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حسین عشقی است بی پایان..........
عشــق بــه اهــل بیــت در دل و جــان تمــام شــیعیان وجــود دارد و
بــا سرشــت آنهــا آمیختــه شــده اســت امــا عشــق بــه امــام حســین
چیــز دیگریســت....
ایــن عشــق را مــی تــوان در پیــاده رویــی اربعیــن بــه وضــوح
مشــاهده کــرد  ،در ایــن ایــام هــر کســی را کــه مــی بینــی در
تکاپــوی ســفر بــه کربالســت  ،بــه راســتی ایــن حســین کیســت کــه
عالــم همــه دیوانــه اوســت.......
در پیــاده رویــی اربعیــن زمانــی مــردم را مــی بینــم کــه از زن و
مــرد ،پیــر و جــوان بــرای زیــارت امــام حســین چــه شــور و شــوقی
دارنــد بــه شــیعه بــودن خــود مــی بالــم ،در ایــن ایــام کســی بــه
فکــر دنیــای فانــی نیســت ،همــه بــه فکــر کمــک بــه هــم نــوع
مــی باشــند تــا بــا برداشــتن بــاری از روی دوش مــردم بتواننــد
ثــواب زیــارت خــود را چنــد برابــر کــرده و امــام را از خــود راضــی
و خشــنود کننــد.
در ایــن ایــام مشــاهده مــی کنیــم هــر کــس بــه نحــوه ی بــه کمــک
زاعریــن مــی آیــد یکــی بــا آب و غــذا ،دیگــری بــا جــا و مــکان و
کســی هــم مــال و مکانــی بــرای انفــاق نــدارد از نیــرو و قــوای
جســمانی خــود بــرای ماســاژ زاعریــن و رفــع خســتگی آنهــا مایــه
مــی گــذارد خالصــه هــر کــس بــه طریقــی ارادت خــود را بــه
پیشــوایش نشــان مــی دهــد.
وقتــی ایــن کمــک هــای بــی ریــا و بــدون هیــچ گونــه چشــم داشــت
را مــی بینــم احســاس ســرافرازی و غــرور مــی کنــم کــه چنیــن
امــام و پیشــوایی دارم کــه بعــد از گذشــت ایــن همــه ســال هنــوز
یــاد و خاطــرش در دل مــردم زنــده اســت و عالقــه مــردم روز بــه
روز نســبت بــه او بیشــتر مــی شــود و حســین عشــقی اســت بــی
پایــان.......

ماهیــت دانشــجو همــان طــور کــه از اســم آن پیداســت جســتن در پــی
دانــش و تحقیــق و پژوهــش بــرای پــی بــردن بــه حقیقــت هــا مــی باشــد.
هــر دانشــجویی بــرای پــی بــردن بــه ایــن حقایــق بــه یــک راهنمــا و
چــراغ دســتی بــرای روشــن کــردن راه نیــاز دارد کــه در دانشــگاه هــای
علــوم پزشــکی کشــور ایــن چــراغ دســتی هــا کمیتــه تحقیقــات هــای
دانشــجویی مــی باشــند کــه بــا نــور خــود راه را بــرای پیشــبرد علــم و
پژوهــش و ســعود بــه قلــه هــای رفیــع موفقیــت روشــن و همــوار مــی
ســازند.
مــا در کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــکده پرســتاری  -مامایــی خــرم
آبــاد برآنیــم کــه نــور چــراغ دســتی مــان را پــر فــروغ تــر کنیــم تــا بــا
کمــک آن و تکیــه بــر علــم و دانــش بتوانیــم تحــوالت بزرگــی را در عرصــه
بهداشــت و درمــان رقــم بزنیــم.
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مصــاحــبه

