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  هفته پژوهش، بهانه اي براي نهادينه شدن فرهنگ پژوهش در جامعه

 تالش تمامي كه دهد مي نشان نيز ايراني علماي قديمي كتب و تاليفات به نگاهي و اند كرده معنا حقيقت به دستيابي را تحقيق بعضي،
 داشتن پنهان و سالطين دربار امكانات از استفاده و مبارزه گاهي تجربه، مطالعه، سالها. است بوده حقيقت به دستيابي تحقيق، كار در آنها

 تشخيص صرف آنها عمر سراسر گاهي.  است پذيرفته انجام علمي دستاوردهاي و جديد مسائل كشف راستاي در همه عقيده، و مذهب
 ارائه يا  تناقضات بعضاً و وساناتن داراي شان علمي حيات پايان تا آغاز از آنها مختلف تأليفات لذا شد، مي علمي موضوع يك اثبات و

 دانش و حقيقت طالبان روي به را علم نهايت بي جهان از اي دريچه آنها، تالش نتيجه باالخره و بود رسيده اثبات به اي فرضيه و نظريه
  .گشت مي دانش پايان بي طريق در ماندگار چراغي آنها براي و گشود مي

 و مطالعه از سرشار زندگيشان و كردند نمي فراموش علمي حقايق كشف به را خود شقع و خويش علمي جايگاه هرگز دانشمندان،
 به بازگشت اصل يك با بايد ما و اند بوده علم در ونوآوري حركت پرچمدار مختلف علوم در گذشته در ايراني دانشمندان . بود پژوهش

 خود واسالمي ايراني هاي آموزه از مگراينكه گردد نمي محقق اينو نمايم، تر برافراشته كشور در را علم توليد پرچم گذشته همچون خود
   .بگيريم مدد

 اتكا بدون پژوهش در ما . گرديم تبديل ايران وآوازه نام درخور ايراني به ما تا گردد نهادينه كشور در پژوهش فرهنگ تا كنيم تالش بايد
 زماني تا و هستيم تقليدي صرفا هاي پژوهش انجام در سعي ديگران از رايت و كپي وسيله به فقط و ايراني واصالت فرهنگ از استفاده و
   مانيم مي عقب هميشه باشيم، ديگران افكار كننده مصرف كه

 بايد كه چندان مطالعه و دانش اهل ، ندارد را خود شايسته جايگاه پژوهش و مطالعه ، است ضعيف تحقيق و مطالعه فرهنگ ما جامعه در
  .  است بزرگ فرهنگي ضعف يك اين، و نشينند نمي صدر بر شايد كه چنان و بينند نمي قدر

 صورت اين در. نمائيم استفاده آمده بدست نتايح از و برده باال را پژوهش و آگاهي سطح بايد خويش جامعه و جان و جسم سالمت براي
 پژوهش و تحقيقات توسعه به منوط آل يدها اي جامعه به پيداكردن دست و مردم عمومي شكالتم . كرد خواهيم پيشرفت كه است

  .مي باشد دركشور

 كه زماني و تا گردد نمي ميسر عالمانه و هدفمند جستجوي و پژوهش امر بدون معرفت و دانش هاي دروازه فتح و علم گسترش امروز
 جامعه در فناوري و علم سطح ارتقاي و پايدار توسعه به دستيابي براياز اينرو . مانيم مي عقب هميشه باشيم، ديگران افكار كننده مصرف

  .شود مي احساس پيش از بيش مختلف هاي بخش در پژوهش به نياز

  . به اميد روزي كه فرهنگ پژوهش در جامعه نهادينه شود

  معاونت پژوهشي دانشگاه                                                                                                                      

 دانشجويان، فعال همكاري با نقشه اين اجراي مهندسيِ نظام ايجاد علمي، جامع نقشه تهيه ،»توانيم مي ما« شعار به عميقباور 
دانش  و علم رفيع هاي قله به ايران ملت دستيابي مقدمات علمي جامع نقشه صحيح اجراي بر نظارت و تحقيقاتي مراكز و دانشگاهها
 24/9/87انشگاه علم و صنعت، مورخ دني مقام معظم رهبري در جمع دانشجويان سخنرا                                                 .مي باشد
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  مجريان  )1387سال  دي(عناوين طرح   طرح
ساله مبتال به لكنت زبان مراجعه كننده 12تا3بررسي همبودي اختالالت رواني در كودكان  8766

  87- 86به درمانگاه گفتار درماني بيمارستان اخوان در سال 
  دكتر فاطمه قريشي، دكتر فاطمه عصاريان، 

  ين احمدونددكتر زهرا سپهرمنش، دكتر افش
بررسي تغييرات حجم هاي ريه در اسپيرومتريهاي دوره اي و ارتباط آن با درمان انجام شده   8767

  1387در بيماران مبتال به آسم در سال 
  دكتر محمد علي صبا

با  High Sensitive CRPو)ADA(بررسي ارتباط سطح سرمي آدنوزين و آميناز  8768
  1387ه آرتريت روماتوئيد در شهرستان كاشان در طي سال فعاليت بيماري در مبتاليان ب

  دكتر بتول زماني

  مجريان  )1387بهمن سال (عناوين طرح   طرح
مروي  -بررسي اثر شربت گياهي آلوئه ورا در درمان عالئم بيماري رفالكس معدي  8769

)GERD (و مقايسه آن با رانيتيدين و امپرازول  
  ،  دكتر عباس ارج، دكتر حسين شريفي

  دكتر رضا بخردي و مهندس حسين اكبري
  دكتر حسن احترام،  دكتر افشين احمدوند بيش فعالي در كودكان-بررسي ارتباط سطح سرمي فريتين با اختالل كم توجهي  8770
دكتر زيبا مسيبي، دكتر مرضيه حيدرزاده،  بررسي رابطه فتوتراپي نوزادي با آسم در كودكان  8771

  ديان، دكتر احمدرضا عابديدكتراميرحسين موح
بررسي الگوي سوء مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه كننده به مراكز ترك اعتياد دولتي   8772

  1387الي  1383و خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال 
  دكتر عباس سكوت، منيژه كدخدائي، 

  مهندس حسين اكبري،  سيدعلي سازور 
تعيين بودجه مراكز بهداشتي روستايي و خانه هاي بهداشت دانشگاه علوم  بررسي شيوع  8773

  1388پزشكي كاشان باروش بودجه ريزي عملياتي جهت سال 
  زهره باغ شيخي اشرف سلطاني فر، رضا نعناكار، 

  دكتر الهه مصداقي نيا، زهرا سوكي،   در كاشان1390تا1388بررسي عوارض تروماهاي حاملگي در مادر و جنين در سالهاي  8774
  مهندس غالمعباس موسوي

  مجريان  )1387اسفند سال (عناوين طرح   طرح
بررسي مداخالت روان شناختي بر سالمت روان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده   8775

  پيراپزشكي
فخرالسادات ميرحسيني، دكتر اكبر علي اصغرزاده، 

  ميدي، مهرداد مهديان، زهرا زنجاني، دكتر عبداله ا
  راضيه فقيهي

تعيين ضريب پايايي پرسشنامه ارزيابي عملكرد اساتيد دانشگاه علوم پزشكي توسط   8776
   87- 88دانشجويان در مركز توسعه آموزش در نيمسال تحصيلي 

  دكتر منصور سياح

ص بررسي ارزشي تشخيصي و تعيين نقطه برش نسبت نوتروفيل به لنفوسيت درتشخي  8777
  آپانديسيت حاد و كمپليكه در بالغين

  خانم دكتر سودابه نزادي دكتر مهرداد حسين پور،

بررسي تاثير عسل برشدت درد قاعدگي در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي كاشان   8778
  1387- 88سال 

محبوبه حافظي، ندا ميرباقر، عاطفه طيبي، فائزه 
  شناسا، سميه صالحي،  سميرا زهتاب

  

  87عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب در سه ماهه چهارم 
  محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم
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 26/9/87جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  642 –39بند  •

  
  .ريال بن پرداخت گردد 200000مقرر گرديد بمناسبت هفته پژوهش به كليه كارمندان معاونت پژوهشي دانشگاه و كتابداران مبلغ 

  

  26/9/87جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  642 -40بند  •
 

  .ساعت گواهي گردد 5ساعت و داوري طرح هاي پژوهشي  10يه ناظران طرح هاي پژوهشي مقرر گرديد منبعد جهت كل
  

   10/10/87جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  643 – 37بند  •

  
ســركار خــانم دكتــر طــاهره مــازوچي بــا راي گيــري اعضــاي شــوراي پژوهشــي بعنــوان دبيــر شــوراي پژوهشــي دانشــگاه انتخــاب 

  . گرديد
  

    

 پژوهشي دانشگاهاعضاي شوراي 

 سرپرست معاونت پژوهشي دانشگاهدكتر غالمعلي حميدي 1

 سرپرست معاونت درمان دانشگاهدكتر عباس ارج 2

 سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاهدكتر احمد خورشيدي 3

 نماينده معاونت بهداشتي دانشگاهدكتر سيد عليرضا مروجي 4

 هداشتسرپرست دانشكده بدكتر حسن الماسي 5

 سرپرست دانشكده پيراپزشكيدكتر اكبر علي اصغرزاده 6

 معاون آموزشي دانشكده پرستاري دكتر نگين مسعودي علوي 7

 معاون آموزشي، پژوهشي دانشكده پزشكيدكتر محمد علي اطلسي 8

 مسئول دفتر نظارت و ارزشيابيدكتر طاهره مازوچي 9

 عضو هيات علمي دانشگاهدكتر احمد طالبيان 10

 عضو هيات علمي دانشگاهدكتر ابراهيم رضي 11

 سرپرست مركز توسعه آموزش پزشكيدكتر زريچهر وكيلي 12

 مدير تحصيالت تكميلي دانشگاهدكتر عليرضا سليماني 13

 نماينده مركز تحقيقات تروما دانشگاهدكتر محمد رضا فاضل 14

   

  87سال  چهارمدر سه ماهه ي پژوهشي دانشگاه وبات شوراصاهم م
 

  محسن مهديزاده: تهيه و تنظيم
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  عنوان مقاله نويسندگان نام مجله ايندكس مجله

Copernicus 
1387 فيض فصلنامه  

 2شماره , 12وره د

  سعيده حيدري، 
  آسيه سلحشوريان، 

  فروغ رفيعي، 
  فاطمه حسيني

ارتباط حمايت اجتماعي درك شده و اندازه 
اجتماعي با ابعاد كيفيت زندگي  شبكه

 بيماران مبتال به سرطان
1 

Copernicus 
1387 فيض فصلنامه  

 2شماره , 12وره د

  نوشين موسوي بيوكي، 
  حسين محمود زاده، 

 علي موافق

بررسي اثر دكسترومتورفان بر شدت 
جراحي باز كيسه  درد پس از عمل

  صفرا
2 

Copernicus 
 فصلنامه باروري و ناباروري

  87زمستان 

  حسن حسني بافراني
محمد اسماعيل شهاب 

  الدين

واسپرمي و اثرات آن بر پارامترهاي لكوسيت
اسپرم در مردان مراجعه كننده براي درمان 

 ناباروري
3 

Copernicus 
 - 3شماره , 12دوره 

  1387 فيض فصلنامه

  كمال اصالت منش، 
زهرا سليماني، عباس ارج، 
  حسين اكبري، منصور ثالثي

 
 ELISA وIgM ،IgG بررسي توان آزمون

  بروسلوز در تشخيص
4 

Copernicus 
 - 3شماره , 12دوره 

 1387 فيض فصلنامه

  عليرضا سليماني، 
  الهه ميانه ساز، 

  محمد رضا تمدن، 
 سيد غالمعباس موسوي

 بررسي رابطه ديابت و پيامدهاي پيوند

  كليه
5 

Copernicus 
 - 3شماره , 12دوره 

  1387 فيض فصلنامه

  ،  روح اله دهقاني
نويد دين پرست جديد، 

هال دالور شهباززاده، ش
  بيگدلي

بررسي كژدم زدگي و عوامل آن در 
  1382در سال  استان خوزستان

6 

Copernicus 
مجله دانشگاه علوم پزشكي 

87پاييز  3شماره  2قم دوره   

  ذات اله عاصمي
  محسن تقي زاده
  هدي احمر طهران

مقايسه ارزش پروتئيني يك نمونه 
با غذاي ) سرالك(غذاي صنعتي كودك

ماكاروني همراه  بر پايه مخلوط(خانگي 
و استاندارد كازئين در موش ) سويا 

  هاي صحرايي نر

7 

  پژوهشي - علميليست مقاالت چاپ شده در مجالت 
 1387سال در سه ماهه چهارم داخلي و خارجي

 زهره آذرباد: تهيه و تنظيم

3
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Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه

  1387 ، 4شماره 

  زهرا آقا نوري، 
  مهدي نورالديني، 
  محمود سالمي

بررسي اثر گرد ميوه حنظل بر قند خون 
  ديابتي شده موش صحرايي

8 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه
  1387 ، 4اره شم

  فاطمه فروزان فرد، 
  ميترا بهرشي، 

ليال حاتمي، زهره سادات، 
  موسوي سيد غالمعباس

بررسي اثر دو روش اكسي توسين 
در مرحله سوم  بولوس و انفوزيون

زايمان بر وضعيت هموديناميك مادر و 
  زايمان سرانجام مرحله سوم

9 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه

  1387 ، 4شماره 
 توليد سلول هاي ناپذيرا براي مطالعه  احمد پيروزمند

HIV-1 vif  
10 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه

  1387 ، 4شماره 

  ،  ميترا بهرشي
  فاطمه فروزانفرد، 

  اكبر علي اصغرزاده، 
  سيد غالمعباس موسوي

بررسي تاثير مكمل روي بر عوارض 
  حاملگي ناشي از ديابت

11 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض امهفصلن

  1387 ، 4شماره 

  علي هنرپيشه،
  محمد رضا شريف، 

  عليرضا شريف، 
  سيد غالمعباس موسوي

مقايسه اثر تجويز جنتامايسين به روش 
دوز در مبتاليان به  منقسم و تك

  عفونت ادراري
12 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه

  1387 ، 4شماره 

نگين مسعودي علوي، 
  ، خديجه شريفي

  زهرا علي اكبرزاده

افسردگي و اضطراب در بيماران تحت 
جايگزين كليه كاشان  درمان روش هاي

  1385-1386در سال هاي 
13 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه

  1387 ، 4شماره 

فاطمه سادات ايزدي 
اونجي، محسن اديب حاج 
  باقري، محمد رضا افاضل

كيفيت خواب و عوامل مرتبط با آن در 
بستري در بيمارستان هاي  المندانس

  1385كاشان درسال
14 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه

  1387 ، 4شماره 

رضا خلت آبادي فراهاني، 
  رضوان منيري، 

  غالمرضا شجري، 
شيرازي،  محمد حسين ناظم

سيد غالمعباس موسوي، 
  احمد قاسمي، 

  سحرناز حاج آقازاده

يكي و بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوت
هاي مقاومت آنتي بيوتيكي  انتشار ژن

در گونه هاي اسينتوباكتر جدا شده از 
  كاشان بيمارستان شهيد بهشتي

15 

Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض فصلنامه

  1387 ، 4شماره 
  ،  مهرداد فرزندي پور
  عباس شيخ طاهري

بررسي ميزان صحت كد گذاري 
  ICD10 تشخيص ها بر اساس

16 
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Copernicus 
 ، 12دوره ، فيض لنامهفص

  1387 ، 4شماره 
 سيما راستي، محسن اربابي، 

  حسين هوشيار

بررسي انگل هاي روده اي سالمندان و 
مركز گالبچي كاشان درسال  معلولين

  1385 – 86هاي 
17 

Copernicus 

مجله دانشگاه علوم پزشكي 
 رفسنجان

  87تابستان  

  ذات اله عاصمي، 
  محسن تقي زاده

 

ي كيفيت پروتئين يك ارزيابي زيست
نمونه غذاي خانگي و مقايسه آن با يك 

صنعتي كودك و استاندارد  نمونه غذاي
 كازئين در موش هاي صحرايي

18 

Copernicus 
بهار و تابستان  طب و تزكيه

1387 ،)69-68(  ،44-50.  
  كفايي محبوبه 

  باقري ، اعظم سرافرازناهيد 
 19  بررسي ارتباط سيادت با سن يائسگي

Copernicus 

 مجله پزشكي كوثر
  ، 4شماره , 13وره د

  1387زمستان 

مهدي ناظري، محمدرضا 
 شكوه اميري، رضوان منيري

  محمد رضا معيري، 
مروجي، جهانگير  عليرضا

  سرافرازي، بابك اصغري

جداسازي و شناسايي گونه هاي 
بيماران مبتال به  مختلف ماالسزيا در

  پيتريازيس ورسيكالر در كاشان
20 

Copernicus 

مجله دانشگاه علوم پزشكي 
  ، 8سال دوم، شماره ، قم

  1387اسفند 

  زهره سادات، 
  فاطمه بازرگاني پور، 

  زهرا صحت، مرتضي براتي

رابطه تماس مادر حامله با دود سيگار 
محيطي با شاخص هاي تن سنجي 

  نوزاد هنگام تولد
21 

Copernicus 

علمي دانشگاه علوم  مجله
 15دوره  پزشكي همدان

  1387زمستان ،  4شماره  

  طاهره مازوچي، 
  مژده صالح نيا، 
  طاهره خامه چيان

 متمايز دو واريانت مختلف بيان

Survivin  در مراحل تكويني
  فوليكولهاي تخمداني موش

22 

Copernicus 

 فصلنامه مديريت سالمت
پاييز ، 33سال يازدهم، شماره

1387 

مهرداد فرزندي پور ، 
  فرحناز صدوقي، 

  م احمدي، ايرج كريميمري

طراحى الگوي اصول محرمانگي 
سالمت الكترونيك  اطالعات پرونده

  1386 -براي ايران 
23 

Copernicus 

دو فصلنامه مديريت اطالعات 
 2سال پنجم، شماره ، سالمت

، پاييز و زمستان )10پياپي (
1387 

  مهرداد فرزندي پور، 
  مريم احمدي، 

  فرحناز صدوقي، 
  ايرج كريمي

عه ي تطبيقي اصول محرمانگي مطال
اطالعات بيماران در پرونده ي 

الكترونيك سالمت در كشورهاي 
  منتخب

24 

EMRO 
Copernicus 

 

 فصلنامه پزشكي قانوني
پياپي ( 3سال چهاردهم، شماره 

1387، پاييز)51  

 عباس شيخ طاهري ،
  دكتر مهرداد فرزندي پور

يفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران ك
 25  بستري تحت عمل جراحي

Copernicus 

دانشگاه   ژوهشيپي علمي  مجله
 علوم پزشكي زنجان

1387پاييز 64شماره , 16دوره   

 رضوان منيري،
  محمد شفيعي

ي مقاومتكنندهبررسي شيوع و عوامل پيشگويي  

دارويي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از 
هاي ي بيمارستانها نمونه  كاشان 

26 
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Copernicus 
دوره  –نشريه جراحي ايران 

87تابستان  – 2شماره  – 16  
  اكبر بهداد، 

  مهـرداد حسين پور

سيماي باليني و نتايج درمان ده مورد 
آسفيكسي تروماتيك در بيمارستان هاي 

  آموزشي اصفهان
27 

Copernicus 

دو فصلنامه دانشگاه علوم 
 پزشكي جهرم

87و تابستان بهار   

  ، زيبا مسيبي
  امير حسين موحديان

علل و پيامد بستري نوزادان كم وزن در 
بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال 

1384  
28 

Chemical.Ab 

مجله غدد درون ريز و 
 متابوليسم ايران

   6شماره  ، 10دوره 
  87اسفند  

  نگين مسعودي
  فاطمه سادات ايزدي

  عليرضا عبادي
  يعلي حاجي باقر

بررسي تجربه ي خود درماني در 
  2بيماران مبتال به ديابت نوع 

29 

Copernicus 

علمي دانشگاه علوم مجله 
پزشكي و خدمات بهداشتي 

   درماني همدان
  ، 3شماره   ، 15دوره 
  1387پاييز   

  بهرنگ علني، 
  خليل انصارين، 
زاده،  محمدجواد سلمي
  ابراهيم چراغي

ستي تغييرات نشانگرهاي زي مقايسه
آنتي ژن كارسينوژن جنيني ، قطعه 

آنزيم تلومراز  و 19محلول سيتوكراتين 
در نمونه هاي بيماران مبتال به سرطان 

  ريه ياخته هاي كوچك و غير كوچك

30 

Copernicus 

 فصلنامه مديريت سالمت
  ، 25، شماره9سال 

  87انتشار ،  1385 پاييز  

  مهرداد فرزندي پور
  حميد حقاني
  افسانه كريمي

مقايسهء ميزان مهارت هاى فناوري 
دانشجويان كارشناسي ارشد  اطَالعات

مدارك پزشكي دانشگاه هاي علوم 
  1385 - پزشكي كشور

31 

Copernicus 

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي 
 4اراك سال يازدهم، شماره 

1387، زمستان )45پياپي (  

  محمود سالمي، 
غالمعلي حميدي، دكتر 

  زهرا آقانوري، 
  ن دادخواهمژگا

  

تاثير محروميت از نور بر عملكرد 
  فضايي موش صحرايي

32 

Copernicus 

مجله علمي دانشگاه 
 علوم پزشكي كردستان
 4سال سيزدهم، شماره

  1387زمستان 

 دكتر محمد رضا فاضل

دكتر زهرا فرقاني،  
دكتر سيد محمد رضا 

   رضوي زاده،
دكتر صالح ذبيحي، 

محمد صالح واحدي، 
  ديبدكتر هانيه ا

مقايسه اثر رمي فنتانيل و پروپوفول بر 
هموديناميك در بيماران تحت  درد و

جراحي كاتاراكت به روش 
 فيكوامولسيفيكاسيون با بي حسي

  موضعي

33 

Copernicus 

 ،12ره دو فيض فصلنامه
  5شماره 

  ) 1387ضميمه (  

حميد رضا صابري، 
سيد عليرضا مروجي، 
فاطمه قريشي، زهرا 

  حيدري

 ختالل استرس پس از ترومابررسي ا

(PTSD) كاركنان مراكز فوريت  در
هاي پزشكي شهرستان هاي كاشان و 

  1387  اراك در سال

34 
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Copernicus 
 ،12ره دو فيض فصلنامه

  5شماره 

،  اسماعيل فخاريان
محمد رضا فاضل، 

  همايون تابش، 
  ايمان غفارپسند

بررسي فراواني هماتوم هاي تروماتيك 
بيمارستان شهيد بهشتي در  متعدد مغزي

  1385-87كاشان طي سال هاي 
35 

Copernicus 
 ،12ره دو فيض فصلنامه

  5شماره 

 ميترا  الهه مصداقي نيا، 
  بهرشي، اعظم 

مصداقي نيا، مهدي 
سيدغالمعباس  نوري،

 پناهي، سعيد  موسوي،
زهرا سوكي، احمد 

  طالبيان

بررسي عوارض مادري و جنيني ناشي 
در كاشان طي  حاملگي از تروماهاي

  13 – 87سال هاي
36 

Copernicus 

 ،12ره دو فيض فصلنامه
  5شماره 

امير حسين موحديان، 
  ،  زيبا مسيبي

  عباس تقوي، 
امير حسين فالحي، 

  موسوي غالمعباس

بررسي اپيدميولوژيك غرق شدگي و 
شدگي در كودكان و  نزديك به غرق

نوجوانان بستري در بيمارستان شهيد 
  1372-84سال هاي  بهشتي كاشان طي

37 

 
 
 
 
 

Copernicus 
 ،12ره دو فيض فصلنامه

  5شماره 

محمد رضا فاضل ، 
سماعيل فخاريان، ا

  همايون تابش، 

 زهرا فرقاني، 

 احمد يگانه مقدم، 

سيد غالمعباس 
  موسوي

بررسي فراواني و علل آسيب هاي 
تروما در بيمارستان هاي  مغزي ناشي از

  1383-84هاي  كاشان طي سال
38 

 
Copernicus 12ره دو فيض فصلنامه، 

  5شماره 
  ،  منصور ديانتي
  حسين اكبري

همه گير شناسي صدمات خانگي در 
  1384 شهر كاشان طي سال

39 

Copernicus 
 ،12ره دو فيض فصلنامه

  5شماره 

، حسين  عباس بهرامي
اكبري، منصوره 
نماينده، نرگس 

  عبداللهي

عضالني   بررسي شكايات اسكلتي ـ
هاي كاشان در  بيمارستان ل درمانيپرسن

  13سال 
40 

 
Copernicus 12ره دو فيض فصلنامه، 

ضميمه (  - 5شماره 
1387 (  

مهرداد حسين پور، 
برزو خالدي، 
  عبدالرحيم كاشي

مورد پارگي كولون ناشي از  28بررسي 
بيمارستان هاي آموزشي  تروما در

  اصفهان و كاشان طي سا ل هاي
 87-1385  

41 
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Copernicus  14دوره افق دانش ,
 4جلد (  - 4شماره 

  )زمستان 1387

ندا ميرباقر آجرپز، 
  دكتر ربابه معماريان

تأثير برنامه نوتواني ريه بر ميزان 
عملكردي آن در بيماران مزمن  تستهاي

  انسدادي ريه با شدت متوسط
42 

Copernicus ,  دانشكده پرستاري و
مامايي دانشگاه علوم 

) حيات ( پزشكي تهران
  3-4، شماره 14دوره 

    ، محبوبه رضايي
 دكتر نعيمه سيدفاطمي

  فاطمه حسيني

سالمت معنوي در بيماران مبتال به 
  سرطان تحت شيمي درماني

43 

Copernicus 

مجله دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد صدوقي 

يزدسال شانزدهم ، شماره 
1387، پاييز )64پياپي ( 3

   ،ميترا بهرشي
  ، مهرداد مهديان

غالم عباس موسوي، 
    شبنم عقدائي 

تاثير ميزوپروستول واژينال و خوراكي 
در ختم حاملگي هاي سه ماهه دوم 

  بارداري
44 

Copernicus 

مجله دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد صدوقي 

يزدسال شانزدهم ، شماره 
 1387، پاييز )64پياپي ( 3

صديقه بهروزي فر، 
  شايسته زنوزي، 

محمد حسن نظافتي، 
   بيب اله اسماعيلي ح

بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت و كميت 
خواب شبانه بيماران پس از جراحي 

  پيوند عروق كرونر
45 

Copernicus 

  فصلنامه طبيب شرق
 4سال دهم، شماره 

، زمستان )33پياپي (
1387  

دكتر منصوره مومن 
  هروي ، 

  دكتر محمود خانبانپور

گزارش يك مورد اسپلنومگالي ماسيو 
  ب سل منتشرمتعاق

46 

Chemical 
abstracts, 
Scopus, 
Embase 

مجله علمي پژوهشي 
دانشگاه علوم پزشكي 

  اردبيل
، 30سال هشتم، شماره 

  1387زمستان 

دكتر عليرضا عبادي، 
دكتر سعيد گل بيدي، 
محسن تقدسي، دكتر 

  زريچهر وكيلي، 
  بهاره ارباب، 

  شكوه سربلوكي، 
  بتول زماني

رمي ويتامين اثر متفورمين بر سطح س
B12  و اسيد فوليك در بيماران مبتال

  2به ديابت نوع 
47 

Chemical 
Abstracts, 
SCOPUS 

Toxicological and 
Environmental 

Chemistry,Mar2009,91(
2) 

S. M. Mirhashemi  A. 
A. Moshtaghie  M. Ani

M. H. Aarabi 

Changes in Serum, liver, and Brain 
High and Low Molecular Weight 
Alkaline Phosphatase Following 
Manganese Toxicity in Rats 

48 

ISI 
 

Iranian journal of 
reproductive medicine, 

Vol. 6, 2008,No. 4 

Hasani Bafrani H. 
Saito H. 

