  24هماهنگي و برنامه ريزي جهت راه اندازي مجدد سالن مطالعه برادران تا ساعت  -
 جهت اعضاي هيات علمي و كارشناسانارائه برنامه كارگاه آموزش منابع ديجيتال پزشكي به دفتر امور كارگاهها  -
 ارائه پيشنهادات جهت اجرا در هفته كتاب و كتابخواني به كتابخانه هاي عمومي كاشان  -
 اشت، درمان و آموزش پزشكي پيگيري جهت خريد و عقد قرار داد اشتراك منابع الكترونيك التين از طريق وزارت بهد -
اطالع رساني ، هماهنگي و پيگيري جهت جذب بودجه و اعزام كتابداران دانشگاه جهت بازديد و خريد از چهارمين نمايشگاه كتب  -

 دانشگاهي در آبانماه 
 اطالع رساني ،هماهنگي و پيگيري جهت بازديد و خريد از نمايشگاه كتب التين تخصصي پزشكي  -
 تراك دريافت و پرداخت هزينه نشريات كتابخانه مركزي و معاونت پژوهشي بصورت ماهيانه پيگيري جهت اش -
 پيگيري جهت برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح توانمندي كتابداران دانشگاه  -
 پيگيري و ارائه مجدد طرح ساخت كتابخانه مركزي با توجه به در پيش بودن دوره چهارم سفرهاي رياست جمهوري  -
 پيگيري جهت دسترسي اعضاء دانشگاه به منابع الكترونيك در خارج از دانشگاه با همكاري مديريت فناوري اطالعات  -
 پيگيري مجدد جهت جلوگيري از ورود افراد متفرقه تحت عنوان استفاده از كتابخانه مركزي به دانشگاه  -
جه كلي تخصيصي به كتابخانه مركزي به مديريت ارسال گزارش بودجه تخصيصي به كتابخانه هاي دانشگاه از محل بود -

 بودجه دانشگاه 
 ارائه ليست كاردانشجويي مورد تائيد به معاونت دانشجويي جهت انجام كار در كتابخانه مركزي  -
  براي كليه واحدها 1389، 1387،1388ارائه آمار مقايسه اي خريد منابع در سالهاي  -
 به كليه واحدها و گروههاي آموزشي  1390ارسال ليست كتب خريداري شده در سال  -
 از طريق سامانه  پژوهشيمربوط به معاونت  هاي همكاري در جهت ارسال پيام كوتاه -
 همكاري با كميسيون پزشكي دانشگاه  -
 پيگيري جهت تقدير از خانواده مرحوم استاد بهاري زاده و انتشارات مرسل در هفته پژوهش  -
 و واحدهاي تابعهرسال به بخش امانت ا زعنوان كتب قبل ا 476فني كنترل  -

 
  

د  ش 

ی   خا  تا د  زم   ١٣٩٠پا
 علي شعباني
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 جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه مركزي  250جلد كتاب التين و  44سفارش خريد و ثبت  -

 جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه هاي تابعه  743سفارش و خريد  -

 جلد كتاب التين جهت كتابخانه هاي تابعه  54سفارش و خريد  -

 اهدائي جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه جلد كتاب  118ثبت و توزيع  -

 تكميل و آماده سازي اسناد مربوط به كميته خريد كتاب  -

 اطالع رساني ، نظرخواهي و تهيه ليست كتب مورد نياز گروههاي آموزشي و دانشكده ها جهت خريد از نمايشگاههاي كتاب -

 نسخه سي دي التين 55نسخه سي دي فارسي و  51امانت و بازگشت  -

  
  
  
 
  
 

 عنوان كتاب التين  39اب فارسي و عنوان كت  128فهرست نويسي بنيادي  -
 عنوان كتاب تكراري  98بازيابي و اصالح اطالعات  -
 عنوان طرح تحقيقاتي  10عنوان پايان نامه و  33ثبت ،نمايه سازي و ورود اطالعات -
 عنوان سي دي آموزشي  42ثبت، فهرستنويسي و ورود اطالعات  -
  برگه دان دركتب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  شلفهاي تفايل كار  -
   جلد   8581جلد و بازگشت كتب فارسي  8873امانت كتب فارسي  -
 جلد  528جلد و بازگشت كتب التين 522امانت كتب التين -
 جلد  300امانت داخل سالن  -
 سازماندهي قفسه هاي كتب در بخش مخزن  -
  نفر  96اء اعضتسويه حساب  -

  
  
  
  
  
  