با امیرحسین حسین پور دانشجوی ترم سوم پرستاری

فاطمه کرمی

 امیرحسین حسین پور،دانشجوی کارشناسی پرستاری ترم3اولیــن کارپژوهشــی رو پارســال بــه عنــوان همــکار تجربــه کــردم کــه خوشــبختانه یــک طــرحپژوهشــی بــا موضــوع مناســبی بود،چــاپ مقالــه دریــک ژورنــال  ISIیــک پروســه طوالنــی و زمــان
بــره و اگــر خــود مقالــه حاصــل یــک طــرح تحقیقاتــی مناســب و قــوی باشــه شــانس بیشــتری
بــرای چــاپ پیــدا میکنه،اولیــن مقالــه  ISIبــا موضــوع (تاثیــر روش تدریــس بــه شــیوه حــل مســاله
بــر توســعه تفکــر انتقــادی و مهــارت هــای فــرا شــناختی دانشــجویان پرســتاری) آذر مــاه ســال 94
ارســال شــد و بعــد از چنــد بــار داوری توســط ادیتورهــای ژورنــال تونســت طــی 6مــاه تونســت در
یــک ژورنــال انگلیســی چــاپ بشــه.چاپ مقالــه  ISIکار نســبتا ســاده ای نیســت و دانشــجو بایــد در
کنــار اســتاد راهنمــا پیــش بــرن.
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بعــد از اولیــن مقالــه  ISIو موفقیــت در چاپ،انگیــزه
بیشــتری بــرای کارپژوهشــی پیــدا کــردم و بــا دیــدن
فراخــوان کنگــره اهــواز تونســتم در اولیــن کنگــره کمیتــه
تحقیقــات دانشــجویی غــرب کشــور کــه اســفند مــاه 94
برگــزار شــد مقالــه ای بــا عنــوان (تاثیــر تلــه مانیتورینــگ
بــر رفتارهــای خودمراقبتــی و میــزان بســتری مجــدد
بیمــاران نارســایی قلبــی) ارائــه بــدم و مــورد قبــول داوران
هــم واقــع شــد .بعــد از اون کنگــره مهمــی کــه پیــش رو
بــود کنگــره بیــن المللــی نارســایی قلــب درتهــران بــود
کــه یــه کنگــره تخصصصــی و مهــم محســوب میشــد و
منــم کــه یــه طــرح پژوهشــی در زمینــه نارســایی قلــب
درحــال اجــرا دارم بنابرایــن احســاس کــردم کــه بــه
شــکل تخصصــی روی یــک حــوزه کارکنــم کــه نتیجــه
بهتــری داشــته باشــه البتــه دانشــجو بایــد در حــوزه هــای
مختلــف کارکنــه تــا بتونــه حــوزه تخصصــی خــودش رو با
شــناخت بیشــتری انتخــاب کنه،اردیبهشــت ســال 95بــود
کــه روی اختــاالت خــواب و آپنــه انســدادی بیمــاران
نارســایی قلبــی حیــن خــواب و تشــخیص درمانهــای
جدیــد کار کــردم و مقالــه مربــوط رو بفرســتم کــه
تونســت در 5امیــن کنگــره بیــن المللــی نارســایی قلــب
قبــول بشــه البتــه در ایــن کنگــره خوشــبختانه دو مقالــه
داشــتم یکــی بــه عنــوان نویســنده اصلــی و دیگــری بــه
عنــوان همــکار دکترغالمی،الزمــه از زحمــات و تــاش
ایشــون کــه اســتاد راهنمــا مــن بــودن تشــکرکنم.
اخیــرا هــم خوشــبختانه دومیــن مقالــه  ISIدر زمینــه
روش یادگیــری دانشــجویان پرســتاری براســاس Case-
 basedو مــوردی و تاثیــر اون کارکردیــم و مــورد قبــول
واقــع شــد کــه در ژورنــال آمریکایــی Professional
 Nursingچــاپ میشــه .در وهلــه اول خــود دانشــجو بــا
شــناختی کــه از خــودش و توانایــی هــاش داره میتونــه
تــو ایــن زمینــه موفــق باشــه و انگیــزه و هــدف خــودش
رو دنبــال کنــه و مطمئنــا هــر دانشــجویی مــی تونــه در
زمینــه پژوهشــی شــرکت کنــه ولــی عالقــه و اســتعداد
هــم شــرط اصلیه،مــن خــودم بــه شــخصه عالقــه بــه کار
پژوهشــی و تحقیقاتــی داشــتم و خوشــبختانه بــه دنبــال
هــدف و عالقــم رفتم،درمراحــل باالتــر شــرایط و محیــط
وحتــی اســتاد راهنمــا هــم تاثیــر داره مــن بــا وارد شــدن
بــه کمیتــه تحقیقــات و قــرار گرفتــن تــو تیــم تحقیقاتــی
احســاس کــردم بایــد بــا تــاش بیشــتری کارکنم.یکــی
از مشــوقان اصلــی و تاثیرگــزار مــن دکترغالمــی بــودن
کــه همیشــه در کنــار دانشــجویان بودنــد و تونســتم بــا
کمــک هــای ایشــون موفقیــت هایــی رو بــرای خــودم و
کمیتــه تحقیقــات داشــته باشــم.همکاری بــا ایشــون و
دوســتان خوبــم در کمیتــه تحقیقــات باعــث افتخــار بــود
و از همشــون تشــکر میکنــم.
در آخرهــم بگــم کــه محیــط دانشــکده بــا وجــودحمایــت اســاتید و کمیتــه تحقیقــات بــرای کارهــای
پژوهشــی فراهــم شــده و بسترمناســبی برای دانشــجوهای
عالقــه منــد و تالشــگر بوجــود اومــده و امیــدوارم کــه
دانشــجوهای عزیــز بتونــن اســتفاده کنن،جــا داره کــه
از اســاتید محتــرم دکترغالمی،دکترســاکی،دکترطوالبی
و بقیــه اساتیدتشــکرویژه کنــم و قــدردان زحماتشــون
باشــم.به امیــد موفقیــت هــای روزافــزون

گزارش یک مورد نارسایی قلبی و عود آن به دنبال حجامت نامناسب .
راضیه شیرزادگان
Recurrent Acute Decompensated Heart Failure Owing to Severe Iron Deficiency
Anemia Caused by Inappropriate Habitual Bloodletting
25-253:)4(23;2015 J Cardiovasc Ultrasound
Sang-Hyun Kim ,Woo-Hyun Lim, MD1
مقدمه :در بیماران مبتال به نارسایی قلبی کم خونی در طول دوره اثرات بالینی سوءبرای بیمار به
همراه دارد  .ازسوی دیگر کم خونی شدید مزمن به خودی خود منجربه افزایش OUTPUTقلب که
باعث افزایش کاربطن چپ و توسعه بیشترنارسایی قلبی میگردد  .در این مطالعه گزاارش یک مورد
HFو عود آن باتوجه به کم خونی شدید مزمن ناشی از خونریزی طی حجامت نامناسب مدنظراست .

ـار :بیمــار خانــم 68ســاله
معرفــی بیمـ
کــه بــا شــکایت تنگــی نفــس  ،ضعــف عمومــی
و اتســاع شــکم کــه مــدام درحــال پیشــرفت
اســت بــه اورژانــس مراجعــه میکنــد  .بیماررنگ
پریــده ،فشــارخون 80/116میلــی مترجیــوه ،
نبــض 75تادردقیقــه بــود  .در معاینــه ســوفل
قلبــی شــنیده میشــد و کــراکل قابــل شــنیدن
امــا خفیــف در هــردو ریــه وجودداشــت ،
رگ گــردن و شــکم متســع و انــدام تحتانــی
کامالمتــورم  ،نوارقلــب ریتــم سینوســی
باانحــراف محورقلــب وپیشــرفت مــوج  Rرا
نشــان داد  .رادیوگرافــی ادم ریــوی و پلــورال
افیــوژن دو طرفــه را محرزکــرد  .خــون وریــدی
مایــل بــه رنــگ صورتــی  ،ســطح هموگلوبیــن
اولیــه 1.4وهماتوکریــت 6.3درصــد بــود .
مطالعــات آهــن تاییــد کــم خونــی فقرآهــن
راباســطح 6میلــی گــرم در دســی لیتررانشــان
داد  .مجمــوع  471 ،TIBCودرصــد اشــباع
آن یــک درصــد بــود  .آنزیــم هــای قلبــی در

