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  )ع( حرم رضوي - 1393مناسبت سال همتن كامل سخنان مقام معظم رهبري ب
  

  
ات بر رهبر معظم انقالب اسالمي سخنان خود را با سالم و صلو
) س( پيامبر گرامي اسالم، ائمه اطهار از جمله حضرت فاطمه زهرا

  .آغاز كردند) ع( و علي ابن موسي الرضا
  

خداوند متعال را شاكر و سپاسگزارم : مقام معظم رهبري فرمودند
سال  كه تفضل فرمود، عمر داد، تا بتوانيم يك بار ديگر و يك

اين جمع پرشور و  ديگر در جوار اين مرقد منور و آسماني، در
  . صميمي، با شما برادران و خواهران عزيز گفتگو كنيم

الزم است اوالً نوروز و حلول سال نو را بار ديگر به همه برادران و 
شنوند و به همه ملت ايران تبريك  خواهراني كه سخنان ما را مي

و از خداوند متعال براي ملت ايران و همه مسلمانان . عرض كنيم
پربركت و زندگي همراه با سعادت را مسئلت نماييم جهان سال 

و اميدواريم خداوند متعال تفضل بفرمايد و سالي كه امروز آغاز 
شد، سالي باشد در شأن ملت بزرگ ايران؛ سالي پرخير و بركت 

  .و برخوردار از تفضالت الهي، توجهات پروردگار
كه ديروز به پايان رسيد عرض  92اي در باب سال  يك جمله

آنچه را كه  92در پيام اول سال اشاره كرديم كه در سال . كنيم
يران خلق كردند و رفت، ملت ا به عنوان حماسه سياسي انتظار مي

حركت بزرگ ملت ايران  2حماسه سياسي در  يقينا. آفريدند
يكي حركت انتخابات در نيمه اول سال و . جلوه بيشتري يافت

درباره . در نيمه دومديگري راهپيمايي سراسري و عظيم ملت 
ي  انتخابات حرف بسيار زديم، هم اين انتخابات و هم همه

هاي متعددي كه از اول انقالب تاكنون برگزار شده  انتخابات
بهمن  22هاي بزرگ سراسري  چنين درباره راهپيماييهم. است

اند  هم اين حقير و هم ديگران مطالب متعددي را بر زبان آورده
ولي دو نكته درباره اين دو . را تكرار كنيم خواهيم آنهاو نمي

اي كه به معناي واقعي كلمه  حادثه وجود دارد، اين دو حادثه
ما و ملت ما در   هركدام يك رسانه فراگير از وضعيت كشور

  .هاي مغرضانه تبليغات جهاني است پراكني مقابل لجن

ل از اي وجود دارد كه من مايلم قب ها نكتهدرباره هر كدام از اين
  . به اين دو نكته بپردازم 93مطالب مربوط به سال 

برادران و خواهران عزيز  .نكته اول كه در باب انتخابات است
توجه كنند كه انتخابات از اول انقالب تا امروز نصاب شركت 

در . مردم در انتخابات تنزل نكرده است و اين خيلي مهم است
ند يعني انتخابات آخرين انتخابات كه ملت ما پاي صندوق رفت

درصد شركت مردم در انتخابات  72رياست جمهوري يازدهم، 
هاي دنيا يك رقم بااليي و يك اين رقم هم در بين انتخاب. بود

هايي كه از اول  اي است و هم در بين انتخابات نصاب برجسته
. هاستانقالب تا امروز اتفاق افتاده است، يكي از باالترين رقم

معناي آن اين است كه مردمساالري ديني در معناي آن چيست؟ 
كشور تثبيت شده است و نظام جمهوري اسالمي توفيق يافته است 

. اين چيز كمي نيست. ساالري را در كشور نهادينه كندكه مردم
هاي متمادي با حكام مستبد و ديكتاتور  كشوري كه در طول قرن

ردم در كرده است، آنچنان با مردمساالري و شركت م گذران مي
انتخاب صاحبان قدرت، آشنا و در هم آميخته شده است كه بعد 

سال از هيجانات اول انقالب، مردم وقتي نوبت  35از گذشت 
قدر اين . كنند درصد در انتخابات شركت مي 72رسد،  انتخاب مي

به همه . كنم ها عرض مي من به شما جوان. را بايد دانست
كنم ر كشور عرض ميعناصري كه صاحب فكر هستند در سراس

 88چناني كه در سال هم. كه اين نعمت بزرگ را ناسپاسي نكنيم
چنين ايني كه هم. اي ناسپاسي كردند نعمت الهي را عده  اين

گاهي شنيده شود كه انتخابات كشور را به عدم سالمت نسبت 
دهند، يعني تكرار حرف دشمنان ملت ايران؛ اين هم ناسپاسي  مي

در كشور به جرياني عادي تبديل شده و لذا مردمساالري . است
مردم در سراسر كشور در روستاها و شهرها خود را در مقابل 

 72دانند و به صندوق مراجعه كرده و  صندوق راي وظيفه دار مي
اين خيلي مهم است و در دنيا جزو رقمهاي . دهنددرصد راي مي

  .باالست
ا محاسبه برخي ب بهمن، 22نكته دوم، درباره راهپيمايي 

زنند مقدار جمعيت را كنند و حدس ميها را محاسبه ميجمعيت
ها فعال بودند به ما گزارش امسال همه كساني كه در اين زمينه

دادند كه جمعيت راهپيمايي در تهران و شهرهاي بزرگ و 
 92بهمن  22راهپيمايي . هاي قبل بيشتر بودمعروف از سال
هاي عوامل موثر در سياست علت اين بود كه. پرشورتر هم بود

استكباري، لحنشان نسبت به مردم ايران بي ادبانه تر و توهين 
چون مذاكرات انجام شده بود در زمينه مسائل . آميزتر بود

-اي، سياستمداران آمريكا اظهار نظر كردند كه معلوم مي هسته
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شود ملت ايران از حرف خود برگشته و از اصول خود صرفنظر 
اين زمينه لحنشان نسبت به ملت ايران بي ادبانه  در. كرده است

وقتي دشمن . مردم اينها را شنيدند و دانستند. و توهين آميز بود
يابد مردم با چهره نزديك به واقعي خود در ميدان حضور مي

مردم چون . يابندانگيزه بيشتري و همت بلندتري براي حضور مي
دهند كرده و نسبت ميديدند آمريكايي ها نسبت به آنها بي ادبي 

كه از نظام جدا شدند، مردم خواستند نشان دهند كه نسبت به 
نظام اسالمي و جمهوري اسالمي و پرچم برافراشته اسالم با همه 

  .وجود دلبسته اند
اگر . حرف من خطاب به ملت ايران اين است كه بايد مقتدر شد

به او اهانت خواهند و ملتي قوي نباشد باجگيران عالم از او باج مي
طبيعت دنيايي . كنند  مي كنند و اگر بتوانند زير پا او را لگد مي

هركه احساس قدرت . شود همين است كه با افكار مادي اداره مي
كند  بكند، نسبت به كساني كه در آنها احساس ضعف مي

. چه نسبت به فرد و چه نسبت به ملت. زورگويي خواهد كرد
اي ضعيف امر طبيعي است؛ هر مرگ بر: گويد شاعر معروف مي

  . قوي اول ضعيف گشت و سپس مرد
شود براي مرگ در دنيايي كه بر اساس افكار مادي اداره مي

اگر يك ملتي به خود نيايد، خود را قوي . ضعيف امر طبيعي است
ها هستند كه تا بعضي ملت. نكند، ديگران به او زور مي گويند

وجود ندارد كه بخواهند در اميدي . قوي شدن فاصله زيادي دارند
خود نيرويي را ايجاد كنند كه بخواهند مقابله كنند با زورگويان و 

ما اوال . طور نيستاما مردم ايران اين. هاي عالمگردن كلفت
استعداد قوي شدن و امكانات و ظرفيت زياد داريم و ملت ما به 

بر  من. سمت اقتدار ملي هم راه افتاده و راه زيادي پيموده است
را در اين دو عنصر مي بينم كه در  93اين اساس نقشه كلي سال 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و با . پيام اول سال عرض كردم

  . مديريت جهادي
قوي شدن يك ملت فقط به اين نيست كه تسليحات جنگي 

البته تسليحات هم الزم است اما فقط با . اي داشته باشد پيشرفته
كنم سه من وقتي نگاه مي. شودي نميتسليحات هيچ ملتي قو

كنم كه دو عنصرش همين دو نكته اي است كه عنصر را پيدا مي
اين سه عنصر اگر مورد توجه قرار بگيرد . در پيام عرض كردم
يكي اقتصاد، ديگري فرهنگ و سومي علم  .ملت قوي مي شود

هاي سال گذشته حرف 10-12درباره دانش در اين . و دانش
امروز در دانش داريم پيش . شده و بحمداهللا اثر كردزيادي زده 

اما درباره اقتصاد و فرهنگ يك اهتمام بيش از متعارف . رويممي
بياوريم كه از  الزم است تا ما بتوانيم اقتصاد كشور را به شكلي در

گيري و نشست و آن طرف دنيا كسي نتواند با يك تصميم
. ملت ما اثر بگذاردبرخاست بر روي اقتصاد كشور ما و معيشت 

هاي اين همان اقتصاد مقاومتي است كه سياست. اين دست ماست
بنده هم با مسئوالن و مديران . آن در اسفندماه ابالغ شد

. كشور جلسه داشتم و مفصل درباره آن صحبت كرديم  برجسته
يعني مسئوالن سه قوه كه خودشان در تنظيم . تجاوب هم كردند

و حضور داشتند، استقبال كرده و گفتند ها موثر بودند سياست
  .دهيماين كار را انجام مي

خواهم درباره اقتصاد مقاومتي اندكي امروز صحبت كنم و من مي
سوال درباره اقتصاد  3. بشنوند مردم از خود حقير اين مطلب را

اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي كه مقاوم . مقاومتي وجود دارد
هاي هاي جهاني و با سياستو تكانهاست و با تحريكات جهاني 

  . شود و متكي به مردم استآمريكا و غيرآمريكا زير و رو نمي
سوال اول اين است كه اقتصاد مقاومتي چه هست و چه نيست؟ 

آن چيست؟ سوال دوم اين است كه آيا  خصوصيات مثبت و منفي 
اقتصاد مقاومتي كه داريم شعارش را مي دهيم تحقق پذير و 

ست يا خياالت خام است؟ سوال سوم اينكه اگر تحقق ممكن ا
اقتصاد مقاومتي ممكن است، الزامات آن چيست و چه كارهايي 

سپس . من امروز به اين سه سوال جواب مي دهم. بايد انجام شود
درباره مساله فرهنگ هم كه بسيار مساله مهمي است عرايضي را 

  .كنمعرض مي
گوي علمي متناسب با نيازهاي يك ال در پاسخ به سوال اول، اوال

. اما منحصر به كشور ما هم نيست. اين جنبه مثبت. كشور ماست
يعني بسياري از كشورها امروز با توجه به اين تكانه هاي 

سال گذشته  30-20اجتماعي و زير و رو شدن هاي اقتصادي در 
. دوماً اينكه اين اقتصاد درونزاست. به فكر چنين كاري افتادند

هاي خود كشور ما و مردم ت يعني اينكه از دل ظرفيتدرونزاس
رشد اين نهال و درخت متكي است به امكانات . جوشدما مي

يعني اين اقتصاد . اما در عين حال درونگرا نيست. كشور خودمان
كنيم مقاومتي به اين معنا نيست كه اقتصاد خودمان را محصور مي

. ت اما برونگراستنه درونزاس. كنيم در خود كشورو محدود مي
شود با با قدرت مواجه مي. با اقتصادهاي جهاني تعامل دارد

اينها . لذا درونزاست اما درونگرا نيست. اقتصاد كشورهاي ديگر
ها و ها االن قلمكنم كه در همين زمينهرا براي اين عرض مي

خواهند ها و مغزهاي مغرض مشغول كارند كه اينها ميزبان
ها انواع و اقسام تحليل. حصور و محدود كننداقتصاد كشور را م

. براي اينكه ملت را از اين راه سعادت جداكنند انجام مي دهند
  .من عرض ميكنم تا براي افكار عمومي روشن شود

يعني بر محور . است "مردم بنياد"سوم اينكه اقتصاد مقاومتي 
  با اراده. اقتصاد مردمي است. اقتصاد دولتي نيست. دولت نيست

اما دولتي . يابدمردم و سرمايه مردم و حضور مردم تحقق مي
. نيست به اين معنا نيست كه دولت مسئوليتي در قبال آن ندارد
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سازي و ريزي و زمينه سازي و ظرفيتدولت مسئوليت برنامه
كار اقتصادي و فعاليت اقتصادي دست . هدايت و كمك دارد

نظارت و هدايت و عنوان مسئول عمومي مردم است اما دولت به
استفاده كرده و فساد  آنجا كه كساني بخواهند سوء. كندكمك مي

گيرد و آنجا كه نياز به كمك دارند كمك كنند جلويشان را مي
  . مي كند
هاي علمي يعني از پيشرفت. اين اقتصاد، دانش بنيان است: چهارم

ر اقتصاد را برمحور علم قرا. كنداستفاده كرده و بر آن تكيه مي
دهد اما معنايش اين نيست كه اقتصاد منحصر به دانشمندان مي

توانند نقش ايفا كنند در اقتصاد است و فقط دانشمندان مي
هاي صاحبان صنعت و كارگراني ها و مهارتنخير تجربه. مقاومتي

تواند اثر بگذارد و در اين كه داراي تجربه و مهارت هستند مي
شود دانش محور كه گفته ميلذا اين. اقتصاد نقش ايفا كند

معنايش اين نيست كه عناصر باتجربه صنعتگر يا كشاورز كه در 
هاي متمادي كارهاي بزرگي را بر اساس تجربه داشتند طول سال

  .نقش ايفا نكنند
هاي يعني تنها به شاخص. اين اقتصاد عدالت محور است: پنجم

و توليد  فقط به رشد ملي. كنداقتصاد سرمايه داري اكتفا نمي
شاخص عدالت اقتصادي و اجتماعي . كندناخالص ملي اكتفا نمي

هاي مهم در اين اقتصاد مقاومتي است در جامعه يكي از شاخص
هاي علمي موجود دنيا بي اما معنايش اين نيست كه به شاخص