تاب و اما فارشات    :CDش  و 

تاب و   ی  و ی CDش  قا ھای  ما سازی پایان   و   :و 
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   تابعهواحدهاي كتابخانه مركزي و عنوان  كتاب  167ورود اطالعات  -
 عنوان كتاب تكراري  98تصحيح اطالعات و پرينت كارت  -
 نفر از اعضاء  399تصحيح اطالعات و پرينت كارت  -
 جلد 601آماده سازي كتب كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  -
 مورد  43ورود متن چكيده طرح ها و پايان نامه ها  -
 جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  CDعنوان  36آماده سازي  -
 و كميته خريد كتب  يپ نامه هاي اداري در نرم افزار گام تا -

  
  
  
 
  
  

 نفر  447پذيرش و ورود اطالعات و اسكن عكس اعضاء جديد  -

 نفر ساعت  10000هماهنگي جهت استفاده مراجعان بيش از  -

 رد مو 450حذف عضويت هاي قبلي  -

 همكاري با مجله حيات دانشگاه جهت معرفي منابع علمي  -

 پاسخگويي به سواالت نرم افزاري مراجعان  -

 پيگيري جهت رفع عيوب سخت افزاري دستگاههاي بخش  -

 راهنماي مراجعان جهت استفاده از منابع علمي الكترونيك  -

  
  
 

 مورد  500امانت مجالت بيش از  -

 مورد  510بازگشت مجالت بيش از  -

 عنوان مجله جديد  350رود اطالعات و -

 مورد  170سرويس دهي طرحها و پايان نامه ها  -

 عنوان روزنامه  13سرويس دهي روزانه  -

 سازماندهي و وجين آرشيو نشريات  -

  

طالعات و آماده سازیش ورود ا

گاه  اطالع ش  و پا ذ ساتش   ن ع و اس

ریات ش 



  شي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانيمجله خبري، آموزشي معاونت پژوهپژوهش                  

 )مقام معظم رهبري مد ظله (علم و تحقيق كليد قطعي پيشرفت كشور است 

  http://research.kaums.ac.irسايت مجله ، نشاني وب1390 پاييز )13پياپي( 3 شماره، دهمسال 
 

٢٠

 
  
  

  
 

  عنوان مقاله نويسندگان نام مجله سال انتشار و شماره
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  ، 3شماره
 1390پاييز 

 
  

 فصلنامه علمي
 پژوهشي فيض

  ، منصوره صميميطبسي زهره
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 فصلنامه علمي
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 سيدغالمعباس موسوي و
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  دوره پانزدهم، 
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 فصلنامه علمي
 پژوهشي فيض

   باقرياديب حاج  محسن
عزيزي  اسماعيل و انصاري اكرم

 مراقبت از دهان در بيماران بستري در بخش مراقبت
  7  مروري بر شواهد تحقيقاتي: هاي ويژه

ی   و ول  قاالت  زت  ٩٠ پا
 زهره آذرباد و محمدرضا رامشك
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F. Foroozanfard, 
M. Mahdian, 
Gh. Mousavi, 

M. Pejmanmanesh, 
A. Soleimani 

Use of letrozole versus clomiphene 
citrate combined with gonadotropins in 

patients with clomiphene resistant 
polycystic ovarian syndrome: A 

comparative study 
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Vol. 27 No. 5 
2011 

Pak J Med 
Sci  

  
SA. Masoud  

  
  

The effect of Statins on outcome 
ofCerebral Ischemic Stroke 

39  

  1390، پاييز9دوره 
فصلنامه علمي 
پژوهشي علوم 
  پزشكي جهرم

)پزشكي ويژه نامه آموزش(

 نعيل فخاريااسما ،زهرا تقربي
فخرالسادات ميرحسيني 
  سيداصغر رسولي نژاد

 حسين عاملي ،حسين اكبري

عوامل موثر بر نتايج امتحان جامع علوم پايه در دانش 
آموختگان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان 40  

Vol 16, No 4 
2011 

Iranian 
Journal of 
Nursing 

and 
Midwifery 
Research 

Z. Moshtagh Eshgh, 
Z. Rahemi, 

H. Alavi Majd, 
S. Khadije 

Hoviattalab, 
F. Yaghamaei 

Effects of walking on quality of life of 
mastectomy patients at selected hospitals 

of Tehran  
41  

Vol 49, No 12, 
2011 

Acta 
Medica 
Iranica, 

  
M. Nejati, V. Nejati, 

and MR. Mohammadi
 

Selective Attention and Drug Related 
Attention Bias in Methadone 

Maintenance Patients 
42  

Vol 13, No 12, 
2011 

Iran Red 
Crescent 

Med J 

R Alizadeh, 
H Hooshyar, 

M Bandehpor, 
M Arbabi, F Kazemi, 
A Talari, B Kazemi 

Detection of Drug Resistance Gene in 
Cutaneous Leishmaniasis by PCR in 

Some Endemic Areas of Iran 
43  

2011; Vol 16, 
No 12 

J Res Med 
Sci 

MR.Malekahmadi, 
B.Moazen, 

A.Khoshdel, 
F.Rahimzadeh, 

M.Moghani 

Iranian research output in pediatrics: 
1975-2007 

44 

1390 ، 2، شماره8دوره 
مجله مديريت 
 اطالعات سالمت

 