محــدوده ی نرمــال بودنــد امــا پپتیدناتریوتیــک
بــه طرزمحسوســی درمحــدوده ی 3559وباالبــود
 .بیمــار بــرای ارزیابــی و مدیریــت کــم خونــی
شــدید و نارســایی قلبــی بســتری شــد .
اکوکاردیوگرافــی ترانــس توراســیک اتســاع
حفــره LVبااختــال عملکردسیســتولیک خفیــف
و نارســایی متوســط عملکــرد میتــرال را نشــان
داد 44،EF .درصدمحاســبه شــد  ،حفــره بطــن
راســت هــم گشــاد شــده بــود و فشــارخون
ریــوی بــه همــراه نارســایی متوســط دریچــه
ی تریکوســپید وجودداشــت  .مقدارمتوســطی
تجمــع مایــع درپریــکارد وجودداشــت  ،بــه دلیل
خــروج خــون  ،اندوســکپی انجــام ومشــخص شــد
منبــع خونریــزی از دســتگاه گــوارش اســت .
در ســابقه ی پزشــکی او  ،بیمــار 30ســال پیــش
بــرای درمــان ســرطان برســت  ،ماســتکتومی
شــده و چندمــاه بعــد ازعمــل دچــار تصــادف و
قابلیــت تحــرک ایشــان کــم شــده بــود  .از آن
زمــان بیشــتر اوقــات خــودرا درخانــه و درمــان

دردهــای مزمــن خــودرا حجامــت انجــام میــداد
 .درنتیجــه خونــرزی مــداوم باعــث کــم خونــی
شــدید و نارســایی قلبــی درایــن خانــم شــده بود
 .درطــول مــدت بســتری بیمارچندواحــد خــون
دریافــت و تحــت درمــان باداروهــای فوروزمایــد
 ،کارودیلــول  ،و ســولفات آهــن خوراکــی
قــرار گرفــت  .پــس از ترخیــص بــه دلیــل
عــدم پیگیــری و ادامــه ی شــیوه همیشــگی
حجامــت نادرســت یــک ســال بعــد مجــددا
توســط خواهــرش بــه اورژانــس آورده شــده
 ،چراکــه دچــار ضعــف عمومــی و ادم شــدید
بــرای چندهفتــه شــده بــود  .بازهــم ســطح
هموگلوبیــن  1.5گــرم بردســی لیتــر  ،بررســی
اکوکاردیوگرافــی اتســاع حفــره ی  ،LVاختــال
عملکــردی بطــن چــپ و نارســایی میتــرال را
نشــان داد 55 ،EF .درصــد و درمقایســه بــا دفعــه
ی قبــل بهبــود یافتــه بــود  .مقدارکمــی مایــع
در پریــکارد رویــت میشــد و RVهنــوز متســع و
فشــارخون ریــوی و نارســایی متوســط دریچــه
ی تریکوســپیدادامه داشــت  .بیمــار تحــت
درمــان انتقــال خــون قــرار گرفــت و پــس از
تثبیــت وضعیــت همودینامیــک بــه بخــش
روان بــرای مدیریــت بیشــتر فرســتاده شــد .
ـری :درایــن مــورد
ـه گیـ
ـث و نتیجـ
بحـ
خانــم 68ســاله کــه مبتالبــه کــم خونــی مزمــن
شــدید باتوجــه بــه حجامــت همیشــگی بــه نــام
 SAYEOLبــه طــور نامناســب توســط خــودش
بــرای چنددهــه شــده بــود  .مشــاوره ی روان
بیمارعنــوان کــرد کــه شــخص بــه شــخصیت
اســکیزویید مبتالســت و بایــد بــه بخــش روان
منتقــل و تحــت درمــان دارویــی ضــد روان
پریشــی قــرار گیــرد  .چراکــه پــس از ترخیــص
مجــددا بــه شــیوه ی نامعمــول خــود بازگشــته
بــود  .بــه همیــن دلیــل در بــدو ورود دوم پســاز
تثبیــت عالیــم همودینامیــک و اصــاح کــم
خونــی بــه بخــش روان منتقــل گردیــد  .ایــن
مطالعــه یــک گــزارش مــوردی در بــاب  HFو
عــود آن بــا توجــه بــه حجامــت نامناســب
بــود  .درچنیــن مــواردی درمــان بایــد نــه
تنهــا درجهــت اصــاح کــم خونــی و نارســایی
قلبــی  ،بلکــه مدیریــت روان پزشــکی نیزباشــد .
کلیــدواژه هــا  :حجامــت  ،نارســایی
قلبــی  ،کــم خونــی .
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شرایط حرفه پرستاری بسیار متفاوت ترازسایررشته هاست
گفت و گو با دکرت افسانه بیرانوند از اساتید دانشکده پرستاری و مامایی
راضیه شیرزادگان

1

رویــای شــغلی شــما درکودکــی
چــه بــود و ازخــود چــه تصــوری داشــتید ؟
شــاید خیلــی ازآرزوهــای دوران کودکــی
ازجملــه درحیطــه شــغلی  ،درمختصــات
جســمی  ،روانــی و اجتماعــی دوران
بزرگســالی نگنجــد و خیلــی ازآنهــا محقــق
نشــود  .پــاپ فرانســیس رهبرکاتولیــک هــای
جهــان میخواســت کــه قصــاب شــود  .درســال
هــای اولیــه کودکــی و نوجوانــی دوســت
داشــتم مختــرع شــوم  .دردوره دبیرســتان
ماننداکثردانــش آمــوزان رشــته تجربــی ،
آرزوی شــغلی ماپزشــکی بــود کــه البتــه
محقــق نشــد .

2

وقتــی وارد دانشــگاه شــدید نگــرش
شــما نســبت بــه آن چگونــه بــود ؟
مــن دردانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزپذیرفتــه
شــدم  .ســوای بعــد مســافت  ،دغدغــه مــن
درآن ســال رشــته ای بــود کــه پذیرفتــه شــده
بــودم  .درآن ســال هــا پرســتاری خیلــی
ناشــناخته بــود  .متقاضیــان حــال حاضــرو
وجهــه پرســتاری امــروزی رانداشــت  .طبیعتــا
دربــدو پذیــرش خیلــی تصورمثبتــی نداشــتم
امــا بــه مــرور بــه ایــن رشــته عالقمندشــدم .
«به نام آرام بخش دل ها»

>>

درشــماره ی جدیــد ایــن مــاه نشــریه تصمیــم گرفتیــم تابــه ســراغ
یکــی ازاســاتید رفتــه و با ایشــان مصاحبه ای داشــته وبیشترآشناشــویم
 .انتخــاب ازمیــان ایــن همــه اســاتید مجــرب و کارآزمــوده خیلــی
مشــکل بــود  .اماباتوجــه بــه ســابقه ی برجســته ی دکتــر افســانه
بیرانونــد درمــدت حضــور دردانشــکده درامرتدریــس و رفتارخیلــی
خوبشــان بادانشــجویان تصمیــم گرفتیــم تاباســوابق تحصیلــی ایشــان بیشترآشناشــویم .
بنابرایــن درتاریــخ  1395/ 7/ 3بــه دفترایشــان واقــع درطبقــه ی همکــف دانشــکده پرســتاری
و مامایــی رفتیــم و بااســتقبال گــرم ایشــان مواجــه شــدیم  .الزم بــه ذکراســت هــم اکنــون
ایشــان بامــدرک دکتــرای علــوم اعصــاب دردانشــکده مشــغول تدریــس مــی باشــند
پــس ازســام و احــوال پرســی ســواالت ماشــروع شــد (البتــه ماازایشــان خواســتیم تابــه
هرکــدام ازســواالت مــا کــه تمایــل داشــتند جــواب بدهنــد و هیــچ اجبــاری درپاســخ بــه
ســواالت نبــود ) .