عدالت در اين بيان و برنامه . البته بر محور عدالت. اعتنايي نشود
ست بلكه به معناي توليد ثروت و افزايش به معناي تقسيم فقر ني

  .ثروت ملي است
اين اقتصاد مقاومتي، بهترين راه حل مشكالت اقتصادي : ششم

كشور است اما معنايش اين نيست كه ناظر به مشكالت كنوني 
كشور است كه مقداريش مربوط به تحريم و مقداري مربوط به 

چه . ميشه استخير اين مربوط به ه. هاستغلط بودن برخي برنامه
  .در شرايط تحريم و چه غير تحريم اين اقتصاد بارور خواهد بود
-هدرباره سوال دوم بايد بگويم كه اين كار حتما ممكن است ب

هاي مهم ما يكي از ظرفيت. هاي فوق العاده كشورخاطر ظرفيت
نيروي انساني در كشور ما يكي از . ظرفيت نيروي انساني ماست

كشور ماست و اين يك فرصت بزرگ  بزرگترين ظرفيت هاي
 30سال تا  15جمعيت جوان كشور از   عرض كرديم كه. است

دهند كه اين سال يك حجم عظيم از ملت ما را تشكيل مي
ميليون دانش آموخته  10تعداد . خودش يك ظرفيت است

. ميليون دانشجو داريم 4همين حاال بيش از . ها را داريمدانشگاه
برابر تعداد دانشجو در  25ان عزيز بدانند كه ميليون جوان 4اين 

 2جمعيت كشور نسبت به آن موقع . پايان رژيم طاغوت است
  . برابر شده است 25برابر شده اما تعداد دانشجو 

هايي همين. ها نيروي مجرب و ماهر داريمعالوه بر اينها ميليون
در دوران . كه در دوران جنگ به داد نيروهاي مسلح ما رسيدند

جنگ تحميلي يكي از مشكالت ما، تهي دست ماندن نيروهاي ما 
يك عده افراد . از وسايل الزم مانند حمل و نقل و اين چيزها بود

صنعت گر ماهر مجرب از تهران و شهرستان راه افتادند به سمت 
تعميرات و ساخت . جبهه و در صفوف مقدم و برخي شهيد شدند

عجيب و غريب كه در  هايو سازهاي صنعتي كردند و اين پل
چنين خودرو و جاده به هم. جنگ به درد نيروهاي مسلح ما خورد

امروز هم در . وسيله همين نيروهاي مجرب و ماهر به دست آمد
كشور ما بسيار هستند از اين افراد كه تحصيل كرده نيستند اما 

  .ها مهارت بيشتري دارندبرخي از آنها نسبت به تحصيل كرده
سال قبل هم . ظرفيت هاي كشور منابع طبيعي استيكي ديگر از 

گفتم كه هيچ كشوري در دنيا به اندازه ايران مجموع نفت و گاز 
زنم كشفياتي كه درباره گاز شده نشان امسال كه حرف مي. ندارد
دهد از آن مقدار كه سال گذشته در آمار ما بود هم بيشتر مي

روشني و گرما و  منابع انرژي كه همه دنيا. افزايش يافته است
اين در كشور . صنعت و رونق خود را از انرژي و نفت و گاز دارند

عالوه بر اين معادن طال و فلزات . ما بيشترين ذخيره را دارد
سنگ آهن، . كمياب در سراسر كشور پراكنده است و وجود دارد

انواع و اقسام فلزات الزم و اساسي كه مادر . هاي قيمتيسنگ
  .شود در كشور وجود داردصنايع محسوب مي

كشور همسايه  15با . ظرفيت ديگر موقعيت جغرافيايي ماست
حمل و نقل ترانزيت يكي از كشورهاي بزرگ . هستيم

در جنوب به درياي آزاد و . اين براي كشور ماست. كشورهاست
-همسايه. در شمال به آبهاي محدود كشورمان محدود مي شود

عيت دارند كه رونق اقتصادي ميليون جم  370هاي ما در حدود 
عالوه بر اين . يك كشور با اين همسايه ها فرصت بزرگي است

  .ميليون در كشور داريم 75بازار 
. هاي نرم افزاري و سخت افزاري استظرفيت ديگر، زيرساخت
و سند چشم انداز كه  44هاي اصل نرم افزاري مانند سياست

هاي ديگر مانند ختچنين زيرساهم. هاي بسيار خوبي استزمينه
  ...جاده و سد و پل و كارخانه و 

- ها ميممكن است كسي بگويد اگر تحريم نبود، از اين ظرفيت

اين خطاست و . توانستيد خوب استفاده كنيد اما االن نميتوانيد
مسائل ديگر هم عين   ما در بسياري از. حرف درستي نيست

. ال دست يابيمهاي بسيار برجسته و واتحريم توانستيم به نقطه
در اينها تحريم . يك مثالش توليد علم و صنعت و فناوري است

هاي پيشرفته درباره علم، دانش. بوديم و االن هم تحريم هستيم
و روز االن هم درهاي مراكز علمي مهم به روز دنيا به روي 

حال در نانو و   دانشمند و دانشجوي ايراني بسته است اما در عين
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هاي بنيادي و صنايع دفاعي و صنايع پهپاد و اي و سلول هسته
چرا در اقتصاد . موشك به كوري چشم دشمن پيشرفت كرديم

نتوانيم پيشرفت كنيم؟ اگر در اين عرصه هم عزممان را جزم 
. توانيم اقتصاد را شكوفا كنيمكرده و دست به دست هم دهيم مي

 به. داردچشممان به دست دشمن نباشد كه كي تحريم را برمي
  .توانيم بكنيمنگاه كنيم ببينيم خودمان چه كار مي. درك

  : اما درباره سوال سوم
توليد ملي اساس و . مسئوالن بايد از توليد ملي حمايت كنند اوال

دوم اينكه صاحبان سرمايه و . حلقه اساسي پيشرفت اقتصاد است
صنعتگران بايد به توليدملي اهميت دهند به اين معنا كه بهره وري 

يعني از امكانات موجود حداكثر استفاده بهينه . افزايش دهندرا 
سوم اينكه صاحبان سرمايه در كشور فعاليت توليدي را به . شود

اين صدقه و حسنه و جزو بهترين . فعاليت هاي ديگر ترجيح دهند
چهارم اينكه مردم در همه سطوح توليد ملي را ترويج . كارهاست

ه سال قبل با اصرار فراوان گفتم و يعني همان مطلبي كه دو س. كنند
. اي از مردم خوشبختانه عمل كردند اما همه بايد عمل كنندعده

عزيزان من، شما وقتي يك جنس . يعني مصرف توليدات داخلي
كنيد كار و اشتغال ايجاد داخلي را به جاي خارجي مصرف مي

كرديد و هم كارگر ايراني را وادار كرديد كه ابتكار خود را به 
در دوران . و با اين كار ثروت ملي را افزايش داديد. ميدان بياورد

اين بايد برگردد و . طاغوت ترجيح مصرف خارجي، يك سنت بود
جنس خارجي حرام است، اما خريد    نمي گوييم خريد. عكس شود

جنس داخلي يك ضرورت براي مقاوم سازي اقتصاد است و تاثير 
البته در . ن را بايد توجه كرداي. گذارد بر روي همه چيز كشورمي

اينجا هم مثل خيلي جاهاي ديگر مسئوليت مسئوالن و مديران 
  .كشور از ديگران بيشتر است

ها در بسياري از ولنگاري ها در خرج و زياده روي و ريخت و پاش
رفتار مردم به خاطرنگاه كردن به رفتار آنهايي است كه آنها را 

در سطوح باال نباشد در سطوح اگر اصراف . دانندبزرگترها مي
  .پايين كم خواهد شد

هاي اقتصاد، از وظايف اقتصاد مقاومتي به معناي مقاوم ساختن پايه
  . توانند در آن نقش ايفا كنندامروز ماست و همه مي

عزيزان من  .بخش دوم حرف من درباره فرهنگ است** 
ايي چراكه فرهنگ به معناي هو. فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است

اگر اين هوا تميز باشد آثاري دارد و . است كه ما تنفس مي كنيم
فرهنگ يك كشور مانند . اگر كثيف باشد آثار ديگري دارد

اگر بخواهيم مصرف توليدات داخلي به معناي واقعي كلمه . هواست
اگر . تحقق يابد بايد فرهنگ توليد داخلي در ذهن مردم جا بيفتد

همان باليي دچار خواهيم شد كه  ها درست نباشد بهجهت گيري
. برخي كشورها خانواده را برانداختند و شهوات را برپا داشتند

خاطر هب. فرهنگ بيشتر از همه جاست  تمركز دشمنان بر روي
هدف و آماج تحرك . همين تاثير زيادي كه فرهنگ دارد

. دشمنان در زمينه فرهنگ عبارت است از ايمان و باورهاي مردم
هاي رخنه. رهنگي بايد مراقب رخنه فرهنگي باشندمسئوالن ف

خواهيم نمي. فرهنگي بسيار خطرناك است و بايد حساس باشند
خودمان هم . بگوييم همه آسيب هاي فرهنگي كار بيگانگان است

 ها ومسئوالن فرهنگي و غيرفرهنگي و كم كاري. مقصريم
مينه اما حضور دشمن را هم در ز. ها همه تاثير داشتهغلطكاري

از روزهاي اول انقالب تا . توان فراموش كردمسائل فرهنگي نمي
امروز دشمنان همه توان خود را گذاشتند تا مردم را نسبت به 

ايمان مردم را مورد تهاجم قرار . تفاوت كنندهاي انقالب بيپايه
  .اين را نميشود انسان نديده بگيرد. باورهاي قلبي مردم را. دادند

ممكن است مطرح شود اين است كه مسئوالن  سوالي كه اينجا
چقدر بايد حساس باشند؟ اين با آزادي كه از شعارهاي انقالب و 

هاي جمهوري اسالمي است منافات ندارد؟ جواب اين جزو پايه
آزادي غير از ولنگاري و رها كردن . است كه خير منافات ندارد

آزادي كه نعمت بزرگ الهي است خودش . همه ضابطه هاست
اگر چنانچه كساني هستند در كشور كه براي . داراي ضابطه است

تيشه به ريشه ايمان جوانان زدن تالش مي كنند، نمي شود اين را 
همچنان كه اگر هروئين . تماشا كرد به عنوان اينكه آزادي است

و بقيه مواد مسموم كننده بدن و بدبخت كننده خوانواده را اگر 
تا ببينيم  .تفاوت نشستود بيشكسي بخواهد توزيع كند نمي

كساني با استفاده از هنر و بيان و استفاده از ابزارهاي گوناگون و 
. پول راه مردم را بزنند و ايمان مردم را مورد تهاجم قرار دهند

در فرهنگ اسالمي و انقالبي مردم رخنه ايجاد كنند و ما تماشا 
. نيا نيستكنيم و بگوييم آزادي است؟ اين آزادي در هيچ جاي د

همان كشورهاي مدعي آزادي در آن خطوط قرمزي كه دارند به 
شما ببينيد در كشورهاي اروپايي كسي . شدت سخت گير هستند

كه معلوم نيست . كند راجع به هلوكاست حرف بزندجرات نمي
اصل قضيه واقعيت دارد يا خير و اگر واقعيت دارد به چه شكلي 

  . بوده
است در مقابل او مي ايستد با چنگ و  آنچه كه براي او خط قرمز

از ما توقع دارند كه خطوط قرمز اعتقادي و انقالبي  چطور. دندان
اگر كسي روح استقالل ملي را . كشور و جوانان را ناديده بگيريم

شود رود، االن هستند كساني كه صحبت استقالل كه مينشانه مي
آن كسي كه  .نامنداستقالل را مسخره كرده و عقب افتادگي مي

وابستگي را تئوريزه كند و استقالل را مسخره كند و   خواهدمي
شود در هاي جوانان را براي مستقل زيستن متزلزل كند نميدل

به ضروريات . بايد عكس العمل نشان داد. برابر او بي تفاوت ماند
كند؛ زبان فارسي را مسخره اخالقي و ديني جامعه يكي اهانت مي
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كساني . كند؛ اينها االن هستت ايراني را تحقير ميكند؛ خلقيامي
. سعيشان اين است كه بزنند بر سر روح عزت ملي جوان ايراني

گويند از اروپايي ها و دهند و ميمدام خلقيات منفي را نسبت مي
واقعيت آيا اين . كنندآنها هم را تحمل مي ها يادبگيريد؛غربي

ايي االن نفري كه اندكي هاي اروپهاي پايتختاست؟ در خيابان
حجابش را مراعات كرده مورد تهاجم قرار ميگيرد و مجروح 

كسي را . كند بگويد چراكشندش و كسي جرات نميكنند و ميمي
- به عنوان اينكه اهل آن كشور نيست جلوي چشم مردم آتش مي

زنند؛ اين تحمل مخالف است؟ اين ماجرا همين چند ماه پيش 
اني را جوانان الواط يك شهر اروپايي كتك يك اير. اتفاق افتاد

ها نگاه كرده و عكس العمل نشان زده و آتش زدند و همسايه
  دهند؛ اين تحمل مخالف است؟ نمي

كساني كه ملت ايران و خلقيات ايراني را تحقير كرده و مباني 
كنند و شعارهاي اصلي انقالب را ها متزلزل مياسالمي را در ذهن

- دهند، آنها كه نهاد خانواده را بيار ميمورد تعرض جدي قر

كنند؛ اينها را االن معني وانمود ميارزش جلوه داده و ازدواج را بي
آنها كه لذت جويي را . كنندكساني هستند كه در جامعه ما مي

. اين همان سوغات غربي است. دانندامري مطلوب و ارزش مي
با كتك زدن  يكي با اعتياد يكي با شهوات و يكي. اصالت لذت

هرچه مايه لذت كسي باشد اين را مايه . برداين و آن لذت مي
شود در مقابل اين افرادي كه اينها را ترويج نمي. دانندمباهات مي

تفاوت هاي فرهنگي نبايد بيدستگاه. تفاوت ماندكنند بيمي
 .كنندها و كساني كه اباحه گري را ترويج ميباشند در برابر اين

زنند در مسائل مهم مربوط به راسخ ملت را به هم مي برخي عزم
جاي احساس عزت و اعتماد به نفس ملي، . سرنوشت كشور

جاي ايمان راسخ، . احساس حقارت ملي را به آنها تزريق مي كنند
جاي كار و تالش و همت بلند، لذت . اعتقاديشبهه افكني و بي