  فاطمه روزبهاني
  اس شيخ طاهريعب

  پور مهرداد فرزندي
 زهره مبارك ،فاطمه رنگرزجدي

ارزيابي عملكرد مربيان كارآموزي از نظر 
دانشجويان مدارك پزشكي در دانشگاه علوم 

 پزشكي كاشان
 

45 

Vol 4, 
No 4, 2011  

Jundishapur 
Journal of 

Microbiology

A. Khorshidi,  
M. Rohani, 
R. Moniri  

The prevalence and molecular 
characterization of extended-spectrum β-

lactamases-producing Klebsiella 
pneumoniae isolates recovered from 

Kashan hospital university, Iran  

46  

Vol 55, Oct 2011 Ann Adv 
Automot Med

SA Motevalian, 
M Asadi-Lari Validation of a Persian Version of 

Motorcycle Rider 
Behavior Questionnaire  

47  

Vol. 6, No 31, 2011
Scientific 

Research and 
Essays 

Khorshidi A, Motallebi M, 
Rohani Mehdi and 

Piroozmand A. 
Characterization of virulence genes in 
typical and atypical enteropathogenic 

Escherichia coli 
48  
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 نوع مقاله
ايندكس 
 مجله

 عنوان مقاله نويسندگان نام مجله

رديف
  

  
Original 
Articles PUBMED

Pakistan Journal 
of Biological 

Sciences, 2011 
14 (18) 

Z. Asemi, Sh. Jazayeri, 
M. Najafi, M. Samimi, 
 V. Mofid, F. Shidfar,  
A. Rahim Foroushani, 

ME. Shahaboddin 

Effects of Daily 
Consumption of Probiotic 
Yoghurt on Inflammatory 

Factors in Pregnant Women: 
A Randomized Controlled 

Trial 

1 

Original 
Articles 

ISI 

pubmed 

Rheumatol Int. 
2011 Apr 3.  

 [Epub ahead of print] 

Zamani B, Jamali R, 
Jamali A. 

Serum adenosine deaminase 
may predict disease activity in 

rheumatoid arthritis 

2 

Original 
Articles ProQuest 

Journal of 
Environmental 
Protection 2011  

R. Dehghani,  
SG. Moosavi, H. Esalmi, 
M. Mohammadi, Z. Jalali, 

N. Zamini 

Surveying of Pesticides 
Commonly on the Markets of 

Iran in 2009 

3 

  
Original 
Articles 

ISI 

IF:0.528 

Afr J Microbiol 
Res 5(20), 2011 

Motallebi M, Piroozmand 
A, Rohani M, Akbari H 

and Khorshidi A. 

Multiple drug resistance of 
enteropathogenic Escherichia 

coli isolated from children with 
diarrhea in Kashan, Iran 

4 

  
Original 
Articles 

ISI 

 

Amer-Eurasian 
Journal of 

Agricultural & 
Environmental 

Sci: 11(3), 2011 

M. B. Miranzadeh,  
M. Ehsanifar,  

L.Iranshahi 

Evaluation of Bacterial Quality 
and Trace Elements 

Concentrations in 25 Brands of 
Iranian Bottled Drinking Water 

5 

  
Original 
Articles 

ISI 

IF:0.879 

Journal of 
Medicinal 

Plants Research, 
4(14), 2011 

M. Pouramir,  
M. E. Shahaboddin,  
A.A. Moghadamnia,  

K. Parastouei 

To study the effects of 
Securigera securidaca (L.) seed 

against alloxan-induced 
hyperglycemia 

6 

  
Original 
Articles 

ISI 
IF:0.445  

 

Scientific 
Research and 
Essays. 6(26) 

2011 

 
S. M. Mirhashemi,  

  M. H. Aarabi 
 

To determine the possible roles 
of two essential trace elements 
and ascorbic acid concerning 

amyloidal beta-sheet formation 
in diabetes mellitus 

7 

  
Original 
Articles 

ISI 
IF:0.445  

 

Scientific 
Research and 
Essays. 6(25), 

2011 

K. Parastouei, M.E. 
Shahaboddin, M. 
Motallebi, S. M. 

Mirhashemi, A. M. 
 Faraji, F. Seyyedi  

glayemic index of iranian rice 

8 

  
Original 
Articles ISI 

IF:0.148  
 

Iranian Journal 
of Pediatrics; 
2011,21(3) 