4
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کاربالیــن رابیشــتر دوســت داریــد یــا
کارآکادمیــک دردانشــگاه ؟
شــرایط حرفــه پرســتاری بســیار متفــاوت
ترازسایررشــته هاســت  .تلفیقــی ازدانــش و
مهــارت  .بــه همیــن علــت هیــچ یــک ازایــن
دو جــز را نمیتــوان بــدون دیگــری تصــور
کــرد  .شــاید بتــوان گفــت بالیــن ترجمــه
آمــوزش اســت  .بــا توجــه بــه ایــن شــرایط
مــن بــه کارآکادمیکــی کــه همــراه بــا آمــوزش
بالیــن اســت عالقمنــدم  .باالتریــن ســطح
یادگیــری درفضاهــای بالینــی شــکل میگیــرد .

4

آرزوی شــما درزمینــه شــغلی
چیســت ؟ تاچــه حــد ایــن آرزو محقــق
شــده اســت ؟
همیشــه دوســت داشــته ام کــه ارتقا شــغلی
مــن همــراه باارتقــاء کیفیــت تدریــس مــن
باشــد و نیزبــه روزبــودن  ،نــوآوری و اینکــه
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــم .

5

ازســوابق پژوهشــی خــود
صحبــت کنیــد ؟
د ر ز مینــه
پژوهشــی باتوجه
بــه گرایــش
تحصیلــی
ســعی
مــن
برایــن بــوده
کــه درحــوزه
تخصصــی ام
فعالیــت داشــته
باشــم ازجملــه
ا ختــا ال ت
ر و ا نپز شــکی
افســردگی  ،مانیا
 ،اســکیزوفرنی
 ،دلیریــوم و
صــرع  .هــم
چنیــن برخــی موضوعــات روانشناســی
ازجملــه هــوش هیجانــی و گرایــش
بــه مصــرف مــواد  .برخــی طــرح هــای
پژوهشــی ســال هــای قبــل درایــن راســتا
هنــوز بــه مقالــه تبدیــل نشــده انــد .

6

آیــا تغییرگرایــش شــما علــت
خاصــی دارد ؟
تغییرگرایــش مــن دو علــت اصلــی داشــت
 :اول  :عالقــه ی مــن بــه رشــته ی علــوم
اعصــاب کــه امــروزه یکــی ازوســیع تریــن
و بــه روزتریــن رشــته هــای دنیاســت کــه
حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد .

دلیــل دوم برمیگــردد بــه محتــوای دروس
مقطــع دکتــرای پرســتاری کــه تخصصــی
نیســت  .درواقــع رشــته ی پرســتاری
درمقطــع ارشــد تخصصــی و درمقطــع
دکتــرا عمومــی اســت کــه برخــاف رویــه
سایررشــته هاســت  .دنیــای امــروز دنیــای
تخصصــی شــدن اســت و مــن باتوجــه بــه
عالقــه تخصصــی ام کــه پرســتاری روان
بــود درصــدد تقویــت اطالعــات علمــی و
تخصصــی ترکــردن ایــن اطالعــات بــودم
 .بنابرایــن درایــن رشــته شــرکت کــردم

کــه هــم بــه آن عالقمندبــودم و هــم
درحــوزه گرایــش دوران ارشــدم بــود .

7

 .اگربخواهیــد ازیکــی ازمســئوالنی
کــه دردانشــکده مشــغول خدمــت هســتند
تشــکر و قدردانــی کنیــد  ،آن عزیــز چــه
کســی اســت ؟
ازآنجــا کــه تمامــی همــکاران دانشــکده
کــه ازدوســتان خــوب مــن هســتند
ازاســاتید زحمتکــش و فعــال دانشــگاه
هســتند ازهمــه ی آنهــا قدردانــی میکنــم
و تشــکرویژه دارم ازســرکارخانم دکترطاهــره
طوالبــی کــه مدیریتشــان همــراه بــوده

بادرایــت و ایجــاد آرامــش دردانشــکده .

8

چــه توصیــه ای برای دانشــجویان
پرســتاری دارید ؟
درهررشــته ای  2مســئله اهمیــت دارد :
تخصــص و تعهــد کــه دررشــته پرســتاری
بــه خاطرشــرایط خاصــی کــه وجــود
کرامــت انســانی و جــان بیمــاران اســت
اهمیــت بیشــتری دارد  .تخصــص نیازمنــد
بــه روزبــودن
.
اســت
همــه ی
مــا عــاوه
بر د ا نــش
و مهــارت
هــای عملــی
بــه صفاتــی
ا نســا ن
د و ســتا نه
همچــو ن
نوع دوســتی
 ،دلســوزی
 ،صبــوری
و مهــارت
یــی
ها
همچــو ن
و
تفکرخــاق
،
تفکرانتقــادی
مهــارت هــای ارتباطــی هســتیم .
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درپایــان اگــر صحبتــی داریــد
بفرماییــد :
تشــکر ازشــما کــه فرصــت ایــن
گفتگــو رافراهــم کردیــد و درآخــر
خدایــا چنــان کــن ســرانجام کار
توخشــنود باشــی و مارســتگار
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>>

آشنایی با جست و جو در پایگاه اطالعات علمی SID

مخفــف واژه
SID
انگلیســی Scientific Information Database
بــه معنــی پایــگاه اطالعــات علمــی مــی
باشــد .پایــگاه اطالعــات علمــی جهــاد
دانشــگاهی بــه عنــوان بانــک جامــع و
روز آمــد منابــع علمــی کشــور شــامل
بانــک هــای متنــوع و متعــددی اســت کــه
خدمــات و ســرویس هــای گوناگونــی را بــه
جامعــه علمــی کشــور ارائــه مــی دهــد .ایــن
پایــگاه بــا هــدف ترویــج و اشــاعه اطالعــات
علمــی و ســهولت دسترســی پژوهشــگران،