Expression of C‐Jun in Human 
Granulosa Cells from Patients 

Participating in in Vitro Fertilization 
Programs 

49 

ISI 
IF:2.871 

Molecular Human 
Reproduc on Vol 15, 
No 3, March 2009 

T. Mazoochi, M. 
Salehnia, S. 

Pourbeiranvand, M. 
Forouzandeh, S J. 

Mowla, E. Hajizadeh 

Analysis of Apoptosis and 
Expression of Genes Related to 
Apoptosis in Cultures of Follicles 
Derived from Vitrified and Non‐

Vitrified Ovaries 

50 
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………….. 
Asian Journal of 

development matters, 
2008, 2(2) Sep 

SADAT Z.*,ABED 
ZADEH M.,SABERI F 

The Relationship Between Child’s 
Malnutrition with Mother’s bmi 

and Child’s Sex 
51 

EMBASE, 
Scopus and 
Medline/ 
PubMed 

International Journal of 
Surgery Volume 7, Issue 
2, Pages 87‐176 (2009) 

Ghaemmaghami F , F. 
Behnamfar, H. Saberi 

Immediate Grafting of Transected 
Obturator Nerve During Radical 

Hysterectomy 
52 

Copernicus 
Jundishapur Journal of 
Microbiology, Vol 2, 
No.1, Jan‐Mar 2009 

A.Yegane Mogadam,
M.A.Asadi 
R Dehghani 
H.Hooshyar 

The Prevalence of Otomycosis in 
Kashan, Iran, during 2001‐2003 

53 

ISI 
I F: 2.246 

Toxicon 
Volume 53, Issue 4, 
Pages 385‐468 (15 

March 2009) 

D. Shahbazzadeh, A. 
Amirkhani, N. 

Dinparast Djadid, 
S.Bigdeli, A. Akbari, H. 
Ahari, H. Amini, R. 

Dehghani 

Epidemiological and Clinical Survey 
of Scorpionism in Khuzestan 

province, Iran (2003) 
54 

Copernicus 

Jundishapur Journal of 
Microbiology 

Volume 2, Number 1, 
Jan‐Mar 2009 

B. Vazirianzadeh, M. 
Mehdinejad, R. 

Dehghani 

 
Identification of Bacteria which 

Possible Transmitted by Polyphaga 
Aegyptica (Blattodea: Blattidae) in 

the Region of Ahvaz, SW Iran 

55 

Medline 
Tropical biomedicine 

26(1): 2009 
M.Arbabi 
H.Hooshyar 

Gastrointestinal Parasites of Stray 
Cats in Kashan, Iran 56 

Chemical 
Abstract , 
SCOPUS 

Pakistan journal of 
biological sciences 

A. Haghighi, S. Rasti, 
E. Nazemalhosseini 
Mojarad, B. Kazemi, 
M. Bandehpour, Z. 
Nochi, H. Hooshyar 
and M. Rezaian 

Entamoeba dispar: Genetic 
Diversity of Iranian Isolates Based 
on Serine‐Rich Entamoeba dispar 

Protein Gene 

57 

Copernicus 

Iranian Journal of 
Arthropod‐Borne 

Diseases2008 ,Vol. 2, 
No. 2 

A Doroodgar ،  M 
Arbabi ،  MR Razavi 
،  M Mohebali ،  F 

Sadr 

Treatment of Cutaneous 
Leishmaniasis in Murine Model by 

Hydro Alcoholic Essence of 
Artemisia sieberi 

58 

ISI 
IF:1.144 

Volume 101, Issue 2, 
Pages 201‐202 (May 

2008 

A. R.Khosravi, 
A.R. Eslami, 
H. Shokria, 

M. Kashanian 

Zataria multiflora cream for the 
treatment of acute vaginal 

candidiasis 
59 

  Medline 
Pub med 

 

Complement Ther Clin 
Pract  Volume: 

14    Issue: 2    Pages: 
90‐7  Published: 2008 

May 

Rezaei, M; Adib‐
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 عنوان مقاله نويسندگان نام مجله سال انتشار و شماره  ايندكس

 

Copernicus  ،سال يازدهم
  ،44شماره 

  86زمستان 

  فيض فصلنامه

 

 رضوان منيري

  زيبا مسيبي
 سيد غالمعباس موسوي

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

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

1  

Copernicus سال يازدهم، 
  ، 44شماره 

  86زمستان 

   فصلنامه فيض

 

 نگين مسعودي علوي

  مرضيه عطايي

بررسي طب فشاري بر درد ناشي از 
 تزريق عضالني

2  

Copernicus سال يازدهم، 
  ، 44شماره 

 86زمستان 

 داوود آقا دوست فصلنامه فيض

  مريم جامعي
 سيد غالمعباس موسوي

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

 مارفان

3  

Copernicus سال يازدهم، 
، 44شماره   

86زمستان   

 فرزانه صابري فصلنامه فيض

  ه عابدزادهمعصوم
  زهره سادات

  عليرضا اسالمي

بررسي روغن كرچك بر القاي درد هاي 
 زايماني

4  

Copernicus سال يازدهم، 
  ، 44شماره 

 86زمستان 

 محبوبه تائبي فصلنامه فيض

  معصومه عابدزاده
  زهره سادات
  فرزانه صابري

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

 1384 -85كاشان طي سال هاي

5  

Copernicus سال يازدهم، 
  ،44اره شم

 86زمستان  

 احمد يگانه مقدم فصلنامه فيض

  محمد حاجي جعفري
  منيره قرباني
  عباس دليريان

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

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

1385 

6  

Copernicus سال يازدهم، 
، 44شماره   

86زمستان   

 احمد طالبيان فصلنامه فيض
  هادي خداپرست 
  حمزه صديقي
  محسن تقدسي

 سيد غالمعباس موسوي

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

7  

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

7
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IMEMR 
Chemical 
Abstract 

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

مجله دانشكده 
بهداشت و 
  انستيتو

تحقيقات 
 بهداشتي  

 اديعلي مر

  مسعود يونسيان
  حميدرضا گيالسي

عوامل خطر سوانح و حوادث رانندگي 
 مرتبط با موترسواران در كاشان

8  

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

 

مجله فيزيك 
 پزشكي ايران

 

محمد تقي بحريني
  طوسي، 

حبيب اهللا مرادي 
  فرادنبه، 
     هدي زارع

شبيه سازي مونت كارلو طيف اشعه 
دستگاه راديولوژي تشخيصي با  ايكس

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

9  

 
Chemical 
Abstract 

 9دوره  ، پاييز
  ،  5شماره 

  86آذر و دي  

مجله دانشگاه 
علوم پزشكي 

   بابل 

  عاصمي... ا ذات
  زاده محسن تقي 

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

 

10  

 
Genomics 
Journal 
Seek 

 

 
 

2(18),7,2008 

  
ESP 

WORLD  
 

  
Asgari Arai, J  

  

 
Medical students EMP 

learning through interactive 
SMS platform 

11  

 
Pubmed 

 
2008 Aug 7 

 
Surg Radiol 

Anat 
 

 
Hosseinpour,M 

Behdad, A 
 

 
Evaluation of small bowel 
measurement in alive 

patients 
 

12  

 -------  
Vol.2,no.3 
June 2008 

 
Iranian 

Journal of 
Child 

Neurology 
 

 
Talebian A, 

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

Mousavi.GA.

 
Do infants using baby 

walkers suffer 
developmental delays in 
acquisition of motor skills? 

 

13  

  

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

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

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

  1387عناوين مقاالت منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي در سال 

  1386عناوين مقاالت منتشره در مجالت علمي پژوهشي داخلي در سال 

 1387 ال فهرست مقاالت مشمول تشويقي در س  
 1386 ال شمول تشويقي در سفهرست مقاالت م 

8
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 5هاي وارده به شورا تعداد كل طرح
 2هاي مصوب تعداد طرح
 0هاي رد شده تعداد طرح

  1387در سه ماهه چهارم سال  HSRهاي تحقيقاتي مصوب شوراي  عناوين طرح
  مجريان   عنوان طرح   رديف 

مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه كننده   يروند الگو يبررس  1
تحت پوشش دانشگاه  يو خصوص يدولت اديبه مراكز ترك اعت

  1386-1383كاشان از سال  يعلوم پزشك

   ،ييكدخدا ژهيعباس سكوت، من
  سازور يدعليس ،ياكبر نيحس

 يو خانه ها ييروستا يدرمان يبودجه مراكز بهداشت نييتع  2
 يزيكاشان با روش بودجه ر يبهداشت دانشگاه علوم پزشك

  1387جهت سال  ياتيعمل

فر، رضا نعناكار،  يناشرف سلطا
  يخيزهره باغش

  دانشگاه) HSR(اعضاي شوراي سياستگذاري تحقيقات در نظام سالمت تركيب جديد 

 سمت نام و نام خانوادگي رديف

 )رئيس شورا(معاون پژوهشي دانشگاه آقاي دكتر غالمعلي حميدي 1

 )و شوراءعض( معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه آقاي دكتر حسين نيكزاد 2

 )عضو شوراء( معاون درمان دانشگاه آقاي دكتر عباس ارج 3

 )عضو شوراء(معاون بهداشتي دانشگاه آقاي دكتر حسن افضلي 4

 )عضو شوراء(معاون آموزشي دانشگاه آقاي دكتر محمود سالمي 5

 سرپرست كميته تحقيقات دانشجوييدكتر نگين مسعودي علوي 6

 كارشناس معاونت بهداشتيدكتر مسعود دهقاني 7

 )دبير شورا(مدير امور پژوهشي خانم زهره آذرباد 7

 عضو و نماينده رئيس دانشگاهآقاي محسن تقدسي 8

 عضو و نماينده رئيس دانشگاهآقاي حميدرضا گيالسي 9

 كارشناس معاونت غذا و داروآقاي رضا رضايي 10

 يكارشناس معاونت آموزشخانم شكوفه الواني 11

 كارشناس معاونت دانشجوييآقاي علي اكبر رشيدي 12

 كارشناس معاونت توسعه مديريت و منابعآقاي رضا نعناكار 13

 كارشناس معاونت پژوهشيآقاي محمد رضا رامشك 14

 كارشناس معاونت درمانخانم معصومه حمزه اي 15

  87در سه ماهه چهارم  دانشگاه  HSRعملكرد شوراي 
  محمد رضا رامشك: تهيه و تنظيم
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  87عناوين كارگاههاي برگزار شده در سال 
  

 آشنائي با اينترنت •

 اولين كارگاه مديريت خالقيت و نوآوري •

 هشتاد و يكمين كارگاه آموزشي روش تحقيق •

 اولين كارگاه آموزشي كتابخانه ديجيتال •

 دومين كارگاه آموزشي كتابخانه ديجيتال •

 هشتاد و دومين كارگاه آموزشي روش تحقيق •

 جمين كارگاه آشنائي با فن ترجمهپن •

 دومين كارگاه آموزشي مقاله نويسي به زبان انگليسي •

 اولين كارگاه آموزشي پادكستينگ •

 اولين كارگاه پروتئوميكس •

 Reference managerرفرنس منيجر  •

 End noteاولين كارگاه آموزشي  •

 سومين كارگاه آشنائي با كتابخانه ديجيتال  •

 منابع مالي تحقيقات در سالمت اولين كارگاه آشنائي با  •

 دومين كارگاه آموزش اخالق در پژوهش  •

 هشتاد و سومين كارگاه آموزشي روش تحقيق  •

 اولين كارگاه آموزشي ارتقاء عزت نفس  •

  SPSSاولين كارگاه آموزشي  •
 چهارمين كارگاه آشنائي با كتابخانه ديجيتال •

  دومين كارگاه آموزشي پادكستينگ •

   87امور كارگاهها در سال عملكرد
  تقي افضلي: تهيه و تنظيم

 رگاهها، سرفصل هاي آموزشي، گروه هاي هدف، شرايط جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص برنامه كا
ليست شركت كنندگان و همچنين دريافت اساليدهاي مربوط به كارگاهها مي توانيد به وب سايت ، شركت كنندگان

   .معاونت پژوهشي دانشگاه، لينك امور كارگاهها مراجعه نماييد
http://research.kaums.ac.ir  
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  :سازماندهي و برنامه ريزي نظام آماري ) الف  

  برگزاري جلسه بررسي اقدامات انجام شده و چگونگي فرآيند مستند سازي كميته آمار تحول اداري 
  