MT Arzanian, 
 B. Soltani, 

A.Fahimzad, F. Shiva,     
AR. Shamshiri,  

A. Karimi 
 

Association of serum Soluble 
Triggering Receptor Expressed 

on Myeloid Cells Levels in 
Malignancy Febrile Neutropenic 

Patients with Bacteremia and 
Fungemia 

9 

ی  یات ع ضای  ط ا و ی  ی و خار ی زبان داخ گ جالت ا ده   قاالت چاپ    ٩٠  زپا ت 
 زهره آذرباد و محمدرضا رامشك
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Case 
report  Index 

Copernicus

Iranian Journal 
of Child 

Neurology 
2011;5(3) 

Soltani B, karimi A, 
fahimzad A, talebian M The relationship between 

osteogenesis imperfecta and 
soinal muscular atrophy 

10 

Original 
Articles pubmed 

Medical Journal 
of Malaysia, 
2011,66(3) 

Z Mosayebi, 
 A H Movahedian, 

 G A Mousavi 

Drowning in Children in Iran: 
Outcomes and Prognostic 

Factors 

11 

 
Original 
Articles 

Pubmed 
ISI 

IF:2.364  
 

  BMC Public 
Health, Vol 11, 
No 761, 2011 

N M. Alavi, L. Alami,  
S. Taefi and Gh. A. 
Shojae Gharabagh 

Factor analysis of self-treatment 
in diabetes mellitus: a cross-

sectional study 

12 

 
Original 
Articles ISI 

IF:0.36 

Iranian Red 
Crescent 
Medical 

Journalc 2011; 
13 (11) 

 
M Abedzadeh 

Kalarhoudi, M Taebi,  
Z Sadat, F Saberi 

Assessment of Quality of Life in 
Menopausal Periods:A 

Population Study in Kashan, 
Iran 

13 

 
Original 
Articles 

Pubmed 
 

Pakistan journal 
of biological 

science. Vol 14, 
No 11, 2011 

 
S. mirhashemi, 

 MH Arabi 

to study variouse concentrations 
of magnesium and aluminium 

on amylin hormone 
conformation 

14 

 
Original 
Articles 

Pubmed 
 

pakistan journal 
of biological 

sciences 14(20) 
2011 

S.M. Mirhashemi, 
 A A. Moshtaghie,  

M H. Aarabi 

comparative in vitro study of the 
intestinal absorption of titanium 

and iron in rats 

  
15 

 
Original 
Articles 

ISI 
IF:3.153   

Pub med 
 

BMC Cancer. 
2011 Jul 13;11 

 
Taherian A, Li X, Liu Y 

Haas TA 

Differences in integrin 
expression and signaling within 

human breast cancer cells 

  
16 

 
Original 
Articles 

ISI 
IF:0.205   
Pubmed 

 

International 
Journal of 
Rheumatic 
Diseases 

2011,14(4) 

k. Esalatmanesh,          
A. jamshidi, F. Shahram, 

   F. davatchi,  
SA. masoud,  

Z. soleimani, M. salesi,  
I. Gaffarpasand 

Study of the correlation of 
serum selenium level with 

Behcet’s disease 

  
  
17 

 
Original 
Articles 

ISI 
IF:0.697   
Pubmed 

 

saudi med 
journal, 2011;  

32 (12) 

Asemi Z, Jazayeri S, 
Najafi M, Samimi M, 
Tabasi Z, Shidfar F, 

Rahimi-Foroushani A, 
Mofid V. 

Plasma total antioxidant 
capacity and its related factors 

in Iranian pregnant women 

  
  
18 

 
Original 
Articles ISI 

IF:0.528  
 

African Journal 
of Microbiology 
Research, 2011, 

5 (20) 

 
Z. Tavajjohi,  
R. Moniri ,  

A. Khorshidi 

Detection and characterization 
of multidrug resistance and 
extended-spectrum-beta-

lactamase-producing (ESBLS) 
Pseudomonas aeruginosa 

isolates in teaching hospital 

  
  
19 

Brief 
Commun
ication 

ISI 
IF:0.166  

 

Pak J Med Sci. 
2011, Vol. 27, 

No. 5  

M. Behrashi,             
  M. Mahdian,  

A. Aliasgharzadeh 

Effects of zinc supplementation 
on glycemic control and 

complications of gestational 
diabetes 
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Original 
Articles ISI 

IF:0.166  
 

Pak J Med Sci 
2011, Vol. 27 

No. 5 

  
F. Foroozanfard, 

M. Mahdian, 
Gh. Mousavi, 

M. Pejmanmanesh, 
A. Soleimani 

Use of letrozole versus 
clomiphene citrate combined 

with gonadotropins in patients 
with clomiphene resistant 

polycystic ovarian syndrome: A 
comparative study 

 
 
21 

Original 
Articles ISI 

IF:0.166 

Pak J Med Sci 
2011, Vol. 27 

No. 5  

 
SA. masoud The effect of Statins on outcome 

of Cerebral Ischemic Stroke 

22 

 
Original 
Articles Copernicus 

 