بهاره میر باقری

محققــان و کاربــران بــه منابــع علمــی
در راســتای توســعه فرهنــگ تحقیــق و
پژوهــش در کشــور ،فعالیــت نمــوده و بــه
عنــوان تنهــا بانــک دسترســی آزاد (Open
 )Accessمنابــع علمــی در کشــور ،اصــل
مقــاالت را بــه صــورت نامحــدود در اختیــار
کاربــران خــود قــرار داده اســت.
روش های جستجو:
-1جستجوی ساده:
در بخــش جســت و جــوی ســاده ،کاربــر
کلیــد واژه مــورد نظــر را در کادر بــزرگ

ایــن نتایــج شــامل نــام نشــریات و تعــداد
مقاالتــی کــه واژه مــورد نظــر در آن هــا
قــرار دارد بــا تفکیــک گــروه تخصصــی و

بــاالی صفحــه وارد نمــوده و نــوع جســت
و جــوی خــود را بــر اســاس مقالــه ،نــام
نویســنده و یــا نــام نشــریه مشــخص مــی
نمایــد و بــا کلیــک نمــودن دکمــه جســت و
جــو وارد صفحــه نتایــج مــی شــود.
>> جستجو بر اساس نام مقاالت:
چنانچــه جســت و جــو بــرای یافتــن
مقــاالت باشــد ،در صفحــه نتایــج مقاالتــی
نمایــش داده مــی شــود کــه واژه وارد شــده
در بخشــی از عنــوان مقالــه و یــا کلیــدواژه
وجــود داشــته باشــد.

SID
به عنوان مثال با وارد نمودن واژه

ســال انتشــار نیــز در اختیــار کاربــر قــرار
مــی گیــرد کــه بــا کلیــد کــردن بــر روی
هــر یــک از ایــن گزینــه هــا بــه اطالعــات

SID

SID

SID

SID
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SID

SID

SID

SID

SID

“تغذیه سالم” نتایج زیر حاصل می شود:
در صورتیکــه متــن کامــل مقالــه یافــت
شــده در بانــک اطالعاتــی موجــود باشــد،
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دقیــق تــری دســت یافتــه و نتایج جســتجو
محدودتــر مــی شــود.

SID

SID

SID

مــی تــوان بــا کلیــک بــر روی گزینــه
مربوطــه بــه صــورت مســتقیم فایــل را

SID

SID

SID

دریافــت نمــود

SID

SID
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>> جستجو بر اساس نام نویسنده

>> جستجو بر اساس نام نشریه:
اگــر جســت و جــو بــر اســاس نــام نشــریه
باشــد ،کلیــه نشــریاتی کــه واژه مــورد
نظــر در عنــوان آن باشــد بــا مشــخصات
کامــل نمایــش داده مــی شــود ضمــن
آنکــه هماننــد بخــش جســتجوی مقــاالت،
اطالعــات مربــوط بــه دوره انتشــار و گــروه
هــای تخصصــی مرتبــط بــا نشــریات یافــت

8
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شــده قابــل دسترســی می-باشــد کــه بــا
انتخــاب هریــک از آنهــا نتایــج بهتــر و
دقیــق تــری حاصــل مــی شــود .در نتایــج
ایــن جســت و جــو عــاوه بــر نشــریات
علمــی پژوهشــی مصــوب کمیســیون
نشــریات وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
و وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش

پزشــکی ،نشــریات علمــی دانشــگاه آزاد
اســامی ،نشــریات علمــی دانشــگاه پیــام
نــور ،نشــریات جهــاد دانشــگاهی و نشــریات
علمــی ترویجــی و علمــی تخصصــی نیــز
قابــل دسترســی مــی باشــند.

اگر جست و جو بر اساس نام نویسنده باشد،
اسامی نویسندگان بر اساس واژه مورد نظر

SID

SID

پیدا شده که با کلیک بر روی آنها مقاالتی
که از آن نویسنده در پایگاه اطالعات علمی

SID

SID

موجود است منایش داده می شود.

SID
SID
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جستجوی پیشرفته
چنانچــه کاربــر در جســت و جــوی
اطالعــات تخصصــی و کاملــی در رابطــه
بــا منابــع علمــی موجــود در تــارگاه SID
مــی باشــد مــی توانــد از جســت و جــوی
پیشــرفته اســتفاده نمایــد .جســت و جــوی
پیشــرفته پایــگاه اطالعــات علمــی ایــن
امــکان را بــه کاربــر مــی دهــد تــا بــا
انتخــاب گزینــه هــای متعــدد و تنظیــم

فیلدهــای مربوطــه بــه نتایــج تخصصــی و
دقیــق تــری دســت یابــد.
در ایــن بخــش بــا وارد نمــودن واژه هــای
مــورد نظــر در کادرهــای پیــش بینــی
شــده شــامل عنــوان ،کلیــدواژه ،چکیــده،
نــام نشــریه و نــام نویســنده و همچنیــن
مشــخص نمــودن گــروه تخصصــی و بــازه
زمانــی  ،بــر روی دکمــه جســت و جــو

کلیــک کــرده و نتایــج حاصلــه در صفحــه
جدیــد نمایــش داده مــی شــود .عــاوه بــر
ایــن بــا اســتفاده از عملگرهــای جســت و
جــوی “و” و “یــا” ( andو  )orمــی تــوان
از چنــد واژه جهــت حصــول نتیجــه دقیــق
تــر و بهتــر بهــره منــد شــد.