بايستي  هاي رسمي فرهنگي كشوردستگاه. جويي و شهوت راني
برخي وظايف وظايف . وظايف خود را در مقابل اينها انجام دهند

اينجور نباشد . هر دو بايد انجام شود. ايجابي و برخي دفاعي است
هاي تبليغاتي كشور ما چه آنها كه مربوط به دولتند كه دستگاه

مستقيم و چه آنها كه مستقيم مربوط نيستند، از هوچي گري 
هايي كه زبان بيگانه را در كام خود رسانههاي بيگانه يا رسانه

رفتارشان را با آنها نبايد تنظيم . دارند، از هوچيگري آنها بهراسند
اما آنچه كه نقطه مهمتر عرض من است خطاب به جواناني . كنند

صورت هاي فرهنگي را بهاست كه در سراسر كشور فعاليت
. است خودجوش شروع كردند كه بحمداهللا خيلي هم وسيع شده

هاي مختلف و بسياري شهرها، آن جوانان كه در تهران و استان
. كنند با اراده خودشان و با انگيزه خودشانكار فرهنگي مي

كارهاي بسيار خوبي هم از آنها ناشي شده؛ اينها كار را هر چه 

بدانند كه همين گسترش . توانند به صورت جدي ادامه دهندمي
مومن و انقالبي نقش بسيار زيادي را كار فرهنگي در بين جوانان 

در ايستادگي ما مقابل دشمنان . در پيشرفت كشور ايجادد كرده
عالوه بر اينها مراجع فرهنگي، يعني علما، اساتيد، . ملت

روشنفكران انقالبي، هنرمندان متعهد، اينها نقاد نقادانه خود را 
چنان داشته باشند و تذكر نسبت به اوضاع فرهنگ كشور هم

البته درباره تذكرات معتقدم بايد با منطق محكم، بيان . دهند
با تهمت زني و . روشن باشد و نقطه نظرات صحيح را ارائه دهند

ما  .جنجال آفريني و تكفير و متهم كردن اين و آن موافق نيستم
توانيم مجموعه انقالبي كشور كه تعداد بيشماري از آنها در مي

- وجود دارند مي... دانشگاهيان و بين جوانان و صاحب نظران و 

نقاط ضعف . توانند با منطق روشن وارد ميدان شده و نقادي كنند
گاهي مسئول متوجه نيست . و منفي را به رخ ما مسئوالن بكشانند

گذرد اما آن جوان در بين مردم است و در متن جامعه چه مي
-تهبدانيد كه واقعيات جامعه جهاني بر طبق خواس .شودمتوجه مي

آنچه كه استكبار جهاني، . رودها به پيش نميها و نيات آمريكايي
و دشمنان عنود ملت ايران خواسته اند تحقق يابد، در عرصه 
. گسترده جهاني تحقق نيافته و انشاءاهللا تحقق هم نخواهد كرد

اي كه براي فلسطين آمريكا در فلسطين ناكام مانده و نقشه
پيش نرفته و انشاءاهللا نخواهد  داشتند و خيلي هم تالش كردند

خواهند كشور فلسطين را تبديل كنند به كشوري اينها مي. رفت
يعني فلسطيني چه مسلمان و چه مسيحي در فلسطين . يهودي

كلي   يعني كار فلسطين را به. امكان زندگي كردن نداشته باشد
تمام كنند، اين كار را دنبال كردند و خيلي هم تالش كردند 

در عراق به . در سوريه هم آمريكا به نتيجه نرسيد. ندنتوانست
. در افغانستان و پاكستان مقاصدش تحقق نيافت. نتيجه نرسيد

  .هاي آمريكا نقش بر آب شده استاخيرا در اروپا هم نقشه
سال تالش عليه ملت انقالب  30عزيز ما هم بعد از  در كشور

ش همين حضور انشانه. ايران نتوانستند به نتايجي دست يابند
ها به وجود آورديم اند، كه ما تحريمآنها صريحا گفته. مردم است

- و تشديد كرديم براي اينكه مردم را ضدنظام بكشانيم به خيابان

گفتند تحريم براي  صريحا) رياد مرگ بر آمريكاي حضارف. (ها
نتيجه چه شد؟ اين شد كه در سال . ريشه كن كردن انقالب است

و . انجام گرفت با نصاب باال از مشاركت مردمانتخاباتي  1392
راهپيمايي انجام گرفت پرشورتر و وسيع تر و  92بهمن  22در 

  .سال تر از هربزرگ
جوانان عزيز بدانند آينده مال شماست و دشمنان محكوم به 

اميدوارم خداوند متعال همه شما را با توفيقات . شكست هستند
و قلب حضرت ولي  هاي سعادت رهنمود شودخود به راه

  .را از ما خوشنود كند) عج(عصر
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ی      ه  ع ج د    ض –م ی    ١٣٩٣  سال ھار و
  فهيمه ضابط زاده : تهيه و تنظيم

  

  طور الكترونيكيدريافت مقاالت و ارسال داوري مقاالت به -1
، شماره 93) مرداد ـ شهريور(و فرمت و ويراستاري  75و  74هاي ، شماره93) خرداد ـ تير(و ) فروردين ـ ارديبهشت(هاي چاپ شماره -2

76.  
  . جهت چاپ 77شماره ) مهر ـ آبان(پيگيري انجام مراحل ويراستاري و آماده سازي مقاالت دوماهنامه  -3
  .ر نگرفتداليل نداشتن شرايط الزم براي چاپ از نظر هيئت تحريريه و داوران مجله در اولويت چاپ قرامقاله به 19تعداد  -4
  پيگيري مراحل داوري و كارشناسي مقاالت مصوب هيئت تحريريه مجله -5
  با سيستم ونكوور جهت چاپ  IranMedexو  PubMedهاي مقاالت تاييد شده با كنترل و اصالح رفرانس -6
  ملي ايران و كتابخانه LocatorPlusو  Amazonباشد از سايت مي Textbookهايي كه منابع آنها كنترل رفرانس -7
  هاي علوم پزشكي كشور و مشتركينهاي دانشگاهارسال مجالت چاپ شده به كتابخانه -8
  .برگزاري جلسات هيئت تحريريه جهت بررسي مقاالت دريافت شده -9

، SID ،Iran Medex ،Magiran ،EBSCO ،CINAHL، Index Copernicus ،ISC ،MEDLIBهاي ارسال و درج كامل مقاالت در سايت - 10

WHO/EMR/IndexMedicus  

پايگاه استنادي علوم ( ISC جهت نمايه كردن در XMLبا فرمت  www.http://isnet.hbi.irارسال مقاالت پذيرفته شده به سايت  -11
  ).جهان اسالم

  PubMed با كمك Meshهاي كليدي بر اساس فرمت كنترل واژه -12
   EMBASE, SCOPUSهايپيگري نمايه نمودن مجله فيض در سايت  -13

  

  93مجله علمي ـ پژوهشي فيض، سه ماهه اول سال هاي جدول فعاليت

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

مقاالت ارسالي جهت انجام 
  مقاالت چاپ شده  اصالحات

ه ع
شگا
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23  69  1 18  5  27  4  11  13  13  

92  19  32  15  26  
  

   .باشدمقاله در دست كارشناسي و اصالح مي 47به طور كلي  -
  .باشدمي 75و  74، شماره 93) خرداد ـ تير(و ) فروردين ـ ارديبهشت(مربوط به دوماهنامه ) مقاله 26(تعداد مقاالت چاپ شده  -
  .باشدقرار دارد كه مراحل كارشناسي علمي و آماري آنها تمام شده و در مراحل پاياني مي 76، شماره )93ـ شهريور  مرداد(مقاله در دوماهنامه  13تعداد  -
  .باشدقرار دارد كه مراحل كارشناسي علمي و آماري آنها تمام شده و در مرحله ويراستاري و فرمت مي 77، شماره )مهر ـ آبان(مقاله در دوماهنامه  2تعداد  -
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حناو  وب ن  ی  قا   ١٣٩٣  سال  اول ما   ی 
  حسين ارباب: تهيه و تنظيم

  

 تاريخ تصويب عنوان كامل طرح كد رديف

  11/1/1393 هاي صحرايي اواركتومي شدهبررسي اثر جنيستئن بر آستانه تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش 93001 1

  11/1/1393 هاي صحرايي پاركينسوني اواريكتومي شدهظه و فعاليت حركتي موشتاثير جنيستئن بر تغييرات حاف 93002 2

3 93003 
كننده به بيمارستان  شهيد بهشتي سال اقتصادي در پيامد بيماران مبتال به تروما مراجعه-بررسي نابرابري اجتماعي

1393 
11/1/1393  

4 93004 
ارامترهاي پره اكالمپسي، وضعيت متابوليك و بيوماركرهاي بر روي پDبررسي اثرات مكمل ياري كلسيم و ويتامين

 استرس اكسيداتيو در  زنان باردار در معرض خطر پره اكالمپسي 
11/1/1393  

  11/1/1393 1393بررسي ميزان فعاليت فيزيكي و ادراك سالمندان كاشان از منافع و موانع آن در سال  93005 5

  19/1/1393 حاوي اسانس زيره سبز بر وزن افراد چاق و مقايسه آن با ونوستات  بررسي اثر كپسول نرم خوراكي 93006 6

7 93007 
مقايسه اثر دو روش استفاده از كيسه آب گرم و گاز خيس شده با آب ولرم در رفع احتباس ادراري پس از عمل جراحي 

 مردان 
19/1/1393  

  19/1/1393 و مهار ميزان محصوالت نهايي گليكاسيون هاي كوچك در تشكيلتعيين اثر تداخلي برخي مولكول 93008 8

  19/1/1393 در تهران  1390تا  1380هاي هاي ازن و پيش سازهاي آن طي سالبررسي تغييرات روزانه و روندهاي ساليانه غلظت 93009 9

  19/1/1393 بررسي تاثير فرموالي الكتوز بر اسهال حاد آبكي شيرخواران  مصرف كننده فرموال 93010 10

  19/1/1393 طراحي و امكان سنجي ساخت يك دزيمتر با استفاده از عناصر نيمه هادي براي دزيمتري پرتوهاي ايكس تشخيصي 93011 11

  19/1/1393 اثر ونتيالسيون ريوي حين باي پس بر پيامدها و عوارض ريوي پس از عمل جراحي پيوند عروق كرونر  93012 12

  19/1/1393 رسودگي شغلي و رابطه آن با سالمت روان كاركنان دانشگاه علوم پزشكي كاشان بررسي ميزان ف 93013 13

14 93014 
در پيشگيري از عفونت باكتريايي و قارچي ناشي از برش پوست روي )Ag silver cover(تاثير پانسمان نقره

 استرنوم در جراحي قلب باز بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 
19/1/1393  

15 93015 
با كيفيت خدمات پرستاري از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستان  )EFQM(بررسي همبستگي مديريت فرايندي 

 92شهيد بهشتي كاشان 
19/1/1393  

16 93016 
بررسي وضعيت بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در زمينه جمع اوري و گزارش شاخص هاي بيمارستاني  و مقايسه  آن ها 

 1392جراي برنامه حاكميت باليني و اعتبار بخشي در سال قبل و پس از ا
19/1/1393  

  19/1/1393 پسوريازيس با ضخامت اليه اينتما مدياي شريان كاروتيد بيماريبررسي ارتباط  93017 17

  19/1/1393 بررسي اثر درماني پروژسترون و آلوپرگنانولون بر مولتيپل اسكلروزيس القا شده در موش سوري  93018 18
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  2/2/1393 از فاضالب نساجي  CODتاثير ورمي فيلتراسيون بر حذف رنگ و  93019 19

20 93020 
بررسي اثرات كرم حاوي عصاره هيدروالكلي ميوه پنج انگشت و اسانس بذر رازيانه بر تغييرات عالئم هيرسوتيسم 

  ايديوپاتيك
2/2/1393  

  2/2/1393 يم زخم پاي ديابتيبررسي تاثير پانسمان پالكتي بر روند ترم 93021 21

  2/2/1393 آنتي مولرين در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلي كيستيكئ نازائي  بررس اثر متفورمين بر سطح 93022 22

  2/2/1393 هاي كبدي مبتاليان به كبد چرب غير الكلي بررسي اثر كپسول نرم هپاتوهيل بر تغييرات ميزان آنزيم 93023 23

24 93024 
در كودكان سالم مراجعه كننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سال Dررسي فراواني كمبود ويتامينب

92 -93  
2/2/1393  

  2/2/1393 هاي آنتي اكسيداني و بيوماركرهاي التهابي در زنان واليباليستبررسي اثر مكمل عصاره هسته انگور بر ظرفيت 93025 25

  2/2/1393 لل و مشخصات باليني بلوغ زودرس در كودكان مراجعه كننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشكي كاشانٍبررسي ع 93026 26

  16/2/1393 بررسي تاثير آموزش  روان شناختي بر سالمت روان و كيفيت زندگي بيماران مبتال به بيماري عروق كرونري قلب 93027 27

28 93028 
- 1394هاي ه اي و توكسوپالسما گونده اي در مبتاليان به نقص ايمني در كاشان طي سالبررسي شيوع انگل هاي رود

1393 
16/2/1393  

  16/2/1393 در بيماران مرد مبتال به بيماري ايسكمي قلبي 35بررسي تاثير ورزش هوازي زير بيشينه بر سطح سرمي اينترلوكين  93029 29

30 93030 
تم اطالعات بيمارستاني كاربران كامپوتر بر اساس مدل تاييد انتظارات ادغام يافته با بررسي قصد تداوم استفاده از سيس

 . ويژگي هاي فردي كاربران
16/2/1393  

31 93031 
فنتانيل روي تغييرات هموديناميك حين قراردادن ماسك الرنژيال و -فنتانيل و پروپوفل-مقايسه تاثير كتامين

 .احي هرني اينگواينالعوارض بعد از بيهوشي در عمل جر
16/2/1393  

32 93032 
هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان بررسي جو ايمني و ابعاد ساختاري آن در پرستاران شاغل در بيمارستان

 1393در سال 
16/2/1393  

  16/2/1393 .ستاندر تومورهاي بدخيم و ضايعات فيبرو كيستيك پ) EBV(بررسي مقايسه اي ويروس اپشتاين بار  93033 33

34 93034 
هاي بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردان شاغل در كارخانجات شهرستان كاشان از مشاركت آنان در مراقبت