  :تكميل فرمها و نرم افزارهاي آماري ) ب  

 رانشگاه و ورود آن به نرم افزاموجود در بخش مدارك پزشكي بيمارستانهاي تابعه د ADS 9 از برنامه Back upتهيه  .1
  مربوطه در اداره آمار

  و تهيه نمودارها وشاخصهاي پژوهشي نرم افزار طرحهاي تحقيقاتي دانشگاه بر نظارت  .2
   IHAنرم افزار و ورود آن به بيمارستان جمع آوري فرمهاي فرم هاي فعاليت  .3
  و ارائه گزارشات به واحدهاي مختلف دانشگاه گاه از نرم افزار بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي دانش Back upتهيه   .4
  جهت ارسال به واحدهاي مختلف دانشگاها نرم افزار سماز  آمار دانشجويان ارائه  .5
  جمع آوري فرم نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و آشاميدني از معاونت غذا و دارو  .6

  
  :  انتشارات) ج 

   87ژوهش در سال تهيه  نشريه گزارش تحليلي آمار بخش پ •
  88/87دانشگاه در سال تحصيلي و پذيرفته شده ، فارغ التحصيل تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل : تهيه نمودارهاي  •
  87تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه بر حسب نام و نام خانوادگي ، جنس و مرتبه علمي ، نوع استخدام و مدرك تحصيلي در سال  •

  
  : ساير) د 

  
  انشجويان رشته مدارك پزشكي در مقطع كارداني و كارشناسي در عرصه كارآموزي در اداره آمار آموزش د. 1
  تهيه  نشريات و نمودارها و پمفلتهاي آماري به مناسبت نمايشگاه دستاوردهاي سي ساله انقالب. 2
  درخصوص اطالعات مورد نياز طرح آمايش سرزمين در استان اصفهان براي مديريت تشكيالت و بودجه دانشگاه تهيه آمار درخواستي . 3
بيمارستان هاي شهيد بهشتي و .... تهيه آمار هاي مربوط به تعداد بستري شدگان ، درصد اشغال تخت ، متوسط مدت اقامت ، تخت روز اشغالي و  .4

  1387تا  1376نقوي مربوط به سال هاي 
سال سرشماري ساليانه از مراكز بهداشتي درماني كاشان و آران و بيدگل جهت تكميل فرم هاي مربوطه و ورود اطالعات فرم ها به نرم افزار و ار. 5

  به وزارت متبوع 
دانشجويي فرهنگي ،  پيگيري و جمع آوري جهت تكميل فرم هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي مربوط به شاخص هاي مالي اداري ، آموزشي ،. 6

  ) جهت ارسال به وزارت متبوع ( پژوهشي و نيروي انساني 
  جهت ارسال به معاونت درمان  1387مربوط به سال .... تهيه جداول آماري درصد اشغال تخت ، تعداد بستري شدگان ، تعداد كل سزارين و . 7 
، اطالعات برنامه پزشك خانواده ،   NIHSهاي زيج حياتي ، شاخص هاي نيروي انساني ، شاخص ( پيگيري ، جمع آوري و تكميل فرم هاي . 8

  سفر استاني رياست محترم جمهور و ارسال به وزارت متبوع ... ) آمار بيمارستاني و 

  1387سال  چهارم عملكرد اداره آمار دانشگاه در سه ماهه
  حميد رضا گيالسي: تهيه و تنظيم
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                                                                                                                           بخش  مديريت  -١ -١

  

 برگزاري جلسه با كتابداران دانشگاه  -

 پيگيري و هماهنگي امور شركت و خريد از نمايشگاه كتب دانشگاهي  -

  Iranmedexرارداد براي دسترسي به بانك اطالعاتي انعقاد مجدد ق -

 2008تسويه حساب مجالت التين  -

 اعزام كتابداران به سمينار آموزشي كتابخانه ديجيتال  -

 )جلسه با مسئول و كارشناسان دفتر فني دانشگاه(پيگيري جهت ساخت ساختمان كتابخانه مركزي  -

 پذيرش و ثبت عضويت در كتابخانه ديجيتال -

  88و برنامه اجرايي سال  87لكرد سال ارائه عم -

 مراجعه حضوري با كتابخانه هاي تابعه و رفع اشكال فني و نرم افزاري  -

 پيگيري جهت اصالح  و گسترش شبكه اينترنت و برق پايگاه عرضه اطالعات   -

 تغيير در ساختار مديريت كتابخانه مركزي و جايگزين نمودن مدير به جاي سرپرست و مدير داخلي  -

 رگزاري مراسم توديع سرپرست قبلي و معارفه مدير جديد كتابخانه مركزي ب -
  
  

    
  

  

 : بخش ثبت و سفارشات  - ٢
  

ميليون ريال كتاب از نمايشگاه كتب دانشگاهي جهت كتابخانه مركزي و  32هماهنگي ،اطالع رساني و خريد بيش از  -
 واحدهاي تابعه 

 جلسه كميته خريد كتاب  3تشكيل  -

 ب فارسي جهت كتابخانه مركزي جلد كتا 212خريد  -

 جلد كتاب فارسي جهت كتابخانه هاي تابعه  743خريد  -

 جلد كتاب التين جهت كتابخانه بيمارستان شهيد بهشتي  12خريد  -
   

  
  
  
  

 
 : بخش فهرستنويسي  - ٣

  

  جلد كتاب فارسي  199فهرست نويسي بنيادي  -
 جلد كتاب التين  19فهرست نويسي بنيادي  -

 جلد كتاب تكراري  120بازيابي اطالعات  -

 مورد كتاب شلف   338شلف نمودن  -
  
    

  

  1387سال  چهارم دانشگاه در سه ماههكتابخانه مركزي عملكرد 
  حميد رضا گيالسي: تهيه و تنظيم

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir



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

  

 http://research. kaums.ac.ir: نشاني وب سايت مجله:::  1387 زمستان، 20، شمارههفتمسال 

١٧ 

  

 ورود اطالعات و آماده سازي  - ٤
  

 مورد 218ورود اطالعات كتب فارسي و التين  -

 عنوان كتاب   618آماده سازي   -

 نفر  311پرينت كارت اعضاء  -

 عنوان  120پرينت كارتهاي تكراري  -

 تايپ نامه هاي اداري و صورتجلسات -

 بايگاني نامه هاي اداري -

  
 

 بخش امانت ومرجع  - ٥
   
 جلد  12335امانت كتب فارسي  -

 جلد 12162بازگشت كتب فارسي  -

 جلد   1169امانت كتب التين  -

 جلد  1142بازگشت كتب اليتن -

 نفر 303تسويه حساب دانشجويان  -
  

 پايگاه عرضه اطالعات و پذيرش    - ٦
  

 نفر  6000سرويس دهي اينترنت به بيش از  -

 عضو   350 پذيرش -

 مورد  60پيگيري جهت  تعمير پرينتر و كامپيوتر بيش از  -

 مورد   250به دانشجويان Account  واگذاري  -
 

  
 

 : ها   CDبخش پايان نامه ها، طرحهاي تحقيقاتي و  - ٧
  

 پايان نامه  و طرح تحقيقاتي   26ثبت و نمايه سازي و ورود اطالعات و آماده سازي  -

 عنوان  سي دي آموزشي   30سازي  ثبت و فهرستنويسي و آماده -

 مورد  CD 725امانت دهي   -
 

  

 نشريات  - ٨
 

  1385وجين مجالت فارسي  غير تخصصي قبل سال  -

 سازماندهي بخش آرشيو نشريات  -

 عنوان مجله فارسي و التين به نرم افزار پارس آذرخش  46ورود اطالعات  -

 عنوان  نشريه جهت صحافي  63ارسال  -

 نفر   300و التين و پايان نامه ها به  سرويس دهي مجالت فارسي -
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  ISPشبكه و 
 اداري LANكارشناسي قطعات مورد نياز جهت اتصال مديريت فضاي سبز دانشگاه به  
 از نرم افزار دبيرخانه و تايمكس Demoبرگزاري ارائه  
، ساختمان جديد معاونت بهداشتي، درمانگاه گالبچي و ساختمان جديد مركز اعصاب و روان دانشگاه LANطراحي شبكه  

  115 بخش دياليز بيمارستان اخوان، مركز
  اجراي پروژه ملي فيبرنوري مخابرات كشوري 
   6MGبه  3MGارتقاء پهناي باند اينترنت دانشگاه از  
 كاربران كامپيوتر دانشگاه تهيه جزوات آموزشي ويژه  
 جهت ايجاد محيطي براي دريافت نرم افزار هاي كاربردي FTP Serverراه اندازي  
  يابي نفوذهادجهت افزايش امكانات مديريتي و ردانشگاه وب سايت فني اصالح  
  و خريداري سرورهاي مذكور بيرخانه، انبار و اموالدكارشناسي افزايش سرورها و ارائه مشخصات براي سرورهاي  
 پست الكترونيك براي متقاضيانتعريف ايجاد اكانت و  
 كامپيوترهاي جديد خريداري شده جهت  IPاختصاص  
  اضيان سايت مسكوني دانشگاه و مراجعه حضوري جهت رفع اشكال كاربران سايتبرقراري ارتباط جهت متق 

  
  نرم افزار
  مورد 25 رفع اشكال نرم افزاري 
  دانشگاه كارشناسي سيستم ويدئو كنفرانس 
  انجام اقدامات الزم جهت عملياتي شدن نرم افزار انبار در معاونت هاي دانشگاه 
 Nod32نصب نسخه جديد آنتي ويروس  
  كارشناسي نرم افزار صندوق بيمارستان متيني 
  كارشناسي نرم افزار مورد نياز آزمايشگاه رفرانس براي ارسال اتوماتيك نتايج آزمايشات به نرم افزار آزمايشگاه  

  

  وب سايت 
  

 مجله فيض در وب سايت مربوطهزمستان د اطالعات مربوط به شماره وور 
  ي مربوط به وب سايت واحدهاي تابعه دانشگاهايجاد و فعال سازي لينكها 
 بصورت ماهيانهبازبيني كليه صفحات وب سايت به منظور گزارش گيري از وضعيت وب سايت  
 به روز رساني وب سايت معاونت پژوهشي دانشگاه 
 ورود اطالعات مربوط به همايش ها و سمينارهاي كشوري در وب سايت دانشگاه 
 مه هاي مدون دانشگاه در وب سايت دانشگاهورود اطالعات مربوط به برنا 
 از طريق پست الكترونيكي به اعضاي هيات علمي دانشگاه... ارسال كليه اطالعات مربوط به سمينارها، اطالعيه هاي ارسالي و  
  انجام مشاوره در خصوص ارسال آنالين مقاالت اعضاي هيات علمي به مجالت انگليسي زبان 

  

  87سال  مچهارعملكرد مديريت فن آوري اطالعات در سه ماهه 
  ITكارشناسان : تهيه و تنظيم
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  : افزارو سخت  شبكه
  

  .دانشگاه وري اطالعاتآ فنمديريت واحد تعميرات  در بررسي و رفع مشكل سخت افزاريمورد   98 
نصب آنتي  ، تنظيمات شبكه ،برنامه هاي كاربردي ، كامپيوتر اعم از نصب ويندوز يبررسي و رفع مشكل نرم افزارمورد  178 

 .يابي سويروس و ويرو
 واحدهابه  كامپيوتر يا سخت افزار كامپيوتري جهت خريدپيشنهادي كارشناسي و ارائه ليست ، بررسيمورد  27 
نصب نرم   ،شماره سريال ، IPتست سخت افزاري كامپيوتر هاي خريداري شده توسط دانشگاه و اختصصاص مورد  35 

 . طالعات مربوط به سخت افزاري افزارهاي مورد نياز بر روي سيستم و ثبت ا
 .به صورت حضوري بررسي و رفع مشكالت شبكه اي موجود در واحدهاي مختلف دانشگاهمورد   31 
 .بررسي و رفع مشكل نرم افزاري واحدهاي مختلف دانشگاه به صورت حضوريمورد   43 
  داخلياتصال به شبكه قرار گرفته بود و  هسته گزينش نودكابل كشي و نصب   
  براي محل جديد دبيرخانه ستاد دانشگاه و اتصال به شبكه دانشگاهنود  كابل كشي و نصب  
 اتاق دانشجويان بورسيه و كارشناسي ارشد خوابگاه امام علي 6براي  نود 12كابل كشي و نصب  

  
 

  
  
  
  
  

No table of contents entries found.  