>> روش هــای دریافــت متــن کامــل
مقــاالت
 -1اســتفاده از سیســتم جســت و
جــوی ســاده و پیشــرفته:
نتایــج حاصــل از جســت و جــو بــه صــورت
فهرســتی از مقــاالت در اختیــار کاربــر قــرار

در ایــن صفحــه عــاوه بــر اطالعــات کتــاب
شــناختی نشــریه ،فهرســت شــماره هــای
منتشــر شــده آن ارائــه شــده کــه کاربــر

بــه عنــوان مثــال اگــر کاربــر در جســت و
جــوی مقالــه ای اســت کــه در عنــوان آن
از ســه واژه کــودک ،اختــال و کاربــرد
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اســتفاده شــده باشــد بــا وارد نمــودن ایــن
ســه واژه در کادرهــای عنــوان و انتخــاب
عملگــر “و” پــس از کلیــک کــردن جســت

مــی گیــرد کــه بــا کلیــد کــردن بــر روی
شــمایل مربوطــه اصــل مقالــه دانلــود مــی
شــود.
 -2مراجعه به صفحه نشریه:
در صورتــی کــه کاربــر از نــام نشــریه و
گــروه تخصصــی آن مطلــع اســت پــس از

مــی توانــد بــا کلیــک کردن بــرروی شــماره
مــورد نظــر بــه فهرســت مقــاالت منتشــر
شــده در آن شــماره دسترســی پیــدا کــرده

ورود بــه صفحــه اصلــی تــارگاه در بخــش
نشــریات مصــوب علمــی و پژوهشــی بــا
انتخــاب گــروه تخصصــی مربوطــه و نــام
نشــریه بــه صفحــه اختصاصــی آن وارد مــی
شــود.

و بــا کلیــک بــر روی شــمایل مربوطــه متــن
کامــل را دانلــود نمایــد.

و جــو بــه نتایــج حاصــل دســت خواهــد
یافــت.
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انرژی مثبت
شعر استاد هشترودی

پروفسور محسن هشترودی
امیر حسین حسین پور

بــه درخواســت ریاســت موسســه پرفســور
اوپنهایمــر بــه عضویــت پذیرفتــه شــد ،و
یــک تــرم پاییــزی را نیــز بــه تدریــس در
دانشــگاه هــاروارد پرداخــت.
کوشش های فرهنگی :
پروفســور هشــترودی مهــارت زیــادی
در بیــان اصــول و پدیدههــای علمــی
و فناوریهــای جدیــد بــه زبــان ســاده
داشــت ،و بــا نوشــتهها و ســخنرانیهای
خــود میتوانســت بــا قشــر بزرگــی از
جامعــه ارتبــاط برقــرار کنــد و مفاهیــم
اصلــی دانــش و فنــاوری را بــه آنــان منتقــل
نمایــد .بــه فلســفه ،شــعر و موســیقی عالقــه
زیــادی داشــت و خــود نیــز اشــعاری ســرود.

پروفسور محسن هشترودی
زندگی نامه :
محســن هشــترودی در  ۲۲دی  ۱۲۸۶در
شــهر هشــترود چشــم بــه جهــان گشــود.
پــدرش شــیخ اســماعیل مجتهــد از مشــاوران
شــیخ محمــد خیابانــی یکــی از فعــاالن
نهضــت مشــروطه بــود .محســن هشــترودی
تحصیــات دبســتانی خــود را در مدرسـههای
ســیروس و اقدســیه در شــهر تبریــز بــه
پایــان بــرد و ســپس بــرای ادامــه تحصیــل در
دارالفنــون بــه تهــران آمــد .چنــد ســالی در
تهــران بــه تحصیــل پزشــکی گذرانــد ،تــا در
ســال  ۱۳۰۴بــه عنــوان دانشــجوی بورســیه
دولتــی بــرای تحصیــل در رشــته ریاضیــات
بــه کشــور فرانســه اعــزام شــد .
محســن هشــترودی در ســال  ۱۳۱۴بــا
درجــه کارشناســی در رشــته ریاضیــات از
دانشــگاه ســوربون فارغالتحصیــل شــد.
ســپس بــا سرپرســتی پروفســور الــی کارتــان
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بهاره میرباقری

در همــان دانشــگاه بــه پژوهــش در زمینــه
هندســه دیفرانســیل پرداخــت و مــدرک
دکتــرای خــود را در رشــته ریاضیــات در
ســال  ۱۳۱۶دریافــت کــرد .
محســن هشــترودی پــس از بازگشــت بــه
ایــران بــه عنــوان اســتادیار در دانشــکده
علــوم دانشســرای عالــی بــه کار مشــغول
شــد .در ســال  ۱۳۲۰کرسیاســتادی
دانشســرای عالــی را دریافــت کــرد .در ســال
 ۱۳۳۰بــه مقــام ریاســت دانشــگاه تبریــز
رســید ،و در ســال  ۱۳۳۶بــه عنــوان رئیــس
دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران انتخــاب
شــد.
پروفســور هشــترودی در طــول زندگــی
حرفــهای خــود ارتباطــش بــا مجامــع
علمــی بینالمللــی حفــظ کــرد :وی در
ســال  ۱۳۲۹بــه عنــوان نماینــده دانشــگاه
تهرانــدر کنگــره بینالمللــی ریاضیدانــان
هــاروارد شــرکت کــرد ،در موسســه
مطالعــات پیشــرفته دانشــگاه پرینســتون و

پروفســور هشــترودی از پیشــروان تفکــر
انتقــادی در ایــران بــود .او تاکیــد زیــادی
بــر اهمیــت علــوم پایــه داشــت تــا جایــی
کــه شــاخههای دیگــر دانــش ماننــد علــوم
اجتماعــی و علــوم انســانی را بیاهمیــت
و غیرعلمــی میخوانــد .در همیــن حــال
فلســفه ،هنــر و عرفــان را مکمــل علــم
میدانســت .وی اعتقــاد داشــت کــه
«علــم» تنهــا نــوع ارزشــمند دانــش،
«هنــر» نگاهــی ظریــف بــه زندگــی ،و
«فلســفه» غایــت معرفتشناســی اســت،
و هیــچ یــک بــدون نــوآوری و اصالــت
ارزشــی ندارنــد.
پژوهش های علمی :
تخصــص پروفســور هشــترودی در زمینــه
هندســه دیفرانســیل بــود .مهمتریــن اثــر
علمــی نگاشــته شــده توســط محســن
هشــترودی ،پایاننامــه دکتــرای او در
زمینــه هندســه دیفرانســیل اســت ،کــه در
آن یکــی از مدلهــای ریاضــی اســتادش
(الــی کارتــان) را تعمیــم داد کــه امــروزه
بــه نــام «التصــاق هشــترودی شــناخته
میشــود  .او در طــول زندگــی حرفــهای
در ایــران چنــد مقالــه کوتــاه علمــی نیــز
منتشــر کــرد .جــدای از پژوهــش علمــی،
پروفســور هشــترودی بــه عنــوان یــک
متفکــر منتقــد و ریاضیــدان نامــدار ایرانــی،
دارای اهمیــت نمادیــن و شــخصیتی
اثرگــذار در جامعــه علمــی معاصــر ایــران
بــوده اســت.