 1393بارداري، زايمان و پس از زايمان در سال 
16/2/1393  

  30/2/1393 اكسونهاي ادراري  در كوردكان تحت درمان با سفتريبررسي عوامل مرتبط  با ايجاد سنگ 93035 35

  30/2/1393 بار در بيماران با بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك فعال و غير فعال  - بررسي بار سرمي ويروس اپشتاين 93036 36

  30/2/1393 1393بررسي سطح آنتي بادي كزاز در بيماران ترومايي شهرستان كاشان در سال  93037 37

  30/2/1393ريني ورزشي ويژه بر عملكرد حركتي و كيفيت زندگي در بيماران  پاركينسوني ايديوپاتيك بررسي تاثير يك پروتكل تم 93038 38

  30/2/1393 بررسي ارتباط آنژيوژنز و تهاجم بافتي در كارسينوم سلول بازال پوست 93039 39

40 93040 
جراحي برداشتن وريد سافن در  در عفونت باكتريايي و قارچي ناشي از)Ag silver cover(تاثير پانسمان نقره

 جراحي قلب باز در عمل باي پس كرونري قلب
30/2/1393  

  30/2/1393 مبتاليان به آسم با سطوح كنترل متفاوت  در 13-مقايسه ميزان سطح سرمي اينترلوكين  93041 41

  30/2/1393 ليمو بر زمان ماندگاري گوشت مرغهاي پونه كوهي، زيره سبز، اكاليپتوس و بررسي اثر پوشش كيتوزان حاوي اسانس 93042 42
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  D 30/2/1393تعيين ميزان پاسخ به درمان در كودكان و نوجوانان مبتال به كوتاهي قد ايديوپاتيك مبتال به كمبود ويتامين  93043 43

44 93044 
اسي تحت درمان با بررسي اثر كمكي كپسول پروبيوتيك بر شدت افسردگي در بيماران مبتال به اختالل افسردگي اس

 سيتالوپرام
30/2/1393  

45 93045 
سال بستري در بيمارستان شهيد  5تا  1بررسي تاثير سولفات روي بر شدت و طول  مدت اسهال خوني در كودكان 

 بهشتي كاشان 
30/2/1393  

  30/2/1393 يماران  پيوند كليه بررسي ارتباط رسپتور محلول فاكتور رشد اندوتليال عروق با تاخير عملكرد پيوند در ب 93046 46

  13/3/1393 با پيامدهاي قلبي در بيماران مبتال به شكستگي هيپ Iبررسي ارتباط تروپونين قلبي  93047 47

48 93048 
تاثير مكمل پروبيوتيك قبل و بعد از تولد بر حافظه، يادگيري و اضطراب در موش هاي صحرايي متولد شده از مادران 

 من حاملگي در معرض استرس ض
13/3/1393  

  13/3/1393 بررسي ارتباط سندرم حاد كرونري با رابطه زناشويي و كيفيت زندگي  93049 49

  13/3/1393 2بررسي تاثير الگوي توانمندسازي بر كيفيت زندگي، خودكارآمدي و كنترل قند در بيماران مبتال به ديابت نوع  93050 50

  13/3/1393 س هپاتورنال براي كمي نمودن تشخيص سونوگرافيك كبد چرب تعيين ارزش تشخيصي اندك 93051 51

  13/3/1393 بر آستانه تشنج ناشي از پنتيلن تترازول در موش سوري  Dبررسي اثر ويتامين  93052 52

  13/3/1393 مقايسه اثر روغن كنجد و روغن بادام بر ميزان بروز استرياي حاملگي   93053 53

  13/3/1393 رتباط بين استرس و فرسودگي  شغلي در كاركنان مراكز  توانبخشي شهرستان كاشان بررسي ا 93054 54

  13/3/1393 93بررسي هيجان خواهي و رفتارهاي رانندگي در رانندگان وسايل نقليه عمومي شهر كاشان  93055 55

  13/3/1393 ن مبتال به بيماري مزمن كليوي در پيش آگهي بيمارا)   FGF-23(بررسي نقش فاكتور رشد فيبروبالستي  93056 56

  13/3/1393 بررسي تاثير فرموالي رقيق شده بر اسهال حاد آبكي شيرخواران مصرف كننده فرموال 93057 57

  13/3/1393 بررسي سطح سرمي هموسيستئن در بيماران مبتال به بيماري عروق كرونري ديابتي و غير ديابتي  93058 58

  13/3/1393 اره الكلي پياز بر يادگيري، حافظه و رفتار حركتي موش هاي مدل پاركينسون اثر عص 93059 59
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ی کاشان   ما  ش وم  ه ع ی دا و ورای    ١٣٩٣سال  )ھار(اول وبات 
  

  دكتر سميه نادي راوندي: تهيه و تنظيم
  

  جلسه شوراي پژوهشي  7برگزاري  .1
  وهشي تهيه و تنظيم صورجلسات شوراي پژ .2
  جلسه كميته اخالق 6برگزاري  .3
  تهيه و تنظيم صورتجلسات كميته اخالق دانشگاه .4
  )مصوبه 212(ارسال مراساالت مربوط به صورتجلسات شوراي پژوهشي  .5
  )مصوبه 64(ارسال مراسالت مربوط به صورتجلسات كميته اخالق  .6
  جلسه كميته برآورد  هزينه طرحهاي تحقيقاتي  3برگزاري  .7
  ات كميته براورد  هزينه طرحهاي تحقيقاتي تنظيم صورتجلس .8
  طرح تحقيقاتي و ارسال كليه مدارك و مراسالت جهت تسويه حساب به امور مالي  32تسويه حساب  .9

  پيگيري تاييد فاكتورهاي مواد مصرفي و غير مصرفي جهت پرداختهاي مالي  .10
  ارسال و پيگيري طرحهاي تحقيقاتي جهت داوري و نظارت  .11
  قيقاتي طرح تح 59تصويب  .12
 و ارسال كليه مصوبات مربوطه 93طرح تحقيقاتي سال  25انعقاد قرارداد  .13

  و ارسال كليه مراسالت مربوطه  92طرح تحقيقاتي از سال  20انعقاد قرارداد  .14
  ارسال كليه مراسالت مربوط به طرحهاي تحقيقاتي مصوب .15
  هاي جديد جهت تسهيل امر تسويه حساب تدوين فرم .16
  وط به فعاليتهاي پژوهشي پژوهشگران دانشگاه بر حسب نياز ارائه گزارش هاي مرب .17
  هاي اماري جهت بخشها و حوزه هاي مختلف دانشگاه تكميل برخي فرم .18
 هاي تحقيقاتي تاخيري جهت طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه و تعيين تكليفبررسي طرح .19

 ساختار جديدصفحه بر اساس  580تغيير پوسته جديد پورتال پژوهشي و بروزرساني كليه  .20

 بروزرساني  اطالعات پورتال پژوهشي بر اساس آخرين عملكردها .21
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ی ی و خار ی زبان داخ گ جالت ا ده   ه   قاالت چاپ  ن دا ط    )١٣٩٣ھار (و

  
  ناهيد چهارباغي: و تنظيم  تهيه

  

رديف
 

ايندكس   نام مجله نويسندگان عنوان مقاله
 مجله

1 

Investigation of the effectiveness of Syzygium 
aromaticum, Lavandula angustifolia and 

Geranium robertianum essential oils in the 
treatment of acute external otitis: A 
comparative trial with ciprofloxacin 

Panahi Y,  
Akhavan A,  
Sahebkar A,  

Hosseini SM,  
Taghizadeh M,  

Akbari H,  
Sharif MR,  

Imani S 

Journal of 
Microbiology, 

Immunology and 
Infection 

2014; 47(3) 

ISI و 
Pubmed 

2 

The First Report of Drug Resistant Bacteria 
Isolated from the Brown-Banded Cockroach, 
Supella longipalpa, in Ahvaz, South-western 

Iran 

Babak Vazirianzadeh,  
Rouhullah Dehghani,  
Manijeh Mehdinejad,  

Mona Sharififard,  
Nersi Nasirabadi 

Journal of arthropod-
borne diseases 

 2014; 8(1) 

ISI و 
Pubmed 

3 

Antibiotic Resistance of Gram-Negative 
Bacteria to Ampicillin, Gentamicin 

and Imipenem in Samples of the Patients 
Admitted to Shahidbeheshti Hospital in Kashan 

Alireza Sharif 
Mohammad Reza Sharif 

Javad Alizargar 

World Applied 
Sciences Journal 30(6) Scopus 

4 

Effects of synbiotic food consumption on 
metabolic status of diabetic patients: A 

double-blind randomized cross-over controlled 
clinical tria 

Zatollah Asemi,  
Ashraf Khorrami-Rad,  

Sabihe-Alsadat Alizadeh,  
Hossein Shakeri 

Ahmad Esmaillzadeh 

Clinical Nutrition  
2014; 33(2) 

ISI و 
Pubmed 

5 

he Prevalence, laboratory confirmation, clinical 
features and public health significance of 

cutaneous leishmaniasis in Badrood city, an old 
focus of Isfahan Province, Central Iran 

Dehghani R 
Kassiri H 

Mehrzad N 
Ghasemi N 

Journal of Coastal Life 
Medicine  
2014; 2(4) 

Embase 

6 
Effects of a Multimodal Preparation Package 

on Vital Signs of Patients Waiting for Coronary 
Angiography 

Mohsen Adib Hajbaghery 
 Tayebeh Moradi 
 Raheleh Mohseni 

Nurs Midwifery Stud 
2014; 3(1) ISC 

7 
Effect of Ginger on Relieving Nausea and 
Vomiting in Pregnancy: A Randomized, 

Placebo-Controlled Trial 

Farzaneh Saberi 
Zohreh Sadat 

 Masoumeh Abedzadeh-
Kalahroudi  

Mahboobeh Taebi 

Nurs Midwifery Stud 
2014; 3(1) ISC 

8 Evaluation of Emotional Intelligence and Job 
Satisfaction in Employees of Kashan Hospitals 

Fatemeh Sadat Ghoreishi  
 Ali Reza Zahirrodine  

Fatemeh Assarian  
 Seyed Gholam Abbas Moosavi  

Maryam Zare Zadeh Mehrizi 

Nurs Midwifery Stud. 
2014; 3(1) ISC 

9 Health promoting Behaviors Among 
Adolescents: A Cross-sectional Study 

Azra Sadat Musavian 
 Afsaneh Pasha 

 Seyyedeh-Marzeyeh Rahebi 
Zahra Atrkar Roushan 

 Atefeh Ghanbari 

Nurs Midwifery Stud 
2014; 3(1) ISC 

10 Men in Nursing Negin Masoudi Alavi Nurs Midwifery Stud 
2014; 3 ISC 

11 
Therapeutic Effect of Hedera helix Alcoholic 

Extract Against Cutaneous Leishmaniasis 
Caused by Leishmania major in Balb/c Mice 

Hossein Hooshyar 
 Safarali Talari  
 Fatemeh Feyzi 

Jundishapur J 
Microbiol. 
2014; 7(4) 

ISI 
IF: 0.383  
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12 Acute brucellosis presenting as cutaneous 
vasculitis 

Zamani B 
 Davami M 
 Ehteram H 

Journal of Case Reports 
in Practice  
2014; 2(2) 

PubMed 

13 
The effect of DASH diet on pregnancy 

outcomes in gestational diabetes: a randomized 
controlled clinical trial 

Z Asemi 
 M Samimi 
 Z Tabassi 

A Esmaillzadeh 

European Journal of 
Clinical Nutrition  

2014; 68(4) 

ISI و 
PubMed 
IF: 2.756   

14 

Prevalence of Methicillin Resistance 
Staphylococcus aureus Colonization in 

Anterior Nares of Healthcare Workers in 
Alzahra Hospital 

Alireza Sharif 
 Mohammad Reza Sharif 

 Javad Alizargar 

E3 Journal of Medical 
Research  

2014; 3(4) 

Chemical 
Abstract 

15 

Conceptual Model of Clinical 
Governance Information System for Statistical 

Indicators by Using UML in Two Sample 
Hospitals 

Fatemeh Rangraz Jeddi 
 Mehrdad Farzandipoor 

 Masoud Arabfard 
 Azam Haj Mohammad Hosseini 

Acta Inform Med  
2014; 22(2) PubMed 

16 
Multivitamin Versus Multivitamin‑mineral 

Supplementation and PregnancyOutcomes: A 
Single blind Randomized Clinical Trial 

Zatollah Asemi 
 Mansooreh Samimi 

Zohreh Tabassi 
 Ahmad Esmaillzadeh 

International Journal of 
Preventive Medicine PubMed 

17 

Survey Requirements of the Accreditation 
Program after the First Round of the National 

Assessment at Hospital and Compared with the 
Results of It 

Meghdad Rahati 
 Monireh Dehghani Arani 

 Reza Nanakar 
 Azam Kazemi 

International Journal of 
Economic Behavior 
and Organization.  