Iranian Journal 
of Nursing and 

Midwifery 
Research Vol 

16, No 4 (2011) 

Z. Moshtagh Eshgh,  
Z. Rahemi, H. Alavi 

Majd, S. Khadije 
Hoviattalab,  
F. Yaghamaei 

Effects of walking on quality of 
life of mastectomy patients at 
selected hospitals of Tehran 

 
23 

 
Original 
Articles PUBMED

Acta Medica 
Iranica, 2011; 

49(12) 

 
M. Nejati, V. Nejati,  

MR. Mohammadi  
  

 

Selective Attention and Drug 
Related Attention Bias in 
Methadone Maintenance 

Patients 

 
24 

 
Original  
Articles ISI 

IF:0.36 

Iran Red 
Crescent Med 
2011; 13(12) 

R Alizadeh, 
 H Hooshyar,  
M Bandehpor,  

M Arbabi, F Kazemi,  
A Talari, B Kazemi 

Detection of Drug Resistance 
Gene in Cutaneous 

Leishmaniasis by PCR in Some 
Endemic Areas of Iran 

 
25 

 
Original 
Articles ISI 

IF:0.28 

J Res Med Sci , 
December 2011; 
Vol 16, No 12 

MR.Malekahmadi, 
 B.Moazen,  
A.Khoshdel, 

F.Rahimzadeh,  
M.Moghani 

Iranian research output in 
pediatrics: 1975-2007 

 
26 

 
Original 
Articles 

SCOPUS 

Jundishapur 
Journal of 

Microbiology 
2011,4(4) 

 
A. Khorshidi, 
 M. Rohani, 
 R. Moniri 

The prevalence and molecular 
characterization of extended-

spectrum β-lactamases-
producing Klebsiella 

pneumoniae isolates recovered 
from Kashan hospital university, 

Iran 

 
27 

 
Original 
Articles PUBMED

annals of 
advances in 
automotive 

medicine, vol 
55, Oct 2011 

 
SA Motevalian, 
 M Asadi-Lari 

Validation of a Persian Version 
of Motorcycle Rider Behavior 
Questionnaire 

  
28 

Original 
Articles ISI 

IF:0.445   
 

Scientific 
Research and 
Essays Vol. 
6(31), 2011 

Khorshidi A,  
Motallebi M, 

 Rohani Mehdi, 
Piroozmand A. 

Characterization of virulence 
genes in typical and atypical 
enteropathogenic Escherichia 
coli 

29 
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رديف
  

  ايندكس مجله  نام مجله  نويسندگان  عنوان مقاله

1  

واژينال بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي 
اختالالت آندومتر در خانم هاي  در تشخيص

منوپوز مبتال به خونريزي غيرطبيعي  پره
  رحمي

  طبسيزهره
 صميمي منصوره

 فخرالسادات ميرحسيني
  عطوف فاطمه
  سهيل پرستو

فيض، دوره پانزدهم، 
، پاييز 3شماره 

1390  
Cinahal 

2  
روانسنجي نسخه شاه مقياس بارتل تجديد 

در سالمندان مقيم خانه سالمندان  نظر شده
  گالبچي كاشان

 خديجه ،تقربي زهرا
  سوكي زهرا و شريفي

 
فيض، دوره پانزدهم، 

، پاييز 3شماره 
1390 

Cinahal 

3  
بررسي فراواني عوارض عضالني اسكلتي در 

به ديابت مراجعه كننده به مركز  مبتاليان
  1388ديابت كاشان طي سال 

 زمانيبتول
 سيدمحمد متيني

  جمالي رايكا
  تقدسي محسن

 
فيض، دوره پانزدهم، 

، پاييز 3شماره 
1390 

Cinahal 

4  

بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان و 
برخي عوامل رواني اجتماعي در  رابطه آن با
كننده به مراكز بهداشتي درماني زنان مراجعه

  1386 در پاييز سال شهر كاشان

 سيدغالمعباس موسوي
 صباحي بيدگلي محمد
 كوشا زهرا ،اميدي عبداهللا
  گرجي زهرا ،قوامي مهين

 طهماسبي سارا
 زادهاطهري محمود

  سيدمجتبي بني طباء

  
  
 