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

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

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

ريت يوب سايت مداز طريق  Service Pack 3 ،Windows Patchامكان دريافت آنتي ويروس، : آيا مي دانيد •
 ؟ وجود داردگاه فن آوري اطالعات دانش

 ؟ ميسر استاز طريق وب سايت دانشگاه امكان دريافت نرم افزارهاي كاربردي : آيا مي دانيد •

  ي دانشگاه از طريق وب سايت معاونت پژوهشي فراهم گرديده است؟امكان دريافت نشريات آمار: آيا مي دانيد •
  امكان دريافت گزارشات و پوسترهاي آماري از طريق وب سايت معاونت پژوهشي وجود دارد؟:آيا مي دانيد •
  امكان دريافت كتاب دانشگاه از نگاه آمار از طريق وب سايت معاونت پژوهشي ميسر مي باشد؟:آيا مي دانيد •
امكان دريافت اهم مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه به همراه عناوين طرح هاي تحقيقاتي مصوب از :يدآيا مي دان •

  طريق وب سايت امكانپذير مي باشد؟
  كليه اخبار مربوط به امور پژوهشي از طريق وب سايت معاونت پژوهشي اطالع رساني مي گردد؟: آيا مي دانيد •
فارسي زبان منتشر شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي را مي توانيد از عناوين مقاالت انگليسي و : آيا مي دانيد •

 طريق وب سايت معاونت پژوهشي دريافت نماييد؟
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 :روزهاي هفته پژوهش

 پژوهش و ارتباط با صنعت:  30/9/87شنبه  •

 پژوهش و فن آوري اطالعات:  1/10/87يكشنبه  •

 پژوهش و آمار: 2/10/87: دوشنبه •

 مراسم تجليل از پژوهشگران برتر: 3/10/87: سه شنبه •

 پژوهش و مديريت دانش: 4/10/87چهارشنبه  •

 روز درب هاي باز: 5/10/87پنج شنبه  •

  : برنامه هاي مراسم شامل

تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه، برگزاري نمايشگاه كتاب، برگزاري كارگاههاي آموزشي، تجليل از صنايع همكار با 
  ...فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه، بازديد دانش آموزان از فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه و 

  

محترم  استير كبخت،يدكتر محمد رضا ن يبا حضور آقا 3/10/87 روز پژوهش در روز سه شنبه مورخ داشتيمراسم گرام
 ،يعلم اتيمحترم ه ياعضا هيدانشگاه و كل يمعاونت محترم پژوهش ،يرانيدانشمند ا يفضل اله موسو ريدانشگاه، دكتر م

  .ديدانشگاه برگزار گرد اعاتو كاركنان دانشگاه در محل سالن اجتم انيدانشجو

شركت  هيبه كل ييمقدم و خوش آمدگو ريدانشگاه ضمن خ يمعاون محترم پژوهش ،يديحم يتر غالمعلدك يمراسم آقا يابتدا در
  .ارائه نمودند 87و  86دانشگاه در سال  يپژوهش يتهايدر خصوص فعال يكنندگان، گزارش جامع

شده  ندكسيا يرانيو مقاالت ا يعلم داتيتول تيدر خصوص وضع يسخنران راديدانشمند مدعو به ا ،يدكتر موسو يآقا سپس
  .پرداختند ISIدر 

پژوهش در  گاهينقش و جا تيهفته پژوهش به همه محققان و پژوهشگران، بر اهم كيمحترم دانشگاه ضمن تبر استير انيپا در
  . نمودند ديبهبود و ارتقاء سالمت جامعه تاك

از  نيو جوان دانشگاه و همچن ييدانشجوپژوهشگران برتر  ،يعلم اتيه ريغ ،يعلم اتياز پژوهشگران برتر عضو ه انيپا در
  .بعمل آمد ليتابعه دانشگاه تجل يبرتر واحدها يها تيوب سا

 هفته پژوهشمراسم گراميداشت
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  ) 3/10/87سه شنبه مورخ ( در مراسم گراميداشت روز پژوهش  87در سال  تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه                

  مراسم گراميداشت هفته پژوهش
 )EDCسالن  3/10/1387سه شنبه (

  دكتر مهرداد حسين پور -1  پژوهشگران برتر دانشگاه
  دكتر اسماعيل فخاريان  -2 
 سر كار دكتر نگين مسعودي علوي -3 

  دكتر مهرداد فرزندي پور  -1  پژوهشگران فعال 
 مهندس مسعود مطللبي كاشاني  -2 

 دكتر احمد طالبيان اردستاني  -1  پژوهشگر فعال بسيجي 

اعضاء هيئت علمي پژوهشگر جوان(پژوهشگران جوان 
 )بر اساس شرايط سني و تحقيقاتي

  دكتر حميدرضا بنفشه  -1 
 دكتر مرضيه حيدرزاده آراني  -2 

  عاصمي ... ذات ا -1  پژوهشگران برتر غير هيئت علمي
 علي اكبر رشيدي  -2 

اطانتخاب دفتر ارتب( استفاده از نتايج طرحهاي تحقيقاتي
 )با صنعت

  آقاي محمدرضا آرين  -1 
 )سرپرست محترم اداره استاندارد 

  رقيه عليزاده  -1  پژوهشگران موفق 
 فائقه كاظمي   -2 

  ) معاونت آموزشي(هاشميه قالب تراش  -1  وب سايت هاي برتر دانشگاه 
 )بيمارستان متيني(عباس دليريان  -2 

 دهاي معاونت پژوهشيتقدير از مديران و سرپرستان واح

 سرپرست اداره آمار  آقاي حميدرضا گيالسي . 1

 مدير اجرايي مجله فيض  آقاي محسن تقدسي . 2

 سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي خانم دكتر نگين مسعودي علوي . 3

 سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي  خانم دكتر طاهره مازوچي . 4

 دبير دفتر نظارت و ارزشيابي رزاده دكتر اكبر علي اصغ. 5

 مدير امور كارگاهها  آقاي كريم پرستوئي . 6

 سرپرست دفتر ارتباط با صنعت  دكتر داورخواه رباني . 7

 سرپرست كتابخانه مركزي  دكتر احمد پيروزمند . 8

 دانشگاهمدير فن آوري اطالعات  دكتر مهرداد فرزندي پور . 9

 مدير امور پژوهشي  ره آذرباد خانم زه. 10

 دبير واحد تاليف و ترجمه  خانم معصومه عابدزاده . 11

 مسئول امور مالي  آقاي غالمرضا محمدي ده آبادي . 12
   ht
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  به منظور استفاده از پست الكترونيكي دانشگاه از دو طريق زير مي توانيد اقدام نماييد

 در مرورگر اينترنت ir.ac.kaums.mail://httpرس دتايپ آ -1

 

 )شكل زير( يت وب سا emailورود به وب سايت دانشگاه و تايپ نام كاربري و كلمه عبور خود در قسمت  -2

  

كتبي درخواست خـود را  ا درخواست چنانچه نام كاربري و كلمه عبور خود را فراموش نموده ايد، الزم است به صورت حضوري و يا ب: توجه
  .فن آوري اطالعات دانشگاه ارسال نماييدمركز آمار و به 

  ) شكل زير( تا وارد صندوق پستي خود شويد كليك نماييد   GOبر روي گزينه نام كاربري و كلمه عبور خود پس از ورود 

  

دانشگاه را داريد، نيازي به اتصال به اينترنت  Emailقصد استفاده از  LANو از طريق شبكه چنانچه در داخل دانشگاه : نكته
  . نخواهيد داشت

  س پست الكترونيكي دانشگاهراهنماي استفاده از سروي
http://mail.kaums.ac.ir
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  .اندكي طول بكشد شما Webmailشويد، ممكن است بارگذاري صفحه  در صورتيكه براي اولين بار وارد سيستم مي :توجه

كليه نامه ها و فولـدرهاي قبلـي شـما بـه سيسـتم جديـد منتقـل        ، چنانچه قبال هم اكانت ايميل داشته ايد،  Webmailپس از ورود به  :توجه
را لذا، شما مي توانيد پس از اولين ورود به سيسـتم، فولـدرها و نامـه هـاي خـود      . اين انتقال فقط يك بار صورت خواهد گرفت. خواهد شد
  .مرتب كنيد

  : بخش به شرح ذيل تشكيل شده است 4از  مربوط به صندوق پستي پنجره 

 : يريت پوشه هادپنجره مربوطه به م - 1

a. Inbox :محل قرارگيري نامه هاي دريافتي 

b. Draft :محل قرارگيري نامه هايي كه هنوز تكميل نشده اند و به طور موقت قصد ذخيره نمودن آنها را داريد 

c. Sent :ارگيري يك نسخه از نامه هايي كه ارسال نموده ايدمحل قر 

d. Trash :محل قرارگيري نامه هايي كه از صندوق خود پاك كرده ايد 

e. Spam : نوع نامه ها بطور خودكار به پوشه  اين( رخواستي و مزاحمدمحل قرارگيري نامه هاي غيرSpam  منتقل
 . )مي شوند

f. Contact : محل اضافه نمودن آدرس پستي ليست تماس هاي اضافه شده و همچنين 

g. Calendar :آوريدتقويم كاري به منظور اضافه كردن كارهاي روزمره جهت يا 

h. Tasks : با استفاده از اين پوشه مي توانيد ليست كارهاي روزمره خود را يادداشت نماييد 

i. Note : محلي براي قرارادن يادداشت 

 : كه شامل منوي هاي زير ميباشد  Inbox يا تي صندوق پس ليست نامه هاي وارده به پنجره مربوط به  - 2

 : هر نامه شامل آيتم هاي زير مي باشد

 

  
1-  idx :شماره رديف نامه  
2- Subject : موضوع هر نامه  
3- From :ارسال كننده نامه  
4- Date :تاريخ ارسال نامه  
5- Size :ميزان حجم نامه  ht
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در اين حالت متن نامه در  . است بر روي موضوع نامه يكبار كليك نماييد براي باز كردن نامه ها و خواندن آن، كافي: توجه
  .زير ليست نامه ها نمايش داده خواهد شد

 : مديريت نامه ها كه شامل موارد زير مي باشدربوط به منوي م - 3

 

 

1.  New  :نوشتن يك نامه جديد 

2. Reply : خوانده شدهيا نامه هاي نامه به پاسخ جهت ارسال 

3. Forward :غير از ارسال كننده نامه نامه به فردي يك ارسال  جهت 

4. Move :پوشه ها ين انتقال نامه يا نامه ها ب 

5. Delete پاك كردن نامه يا نامه ها از صندوق پستي 

 ) Setting(  منوي مربوط به تنظيمات صندوق پستي - 4

 

 

 ) Logout(  كليد خروج از صندوق پستي - 5

 

 

  مشخصات نامه

Body htمحتوا يا  -Header 2سرنامه يا  -1: يل شده استهر نامه از دو قسمت تشك
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  : شامل قسمت هاي زير مي باشد Header)  الف
1- To:  چنانچه قصد داريد نامه خود را بطور همزمان به بيش از يك . بطور كامل وارد نماييددرس گيرنده نامه را آدر اين قسمت

 . استفاده نماييد)  ;( ت سميكالن نفر ارسال نماييد، كافي است بين آدرس هاي نامه از عالم

2- CC :  مخففCarbon Copy رونوشتي از نامه براي كساني كه آدرس آنها در اين قسمت تايپ شده است، ارسال . است
در اين حالت اولين شخص دريافت كننده نامه، متوجه مي شود كه اين نامه براي چه اشخاص ديگري نيز ارسال . خواهد شد
 . شده است

3- BCC :ف مخفBlank Carbon Copy رونوشتي از نامه براي كساني كه آدرس آنها در اين قسمت تايپ مي شود، . است
 .ي كه شخص اول نمي داند كه اين نامه براي چه اشخاص ديگري ارسال گرديده استربه طو. ارسال مي كند

4- Subject: ع انتخابي چرا كه نوع موضو. نيددر انتخاب موضوع نامه دقت ك. موضوع نامه را در اين قسمت وارد نماييد  
تعيين ها ، اولويت خود را جهت خواندن نامه ها ع نامهوبوده و خواننده نامه بر اساس اهميت موض بيان كننده اهميت نامه

 . خواهد كرد

  .متن نامه مي باشدمحتوا يا  هماناين قسمت  :محتوييا  Body) ب

  كار با نامه ها

واقع در منوي ابزار باالي ليست نامه ها كليك نماييد تا پنجره  NEWار بر روي گزينه براي اينك :نوشتن يك نامه جديد -1
جاهاي خالي مربوطه را بر اساس توضيحي كه در قسمت الف مربوط به مشخصات نامه . مربوطه بر روي صفحه ظاهر گردد

يام مربوط به ارسال نامه به شكل زير بر منتظر بمانيد تا پ. كليك نماييد Sendآورده شده است، تكميل و سپس بر روي گزينه 
 . در غير اينصورت نامه به هر دليلي ممكن است ارسال نگرديده باشد. روي صفحه ظاهر گردد

  

  )واقع در منوي ابزار  Newكليك بر روي گزينه ( 

 

  ) Sendب گزينه نامه بر طبق موارد ذكر شده در قسمت مشخصات نامه و در نهايت انتخا Bodyو  Headerتكميل ( 

 محل تايپ محتواي نامه
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  . )پس از ارسال نامه، در صورت مشاهده پيام باال، مي توانيد مطمئن شويد كه نامه شما با مؤفقيت ارسال شده است( 
  

   )شكل زير ( نمايش در آيد بدين منظور بر روي نامه مربوطه يك بار كليك نموده تا متن نامه در زير آن به :خواندن نامه يا نامه ها

  

 متن نامه
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   :) Reply(  خ به نامه خوانده شدهپاس

در اين . واقع در منوي باالي نامه كليك نماييد Replyپس از خواندن نامه چنانچه قصد پاسخ به آن را داريد، بايستي بر روي گزينه 
به ) د كه هم اكنون گيرنده پاسخ محسوب مي شو( حالت پنجره اي بر روي صفحه ظاهر خواهد شد كه حاوي آدرس فرستنده نامه 

. مشخص خواهد شد Reضمنا در كنار عنوان موضوع نامه نيز دو حرف . نامه مي باشداوليه نامه ارسالي فرستنده محتواي اصلي همراه 
  . )شكل زير (  كه بيان كننده آن است كه اين نامه در جواب نامه اي است كه با اين موضوع ارسال شده بود

  

  

  

to allReply : نامه كنندگان دريافت كليه به پاسخ يا :  

   دريافت اضافى كنندگان دريافت يا )CC or Bcc( عنوان تحت را نامه اين كه ديگرى افراد نامه فرستنده بر عالوه بخواهيم اگر 
  .كنيم مي استفاده Reply to Allدكمه  از Replyدكمه جاى به باشند داشته را ما پاسخ نيز اند نموده
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Forward نامه ارجاع يا:  