2014; 2(1) 

ساير 
 ايندكس ها

18 First Report of 3-Oxothiolase Deficiency in 
Iran 

Kobra Shiasi Arani 
 Babak Soltani 

International Journal of 
Endocrinology and 

Metabolism 
2014; 12(2) 

PubMed 

19 Recurrent Arthritis by Candida glabrata, a 
Diagnostic and Therapeutic Challenge 

Rami M 
 Afzali H 

 Heravi MM 
 Rezaei-Matehkolaei A 

Najafzadeh MJ 
 Moazeni M,  

Dolatabadi S Hosseinpour L 

Mycopathologia. 
2014; 177(5-6) 

ISI و 
PubMed 

20 Epidemiology of End-Stage Renal Disease in 
Iran:A Review Article 

Mousavi SS 
 Soleimani A 
Mousavi MB 

Udi Journal of Kidney 
Diseases and 

Transplantation 
2014; 25(3) 

PubMed 

21 
Association of the Serum Vascular Endothelial 

Growth Factor Levels With Benign Prostate 
Hyperplasia and Prostate Malignancies 

Mohammad Reza Sharif- 
Amirreza Shaabani  
 Hossein Mahmoudi 

 Hassan Nikoueinejad 
Hossein Akbari  

Behzad Einollahi 

Nephro Urol Mon. 
2014; 6(3) PubMed 

22 Update on Acute Kidney Injury in Pediatrics- 
Part 1 

Nakysa Hooman 
 Shahrbanoo Nakhaii, 

 Mohammad Reza Sharif 

Journal of Pediatric 
Nephrology 
2014; 2(2) 

ISC 

23 
Bacterial Susceptibility Pattern of the Bacteria 
That Cause Skin and Soft Tissue Infections to 

Cephalexin and Co-Trimoxazole 

lireza Sharif  
Mohammad Reza Sharif  

 Javad Alizargar 

Middle-East Journal of 
Scientific Research  

2014; 21(4) 
Scopus 

24 

Effect of Linum usitatissimum L. (linseed) oil 
on mild and moderate carpal tunnel syndrome: 
a randomized, double-blind, placebo-controlled 

clinical trial 

Mohammad Hashem 
Hashempur,  

Kaynoosh Homayouni, 
 Alireza Ashraf,  
Alireza Salehi,  

Mohsen Taghizadeh,  
Mojtaba Heydar 

DARU Journal of 
Pharmaceutical 

Sciences 
2014; 22: 43 

ISI و 
PubMed 
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25 Aqueous Extract of Lavandula Angustifolia 
Alter Protein Expression in Alzheimer Rats 

Masoud Soheili 
 Mahmoud Salami 

 Amirhossein Haghir 
 Hakimeh Zali 

 Mostafa Rezaei Tavirani 

Journal of Reports in 
Pharmaceutical 

Sciences 
2014; 3(1) 

Chemical 
Abstract 

26 

Comparing the Precision of Information 
Retrieval of MeSH-Controlled Vocabulary 
Search Methods and a Visual Method in the 

Medline Medical Database 

Nadjla Hariri 
 Somayyeh Nadi Ravandi 

Electronic Physician 
Journal 2014; 6(2)  ISC 

27 Evaluation of ebselen supplementation on 
cryopreservation medium in human semen 

Zohreh Khodayari Naeini 
Hassan Hassani Bafrani  

Hossein Nikzad 

Iranian Journal  
Reproductive Medicine 

2014; 12(4): 249-56 
PubMed* 

28 Update on Acute Kidney Injury inPediatrics- 
Part 1 

Nakysa Hooman 
Shahrbanoo Nakhaii 

Mohammad Reza Sharif 

J Ped. Nephrology  
2014; 2(2) ISC 

29 A seven-year study on head injury in infants, 
Iran the changing pattern 

Esmaeil Fakharian 
Mahdi Mohammadzadeh 

 Samin Behdad 
 Atoosa Babamohammadi 
 Azadeh SadatMirzadeh 
Javad Mohammadzadeh 

Chinese Journal of 
Traumatology  
2014; 17(3) 

PubMed 

30 
Formulation and evaluation of orally 

disintegrating tablet of Rizatriptan using natural 
superdisintegrant 

Majid Tabakhian 
 Mohammadali Shahtalebi 

 Ehsan Salehi 
 Mahtab Keshvari 

Journal of HerbMed 
Pharmacology 

2014; 3(1) 

ساير 
 ايندكس ها
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ده  ر  ی زبان  ر قاالت  ن   ١٣٩٣ سال   اول ما   ناو
  ناهيد چهرباغي: تهيه و تنظيم

  

رديف
 

 ايندكس مجله نام مجله نويسندگان عنوان مقاله

1 
كننده به  بررسي علل ايكتر طول كشيده در نوزادان مراجعه 

 1391تا  1390هاي مارستان شهيد بهشتي كاشان طي سالبي

  محمدرضا شريف
 مهال مدني

پژوهشي  –دو ماهنامه علمي
، 1فيض، دوره هجدهم، شماره 

 1393فروردين و ارديبهشت 
CINAHL 

2 
بركس و سولفات منيزيم در پيشگيري از  قايسه اثر سلهم

 زايمان زودرس

 ندا ساالريه
  زهره طبسي

  فاطمه فروزانفرد
  مهرداد مهديان

 سيد غالمعباس موسوي

پژوهشي  –دو ماهنامه علمي
، 1فيض، دوره هجدهم، شماره 

 1393فروردين و ارديبهشت 
CINAHL 

3 
مقايسه اثرميزوپروستول واژينال با الميناريا در آماده سازي 

 سرويكس براي القاي ليبرزنان حامله ترم

 ميترا بهرشي
  جميله نظام زواره 
  االهه مصداقي ني
  طيبه هاشمي

  سيد غالمعباس موسوي
 نمهرداد مهديا

پژوهشي  –دو ماهنامه علمي
، 1فيض، دوره هجدهم، شماره 

  1393فروردين و ارديبهشت 
CINAHL 

4  
بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران صرعي مصرف كننده 
سديم والپروات يا كاربامازپين مراجعه كننده به بيمارستان 

 1390تا  1389هاي لشهيد بهشتي كاشان طي سا

  ابراهيم كوچكي
  رضا دانشور كاخكي

  سيد عليرضا مروجي 
 مريم فرهي

پژوهشي  –دو ماهنامه علمي
، 1فيض، دوره هجدهم، شماره 

 ،1393فروردين و ارديبهشت 
CINAHL 

5 

تعيين فراواني دليريوم، عوامل مرتبط و پيامدهاي كوتاه مدت 
ويژه بيمارستان  هاي مراقبتآن در بيماران بستري در بخش

 1391شهيد بهشتي كاشان و كاشاني اصفهان طي سال 

  عبدالحميد حيدري
  منصور ديانتي 

 سيد غالمعباس موسوي 

پژوهشي  –دو ماهنامه علمي
، 1فيض، دوره هجدهم، شماره 

 ، 1393فروردين و ارديبهشت 
CINAHL 

6  
ررسي ارتباط بين مقاومت آنتي بيوتيكي و اينتگرون كالس ب

هاي باليني پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از نمونهيك در 
 1392تا  1391هاي شهر يزد طي سال

  زارعي يزدلي محدثه
  اسالمي گيلدا 
  زندي هنگامه 

 مرتضي موسوي سيد 

 كوشا حسن 

 اخوان فاطمه 

 كياني معصومه 

پژوهشي  –دو ماهنامه علمي
، 1فيض، دوره هجدهم، شماره 

 1393فروردين و ارديبهشت 
CINAHL 

7 

  
بيماران مبتال به نارسايي تاثير شناخت درماني بر سالمت روان 

  قلبي
 

  محسن تقدسي
  فهيمه روح اهللا 
  محمد آقاجاني 

 فريبا رايگان 

پژوهشي  –دو ماهنامه علمي
، 1فيض، دوره هجدهم، شماره 

 1393فروردين و ارديبهشت 
CINAHL 
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ی     خا  تا د    ١٣٩٣  سال اول  ما م
  علي شعباني: تهيه و تنظيم

 
  :مديريتبخش 

 مربوط به بازرسين وزارت بهداشت در مورد دانشكده دندانپزشكي ارائه گزارش و تهيه ليست كتب  

 پيگيري جهت اصالح سيستم برودتي كتابخانه مركزي  

 ماهه  6هاي دانشگاه جهت خريد از نمايشگاه كتاب تهران در قالب تخصيص پيگيري جهت تامين اعتبار و بودجه كتابخانه 

 هاي آموزشي لمللي كتاب تهران به واحدها و گروهپيگيري جهت اطالع رساني در مورد نمايشگاه بين ا 

 هاي بودجه هاي آموزشي و واحدها با توجه به محدوديتهاي گروهپيگيري جهت جمع آوري و اولويت بندي در خواست 

 ب تهران نفر ار كتابداران و كاركنان واحدهاي دانشگاه جهت بازديد و خريد از بيست هفتمين نمايشگاه بين المللي كتا 17اعزام  

 پيگيري جهت خريد آماده سازي و ارسال كتب درخواستي واحد بين الملل دانشگاه  

 ميليون ريال كتاب از نمايشگاه  300خريد بالغ بر  

 عنوان كتاب قبل از ارسال به واحدها و بخش امانت  343كنترل فني 

 تي ايران مدكسپيگيري جهت عقد قرار داد مجدد با شركت بركت جهت استفاده از بانك اطالعا 

 هاي اطالعاتي خارجي پيگيري جهت دسترسي مجدد  به بانك 

 پيگيري امور اداري و پرسنلي كاركنان  

 مورد 3مراجعه به واحدهاي تابعه جهت رفع عيوب نرم افزاري  

 پيگيري و همكاري جهت راه اندازي كتابخانه واحد بين الملل  

  حضور دو روز در هفته در بخش امانت  

  
   :CD كتاب و امانتو سفارشات بخش ثبت 

 تهيه ليست كتب مورد نياز گروههاي آموزشي با هماهنگي اعضاء گروه جهت خريد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران  

 اولويت بندي خريد كتب بر اساس بودجه اختصاصي به هر گروه آموزشي با توجه به محدوديت منابع  

 ابعه جهت تهيه ليست نهايي خريد از نمايشگاه كتاب هماهنگي با واحدهاي ت 

 ثبت و ارسال كتب خريداري شده جهت واحدهاي تابعه  

 تهيه اسناد مالي مربوط به كتب خريداري شده  

 جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعه  368عنوان  198خريد و ثبت  

 ت كتابخانه مركزي و واحدهاي تابعهجلد كتاب التين جه 109عنوان و  86خريد و ثبت  
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 ها و كتب علمي همكاري با نشريه روابط عمومي حيات در جهت معرفي پايگاه 

 روز تا قبل از برگزاري نمايشگاه كتاب تهران  2همكاري با بخش امانت هفته اي  

 نسخه  2فارسي  CDامانت  

 نسخه  4فارسي  CDبازگشت  

 نسخه  18التين  CDامانت  

 نسخه 22تين ال CDبازگشت  

  

    :هاي تحقيقاتيها و طرحسازي پايان نامهو نمايهCDكتاب و نويسيفهرست  بخش

 عنوان كتاب فارسي والتين    192نويسي بنياديفهرست 

 عنوان كتاب تكراري فارسي و التين  81بازيابي و تصحيح  

 تحقيقاتي عنوان طرح 14عنوان پايان نامه  و  22سازي و ورود اطالعات ثبت و نمايه 

 CDعنوان  29فهرست نويسي و ورود اطالعات  

 همكاري با بخش امانت هفته اي يك روز  

  فايل نمودن كارت شلف كتب در برگه دان  

  

  :ورود اطالعات و آماده سازيبخش 

 عنوان  192ورود اطالعات كتب فارسي و التين   

 عنوان 81بازيابي و پرينت كارت كتب تكراري 

 عضو 47پرينت كارت عضويت  

 عنوان 36وارد كردن متن كامل چكيده پايان نامه و طرح تحقيقاتي در نرم افزار پارس آذرخش  

 )شامل نصب باركد، برچسب عطف و تگ مغناطيسي(جلد 148آماده سازي كتب كتابخانه مركزي  

 )شامل نصب باركد، برچسب عطف و جيب كتاب(جلد  263هاي تابعه آماده سازي كتب كتاب 

 خريد و برگه درخواست كتب خريداري شده از نمايشگاه تايپ كميته  

 تكميل و ارسال برگه مرخصي و ماموريت روزانه پرسنل كتابخانه و بايگاني مكاتبات اداري  

 مركزي و تابعه  CDعنوان  13آماده سازي  

   روز تا قبل از نمايشگاه 2همكاري با بخش امانت هفته اي  
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  :مرجع خش امانت وب

 جلد 4865سي امانت كتب فار  

 جلد  5678بازگشت كتب فارسي  

 جلد  356امانت كتب التين  

 جلد  386بازگشت كتب التين  

 نفر  119تسويه حساب  

 جلد كتاب در محل كتابخانه  30تعمير و صحافي تعداد  

 سازماندهي بخش مخزن كتابخانه طبق برنامه زماني  

  جلد جهت مطالعه داخل سالن  185امانت داخل سالن  

  

  :وب سايت كتابخانه مركزي پايگاه عرضه اطالعات وپذيرش  و  بخش 

 نفر  60پذيرش عضو جديد  

 نفر 56 كارت عضويت) اسكن عكس و پرس(ورود اطالعات، آماده سازي  

 نفر ساعت  10000سرويس دهي اينترنت به مراجعين  

 راهنمايي مراجعان در جهت استفاده از منابع علمي  

 مير ارسال كيس كامپيوتر جهت تع 

 هاي غير مجاز نظارت در جهت عدم استفاده از سايت 

 ها در حد امكان بر طرف كردن مشكالت رايانه 

 شركت در كارگاه آموزشي منابع الكترونيك 

 روز در هفته 2همكاري با بخش امانت  
  

   :شرياتبخش ن

 عنوان مجله  130ورود اطالعات  

 عنوان  170عنوان مجله و بازگشت  150امانت دهي  

 مورد 100هاي تحقيقاتي در داخل بخش ها و طرحويس دهي پايان نامهسر 

 ها به صورت ماهيانه مرتب كردن آرشيو مجالت و روزنامه 

 هاي تحقيقاتي ها و طرحنامهتحويل و نگهداري سي دي پايان 

 صورت روزانه و مستمر عنوان روزنامه به 10سرويس دهي  

 )نامه، طرح تحقيقاتي و مجلهپايان(لمي مورد نياز راهنمايي مراجعان جهت جستجوي منابع ع 
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د د م ور  وا   ١٣٩٣  سال  اول ما     کارگاه  ا
  ، نرگس زيلوچي: تهيه و تنظيم
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14  SPSSدانشجويان  هاي بالينيمركز مهارت  29/2/93  قاجانيآ محمد  مقدماتي  
  دانشجويان ارشد  لن علوم تشريحسا  30/2/93  آقاي كريميان -دكتر نادريان PCRطراحي پرايمر، DNA استخراج  15
  دانشجويان ارشد  سالن علوم تشريح  1/3/93  آقاي كريميان DNAالكتروفورز افقي و عمودي   16
  دانشجويان  هاي بالينيمركز مهارت  3/3/93  آقاي كاظمي مقدم  مقاله نويسي  17
  دانشجويان  هاي بالينيمركز مهارت  7/3/93  آقاي كاظمي مقدم  پروپوزال نويسي  18
  دانشجويان ارشد  سالن علوم تشريح  7/3/93  اعظميابوالفضل  دكتر  مطالعه فاكتورهاي خوني به روش اليزا  19
  اعضائ هيت  علمي  معاونت پژوهشي  7/3/93  دكتر صابر  هاي بالينيراهنماي اخالق در پژوهش  20