فيض، دوره پانزدهم، 
، پاييز 3شماره 

1390 

Cinahal 

5  
بررسي اپيدميولوژيكي بيماري سالك در 

آران و بيدگل طي شش ماهه اول  هرستانش
  1388سال 

 رمضانييداله
 سيدغالمعباس موسوي

 بهرامي عباس
 فريدوني محسن

 پارسا نسرين
 كاظمي بهرام

  
فيض، دوره پانزدهم، 

، پاييز 3شماره 
1390 Cinahal 

6  
بررسي ميزان جوش شيرين و نمك در نان 

ي مهردشت نجف آباد در سال ها نانوايي
1388  

 مفردرضائي محمدرضا
 رنگرز جدي فاطمه

 سيدغالمعباس موسوي

 
فيض، دوره پانزدهم، 

، پاييز 3شماره 
1390 

Cinahal 

ر ی زبان  ر قاالت  ن  زده  ناو    ٩٠  پا
 زهره آذرباد و محمدرضا رامشك
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بخش  مراقبت از دهان در بيماران بستري در  7
  مروري بر شواهد تحقيقاتي: ويژه هايمراقبت

، اديب حاج باقري محسن
  و انصاري اكرم

 عزيزي  اسماعيل

  
فيض، دوره پانزدهم، 

، پاييز 3شماره 
1390 

Cinahal 

هاي توليدي بررسي تركيب و ميزان زباله  8
  1388كاشان در سال  شهر

 ،محرم نژادناصر
 ،عمراني قاسمعلي

 ،اميرحسين جاويد
  ،مصطفائي غالمرضا

 اكبري حسين

  
فيض، دوره پانزدهم، 

، پاييز 3شماره 
1390 

Cinahal 

9  

 انزايبررسي اپيدميولوژيك موارد قطعي آنفلو
 A (H1N1) هاي كاشان و در شهرستان

 1388آران و بيدگل طي سال 
  

  حسن افضلي،
  محمود نعمتيان،

جواد رجبي، زهرا سليماني، 
  منصوره مومن هروي،

  علي صالحي،
  ،رحيمي. ..حبيب ا

 سعيد محبوبي

  
  

فيض، دوره پانزدهم، 
، پاييز 3شماره 

1390 
Cinahal 

10  
آموزان شبررسي وضعيت و ميزان آگاهي دان

مدارس دخترانه ابوزيدآباد كاشان از بيماري 
  1386در سال  ليشمانيوزجلدي،

، دهقاني ...اروح 
، سيدغالمعباس موسوي

  ،فرزانه عباسي
  ،صديقه نوروزي
  ،مريم فراهاني
  حسين هوشيار

دوماهنامه دانشكده 
پرستاري و مامايي 

 ،دوره نهم ،اروميه
مهر و آبان  ،4شماره 

1390  

Copernicus 

11  
ميزان فراواني و عوامل موثر بر آلودگي به 

آموزان مدارس ابتدايي سر در دانششپش
  )استان اصفهان(شهر آران و بيدگل

  عباس درودگر،
  فخرالدين صدر،
  منصور سياح،
  مسعود درودگر،

  زهره تشكر، معين درودگر

  ، فصلنامه پايش
  ،10سال 

  ، 5و  4شماه  
 1390پاييز 

Copernicus 

  موسيقي بر اضطرابتأثير   12
  ،ندا ميرباقرآجرپز

  ،مريم سادات شهشهاني
  منصور ديانتي

د، مجله بهبو
 Copernicus 1390، پاييز4شماره

13  

ميزان آگاهانه بودن و كيفيت اخذ 
نامه در بيماران بستري تحت عمل  رضايت

هاي منتخب شهر  بيمارستانجراحي در 
  اصفهان

  ،ندا ميرباقر آجرپز
  ،سعيد حيدري

  ،رنجبرنرگس 
  محمد افشار

مجله دانشگاه علوم 
ويژه ، پزشكي قم

، نامه طب و دين
، 3، شماره 5دوره 

  1390سال 

Copernicus 
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14  

بررسي خصوصيات مولكولي و الگوي 
ساسيت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس ح

سيلين در بيمارستان ارئوس مقاوم به متي
  آموزشي شهيد بهشتي كاشان

 ي،الهام زينلي، رضوان منير
 سيدغالمعباس موسوي

  