 "مثال(. دهيد)  Forward( عيناً ارجاع ديگري ايد شما قصد داريد نامه اي كه برايتان ارسال شده است را براي دوست يا همكار ش
 كافى) دكن رسيدگى آن به حسابدارى خود دهدي م ترجيح و نمايدي م دريافت است حسابدارى به مربوط كه را نامه شركت رئيس
پنجره ظاهر شده،  آدرس شخصي كه بايد نامه به او ارجاع گردد را ر د. نماييد كليك Forward كمهد روىپس از باز نمودن نامه  است

 Subjectدر كنار  Fwdدقت نماييدا كه در اين حالت گزينه . آن را ارسال نماييد Sendوارد نموده و با انتخاب گزينه  Toدر قسمت 
  . نامه ظاهر خواهد شد

وارد  Toبدين منظور كافي است آدرس هاي مربوطه را در قسمت . نامه را به چندين نفر ارجاع دهيد ي توانيد همزمان يكشما م :نكته
  )شكل زير (  .از يكديگر جدا كنيد)  ;( و آنها را عالمت سميكالن 

  

  ) Move( انتقال يك يا چند نامه به پوشه اي يگر

يا اينكه يك نامه اي را . منتقل نماييداي ديگر  ما قرار دارد به پوشهش Inboxشايد شما قصد داريد كه يك يا چند نامه اي كه در پوشه 
داريد،  بدين  خود را Inboxانتقال مجدد آن به پوشه  دقرار دارد و اكنون قص Trashبه اشتباه پاك كرده ايد و هم اكنون در پوشه 

   : منظور

 . انتخاب كنيدرا  Moveابتدا نامه خود را انتخاب  و سپس از منوي دستورات گرينه  -1

را   Move Messageدر پنجره ظاهر شده پوشه اي كه قصد انتقال نامه انتخاب شده به آن را داريد انتخاب و سپس گزينه  -2
  ) شكل زير ( كنيد  
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يير ينه آن از سفيد به خاكستري تغست يك بار روي نامه مربوطه كليك نماييد بنحويكه رنگ زما براي انتخاب يك نامه، كافي :1نكته
  .وضعيت بدهد

را از صفحه كليد فشار داده و نامه يا نامه هاي  Ctrlبراي انتخاب چند نامه بطور همزمان، اولين نامه را انتخاب و سپس كليد  :2نكته
  .ديگر را انتخاب نماييد

واقع در سمت راست  nMore Actioرا از منوي   Select allبراي انتخاب كليه نامه هاي موجود در صندوق پستي، گزينه  :3نكته 
  انتخاب نماييد) شكل زير ( پنجره 

  

  
  

  ) Delete(حذف نامه يا نامه ها 

  در اين حالت نامه يا . را انتخاب كنيد Deleteبراي حذف نامه يا نامه ها، ابتدا نامه يا نامه هاي مربوطه را انتخاب و سپس گزينه 
  . خواهند شد Trashنامه هاي حذف شده وارد پوشه 

صندوق پستي شما  Trashبه پوشه  Inboxاز آنجاييكه حذف نامه، موجب از بين رفتن آن نمي شود و در واقع نامه شما از پوشه : تهنك
جهت جلوگيري از پرشدن صندوق خود، بهتر است د، ابايت مي باشگم  10 محدود به وق شما دبراي اينكه حجم صن. منتقل مي گردد

واقع در جلوي گزينه  Emptyبدين منظور بر روي گزينه . خود را نيز خالي كنيد Trashحتما پوشه  ، پس از پاك نمودن نامه ها
Trash كليك نماييد.  

مي توانيد از و چقدر فضاي خالي در صندوق خود داريد، چقدر از حجم صندوق شما پر شده است تاكنون اينكه آگاهي از براي : نكته
  )شكل زير ( مربوطه به پوشه ها استفاده نماييد ر پايين پنجره دواقع  Storageقسمت 
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  ) Attachment( به عنوان ضميمه نامه ... ) متن، تصوير، موزيك و ( نحوه ارسال يك فايل 

كافي است پس از تايپ نامه بر روي فايل يا عكس براي شخص مورد نظر ارسال نماييد،  همراه نامه خود يك يا چندچنانچه بخواهيد 
ظاهر  Subjectگزينه در اين حالت منوي ابزار مربوطه ضميمه كردن در زير . واقع در باالي پنجره نامه، كليك نماييد Attachگزينه 

 OKو محل قرارگيري عكس يا فايل مورد نظر بر روي كامپيوتر خود را مشخص و  ودهكليك نم Browseبر روي گزينه . مي شود
كليك كرده و صبر كنيد تا نام فايل يا عكس شما در  Uploadبر روي گزينه  ، س مورد نظرحال براي ضميمه شدن فايل يا عك. نماييد

  .ظاهر گرددمربوط به تايپ محتواي نامه پنجره قسمت پاييني 

  

  

  

  

  

كس، يا عشدن اولين فايل  Uploadاگر قصد داريد بيش از يك فايل يا عكس به نامه خود ضميمه كنيد، كافي است پس از  :نكته
  . مراحل باال را مجددا براي فايل يا عكس خود تكرار كنيد

كليك )  5تصوير ( واقع در روبروي نام فايل يا عكس مورد نظر  Deleteبراي حذف قايل يا عكس ضميمه شده، بر روي گزينه  :نكته
  .نماييد

  .بيشتر شود 10MBمجموع سايز فايل هاي ضميمه نبايد از  :نكته

  . امكانپذير مي باشد Attachهر فايلي با هر فرمتي از طريق امكان ارسال  :نكته

يـا   Winzipچنانچه حجم فايلي كه قصد ارسال آن را داريد، زياد بود مي توانيـد بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي فشـرده سـازي ماننـد          :نكته
Winrar فايلهاي خود را فشرده نموده تا حجم آنها كاهش يابد .  

1 

2  3 

4 
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  Address Bookماس يا نحوه ايجاد دفترچه ت

كه دائما يا آنها در ارتباط هستيد را بصورت يك دفترچه تهيه و هر زمان كه قصد  شما مي توانيد ليستي از آدرس هاي پست الكترونيكي
ا ارسال نامه به فرد خاصي را داريد، نيازي به حفظ كردن آدرس مربوطه نخواهد بود و شما مي توانيد آن را از ليست تماس خود فر

  :بدين منظور مراحل زير را طي كنيد. بخوانيد

 واقع در منوي مربوط به پوشه ها Contactكليك بر روي گزينه  -1

 از پنجره ظاهر شده  New Contactانتخاب گزينه  -2

 وارد نمودن مشخصات درخواستي در فرم باز شدن -3

 ره واقع در باالي پنج Save & Closeذخيره نمودن تماس وارده با انتخاب گزينه  -4

 

  

  : Address Bookنحوه استفاده از 

مي توانيد براي ارسال نامه به فرد يا افرادي كه مشخصات آنها در ليست تماس شما وجود دارد، هر زمان كه خواسته باشيد، از اين پس 
بدين . يپ آن نخواهيد بودآدرس مربوطه را از دفترچه آدرس خود فراخوانده و ديگر مجبور به تاآنها،  E‐mailبه جاي تايپ آدرس 

براي فراخواني يك آدرس بر روي گزينه ، ) به منظور نوشتن يك نامه جديد(  New منظور كافي است پس از كليك بر روي گزينه 

   Contactانتخاب گزينه -1

 New Contactانتخاب گزينه  -2

 تكميل فرم مربوطه و ذخيره آن -3
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Address Book  در اين حالت پنجره تماس هاي ذخيره شده باز شده و مي توانيد آدرس مربوطه . كليك نماييدواقع در باالي پنجره
قرار بگيرد، گزينه مربوطه را انتخاب )  To ،CC ،BCC( نامه  Headerتخاب و بسته به اينكه آدرس انتخابي بايد در چه قسمتي از را ان

  )شكل زير ( . را كليك نماييد OKو در نهايت گزينه نموده 

  

  

ر خود را از طريق موتور جستجوي واقع مورد نظ e‐mailچنانچه ليست تماس شما مانند تصوير زير، زياد مي باشد، مي توانيد آدرس 
  . در پنجره تماس، براحتي جستجو نماييد

  

انتخاب تماس مورد نظر و كليك 
، Toبر روي يكي از گزينه هاي 

CC ،BCC بسته به نوع نامه  

ht
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir



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

 http://research. kaums.ac.ir: اني وب سايت مجلهنش:::  1387زمستان ، 20، شمارههفتمسال 

٣٣

  Settingتنظيمات مربوط به صندوق پست الكترونيكي

  .در قسمت باال و سمت چپ، مي توانيد وارد تنظيمات شويد Settingsبا كليك كردن بر روي كليد 

  

  

  :اين صفحه داراي تنظيماتي بدين شرح مي باشد. ي، به شكل زير خواهيد شدوارد صفحه ا Settingبا كليك بر روي گزينه 
  

  

  

Personal Data :شما در اين قسمت مي توانيد نام و نام خانوادگي، رمز عبور . شامل گزينه هاي مرتبط با اطالعات شخصي كاربر
  .نماييد ويرايشايميل، آدرس و شماره تماس خود را 

Webmail Data: كار ه هاي مرتبط با محيطشامل گزين WebMail . شما در اين قسمت مي توانيدSkin  مربوط به Webmail ،
ht  .يدرا انتخاب كنخود  Signature و  ، تعداد ايميل هايي كه در يك صفحه نمايش داده مي شود Webmailزبان مربوط به 

tp
://

re
se

ar
ch

.k
au

m
s.
ac

.ir



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

 http://research. kaums.ac.ir: اني وب سايت مجلهنش:::  1387زمستان ، 20، شمارههفتمسال 

٣٤

  )  Personal Data(  و كلمه عبور كاربر نحوه تغيير مشخصات فردي 

 personalواقع در قسمت  Click here for edit your detailsو ورود به پنجره تنظيمات، گزينه  Settingانتخاب گزينه پس از 

Data را كليك نماييد تا پنجره اي به شكل زير بر روي صفحه باز شود  

  

  نكات مهم در انتخاب كلمه عبور

   )A‐Z و a‐z( هستند بزرگ هم و كوچك حروف هم شامل *
  / ;»«?][.- "=د%*()+ ;$! و 0-9 مانند شود مي استفاده آنها در هم ها نشانه و ارقام از حروف بر عالوه* 
  . دارند حرف هشت اقل حد* 
  . نيستند خاص صنف يا گويش زبان، هيچ در كه هايي كلمه* 
  . نيستند فاميل يا اسم شخصي، اطالعات برپايه* 
  .باشيد داشته ذهن در براحتي بتوانيد كه كنيد انتخاب عبوري كلمات كنيد سعي. شوند ذخيره اييج يا نوشته نبايد هرگز عبور كلمات* 

 تغيير مشخصات فرديورود يا محل   كلمه عبورمحل تغيير 

 محل ورود يا تغيير مشخصات مربوط به تماس  محل ورود يا تغيير مشخصات مربوط به محل كار
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  )  E‐mail  )Webmail Dataنحوه تغيير محيط 

خود را تغيير دهيد و يا اينكه تنظيم نماييد كه چه تعداد نامه در صندوق پستي  e‐mailظاهر با استفاده از اين قسمت شما مي توانيد 
 Editو ورود به پنجره تنظيمات بر روي گزينه  Settingبدين منظور پس از كليك بر روي گزينه . هر صفحه نمايش داده شود شما در

your webmail option  واقع در قسمتwebmail Data كليك نماييد تا صفحه اي به شكل زير ظاهر گردد.  

  

  : داراي موارد زير مي باشدWebmail Data بخش

Skin name : براي تغيير ظاهر و پوسته)Skin(  صندوق خود 

Language : نيستانتخاب زبان فارسي در اين نرم افزار  امكان(براي تغيير زبان( 

Time Zone : ليست موجود گزينه  از(انتخاب منطقه زماني بر اساس ساعت گرينويچAsia/Tehran  نماييدرا انتخاب(. 