  
  . هاي تحقيقاتي را داردآزمايشگاه هاي تخصصي در زمينه امور پژوهشي واين واحد آمادگي برگزاري انواع كارگاه 

  576-575: ترشماره تماس جهت اطالعات بيش
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د  وما م قات    ١٣٩٣سال    اول ما     

  فهيمه سربندي: تهيه و تنظيم
  

  Archives of Trauma Researchچاپ هشتمين شماره مجله  
 تروما در شوراي راهبردي تروماشركت جناب آقاي دكتر فاضل رياست محترم مركز تحقيقات  

 و به روز شدن اطالعات ترومايي مركز SPSSمركز در فايل  1392ورود اطالعات ترومايي سال  

  ISCمقاله ديگر در 10و چاپ  PubMed مقاله در 6، چاپ ISIمقاله از اعضاي هيئت علمي مركز در  6چاپ  
  ها داخلي و خارجيها و  همايشوهشي مركز در كنگرهشركت اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره دكتراي تخصصي پژ 
ارائه مقاله توسط آقاي مهرداد مهديان دانشجوي دوره دكتراي تخصصي پژوهشي مركز به صورت سخنراني در كنگره بين المللـي ترومـا    

    2014در آلمان 
  پيگيري و برگزاري جلسه جهت ايجاد سيستم جديد ثبت تروما 
  گيري در مورد اهداف آتي مجلهبراي بررسي مقاالت و تصميم تحريريه هيئت جلسات منظم برگزاري 
  تحريريه هيئت مصوب مقاالت كارشناسي و داوري مراحل پيگيري 
 ارائه گواهي انجام داوري به داوران مجله 

  ) چهار روز در هفته(هاي آمار و روش تحقيق توسط مشاورين مركز ارائه مشاوره 
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د  وم م قات ع ح     ١٣٩٣ سال   اول  ما  ر
  منيژه كدخدايي: تهيه و تنظيم

  
 به روز رساني سايت مركز تحقيقات علوم تشريح  

 ي درمقطع دكتري تخصصي توسط اعضاي هيات موسس مركزيپايان نامه دانشجو 3ي و مشاوره يادامه راهنما 

 اسي ارشد توسط اعضاي هيات موسس مركزي در مقطع كارشنيپايان نامه دانشجو 7ي و مشاوره  يادامه راهنما 

 مقاله  2تعداد مقاالت خارجي چاپ شده  

 هاي تحقيقاتي مصوب كارشناسي طرح پيگيري مراحل داوري و 

 نامه دانشجويي و ارسال آنها به مديرگروه مربوطه  پايان 1ارسال  

 هاي تحقيقاتي طرح پژوهشي به دفتر ارزشيابي طرح1ارسال 

 ب درسالن كنفرانس مركزژورنال كال 5برگزاري  

در سالن كنفرانس مركز  13/2/93الت تكميلي مورخ يويژه دانشجويان تحصكشت و ذخيره سازي سلول  كارگاه مبانيبرگزاري  

   تحقيقات علوم تشريح 

در سالن كنفرانس مركز  18/2/93و  17/2/93 بالت ويژه دانشجويان تحصالت تكميلي مورخ وسترنكارگاه آموزشي  برگزاري 

  تحقيقات علوم تشريح 

در سالن كنفرانس  28/2/93كميلي مورخ ويژه دانشجويان تحصيالت ت هاي بنيادي مغز استخوانرگزاري كارگاه آموزشي كشت سلولب 

  مركز تحقيقات علوم تشريح 

منظور ارزيابي و اخذ به 9/2/93مورخ آموزش پزشكي از مراكز تحقيقاتي علوم تشريح  زديد نمايندگان وزارت بهداشت درمان وبا 

 مركزموافقت قطعي 

  ته مشاغلبازديد دانش آموزان مدارس دخترانه از مركز تحقيقات علوم تشريح در هف 
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د  وژیم و ز قات    ١٣٩٣ سال   اول ما     
   منيژه كدخدايي: تهيه و تنظيم

  
 به روز رساني سايت مركز تحقيقات فيزيولوژي 

 مقطع دكتري تخصصي توسط اعضاي هيات موسس مركز ي دريپايان نامه دانشجو 2ي و مشاوره يادامه راهنما 

 ي در مقطع كارشناسي ارشد توسط اعضاي هيات موسس مركزيپايان نامه دانشجو 7 ي و مشاورهيادامه راهنما 

 ها هاي تحقيقاتي و پيگيري مراحل كارشناسي طرحهاي داوري  طرحارسال  فرم 

 مقاله 4تعداد مقاالت خارجي چاپ شده؛   

 نامه دانشجويي به مديرگروه مربوطهپايان  2ارسال  

 هاي تحقيقاتي شيابي طرحطرح پژوهشي به دفتر ارز 2ارسال 

 ژورنال كالب دراتاق كنفرانس مركز 9برگزاري  

 9022لسه دفاع از طرحج  therapy combina on  خرگوش و گزارش ثبت  سير بهبود زخم ايجادشده در بر بررسي تاثير دستگاه

 توسط دانشجو رسول مختاري  اختراع دستگاه 

 در شده موش صحرايي ثر عصاره آبي هسته انبه روي قدرت انقباض عضله صاف رحم جدا پايان نامه با عنوان جلسه دفاع ازبرگزاري   

 تاالر طبيب دانشكده پزشكي 

 در محل معاونت پژوهشي دانشگاه 1394در خصوص كنگره  بين المللي فيزيو لوژي وفارماكولوژي  سال  3/2/93برگزاري جلسه  مورخ  

به منظور ارزيابي و اخذ موافقت  9/2/93فيزيولوژي مورخ ش پزشكي از مراكز تحقيقاتي زديد نمايندگان وزارت بهداشت درمان وآموزبا 

  مركز قطعي 

 موزان  مدارس دخترانه از مركز تحقيقاتي و آزمايشگاه پرورش جيوانات آزمايشگاهي در هفته مشاغل آبازديد دانش   
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د  وما م تاری  قات     ١٣٩٣سال   اول ما   
   دكتر نگين مسعودي علوي: ه و تنظيمتهي
 

  : جلسات تشكيل شده -الف
  جلسه 2
  :مقاالت چاپ شده - ب
  

1. Abedzadeh Kalahroudi M. Complementary and alternative medicine in midwifery. Nursing and Midwifery Studies 

2014; 3(2): e19449. 

2- Adib-Hajbaghery M, Mahmoudi M, Mashaiekhi M. Shampoo-clay heals diaper rash faster than calendula officinalis. 

Nursing and Midwifery Studies 2014; 3(2): e14180. 

3- Adib Hajbaghery M, Rezaei Shahsavarloo Z. Assessing the nursing and midwifery students competencies in 

communication with patients with severe communication problems. Nursing and Midwifery Studies 2014; 3(2): 

e18143. 

4- Masoudi Alavi N. Disaster: Are we prepared? Nursing and Midwifery Studies 2014; 3(2): e19993. 

5- M Adib Hajbaghery M, Moradi T, Mohseni M. Effects of a multimodal preparation package on vital signs of patients 

waiting for coronary angiography. Nursing and Midwifery Studies 2014; 3(1): e17518. 

6- Saberi F, Sadat S, Abedzadeh-Kalahroudi M, Taebi M. Effect of ginger on relieving nausea and vomiting in 

pregnancy: A randomized, placebo-controlled trial. Nursing and Midwifery Studies 2014; 3(1): e11841. 

7 - Masoudi Alavi N. Men in nursing. Nursing and Midwifery Studies 2014; 3(1): e17987 

8- Madani M, Masoudi Alavi N, Taghizadeh M. Non-specific musculoskeletal pain and vitamin D deficiency in female 

nurses in Kashan, Iran. Journal of Musculoskeletal Pain 2014; 3: 1–7. 

9- Mokhtari R, Talei SA, Masoudi Alavi N, Taherian A, Mazoochi T, Nouredini M. The Effect of Topical Combination 

Therapy in Wound Healing. Wounds 2014; 26(3): E22-E29.  

  
  : طرح هاي تحقيقاتي مصوب - ج
 1391ايل نقليه عمومي شهر كاشان در سال طرح بررسي هيجان خواهي و رفتارهاي رانندگي در رانندگان وس - 1

  ارائه شده توسط آقاي محمد آقاجاني
  در كاشان  1393پايان نامه بررسي ميزان انجام احياي قلبي ريوي توسط همراهان و عوامل مرتبط با آن در سال / طرح - 2

  ارائه شده توسط دكتر محسن اديب حاج باقري، دكتر تقدسي، اسماعيل عزيزي فيني
  شهر كاشان   1393ماه اول سال  6پايان نامه بررسي ميزان موفقيت عمليات احيايقلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن طي / حطر - 3

  ارائه شده توسط نديمه حسين پور، صديقه ميرانزاده، دكتر محسن اديب حاج باقري 
  از نفركتومي در بيماران بستري در بيمارستان شهيد لبافي نژاد تهران  پايان نامه بررسي تاثير استنشاق اسانس زنجبيل بر تهوع و استفراغ بعد/ طرح - 4

  ارائه شده توسط فاطمه سادات حسيني، دكتر محسن اديب حاج باقري
شهيد  پايان نامه بررسي ميزان اختالالت استرس پس از سانحه و عوامل مرتبط با آن در بيماران ترخيص شده از بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان/ طرح - 5

   1393بهشتي كاشان در سال 
  ارائه شده توسط محمد عبدي، زهره سادات، محمد آقاجاني

هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در پايان نامه بررسي ديدگاه بيماران و پرستاران در زمينه عوامل تنش زاي بيماران در بخش/ طرح - 6
   1393سال 

  ، اسماعيل عزيزي فيني، دكتر محسن اديب حاج باقريارائه شده توسط رويا احمدي
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د  یک     م و تا ی  ماری  غذ    ی و  و قات      ١٣٩٣  اول سالماه     
  

  فرزانه خلجي: تهيه  و تنظيم
  
  به عنوان عضو جديد شوراي پژوهشي مركز معرفي جناب آقاي دكتر مصطفي صفاري -1
  
  زال طرح تحقيقاتي به مركز پروپو 8ارائه  -2

  مجري طرح  عنوان كامل طرح  رديف
  دكتر عباس ارج  مقايسه اثر داروي گياهي گل قند با پسيليوم بر يبوست مزمن  1

2  
تاثير مكمل ياري روي بر متابوليسم انسولين و فاكتورهاي التهابي در زنان مبتال به سندروم تخمدان پلي 

  كيستيك
  دكتر ذات اله عاصمي

3  
هاي ليپيدي، حساسيت به انسولين، فاكتورهاي التهابي و پروفايلررسي اثرمكمل ياري سلنيوم بر رويب

  بيوماركرهاي استرس اكسيداتيو در بيماران كرونر قلبي
  دكتر عليرضا فرخيان

  حسين محمودي دكتر   كارنيتين بر پارامترهاي اسپرمي غير طبيعي-بررسي تاثير كپسول گياهي حاوي عصاره خارخاسك و ال  4

  دكتر حسين محمودي  آرژنين بر ميل جنسي مردان-بررسي تاثير كپسول گياهي حاوي عصاره خارخاسك عصاره زنجبيل و ال  5

6  
بررسي اثر كپسول حاوي عصاره هيدروالكلي برگ قرهقات بر گلوكز و پروفايل هاي ليپيدي در مبتاليان به 

   2نفروپاتي ديابت نوع 
  دكتر محسن تقي زاده

7  
بررسي اثر كپسول حاوي عصاره الكلي برگ توت سفيد بر گلوكز و پروفايل هاي ليپيدي در مبتاليان به 

  ديابت نوع يك
  دكتر محسن تقي زاده

8  
تاثير روزه داري در ماه رمضان بر روي وزن، پروفايل هاي متابوليك، فاكتور التهابي و بيوماركرهاي استرس 

  ندروم تخمدان پلي كيستيكاكسيداتيو در زنان مبتال به س
  دكتر منصوره صميمي

  
  پروپوزال طرح تحقيقاتي در مركز  6تصويب  -3

  مجري طرح  عنوان كامل طرح  رديف

1  
بررسي اثرات كرم حاوي عصاره هيدروالكلي ميوه پنج انگشت و اسانس بذر رازيانه بر تغييرات عالئم هيرسوتيسم 

  ايديوپاتيك
  دكتر فاطمه فروزانفرد

2  
هاي خوني و   هاي هيدروالكلي برگ توت سفيد، ميوه زرشك وحشي و گياه رزماري بر شاخص اثر عصاره سيبرر

  هاي صحرايي مدل كبد چرب الكلي و غيرالكلي شناسي كبد در موش بافت
  دكتر محسن تقي زاده

  دكتر ذات اله عاصمي  تبررسي اثر كپسول نرم خوراكي حاوي اسانس زيره بر وزن افراد چاق و مقايسه آن با ونوستا  3

  دكتر كبري شياسي  دانشگاه علوم پزشكي كاشان غددعلل و مشخصات باليني بلوغ زودرس در كودكان مراجعه كننده به درمانگاه  بررسي  4

  رافتيدكتر رضا ش  هاي پونه كوهي، زيره سبز، اكاليپتوس و ليمو بر زمان ماندگاري گوشت مرغ بررسي اثر پوشش كيتوزان حاوي اسانس  5

  دكتر كبري شياسي  Dتعيين ميزان پاسخ به درمان در كودكان و نوجوانان مبتال به كوتاهي قد ايديوپاتيك مبتال به كمبود ويتامين   6
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  مقاالت چاپ شده توسط اعضاي مركز -4
  

  مقاالت انگليسي) الف

 IF  مجله  سال  نويسندگان  عنوان مقاله  رديف
  نمايه 

  بين المللي
شماره مجلد 

  اتو صفح

1 

Consumption of Synbiotic Bread 
decreases triacyglycerol and VLDL 

levels while increasing HDL levels in 
Serum from patients with type-2 

diabetes 

Hossein Shakeri,  
Haleh Hadaegh, 
 Fatemeh Abedi, 

Maryam Tajabadi-
Ebrahimi,  

Navid Mazroii,   
Yaser Ghandi,  
Zatolla Asemi 

2014 Lipids 2.6 ISI/ PubMed In Press 

2 

Effect of multispecies probiotic 
supplements on serum minerals, liver 

enzymes and blood pressure in patients 
with type 2 diabetes 

Zatollah Asemi, Sahar 
Bahmani, Hossein 

Shakeri, Atefeh Jamal, 
Ali-Mohammad Faraji 

2014 

International 
Journal of 
Diabetes in 
Developing 
Countries 

- PubMed In Press 

3 

Multivitamin versus multivitamin-
mineral supplementation and 

pregnancy outcomes: a single-blind 
randomized clinical trial 

Zatollah Asemi, 
Mansooreh Samimi, 

Zohreh Tabassi,  
Ahmad Esmaillzadeh 

2014 

International 
journal of 
preventive 
medicine 

- PubMed In Press 

4 

The effects of folate supplementation 
on inflammatory factors and 

biomarkers of oxidative stress in 
overweight and obese women with 

polycystic ovary syndrome: a 
randomized double-blind placebo-

controlled clinical trial 

Fereshteh Bahmani, 
Maryam Karamali, 
Hossein Shakeri, 
Zatollah Asemi. 