مجله دانشگاه علوم 
، دوره پزشكي زنجان

، 77، شماره 19
  1390زمستان

Scopus 

15  
بررسي ارتباط ويتامين هاي آنتي اكسيدان 

E  وA  سرمي زنان باردار با شاخص هاي
  آنتروپومتريك نوزادان

  ذات اله عاصمي،
  محسن تقي زاده،
  منصوره صميمي،

  زهره آذرباد

 مجله دانشكده
پرستاري و مامائي 

، 19دوره  همدان
، بهار و 1شماره

  1390تابستان 

--- 

: تجارب زندگي سالمندان مقيم در آسايشگاه  16
  يك مطالعه كيفي

  ،محسن اديب حاج باقري
  مينا رجايي

سال پانزدهم،  ،بهبود
   شماره پنجم،

  1390آذر 
Copernicus 

خود درماني به وسيله آنتي بيوتيك در   17
  ب داربيماران ت

  زهرا سليماني
  منصوره مومن هروي
  كمال اصالت منش

مجله تحقيقات علوم 
پزشكي زاهدان، 
سال سيزدهم، 

  8شماره 

Copernicus 

18  
عوامل موثر بر نتايج امتحان جامع علوم پايه 

آموختگان رشته پزشكي دانشگاه در دانش
  علوم پزشكي كاشان

  زهرا تقربي
 ناسماعيل فخاريا

يني فخرالسادات ميرحس
نژاد سيداصغر رسولي
  حسين اكبري
  حسين عاملي

فصلنامه علمي 
پژوهشي علوم 
  ، پزشكي جهرم

  1390، پاييز9دوره 

Copernicus 

20  

ارزيابي عملكرد مربيان كارآموزي از نظر 
دانشجويان مدارك پزشكي در دانشگاه علوم 

 پزشكي كاشان 
  

  فاطمه روزبهاني
   اس شيخ طاهريعب

  پور مهرداد فرزندي
  اطمه رنگرزجديف

 زهره مبارك قمصري
  

مديريت اطالعات 
، 8، دوره سالمت
  1390، 2شماره 

Copernicus 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
طرح پژوهشي  782تعداد  1390پاييز تا پايان 1369آيا مي دانيد از سال 

از  اطالعات كامل آنها  در دانشگاه علوم پزشكي كاشان به ثبت رسيده كه
معاونت  پژوهشي  طريق سامانه  مديريت اطالعات تحقيقاتي  در  وب سايت 

  رسي است؟قابل دست
www.research.kaums.ac.ir 
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ر
يف

د
  

نام و نام   
 خانوادگي

  تاريخ برگزاري نوع ارائه عنوان همايشمحل برگزاري

 September  پوستر European Respiratory Societyهلند  ابراهيم رضي  1
2011 24-28,  

  رضوان طاليي  2
 20th Congress of the European Academy of  پرتغال

Dermatology and Venereology 
 24-20 پوستر

October 
2011 

عبدالحسين   3
  داوودآبادي

 28-24 پوستر  European Respiratory Society  هلند
September 

2011 

نگين مسعودي   4
  علوي

 International Conference on Global Health  كنگهنگ
and Public Health Education 

 27-25  پوستر
October 

2011 

  احمد پيروزمند  5
 7-6  سخنران  Hebei International Biotechnology Forum  چين

November 
2011 

  زهره سادات  6
 Asian Pacific Congress of maternal fetal  مالزي

medicine 
 16-15  پوستر

October 
2011 

صومه مع  7
  عابدراده

 Asian Pacific Congress of maternal fetal  مالزي
medicine 

 16-15  پوستر
October 

2011 

  اعظم باقري  8
 Asian Pacific Congress of maternal fetal  مالزي

medicine 
 16-15  پوستر

October 
2011 

فاطمه   9
  فروزانفرد

 Asian Pacific Congress of maternal fetal  مالزي
medicine 

 16-15  پوستر
October 

2011 

منصوره   10
  صميمي

 Asian Pacific Congress of maternal fetal  مالزي
medicine 

 16-15  پوستر
October 

2011 

 , International Conference on medical  تايلند  مهرداد مهديان  11
Biological and pharmaceutical Sciences  

 ,Dec. 17-18  سخنران
2011 

 , International Conference on medical  تايلند  اميدي... عبدا  12
Biological and pharmaceutical Sciences  

 ,Dec. 17-18  سخنران
2011 

 18Nov-16  پوستر 18th Annoual Meeting Fertility  لبنان  زهره خداياري  13
2011  

ش ما نده    ر  ی  ضای  ع ی ا ور  ت اسا زی خارج از   ٩٠  پا
 زهره آذرباد و محمدرضا رامشك
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مراحل انجام كار  رديف
  )اثر(

  رنوع اث نام اثر

1   
  كتب تائيد شده

  تاليف  هيپنوتراپي شناختي دردرمان ميگرن
  ترجمه  صرع در كودك شما

  تاليف  اخالق حرفه اي دراتاق عمل
  
2  

  

 
كتب كارشناسي 

  شده

  تاليف  هيپنوتراپي شناختي دردرمان ميگرن
  ترجمه  صرع در كودك شما

  تاليف  اخالق حرفه اي دراتاق عمل
3   

كتب دردست 
  اسيكارشن

  تاليف  اختالالت كم توجهي وبيش فعالي دركودكان

  ترجمه  مديريت مصدومين تروما دراورژانس

English For Medical Purpose  تاليف  
    مراقبت هاي پس از بيهوشي كتب چاپ شده  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وم  ه  ما  ف و  د  د وا   ٩٠م

 معصومه عابدزاده  
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گروه   محل برگزاري  تاريخ برگزاري  مدرس  نام كارگاه  