منحنــی

اقمتــم

اتبــع

اربوی

توســت

ـخـط مجانــب رب آن ،طــره ی گیســوی توســت
حــد رســیدن هب تــو ،مبهــم و بــی انتهاســت
بـازه تعریــف دل ،رد حــرم کــوی توســت

بــی تــو وجــودم بــود یــک ســری واگـرا
انحیـه

همگـراش

داریه

روی

توســت

مهــر تــو چــون میدهــد ســمت هب ربدار دل
ره طرفــی روکنــی ،همجهــت و ســوی توســت

رپتــو خورشــید شــد مشـتق از آن چشــم تــو

گرمــی و جانبخشـیاش جزئــی از آن خــوی توســت
چــون هب عــدد ،یــک تویــی ،مــن همـه صفـراه
آن هچ هک معنـا دهــد اقمــت دلجــوی توســت

ـگـر شــود آن دم هک مـا زوج مرتــب شــویم

ســر هب رهــت مینهــم ،چــون هک ســرم گــوی توســت

شــاید بزرگتریــن آرزوی هــر شــخصی ایــن
باشــد کــه بــه همــه آرزوهایــش برســد.
مهمتریــن کار ،شناســایی ایــن آرزوســت.
همــه خواســتهها و آرزوهایتــان را بــه خاطر
بیاوریــد ،ولــی در اینجــا بــه کاغــذ و قلــم
نیــازی نیســت .فقــط
بنشــینید ،چش ـمهایتان
را ببندیــد و خودتــان
را در همــان شــرایط
دلخواهــی کــه در
آرزویــش هســتید،
«ببینیــد» .خــوب
دقــت کنیــد.
منظــورم ایــن
نیســت کــه
تصــور کنیــد و
خیــال کنیــد
کــه بــه
آرزوهایتــان
ر ســید ها ید .
نــه ،در اینجــا بایــد رویایتــان
را زندگــی کنیــد.
خودتــان را
ببینــد کــه
در همــان
قعیــت
مو
دلخــواه زندگــی
کنیــد
می
و همیشــه در
آرزویــش هســتید.
همــه ایــن رویــا
را در ذهنتــان
زندگــی کنیــد.
اگــر دیدیــد
بــا
کــه
زندگــی در
ایــن دنیــای
د لخــو ا ه
بــاز هــم

هجــر و فراقــت شکســت اقئمـه اقئمــی

نقطـه رپگار عشــق واهل و پیجــوی توســت

نتو ا نســته ا ید

زوایــای کوچکــش را پیــدا کنیــد ،معلــوم
میشــود کــه راجــع بــه ایــن خواســتهها
و موقعیــت ایــدهآل ،اطالعــات درســتی
ند ا ر یــد .
نشــناختن نقــاط قوتــی کــه میتواننــد
از عهــده حــل ایــن دشــواریها برآینــد،
میتوانــد یــک گزینــه خــوب
در زندگــی را از
دســتتان بگیــرد.
وقتــی کــه توانســتید
تابلویــی روشــن،
شــفاف و تــا جــای
ممکــن چنــد وجهــی از
رویایتــان خلــق کنیــد،
میتوانیــد راجــع بــه
شــروع راه یــا صــرف نظــر
کــردن از ایــن آرزو ،تصمیــم
درســتی بگیریــد
پــی گرفتــن ایــن راه و نیــل
بــه یــک موقعیــت دلخــواه،
گام بــه گام و مرحلــه بــه
مرحلــه جلــو خواهیــد
رفــت و اگــر بخواهیــد
بــه ناگهــان پرشــی
بلنــد انجــام دهیــد،
بــا توقفــی طوالنــی
روبــهرو خواهیــد
شــد .صبــور
باشــید و بــا
نگاهــی رو بــه
هــدف تــاش کنیــد.
یکــی دیگــر از فاکتورهــای کلیــدی
و تعیینکننــده موفقیــت شما،عشــق و
عالقهایســت کــه بــه آرزویتــان
داریــد.
بــا مردمــان منفیبــاف
و ناامیــدی کــه از رکــورد
و سســتی و رخــوت دم
میزننــد ،معاشــرت نکنیــد
اشــتباه کــردن بــه هیــچ
وجــه حادثــه فاجعهآمیــزی
نیســت.
بــا ایــن تفاســیر ،شــما
هــم دســت بــه کار شــوید.
گوشــههای ذهــن و روحتــان
را جســتجو کنیــد ،آرزوهایــی از
یــاد رفتــه را خواهیــد یافــت کــه
منتظــر شــمایند.
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گزارش عملکرد
* 10جلسه هماهنگی های درون گروهی
*معارفه دبیر و اعضا جدید شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده با حضور دانشجویان  ،مدیر گروه و معاونت پژوهشی دانشکده
*جلسه با اساتید دانشکده جهت تعیین اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی و تعیین ظرفیت اساتید
*جلسه با دانشجویان شورای مرکزی کمیته تحقیقات جهت تعیین کارگروه های تخصصی
برگزاری جلسات ژورنال کالب توسط دانشجویان شورای مرکزی

*تصویب 3طرح پژوهشی دانشجویی در شورای کمیته تحقیقات دانشجویی در
خرداد 95
*ثبت  3طرح پژوهشی در سامانه مدیریت طرح های پژوهشی (در دست داوری)

* 2دوره کارگاه هفت گانه مقدماتی بهار و پاییز95
*همکاری با انجمن علمی دانشجویان پرستاری در برگزاری کارگاه «مرور سیستماتیک»

تحصیلی

*ثبت نام و عضویت دانشجویان جدیدالورود
*تعیین اعضای شورای مرکزی و دبیر کمیته تحقیقات در سال جدید تحصیلی
*تدوین برنامه عملیاتی 96-1395
*تشکیل تیمی تحت عنوان« اعضاء فعال» از بین دانشجویان مشتاق به فعالیت
های پژوهشی با مشارکت  20نفر از دانشجویان دانشکده

سال

*پذیرش  25مقاله در کنگره طب سنتی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

* 14مورد شرکت در کنگره ها و مجامع علمی

برگزاری ایستگاه سالمت در اردیبهشت ماه  95در پارک کیو خرم آباد به مناسبت هفته سالمت
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سه دوره کارگاه هفت گانه مقدماتی بهار ،پاییز و زمستان 94
همکاری با انجمن علمی دانشجویان پرستاری در برگزاری کارگاه «هنر ارائه»