Confirm empty folder :با انتخاب گزينه Yes  از اين قسمت، در هنگام خالي كردن پوشه ها، پيامي بر روي صفحه ظاهر خواهد
 .شد

Confirm delete mail : با انتخاب اين گزينه، هز زمان كه قصد پاك كردن نامه اي داشته باشيد، پيامي مبني بر اطمينان از پاك كردن
 .نامه بر روي صفحه ظاهر خواهد شد
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Delete to trash :انتخاب گزينه  در صورتYes  شدن، وارد پوشه از اين قسمت، نامه هاي شما پس از پاكTrash در . خواهد شد
 .غير اينصورت مستقيما از صندوق شما پاك شده و قابل بازگشت نخواهد بود

Save to sent : با انتخاب گزينهYes خه از آن نيز در از اين قسمت، اين امكان فراهم خواهد شد تا پس از ارسال هر نامه، يك نس
 .براي خود كاربر ذخيره گردد Sentپوشه 

Display new email notification:  با انتخاب اين گزينه، به محض دريافت يك نامه جديد، پيام مربوط به دريافت نامه بر روي
  . صفحه ظاهر خواهد شد

Black List  فت نماييدتعريف آدرس ايميل هايي كه نمي خواهيد از آنها ايميل دريايا  

بدين منظور از قسمت  . با استفاده از اين قابليت مي توانيد به تعريف آدرس هايي بپردازيد كه تمايلي به دريافت نامه از آن را نداريد
Setting  قسمتBlacklist حال آدرس . را انتخاب نمده تا صفحه زير ظاهر گرددe‐mail  هاي مورد نظر خود را در كادر مربوطه
  .از اين پس هيچ نامه اي از آدرس هايي كه در اين قسمت وارد نموده ايد، دريافت نخواهيد كرد. كليك نماييد Addينه وارد و گز

 

  

Logout يا خروج از برنامه  

در غير اينصورت . را كليك نماييد Logoutپس از اتمام كار با صندوق پستي خود، به منظور خروج از آن و ترك كامپيوتر حتما گزينه 
  . امكان ورود به صندوق پستي شما توسط افراد ديگر بدون وارد نمودن نام كاربري و كلمه عبور شما، امكانپذير خواهد بود
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 فولدرها كيراست كل يبه منو "ديباز نمودن در پنجره جد" نهيافزودن گز  
 

و  گردد يباز م يفولدر، فولدر در همان پنجره قبل كي يبر رو كيپس از دوبار كل ندوز،يو يها نسخه هيدر كل فرض شيبه طور پ ديدان يكه م همانطور
 Folderدر قسمت  يا نهيگز د،يپنجره جد كيباز نمودن فولدر در  يبرا. استفاده نمود Backاز دكمه  يستيبا يبه فولدر قبل يدسترس يبرا

Options تاكنون فكر  اياما آ. ستيچندان جالب ن زين نيو ا شوند يباز م ديپنجره جد كيفولدرها در  هيوجود دارد، اما با فعال كردن آن كل ندوزيو
 مه د؟يداشته باش اريفولدرها در اخت كيراست كل يدر منو Open New Windowبه نام  يا نهيوب، گز يهمانند مرورگرها توانيكه م ديا كرده

 كيراست كل يرا به منو Open New Windowبه نام  يا نهيگز ديتوان ياز آن م يريگ كه با بهره ميپرداز يم يترفند كاربرد كي ياكنون به معرف
 كيفولدر در  ديكه دوست داشت يو در صورت ديفولدر، در همان پنجره وارد آن شو يبر رو كيهمانند قبل با دوبار كل يعني. ديفولدرها اضافه كن

 .ديباز كن ديپنجره جد كيفولدر را در  نه،يگز نيآن و انتخاب ا يبر رو كيباز شود با راست كل ديپنجره جد
 
 :منظور نيبد
 .باز شود ندوزيو يستريرج شگريرايتا و ديبزن Enterرا وارد نموده و  regeditشده و عبارت  Runوارد  Start يمنو از
 :ديبرو ريز ريمس به
 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell 
 

 .ديقرار ده opennewنام آن را . ساخته شود يا رشاخهيتا ز ديرا انتخاب كن New > Keyكرده و  كيراست كل shell يبر رو اكنون
 .تا انتخاب شود ديكن كيكل open new يبر رو حال
 .ديكن OKرا وارد كرده و  Open New &Windowعبارت  Value dataنموده و در قسمت  كيدوبار كل) Default( يسمت راست پنجره، بر رو در

آن را  نام. آن ساخته شود يبرا يا رشاخهيبار ز نيتا ا ديرا انتخاب كن New > Keyكرده و مجددأ  كيراست كل open new يبر رو اكنون
command ديقرار ده. 

 .ديتا به حالت انتخاب درآ ديكن كيكل command يبر رو حاال
 :ديرا وارد كن ريعبارت ز Value dataنموده و در قسمت  كيدوبار كل) Default( يسمت راست پنجره، بر رو از
 

explorer.exe /e, %1 
 

 .ديكن OKپنجره را  سپس
 :داشت ديرا خواه يظاهر نيچن ،ينوار كنار در

 
آن، فولدر  يبر رو كيكه با كل خورد يبه چشم م Open New Windowبه نام  يا نهيگز د،يكن كيفولدر راست كل كي يكه بر رو يدر صورت اكنون

 .باز خواهد شد ديپنجره جد كيمزبور در 

 رنتتندهاي كامپيوتر و اينترف
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 !يزيبدون درد و خونر ندوز،يفونت در و يادينصب همزمان تعداد ز 
  

كار فونت  نيبا ا. ميينما يكپ Windows/Fontsفونت را در پوشه  لياست تا فا يكاف ندوزها،يو هينصب فونت در كل يبرا ،ديدان يطور كه م همان
فونت را  ياديكه تعداد ز يامان از زمان يول. استفاده نمود ندوزيمختلف و يها طياز آن در مح توان يو م گردد ينصب م ندوزيو يمورد نظر بر رو
را  Cancelو  OKصورت تنها دو دكمه  نياند؛ در ا نصب شده ندوزيو يو قبأل رو نديآ ياز آب در م يها تكرار و فونت دينك يم يجهت نصب كپ

از  ياثر. شود يكه كار واقعأ سخت و آزاردهنده م نجاستيا. ديرا ببند يباز شده به صورت متوال يها تك تك پنجره يستيداشت و با ديخواه
جهت  يكاربرد يترفند ميهم اكنون قصد دار. ديكن Cancel يها را به شكل دست تك تك پنجره ديو با ستين زين Yes to All رينظ ييها هدكم

مشاهده  ييخطا غاميپ گرينصب شده باشد د ندوزيو يبر رو نياز ا شياگر فونت، پ يكه حت يبه طور. ميكن يمشكل به شما معرف نياز ا يخالص
 .و نصب شوند يها كپ تفون هيكل كياتومات ورنگردد و به ط

 
  :منظور نيبد
 

 ).New > Folderو انتخاب  كيبا استفاده از راست كل( ديكن جاديا ديپوشه جد كيخود و در محل دلخواه  يوهاياز درا يكيدر  ابتدا
 .ديكن Pasteو  Copy ديفولدر جد نيرا درون ا ديآنها را نصب كن ديفونت مورد نظر خود كه قصد دار يها ليفا سپس
 .دياند شو شده يكه فونت ها در آنجا كپ يكار  وارد فولدر نياز ا پس
 .ديرا انتخاب كن New > Text Documentsكرده و  كياز صفحه راست كل يقسمت خال يرو بر

 .گردد يباز م Notepadكه برنامه  ديد ديخواه
 :ديينما Pasteو  Copyداخل آن  نأيرا ع ريز يكدها اكنون

 
Copy *.* C:\WINDOWS\Fonts 

 
نصب است در كد  E ويما در درا ندوزيبه عنوان مثال اگر و. دييدر آن نصب است را وارد نما ندوزتانيكه و يوي، دراC ويدرا يدستور فوق به جا در

 .ميكن نيگزيرا جا E:\WINDOWS\Fonts يستيباال با
به عنوان مثال نام ( ديكن رهيدر همان محل ذخ. batنام دلخواه و پسوند  را با ليسپس فا. ديكن كيكل Save as يبر رو File يكار، از منو نياز ا پس

  ).ديقرار ده Tarfandestan.batآن را 
 

 .ديفونت در آن موجود است برو يها ليكه فا يرا بسته و مجدد به فولدر Notepad سپس
 .باشندپوشه  كيفونت در  يها ليدر كنار فا. batساخته شده با فرمت  ليفا يستيحاضر با در

 .ديكن كيدوبار كل ديه اآن را ساخت Notepadكه توسط . batخود با فرمت  ليفا ياست بر رو يكاف حال
 .اند نصب شده يگونه دردسر چيها بدون ه تمام است و فونت كار
 
  :است يذكر چند نكته ضرور انيپا در
 
 ليكردن فا يبه كپ ازيبدون ن ديتوان يشما قرار دارند م سكيد ن هاردفولدر در درو كيدر  ديكه قصد نصب آن ها را دار ييها كه فونت يصورت در

 نيجهت ا شتريدر متن ترفند ب حيتوض نيا. ديو ادامه مراحل را صورت ده ديبه مانند باال بساز bat ليفا كي مأيمستق د،يپوشه جد كيها در  فونت
 bat ليفا كي توان يطبعأ نم CD يدچار مشكل نشوند، چرا كه بر رو كنند ينصب م CD يها را از رو كه فونت يدر صورت يبود كه كاربران مبتد

ها در آن  كه فونت يمحل*.*  يو در كد به جا ديبساز گريد يخود را جداگانه در محل bat ليفا ديتوان يالبته شما م. ها ساخت در كنار فونت ديجد
 .ديوجود دارند را وارد كن

 Command طياز مح ديتوان يشما م. داده شده است حيگونه توض نياست كه جهت سهولت كار ا CMDاز دستورات  يدر اصل جزئ زيفوق ن كد

Prompt ديكار استفاده كن نيا يهم برا .  
شده، سپس به تب  Folder Optionsوارد  Tools ياز منو My Computerدر  يستيبا ها، ليفرمت فا شينما تيجهت فعال نمودن قابل نيهمچن
View نهيگز كيرفته و ت Hide extensions for known file types و  ديرا بردارOK ديكن. 

ht .است يعمل ندوزيو يها نسخه هيكل يترفند بر رو نيا
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 ) wordترفند (  wordبدون اضافات در  نترنتيمتن از ا يكپ 
  

نا مرتب است  اريفونت ها بس نيكه ا دينيب يم  wordه متون به برنام نيو در زمان انتقال ا ديكن يم يمتن و مطلب كپ نترنتيازا اديشما هم ز اگر
در  كسانيداشت به شكل ساده و  يا افهيبا هر شكل و ق يتيشما از هر سا يتا فونتها دياستفاده كن رياز ترفند ز ديتوان يو فونت ها اشتباه است م

 .كردن باشد  رهيكردن و ذخ يقابل كپ  wordبرنامه 
 

 pastزدن  يرفته و به جا  wordبه برنامه )  ctrl+a  بيبا استفاده از ترك( ينترنتيا تين كل متن مورد نظر از هر سااست پس از انتخاب كرد يكاف
 unformatted text نهيو در كادر باز شده گز ديكن كيكل past special نهيگز يرو edit ي، از منو wordنوار ابزار برنامه  اي برديآن از ك يمعادلها اي

 .ديرا بزن نتريو ا را انتخاب
 
خط و خطوط درهم و  يو دارا دهيچيشلوغ و پ گريو د شوديم يكپ wordفرض خود  شيپ ماتيكار متن با شكل ساده و با فونت و با تنظ نيا با

 .ديفونت آن را به حالت دلخواه در آور ديتوانيم ديناجور نخواهد بود و هر زمان كه خواست
 
 

 ) wordترفند (  يمتن دهيد بيسآ يها ليفا يابيباز 
                 

 .ديرا اجرا كن wordبرنامه     -1
2- File > open ديمورد نظر را انتخاب كن ليكرده و فا كيرا كل. 
 .ديرا بزن open ديكل و سپس  ديرا انتخاب كن Recover text from any file نهيگز  file of typeدر بخش    -3
  

 ) ندوزيترفند و(  xp ندوزيدر و يمجاز بورديك 
  
   يبرا .كرد پيتا يدر هر نرم افزار توانيماوس م كيو كل ندوزيو يمجاز بورديبا ك .ميكن پيتا بورديبا ك ميخواه ينم اي ميتوان يهمه نم ما

كه مخفف شده  oskه دستور مربوط لديرا از آن انتخاب كرده و در ف runابتدا با دكمه استارت شروع كرده و سپس  كروسافتيما بورديك يراه انداز
on screen keyboard  است را وارد كرده و سپس دكمهok نشان داده شود توريدر مان ندوزيو بورديتا ك ديرا فشار ده. 

 
 .كرد پيتا يبه راحت توانيحرف م يرو كيبا استفاده از موس و كل حاال

 
 شوند،يزده م بورديك قيكه از طر ييدهايشده توسط آن، بر خالف كل پيلب تااست كه مطا نيا يمجاز بورديجالب استفاده از ك يها يژگياز و يكي

را ) شما يپسوردها و مطالب سر لياز قب(شما  بورديزده شده توسط ك يدهايكه تمام كل يجاسوس ياز برنامه ها يبرخ يعني ستند،ين يابيقابل رد
  .  بكنند توانند ينم يمورد كار نيدر ا كنند يم ضبط

  

 راز در معروف ترين موتور جستجوي دنيا  25 -ر گوگل كشف اسرا 
 
  چيز در نحوه نوشتن همه - 1

به عنوان مثال دستور . توانيد اطالعات موردنيازتان را به راحتي پيدا كنيد با اطالع از چگونگي نوشتن عبارات جستجو در موتورهاي جستجو، مي
ها، كلمه مورد نظر وجود داشته باشد را  آن urlي گوگل، همه صفحاتي كه در آدرس شود تا موتور جستجو باعث مي >Inurl: كلمه مورد نظر<

 . برايتان فهرست كند
 نوار ابزار گوگل  -  2

يكي ديگر از امكانات اين . توانيد كار جستجو را با سرعت و راحتي بيشتري انجام دهيد با اضافه كردن نوار ابزار گوگل به مرورگرتان، از اين پس مي
 . هاي تبليغاتي است ابزار، جلوگيري از نمايش پنجرهنوار 

ht . مراجعه كنيد toolbar.google.comبراي دريافت اين برنامه و كسب اطالعات بيشتر به نشاني 
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  چه كسي به سايت شما لينك داده است - 3
 . ك داده استها لين به سايت آن) از سايت خود(مندند بدانند چه كساني  ها عالقه بسياري از مديران سايت

نتيجه اين . را بزنيد Enterرا وارد كرده و كليد  >link:نشاني سايت<توانيد در قسمت جستجو، عبارت  مي. دهد گوگل به اين سوال پاسخ مي
 . اند هايي است كه به سايت شما لينك داده درخواست، فهرست سايت

 
 كاربردهاي تجاري  - 4

 froogle.google.comموتور . گيرند اند و هنوز واژه كاالهاي تجاري، مورد استفاده قرار مي اندازي شده راه دو موتور جستجو فرعي گوگل كه به تازگي
 .رود كار مي براي نمايش و درخواست كاتالوگ محصوالت به calatogs.google.comكند و موتور را تهيه مي onlineهاي  فهرست محصوالت فروشگاه

 
  نگاهي به آينده - 5

گذرد و قرار است در آينده چه كارهايي انجام دهند، بهتر  ها مي خواهيد بدانيد چه در سر آن اگر مي. نگاهي به آينده دارند وگل هميشه نيممديران گ
آدرس آزمايشگاه گوگل . ها بزنيد و خود از نزديك با خدمات و محصوالت آتي گوگل آشنا شويد است سري به آزمايشگاه آن

labsl.google.com/gvs.html باشد مي . 
 