  هدف

1  
روش تحقيق 

  ندانشجويا
. طالئي .موسوي . آقاجاني 

  تقربي. ديانتي  تقدسي
1/8/1390  
2/8/1390  

  آمفي تئاتر بهداشت
  

دانشجويان 
  بهداشت

2  End  Note 15  مركز كامپيوترپرستاري  2/8/1390  آقاي  سيدعلي طالئي  
اعضاي 

  هيئت علمي
  دانشجويان

  12/8/1390  مهندس حسن علم خواه  مالكيت فكري  3
  سالن
 قريب دكتر محمد
EDC 

اعضاي 
  هيئت علمي

  حاكميت باليني  4
 فخري  .  جدي .  دكتر مروجي 

  صالحي.زيلوچي.متقي .نخي 
  

21/8/1390  
22/8/1390  

  سالن
قريب  دكتر محمد
EDC 

اعضاي 
  هيئت علمي
پرستاران 
  كاركنان

5  
روش تحيق 
دانشجويان 
  پرستاري

مطلبي . دكتر محمديان 
  اكبري.
صباحي .طالئي . اسكندري 

  عطوف. حناني .

1/9/1390  
2/9/1390  

  آمفي تئاتر دانشكده
  پرستاري مامايي

  

دانشجويان 
  پرستاري

6  SPSS   دانشجويان   مركز كامپيوتر پرستاري  24/9/1390  محمد آقاجاني  مقدماتي
  پرستاري

7  
روش تحقيق 
دانشجويان 
  پزشكي

. اكبري . دكتر علوي 
  ديانتي.تقدسي

26/9/1390  
27/9/1390  

  شكيپز. سالن طبيب د
  مركز مهارتهاي باليني

دانشجويان 
  پزشكي

8  
روش تحقيق 
دانشجويان 
  بهداشت

  30/9/1390  دكتر محمديان. دكتر دهقاني 
1/10/1390  

آمفي تئاتر دانشكده 
  بهداشت

دانشجويان 
رشته 

بهداشت 
  محيط

  
  
  

ھا  ور کارگا د ا د وا وم م   ٩٠ ما 
 محمد آقاجاني
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 درايو هاي سيستم را مخفي كنيد 

حال از پنجره باز شده بر روي درايو مورد نظر . كليك كنيد  OKكرده و بر روي را تايپ  diskmgmt.mscعبارت  runابتدا در منوي 

بعد از . رو انتخاب كنيد  Change Drive Letter And Pathخود كه قصد مخفي كردن آن را داريد كليك راست كنيد و گزينه 

كليك كرده اين عمل فقط درايو را  Yes يك پيغام مي دهد بر روي. كليك كنيد Removeپنجره اي كه باز مي شود بر روي دكمه 

براي برگشت به حالت اوليه مراحل قبل رو تكرار كنيد ولي اين بار بر روي دكمه ي . مخفي مي كند و اطالعات آن را تغيير نمي دهد 

Add  كليك كنيد .  

   aspx-gfa.com/cathttp://nilofarjan.blo.12: منبع

 ساخت فولدر بي نام و مخفي 

را زده حال بايد فولدر را Renameدر اين روش شما بايد يك فولدر جديد بسازيد سپس روي آن راست كليك كرده و گزينه ي 

را تايپ نماييد مي ببنيد كه چيزي نوشته نمي  0160را پايين نگه داشته وشماره ي  Altكليد   بدون نام كنيم به اين روش كه شما بايد

 Altشود ولي با همه ي اين ها شما بايد اين عدد را تايپ نماييد اين كار باعث مي شود كه يك كاراكتر فاصله به وجود آيد حال كليد 

وليد كرده ايد حال بايد آيكون را مخفي كنيم به اين صورت كه شما بر كنيد مي بينيد كه يك فولدر بدون نام ت Enterرا رها كرده و 

را انتخاب  Customizeرا كليك نماييد پنجره اي باز مي شود سربرگ سوم propertiesروي فولدر راست كليك كرده و گزينه ي 

د دنبال آيكوني بگرديد كه بي رنگ و را انتخاب كنيد سپس در اشكالي كه براي آيكون شما وجود دار change Iconكرده و گزينه ي 

بهتره بگويم كه ديده نمي شود كليك كنيد و آن را انتخاب كنيد خوب دقت كنيد در نگاه اول به نظر مي آيد كه اصال در اين مكان 

چ كامپيوتر كرده و حال شما يك آيكون بدون نام داريد كه باعث مي شود كه در سرOk آيكني وجود ندارد پس از انتخاب اين آيكون 

 .سرچ نشود و همچنين كسي از وجود اين آيكون خبر ندارد 

   aspx-http://nilofarjan.blogfa.com/cat.12: منبع

  

  

ی ی کا   ند