2014 Clinical 
Endocrinology 3.3 ISI/ PubMed In Press 

5 

The effects of DASH diet on lipid 
profiles and biomarkers of oxidative 

stress in overweight and obese women 
with polycystic ovary syndrome: a 

randomised clinical trial 

Zatollah Asemi, 
Mansooreh Samimi, 

Zohreh Tabassi, 
Hossein Shakeri, 

Sima-Sadat Sabihi, 
Ahmad Esmaillzadeh 

2014 Nutrition 3 ISI/ PubMed In Press 

6 
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  مقاالت فارسي) ب
  

  سال انتشار  مجله  نويسندگان  عنوان مقاله رديف

1 
Effect of probiotics on metabolic 

profile, hs-CRP and oxidative 
stress in type 2 diabetic adults 

Shiranian A, Salehi-
Abargoue A, Asemi Z, 

Zare Z, Shakeri H, Sabihi 
S, Khoshfetrat MR, 

Esmaillzadeh A. 

Iranian Journal of Nutrition 
Sciences & Food Technology 

2014; 8(4): 
199-209 

2 

Effect of calcium-vitamin D co-
supplementation on metabolic 

profile and pregnancy outcomes: 
a double blind randomized 

controlled clinical trial 

F. Bahmani, Z. Asemi, A. 
Khassaf, M. Fallah, A. 

Esmaillzadeh, M. 
Karamali, 

Scientific journal of Hamadan 
Nursing & Midwifery Faculty 

2014, 22, 
21-31 

  
  
  مقاالت پذيرفته شده در مركز -5
  

1 - Z. Asemi, A. Esmaillzadeh. DASH diet, insulin resistance and serum hs-CRP in polycystic ovary syndrome: a 

randomized controlled clinical trial. Hormone Metabolic Research. Accepted [IF: 2.2].  

2- Maryam Tajadadi-Ebrahimi,  Fereashteh Bahmani,   Hossein Shakeri,   Haleh Hadaegh,  Mohammad Hijijafari,  

Fatemeh Abedi,   Zatolla Asemi. Effects of the daily consumption of synbiotic bread on insulin metabolism and serum 

hs-CRP among diabetic patients: a double-blind randomized controlled clinical trial. Annals Nutrition and Metabolism. 

Accepted. IF:1.7. 

  
  
  ها ي شوراي پژوهشي مركز در كنگرهشركت اعضا -6
  

  سومين كنگره ملي گياهان دارويي           
  

 پوستر
  محسن تقي زاده  دكتر :ارائه دهنده

1- The  effect of salinity stress from NaCL on seedling growth of mytus communis herb in hydroponic irrigation 
condition and determination its salinity tolerance threshold 
 
2- The efficacy  of bronchobarij® compare with dextromethorphan in cough: A randomized, double-blind clinical 
trial 
 
3- Evaluating analgesic and anti-inflammatory effects of elaeagnus angustifolia’s water extract in rats  
 
4- Inhibitory effects of silybum marianum extraction by-product on rumen anaerobic microorganisms 
 
5- Effect of lemon essential oil on weight and blood lipid levels in male rats 
 
6- Effect of green tea (Camellia sinensis) extract on weight and blood biochemical parameters in male wistar rats 
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  هجدهمين كنگره دامپزشكي ايران         

  
  پوستر

  

  رضا شرافتيدكتر  :ارائه دهنده
  

1- Evalution of anti-satphylococcus aureus of aqueous mint extract in hamburger 
  

  سومين كنگره بين المللي سالمت زنان       
  

 سخنراني
  ذات اله عاصمي دكتر :ه دهندهارائ

  
1- The effects of DASH diet on lipid profiles and biomarkers of oxidative stress in overweight and obese women with 
polycystic ovary syndrome: a randomised clinical trial. 

 
  پوستر

  ذات اله عاصمي دكتر :ارائه دهنده
 

1- The effects of calcium plus vitamin D supplementation on inflammatory factors and biomarkers of oxidative stress 
in overweight and deficient vitamin D women with polycystic ovary syndrome: a randomized double-blind placebo-
controlled clinical trial 
 
2- Effects of synbiotic food consumption on glycemic status and serum hs-CRP in pregnant women: a double-blind 
randomized controlled clinical trial. 
 
3- Favorable effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating plan on pregnancy outcomes in 
gestational diabetes: a randomized clinical trial 
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ی  و قات دا ه  د    ١٣٩٣  سال  اول ما  م
  

   مهندس ميترا حناني: و تنظيم  تهيه
  

عضو جديد به اعضاء  10كه طي آن  7/2/93برگزاري انتخابات شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي مورخ  
  .دانشجويي اضافه گرديد شوراي مركزي كميته تحقيقات

  
  :عملكرد اجرايي - الف

  جلسه3جلسات شوراي مركزي كميته تحقيقات دانشجويي  -1
  جلسه4جلسات شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي  -2
  جلسه1معارفه سرپرست كميته تحقيقات با حضور اعضاء شوراي مركزي كميته  جلسه توديع و -3
اعضاء شوراي مركزي كميته و سرپرست  كميته تحقيقات دانشجويي با حضورمعاون محترم پژوهشي دانشگاه و جلسه توديع و معارفه سرپرست -4

  جلسه 1ها كميته تحقيقات دانشكده
  

  :طرح هاي پايان يافته - ج
  "1392سال شهركاشان در بررسي كيفيت زندگي درسالمندان ديابتي در"عنوان با 92170طرح تحقيقاتي خانم زهرا توكلي به شماره  -1
  "هاي كاشانبررسي سبك زندگي دانشجويان دانشگاه"با عنوان  92163طرح تحقيقاتي خانم آرزو موذن به شماره  -2
بررسي نگرش دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهرستان دليجان نسبت به "با عنوان 92165طرح تحقيقاتي آقاي مهدي كاظمي به شماره  -3

  "اعتياد
 منزل در بررسي سالمت رواني سالمندان ساكن درخانه سالمندان با ساكن در"با عنوان  92167م زهرا اكبري به شماره طرح تحقيقاتي خان -4

  "1392شهرستان كاشان سال 
ري اخالقي مديران با عدالت سازماني و وفادا بررسي رابطه بين رفتار"با عنوان  92140زاده به شماره طرح تحقيقاتي خانم مهديه سلطان علي -5

  "92كاركنان از ديدگاه كارمندان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران درسال
  

  :هاي مصوبطرح
بيمارستان شهيد بهشتي كاشان      ساله بستري در 5تا  1كودكان  طول مدت اسهال خوني در مكمل سولفات روي برشدت و طرح بررسي تاثير -1

  27/2/1393مجري دانشجو ابوالفضل زاهدي مصوب 
كاركنان مراكز توانبخشي شهرستان كاشان مجري دانشجو روح اله خدادادي مصوب  فرسودگي شغلي در طرح بررسي ارتباط بين استرس و -2
3/3/1393  
  

  :هاي درحال بررسيطرح
  طرح درحال بررسي  15

  

  :هاي برگزارشدهكارگاه -پ 
          21/1/93مقاله نويسي علمي     -1
2- search     6/2/93 پيشرفته  
3- spss      29/2/93   مقدماتي  
  3/3/93مقاله نويسي            -4
  7/3/93پروپوزال نويسي        -5
  

  :هامقاالت ارايه شده در كنگره -ت
  چهارمقاله توسط دانشجويان ابوالفضل زاهدي و اميدرضا تمتاجي  -
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د د    م ه وا   ١٣٩٣)  ھار( اول   ما    ف  و  
  ناهيد چهارباغي: تهيه و تنظيم

  

  كتب تائيد شده
  

  :تدوين
  كاربرد گياهان دارويي در زنان 

  خانم زهرا كريميان 
  

  آسم، راهنماي باليني پزشكان 
  خانم دكتر مرضيه حيدرزاده

  
  :تاليف

  حشره شناسي پزشكي
  آقاي دكتر روح اهللا دهقاني 

  
  كتب دردست كارشناسي

  
  :ترجمه

  ما در اورژانسمديريت مصدومين ترو
  تظاهرات شايع نورولوژيك درطب اورژانس 

  اصول ارتباط موثر 
  

  :تدوين
  تطبيق حقوق حيوانات با كدهاي بين الملي

  داروهاي گياهي مامايي  

  راز طول عمر 
  بيش فعالي دركودكان 

  اصطالح شناسي اعتياد 
  بيونانوتكنولوژي

  سالمت  وقف در
  

  :تاليف
  اپيدميولوژي بهداشت محيط

  
  تب چاپ شدهك

  
  :ترجمه
  هاي عفوني دركودكان بيماري

  كودكان  -2012راديولوژي تشخيصي برنت 
  هاي گوارش وكبد تصوير برداري بيماري
  هاي قفسه صدري تصوير برداري بيماري

  
  :تدوين

  هاي شايع جنينيغربالگري ناهنجاري
  هاي پيشگيري از مصرف دخانيات راه
  

  :تاليف
  يتومتريكاربردهاي فلوس اصول و
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ناد د ا عدا ش  ا ؤ ا ی  رد   را
  زهرا بتولي

 Batooli-z@kaums.ac.ir شناسي كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش

  

هاي مفيدي جهت افزايش تعداد بيشتر پژوهشگران به دنبال تكنيك

خروجي پژوهش، نقش مهمي در . استناد به تاليفات خود هستند

سابقاً مالك . هشي يك سازمان داردسنجش و ارزيابي كيفيت پژو

. بندي پژوهشي، تعداد تأليفات و ضريب تأثير مجالت بودرتبه

يكي از . بندي، تعداد استنادات هر مقاله استرويكرد اخير اين رتبه

هاي كليدي افزايش استناد، در معرض ديد قرار دادن خروجي راه

به ميزان استناد به يك مقاله . پژوهش براي مخاطبان زياد است

يك پژوهشگر با انتشار . پذيري مقاله استزيادي وابسته به مشاهده

يك مقاله با كيفيت باال در يك مجله علمي، نيمي از راه دريافت 

تبليغ و انتشار با استفاده   مابقي راه،. استناد در آينده را پيموده است

هايي كه به از جمله روش. مناسب است» ابزارهاي پژوهشي«از 

كند تا شمار استناد به تأليفات خود را افزايش هشگر كمك ميپژو

  :توان به مواد زير اشاره نموددهد مي

: به كار بردن شكل يكسان نام نويسنده در تمام دوران دانشگاهي 

  .دهدبازيابي را افزايش مي  انسجام و يكدستي نام فرد،

: يسندهبه كار بردن وابستگي سازماني و آدرس يكسان و كامل نو 

يكدست بودن وابستگي سازماني نويسنده جهت تشخيص اين 

موضوع كه اثر مربوط به يك نويسنده و سازمان مشخصي است مهم 

  . است

: تكرار عبارات كليدي در چكيده در عين طبيعي بودن نگارش آن 

تكرار برخي عبارات كليدي در متن چكيده مقاله مهم است، چرا كه 

هاي استنادي، چكيده مقاالت را يابموتورهاي جستجوگر و رد

تر مقاله تكرار كلمات كليدي، شانس بازيابي آسان. كنندجستجو مي

  .دهدرا افزايش مي

استفاده از كليدواژه قسمت : تخصيص كليدواژه مناسب براي مقاله 

ضروري نگارش چكيده مقاله است، چرا كه در بازيابي الكترونيك 

هنگام . كندواژه جستجو عمل مياطالعات، كليدواژه به عنوان 

انتخاب كليدواژه بهتر است نويسنده مقاله، خود را جاي شخص 

جستجوگر قرار دهد و به اين موضوع فكر كند كه افراد ممكن است 

  . كنندبا چه كلماتي جستجو 

مؤثرترين راهبرد : انتشار مقاله در يك مجله با ضريب تأثير باال 

انتشار مقاله در مجالتي با ضريب  جهت افزايش دريافت استناد،

  . تأثير باال است

تأثير مقاالت را   دسترسي آنالين رايگان،: آرشيوي مقاالت- خود 

توانند با ايجاد صفحات وبي نويسندگان مي. دهدافزايش مي

پذيري مقاالت را تخصصي و قرار دادن ليست تاليفات خود، مشاهده

 50ميزان استناد را تا   الت،دسترسي رايگان به مقا. دهندافزايش 

  .دهددرصد افزايش مي

ها نتايج پژوهش. دهددسترسي آزاد، دفعات استناد را افزايش مي 

. حاكي از وجود ارتباط مثبت بين تعداد دفعات دانلود و استناد است

ها همبستگي بين مقاالت با استناد باال و احتمال آنالين بودن آن

  .وجود دارد

 الت در سپردنگاهاي دسترسي آزادواسپاري مقا 
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تحليل استنادي : الملليانتشار مقاله با مشاركت نويسندگان بين 