 تر نتايج مطلوب - 6

ها  باشد كه در واقع بسياري از آن دهيد، نتيجه آن هزاران سايت و وبالگ و نشاني مي در اغلب موارد، زماني كه جستجويي را با گوگل انجام مي
هاي تاريخي  تايج جستجو، تعيين بازههاي مؤثر در كاهش حجم ن يكي از روش. كاربرد چنداني ندارند و با موضوع موردنظرتان هماهنگ نيستند

كنيد، گوگل با تبعيت از آن، فقط آن دسته از صفحاتي كه دربازه مذكور  تعريف مي 2004تا  2002هاي  اي را بين سال مثالً زماني كه بازه. است
 ). مراجعه كنيد >پيشرفته جستجوي<هاي تاريخي به گزينه  براي تعريف بازه(كند  اند را برايتان فهرست مي ايجاد يا روزآمد شده

 
 فقط صفحات جديد - 7

تان  كند، بلكه موجب سردرگمي انبوه نتايج، نه تنها به يافتن مطلب موردنظرتان كمكي نمي. شماري در پي دارد جستجو بدون ذكر تاريخ، نتايج بي
ها شديد،  وردنظرتان رسيديد و متوجه قديمي بودن آنعالوه براين اگر بعد از يك بررسي طوالني بين نتايج جستجو، به اطالعات م. شود نيز مي

را در مقابل  >سال يك<و حتي  >ماه 6<، >ماه 3<چطور؟ اگر به دنبال اطالعات جديد و روزآمد هستيد، در قسمت جستجوي پيشرفته، عبارات 
را انتخاب  >ماه 3<مثالً اگر عبارت . مايش دهدوارد كنيد تا گوگل بسته به تاريخ ذكر شده، فقط فهرست صفحات جديد را برايتان ن Dateگزينه 

هايي كه با موضوع موردنظرتان منطبق هستند را نمايش  اند را جستجو و آن كنيد، گوگل تمامي صفحاتي كه در سه ماه گذشته ايجاد يا بروز شده
 . دهد مي

 

 مستثني كردن كلمات  - 8
  قبل از كلمه > -<با گذاشتن عالمت . تر شد توان به اطالعات موردنظر نزديك ، ميبا مستثني كردن كلمات، عالوه بر كاهش حجم نتايج جستجو

مثالً نتيجه عبارت ، همه . كند اي باشند، پرهيز مي دلخواه، گوگل آن كلمه را استثنا قلمداد كرده و از نمايش صفحاتي كه حاوي چنين كلمه
 . شود اند را شامل مي صفحاتي كه مربوط به ايران هستند و از تهران نامي نبرده

 
9- Wildcard ها 

معني  >*<كاراكتر . استفاده كنيد >*<طور كامل از كلمات موضوع مورد جستجو آگاهي نداريد، بهتر است از كاراكتر كمكي ستاره  زماني كه به
 . دهد مي >هرچيز<
 
   عناوين صفحات - 10

مثالً . كند از اين عناوين، به شما در پيدا كردن مطالب مورد نيازتان كمك شاياني مياوقات استفاده  گاهي. معموالً همه صفحات وب، عنوان دارند
 . دارد تا فقط عناوين صفحات را براي يافتن كلمه ذكر شده، جستجو كند ، گوگل را بر آن مي>intitle: كلمه مورد نظر<عبارت 

 
  هاي خبري شركت در گروه - 11

يكي ديگر از خدماتي است كه از طريق اينترنت ارايه ) News group(هاي خبري  به عنوان مثال گروه. استاينترنت فراتر از ايميل و صفحات وب 
هاي خبري  آدرس گروه. بخشي است ها، به نوبه خود، كار لذت هاي معروف و معتبري هستند كه شركت در آن هاي خبري گوگل، گروه گروه. شود مي

groups.google.com ht: گوگل از اين قرار است
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 جستجوي خودكار  - 12

بنابراين هر . اوقات ممكن است عليرغم صرف وقت زياد، باز هم به نتيجه دلخواه نرسيد گاهي. جستجو در اينترنت، قصه سوزن و انبار كاه است
اين ابزار با دريافت . گل نام داردگو >دهنده پيغام<يكي از اين ابزارها، . ابزاري كه در اين پروسه، از اتالف وقت جلوگيري كند، بسيار باارزش است

را آدرس ايميل و عبارت مورد جستجو، به طور خودكار و روزانه، جستجويي را براساس عبارت دريافتي ترتيب داده و هر زمان كه اطالعات جديدي 
 www.googlealert.com: دهنده گوگل به اين ترتيب است آدرس پيغام. كند يافت نمايد، آدرس آن را برايتان ايميل مي

 
 جستجوگر اخبار  - 13

بنا به درخواست كاربر، قابل (دهنده گوگل، مشخصات اخبار موردنظر را به همراه آدرس ايميل دريافت كرده و روزانه  اين ابزار نيز همانند پيغام
العات مناسب، آن را برايتان ايميل دهد و در صورت يافتن اط هاي خبري ترتيب مي براساس عبارت دريافتي، جستجويي را در سايت). تنظيم است

 . است www.google.com/newsalertsآدرس اين ابزار . كند مي

 
 حساب گوگل  ماشين - 14

اين ابزار عالوه بر حل معادالت رياضي، قابليت تبديل انواع . كند گوگل براي حل معادالت رياضي هم، ابزاري دارد كه بسيار سريع و با دقت عمل مي
 : براي آشنايي بيشتر با اين ابزار كارآمد به آدرس زير مراجعه كنيد. كديگر را نيز داردواحدها به ي

www.google.com/help/features.htm#calculator 
 
 معني كلمات  -  15

در جواب اين  . را بزنيد Enterرا نوشته و كليد >define: كلمه موردنظر<دانيد، در كادر جستجو  اي را نمي اگر معني يا بهتر بگوييم، تعريف كلمه
 . رسيد شود كه با كليك روي آن، به جزييات بيشتري مي جستجو، عالوه بر تعريف كلمه، لينكي نيز نمايش داده مي

 
 ترجمه كنيد - 16

براي استفاده از ). امكان ترجمه بالعكس نيز وجود دارد(زبان زنده دنيا ترجمه كند  5تواند انگليسي را به  گوگل مي  در حال حاضر، ماشين ترجمه
 . برويد www.google.com/lauguage-toolsاين مترجم ماشيني به آدرس 

 
 تصويرياب  - 17

اين ابزار با دريافت كلمه يا عبارتي، تصاوير موجود روي اينترنت را جستجو كرده و . ام اش ستوده من شخصاً هميشه گوگل را به خاطر ابزار تصويرياب
مراجعه  www.google.com/imghpبراي استفاده از اين ابزار به آدرس . كند با عبارت دريافتي منطبق هستند، فهرست مي هايي را كه در نهايت آن

 . نماييد
 

 پرسش و پاسخ  - 18
سري به آدرس . كار وقت كافي در اختيار نداريد اگر براي انجام اين. گيري است آوري مطالب از اينترنت، كار وقت تحقيق و جمع

answers.google.com/answers تان برسيد تر به هدف ها، سريع بزنيد و با مطرح كردن سواالتتان و بررسي جواب . 
 

  نمايش پنجره تنظيمات - 19
به عنوان مثال با مراجعه به آدرس . تان تنظيم كنيد دهد تا نحوه نمايش نتايج را مطابق ميل گوگل به شما اين امكان را مي

www.google.com/preferences عالوه براين در قسمت تنظيمات امكانات ديگري نظير . توانيد تعداد نمايش نتايج در هر صفحه را تعيين نماييد مي
Safe Searching كند هايي كه به هر دليلي غيرمجاز هستند، پرهيز مي با فعال كردن اين گزينه، گوگل از نمايش سايت. نيز وجود دارد . 

 
 وگل آمار استفاده از گ - 20

در اين سايت جزيياتي از چگونگي استفاده ملل . آمار جهاني استفاده از گوگل موجود است www.google.com/press/zeitgeist.htmlدر سايت 
 . ها وجود دارد مختلف از گوگل و الگوهاي جستجوي آن
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 ها  بندي جستجو در دسته - 21
به عنوان مثال براي يافتن اطالعاتي درباره هنر، . دهد را نيز مي) Categories(ها  بندي عالوه بر جستجوي كلي وب، گوگل امكان جستجو در دسته

تر به  هاي گوگل ترتيب بدهيد و سريع بندي ، جستجويي را در دستهwww.google.com/dirhpتوانيد ضمن مراجعه به نشاني  مي... تجارت، ورزش و 
 . تان برسيد هدف

 
 براي بالگرها  -  22

كه با در اختيار داشتن يك وبالگ شخصي حرف مان را به گوش  ه باشيم يا نه؟ ايده داشتن يك وبالگ شخصي، بسيار جالب است و اينوبالگ داشت
اين سايت متعلق به گوگل . مراجعه نماييد www.blogger.comبراي ساخت يك وبالگ شخصي، به آدرس . برسانيم، فكر بسيارخوبي استديگران 

 . است
 

 ها  داخل فايل جستجوي - 23
دارد تا تمامي  گوگل را برآن مي iran :مثالً عبارت. اي دلخواه جستجو كرد هاي مشخصي را براي يافتن كلمه توان داخل فايل با كمك گوگل مي

اي هستند را  مههايي كه داراي چنين كل جستجو كرده و آن Iranي  را به منظور يافتن واژه) Microsoft wordمربوط به برنامه ( docهاي  فايل
 . فهرست كند

 
 كلمات عمومي  - 24

شوند و تاثيري در  شوند، توسط گوگل ناديده انگاشته مي و غيره، زماني كه در عبارت مورد جستجو ذكر مي the ،to ،atبرخي كلمات عمومي نظير 
 . ها بگذاريد در مقابل آن > + <عالمت  خواهيد چنين كلماتي در نتيجه جستجو موثر باشند كافي است يك حال اگر مي. نتيجه ندارند

 
 موتورهاي جستجوي تخصصي  - 25

مثالً براي جستجو . توانيد ضمن معرفي منابع موردنظرتان به گوگل، از آن بخواهيد كه نتايج جستجو را فقط از همان منابع بياوريد با اين ترفند مي
   www.google.com/Microsoft :شود در سايت مايكروسافت به روش زير عمل مي

  

  مسنجر اهويدر  گريافراد د Add Listخودتان از  IDپاك كردن  
 :نكاريا يبرا
 http://www.vizgin.com/remover.php :ديمراجعه كن ينترنتيآدرس ااين است به  يكاف
 .ديكن يمشاهده م لدياز باز شدن صفحه، سه ف پس
 .ديخود را وارد كن IDدوم، پسورد  لديدر ف نيهمچن .دييرا وارد نما ديپاك كن يدفر ستياز ل ديخودتان را كه قصد دار IDاول،  لديف در
 .دييرا وارد نما ديش پاك كنAdd Listخود را از  ديفرد مورد كه قصد دار ID ،Victim's ID يعنيسوم  لديدر ف تأينها
   .ديكن كيسطل آشغال كل كونيآ يبر رو انيپا در

شما با  ID د،يكرد افتيدر Your ID has been successfully removed from victim's addlistبا عنوان  يغاميكه پ يدر صورت ه،ياز چند ثان پس
 .فرد مورد نظر پاك شده است Add Listاز  تيموفق

 
 :ديبه چند نكته مهم دقت كن اما
است و امكان پاك كردن  نيمورد نظر در حال حاضر آنالاست كه فرد  يمعن نيبد د،يرو شد روبه Victim should be offline غاميكه با پ يصورت در
ID دياست انجام ده نيكه فرد آفال يگريكار را در زمان د نيا جهيدر نت. است وجود ندارد نيكه آنال ياو در حال ستيشما از ل. 
 حيمجدد آن را به شكل صح. ط بوده استغل ديكه وارد كرده ا يو پسورد ID د،يروبرو شد Your Username or password is wrong غاميبا پ اگر

 .دييوارد نما
 ستميشد قطعأ س ديتأمل متوجه خواه يو پسورد خودتان است؟ با كم IDبه وارد كردن  يازيكه چه ن ديايب شيشما پ يسوال برا نياست ا ممكن

كه  IDصورت هر  نيا ريدر غ. ديو سپس اقدام نما كرده نيشما لوگ يبه حساب كاربر يستيفرد پاك كند با ستيشما را از ل IDبتواند  نكهيا يبرا
  . دياز وارد كردن پسورد خود نداشته باش يتيامن ينگران جهيدر نت. ستين نييانقدر پا اهوي تيكه قطعأ امن! شد يفرد حذف م ستياز ل ديكرد يم دوار
  

ht  .ديكن Sign Outاز آن  ديهست نيمسنجر لوگ اهويخود در  IDكه با  يدر صورت نكار،ياز انجام ا شيپ نيهمچن
tp

://
re

se
ar

ch
.k

au
m

s.
ac

.ir