المللي دهد مقاالتي كه با مشاركت نويسندگان بينمقاالت نشان مي

برابر نسبت به مقاالت بدون همكاري  4تهيه شده است، به ميزان 

ها نشان بررسي نتايج. كنندالمللي، بيشتر استناد دريافت ميبين

داده است مقاالتي كه با همكاري چند كشور يا چند مؤسسه نوشته 

  . اندشده است، استناد بيشتري دريافت كرده

-مقاالت گروهي نسبت به مقاالت انفرادي، استناد بيشتري مي 

  . گيرند

بين تعداد استناد يك مقاله و تعداد منابع : استفاده از منابع زياد 

  .ر نگارش آن مقاله ارتباط قوي وجود دارداستفاده شده د

  . كنندتر، استناد بيشتري دريافت ميمقاالت طوالني 

  پديا انتشار در ويكي 

-ابزارهايي جهت اطالع  ها،ها و بالگهمچون ويكي 2ابزارهاي وب  

نويسندگان . رساني و معرفي عالئق پژوهشي و تأليفات افراد هستند

چون گوگل ايي كه موتورهاي  جستجوگر همهبايد با افزودن لينك

مقاالت خود را   دهند،جهت ارتقاء رتبه صفحات مد نظر قرار مي

  . ارتقاء بخشند

افزايش : هاي اجتماعي آكادميكعضويت در سايت شبكه 

هاي اجتماعي، وسعت پذيري مقاالت از طريق سايت شبكهدسترس

ي مقاالت را به پذيري تخصصانتشار، افزايش استفاده و مشاهده

. شودهمراه خواهد داشت كه منجر به افزايش استناد و استفاده مي

ResearchGATE, Academia, Citeulike, Linkedin هايي مثال

هاي اجتماعي هستند كه اجازه اشتراك منابع ميان از شبكه

  . آورنددانشگاهيان و پژوهشگران را فراهم مي

مروري بيشتر از مقاالت مقاالت : نوشتن يك مقاله مروري 

برخي انواع مقاالت مانند . كنندپژوهشي استناد دريافت مي

- چكيده مقاالت كنفرانس  هاي خبري،سرمقاله، نامه به سردبير، آيتم

نويسندگاني . كنندها و مطالعات موردي استناد كمتري دريافت مي

 كه به دنبال دريافت استناد بيشتري هستند، بايد به دنبال نگارش

مقاالت مروري جامع و بنيادي باشند و مقاالت خود را در مجالتي با 

ضريب تأثير باال كه سابقه انتشار مقاله در آن حوزه موضوعي را 

  .داشته باشند، منتشر كنند

  حضور در يك كنفرانس معتبر و ارائه بخشي از پژوهش  

عنوان  نتايج بررسي: عدم انتخاب يك عنوان سؤالي براي مقاله 

ها از نوع سؤالي است مقاالت نشان داده است مقاالتي كه عنوان آن

شوند اما استناد كمتري نسبت به ساير مقاالت بيشتر دانلود مي

  . كننددريافت مي

  نوشته راهنما،  :در مقاله callout» نوشته راهنما«استفاده از  

وشته ن. آيداي است كه با فونتي متفاوت در مقاله ميعبارت يا جمله

راهنما توسط ويراستاران مقاله به جهت جلب توجه خواننده به 

مطالعات نشان داده است نوشته . شودهاي جالب مقاله درج ميجنبه

  . آيدراهنما يكي از عوامل دريافت استناد بيشتر مقاالت به شمار مي

هاي اطالعاتي زيادي چكيده يا انتشار اثر در مجالتي كه در پايگاه 

پذيري مطالب مجله و به دنبال آن شوند، افزايش مشاهدهينمايه م

  . را به همراه خواهد داشت افزايش استناد به مقاله

توانند به اطالعات امضاء ايميل خود، نويسندگان مي: تبليغ خود 

اين عمل نوعي بازاريابي و . لينك آخرين تأليفاتشان را اضافه كنند

  . اه خواهد داشتجلب توجه گيرنده ايميل را به همر

پژوهش تنها : ايجاد يك پادكست جهت توصيف پروژه تحقيقاتي 

هاي پژوهشگر را تواند تالشپادكست مي. متن و شكل نيست

رساني فيلم، روش مهمي براي پژوهشگران جهت اطالع. توصيف كند

  .رودها به شمار مياز نتايج پژوهشي آن
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پذيري تاليفات مشاهده  رزومه آنالين،: ايجاد يك رزومه آنالين 

  . دهدمحقق را ميان جامعه دانشگاهي افزايش مي

اي جهت معرفي يك مقاله آموزشي، مقاله: انتشار مقاالت آموزشي 

فرض اين مقاالت اين است كه . حوزه موضوعي مشخص است

تأكيد اين مقاالت بر مفاهيم اساسي . اي دارندمخاطبان غيرحرفه

هايي ملموس جهت تجسم آن مفاهيم لرشته و فراهم آوردن مثا

اين نوع مقاالت گرايش بيشتري به دريافت شمار باالي استناد . است

  . دارند

انتشار خروجي پژوهش در مجالتي با ضريب تأثير باال، : گيرينتيجه

بعد از انتشار پژوهش نيز به دنبال . نگراني اوليه پژوهشگران است

دريافت . د بيشتري هستندهايي جهت دريافت استنافراگيري روش

. پذيري آن مرتبط استاستناد مستقيما به كيفيت مقاله و مشاهده

. توانند كيفيت مقاالت منتشر شده خود را افزايش دهندمحققان نمي

كارگيري نكات گفته شده در باال، افزايش توانند با بهها مياما آن

ات خود را پذيري و به دنبال آن افزايش استناد به تاليفمشاهده

  .پذير سازندامكان

  

  :اين مقاله ترجمه و تلخيصي است از 

Ale Ebrahim N, et al. Effective Strategies for Increasing Citation Frequency. International Education Studies 2013; 

6(11): 93-9. 
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ی ع   جالت 
  زهره آذرباد  :و تنظيم  تهيه

  مدير پژوهشي دانشگاه                       
  

درحالي كه مجله اصلي . اي معتبر هستنداز مقاالت دانشجويان و اساتيد به مجالتي ارسال شده است كه ادعا كرده اند مجله يتاسفانه تعدادم
. اندساتيد پهن كردهاي براي دانشجويان و او يا تقلبي دام گسترده Fakeمجالت جعلي يا . صورت آنالين يا هارد كپي استهدرجايي ديگر ب

گرامي قبل از سابميت مقاله به مجله مورد نظر،  پژوهشگران گرددمي پيشنهاد، لطفا جهت پيشگيري از هرگونه اشتباه جبران ناپذير احتمالي 
  . كنندمجله اطالع پيدا وب سايت حتما از معتبر بودن 

  

نام مجله اي كه وب سايت آن 
  وضيحاتت  جعلي) هاي(وب سايت   جعل شده است

Archives Des Sciences http://www.archiveofscience.com 

ژورنال معتبر و مشهور مربوط به انجمن فيزيك و تاريخ 
-منتشر مي  SPHN وبسايت واقعي توسط. طبيعي ژنو است

  شود و آدرس آن
  Société de Physique et d’Histoire Naturelle  
شماره هاي چنداني را به  SPHN تاكنون انتشارات .باشدمي

 .صورت آنالين منتشر نكرده است

Wulfenia Journal 
1.www.wulfeniajournal.at 

2.www.wulfeniajournal.com 
3.www.multidisciplinarywulfenia.org 

اي موزه منطقه در زمينه گياهشناسي فعاليت دارد كه توسط
فقط به صورت   1994از سال ) ايالتي در اتريش(كارنتيا 

 Kärntnerاين مجله توسط  .چاپي به چاپ مي رسد

 Botanikzentrum وبسايت . رسددر اتريش به چاپ مي
ي و قانوني اين مجله اصل

http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/21...E.htm?s
 eite=15 است. 

دو سايت اول جعلي از كار افتاده است و سايت جديد جعلي 
ن ميخواهند كالهبرداران از نويسندگا .آن سايت سوم است

 .كه هرينه چاپ را به بانكي در ارمنستان واريز كنند

Jökull Journal http://www.jokulljournal.com 
http://jkljournal.org/en/ 

در ايسلند  1951يك ژورنال چاپي و معتبر است كه از سال 
به معني يخچال طبيعي مي باشد و  Jokull به چاپ مي رسد

 هاي طبيعي ايسلنداين ژورنال وابسته به انجمن يخچال

(Jöklarannsóknafélag Íslands)  وبسايت  .مي باشد
  http://www2.jorfi.is/?page_id=15قانوني اين مجله 

چون نتوانست   Icelandic Glaciology Society.است
سايت جديد  ،هاي جعلي اين مجله را بگيردجلوي وبسايت

http://jokulljournal.is/  را طراحي نمود. 

اين در حالي  .اين مجله فقط به صورت پرينت موجود است
كالهبرداران اقدام به طراحي سايت جعلي اين مجله  است كه

 .كنند كه اين نسخه آنالين مجله استادعا مي كرده اند و
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Afinidad http://www.afinidad.org 

 La Asociación de Químicos e مجله اسپانيايي توسط

Ingenieros del Institut Químic de Sarri  چاپ مي -

شود وبسايت اصلي و قانوني اين مجله 
 http://www.aiqs.es/catala/afinidad.aspاست.  

Vitae http://vitae-udea.org 

 University ofلمبيايي توسط دانشگاه اين مجله ك

Antioquia وبسايت اصلي و قانوني اين مجله  ،چاپ ميشود
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/re...hp/vit 

 ae/index است.  

Bothalia 
 

http://www.bothalia.com 
 

اين مجله ژورنال آفريقاي جنوبي است كه فقط به صورت 
كالهبرداران اقدام به . پرينت موجود است و وبسايتي ندارد

  طراحي وبسايت جعلي اين مجله كرده اند

Mitteilungen 
Klosterneuburg http://mitt-klosterneuburg.com/ 

اين مجله يك مجله اتريشي است كه تنها وب سايت واقعي 
 : كه از ناشر وجود دارد

http://bundesamt.weinobstklosterneuburg.at/start.
php  

Reef Resources 
Assessment and 

Management Technical 
Paper 

http://behaviorsciences.com/ 

 
 Secretariat of the Pacific اين مجله توسط

Community در New Caledonia شود و مجله چاپ مي
 .اصلي وب سايتي ندارد

ايمپكت . ها مقاله چاپ مي كندادعا كرده است در تمام زمينه
جاعالن هم ظاهرا . فاكتور اعالم شده نيز غير واقعي است
  ايراني هستند

Sylwan http://sylwan.ibles.org/ 

شود و ناشر جله لهستاني هست و در لهستان چاپ مياين م
وبسايت اصلي و . است Polish Forestry Society آن

قانوني اين مجله 
http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105 :1:0   

 . است

رده است كه ورژن انگليسي نسخه جعلي اين مجله ادعا ك 
اين مجله است و ايميلي به شكل زير براي نويسندگان ارسال 

 .كندمي
2.jpg-sylwan 

Bradleya Journal http://www.britishedu.org.uk 

ژورنالي است كه وابسته به انجمن كاكتوس بريتانيا مي باشد 
وبسايت . و به صورت كتاب ساالنه سالي يك بارچاپ مي شود

 www.bcss.org.uk/brad.php مربوط به ژورنال واقعي آن

PENSEE http://www.penseejournal.com 

در فرانسه  Espaces Marx توسط انتشارات  1939از سال 
اين ژورنال مقاالتي را در حوزه علوم . رسدبه چاپ مي

. نمايداجتماعي و با تمركز بر روي روابط بين الملل منتشر مي
 .كندپي فعاليت مياين ژورنال معتبر كه تنها به صورت چا
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Scientific and Technical 
Office of International 

Journal Epizooties 

http://rstoide.org/index.php/rstiode/issue/
archive?issuesPage=2#issues 

http://www.oie.int/publications-and-
documentation/scientific-and-technical-review-

free-access/list-of-issues/ 

NATIONALPARK-
FORSCHUNG IN DER 

SCHWEIZ 
(-NATIONALPARK-

FORSCHUNG IN DER 
SCHWEIZ 

-BEITRAEGE ZUM 
NATURSCHUTZ IN DER 

SCHWEIZ 
-JOURNAL OF SCIENCE 

AND ITS 
APPLICATIONS) 

http://www.naukpublication.org  
 

 .باشداين ژورنال وابسته به پارك ملي سويس مي

Science record: 
1-Science Series Data 

Report 
2- America Scientist 

3- International Journal of 
Medical Discovery 

4- International Journal of 
Professional Artist 

5- International Research 
Journal of Basic and 

Applied sciences 
6- International Research 

Journal of Engineering and 
Technologies 

7- International Research 
Journal of Humanities 

8- Pioneer Architects & 
Urban Designers 

9- Science and Nature 10- 
Innova Ciencia 

http://www.journals.sciencerecord.com/ 

نيز يك انتشارات جعلي است  Science record انتشارات
هاي ديگر را با كمي تغيير در وبسايت خود كه مقاالت ژورنال

قرار داده و ادعا كرده است مدت زيادي مشغول فعاليت 
هاي اكثر مقاالت ارائه شده در اين وبسايت در ژورنال. است

اين . قبال به چاپ رسيده اند Elsevior چونانتشاراتي هم
ستفاده از اين حقه توانسته تعداد زيادي از انتشارات با ا

هاي اين انتشارات محققان را جهت چاپ مقاالتشان در ژورنال
 .فريب دهد

Texas Journal sciences http://texasjournalofscience.org/  

Tekstil Journal http://www.tekstiljournal.org  

PRAEPARATOR http://pra.tomaspubs.com/ 

نيست در وب سايت  IFاين مجله در سايت تامسون داراي 
در نظر گرفته  1.697جعلي خودش براي آن ضريب تاثير 

  است
Philippine Scientist 

Journal http://psc.tomaspubs.com/  

EDUCATION JOURNAL http://tomaspubs.com/ej.htm 

ژورنال جعلي را  4انتشارات توماس انتشاراتي است كه 
 منتشر مي كند

 

Politica Economica http://pe.tomaspubs.com/ 

Chemical Modelling 
Journal http://chm.tomaspubs.com/ 

Systems Science Journal http://ss.tomaspubs.com/issue.htm 

Chemical and Process 
Engineering http://processengineering.net/ 

 :وبسايت مجله اصلي
http://www.degruyter.com/view/j/cpe 

Recent Science http://recentscience.org  
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revistas-academicas http://revistas-academicas.com  

International Center for 
Business Research  

 Science record چون انتشاراتاين انتشارات نيز هم

هاي ديگر را با تغيير در عنوان و چكيده آنها مقاالت ژورنال
در وبسايت خود قرار داده و ادعا كرده است كه سابقه 

فعاليت طوالني دارد و مقاالت علمي سطح باالي زيادي در 
اند تا از اين طريق اي اين انتشارات به چاپ رسيدههژورنال

 .محققان را ترغيب به چاپ مقاالتشان در اين ژورنال نمايد

  :منابع

1- : Hijacked Journals  وبسايت پروفسورJeffrey Beall  استاديار و كتابدار دانشگاه  University of Colorado Denver 
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