تکمیل وب سایت
تهیه تجهیزات مورد نیاز
همکاری در برگزاری تور پژوهشی دانشجویان ورودی جدید (مهر و بهمن )94

*طراحی ،تنظیم و چاپ نشریه کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری با عنوان «نشریه
علمی-پژوهشی پویا»

* 10جلسه هماهنگی های درون گروهی
*معارفه دبیر و اعضا جدید شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده با حضور دانشجویان  ،مدیر گروه و معاونت پژوهشی دانشکده
*جلسه با اساتید دانشکده جهت تعیین اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی و تعیین ظرفیت اساتید
*جلسه با دانشجویان شورای مرکزی کمیته تحقیقات جهت تعیین کارگروه های تخصصی
برگزاری جلسات ژورنال کالب توسط دانشجویان شورای مرکزی
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تحصیلی

94
95

 7مورد شرکت در کنگره ها و مجامع علمی

93
94

ارائه دو طرح پژوهشی دانشجویی به شورای کمیته تحقیقات دانشجویی

سال

همکاری در برگزاری کنگره طب سنتی و سرطان دانشگاه
علوم پزشکی لرستان

 15جلسه هماهنگی های درون گروهی
معارفه سرپرست جدید کمیته تحقیقات دانشکده با حضور دانشجویان
جلسه با اساتید دانشکده جهت تعیین اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی و تعیین ظرفیت اساتید
جلسه با دانشجویان شورای مرکزی کمیته تحقیقات جهت تعیین کارگروه های تخصصی

ثبت نام و عضویت دانشجویان
تدوین برنامه عملیاتی 1395
تعیین اعضای شورای مرکزی و دبیر کمیته تحقیقات در سال جدید تحصیلی
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مقاله مروری چیست؟
فاطمه فرهادی
یــک مقالــه مــروری تحقیقــات اخیــر در یــک موضــوع تحقیقــی را بگونــه ای خالصــه و ســازماندهی مــی
کنــد کــه بتوانــد بــه دیگــران در فهــم و تجمیــع آن موضــوع کمــک کنــد .یــک مقالــه مــروری دانــش زمینــه
ای الزم در آن موضــوع را بــه عنــوان یــک فــرض در نظــر مــی گیــرد و بــه آن نمــی پــردازد و در عــوض بــه
طبقــه بنــدی تحقیقــات انجــام شــده در آن موضــوع و دورنمــای ایــن موضــوع تحقیقاتــی در آینــده و ارزیابــی
و مقایســه راهــکار هــا و روشــهای موجــود مــی پــردازد.

هدف مقاله مروری
فراهم کردن یک دیدگاه به خوبی سازماندهی شده و
کامل از کارهای انجام شده در یک موضوع تحقیقی.
–نیــاز نیســت همــه جزئیــات ذکــر شــود.اما بایــد
بــه جزییــات همــه کارهــا بــه یــک میــزان پرداختــه
شــود.
–مطمئــن باشــید کــه همــه کارهــای انجــام شــده را
پوشــش دهیــد.
–ســاختار منطقــی مقالــه بایــد بدرســتی نوشــته
شــود.
مقاله مروری شما باید...
•در هــر موضــوع تحقیقــی حداقــل  8-5مقالــه را
خالصــه کنیــد.
•بایــد نظــرات خــود در
مــورد روش مــورد اســتفاده
هــر مقالــه و مقایســه آن
بــا روشــهای دیگــر را ذکــر
کنیــد.
•بایــد یــک بررســی نقادانــه
در بــاره کارهــای انجــام
شــده پیشــین از چندیــن
نقطــه نظــر انجــام دهیــد.
•بایــد پیــش بینــی هــا و
پیشــنهادات خــو دربــاره کارهــای آینــده را ذکــر
کنیــد.
فراموش نکنید که:
–هــر چــه کــه در مقالــه مــروری مــی نویســید بایــد
بــه قلــم خودتــان باشــد
–هــر مطلبــی حتــی اگــر در مقالــه دیگــران آمــده
باشــد بایــد در مقالــه شــما منبعــش ذکــر شــود
–دو مورد باال را فراموش نکنید.
روش یافتن مقاالت
جستجو در پایگاههایی چون
–ACM
–IEEE
–Springer
–Science Direct
–Google Scholar
نحوه انتخاب مقاالت یافته شده:
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•تــاش کنیــد کــه مقــاالت مــروری در رابطــه بــه
موضــوع مربوطــه پیــدا کنیــد(.در صــورت وجــود)
•مقاالتــی کــه راحتتــر میتوانیــد آنهــا را بفهمیــد
انتخــاب کنیــد – مقــاالت ژورنالهــای معتبــر راحتتــر
فهمیــده مــی شــوند
•باخوانــدن هــر مقالــه تعــدادی مقــاالت مرتبــط
میتوانیــد در آن پیــدا کنیــد .ایــن مقــاالت میتواننــد
بــه شــما در ایجــاد مقالــه مــروری کمــک کننــد.
•ابتــدا ســعی کنیــد مقــاالت ژورنالهــای معتبــر  ISIرا
پیــدا کنیــد .ســپس مقــاالت کنفرانســی را مطالعــه
کنیــد.
•ســعی کنیــد اولیــن مقــاالت در موضــوع مربوطــه
را بیابیــد
•سعی کنید مقاالت شما هر چه جدیدتر باشد
•ســعی کنیــد تکنولوژیهایــی کــه تحقیقــات بــه آنهــا

بخشــهای زیــر باشــد
–اهمیــت موضــوع چــه از نظــر تکنولــوژی و کاربــرد در
دنیــای واقعــی و چــه کمــک بــه تحقیقــات دیگــر
–توضیح مختصر در باره موضوع مورد بررسی
–توضیــح کــه چــرا مــرور ایــن مســاله میتوانــد مفیــد
باشــد
–خالصــه ای از الگــوی طبقــه بنــدی ارایــه شــده در
ایــن مقالــه
–خالصــه ای از راهکارهــای ارایــه شــده و مقــاالت
موجــود بــا توجــه بــه طبقــه بنــدی ارایــه شــده
بدنه یک مقاله مروری
درایــن قســمت کوتــاه شــما بایــد بطــور خالصــه ،روش
جســتجوی خــود را بــرای بدســت آمــدن مقــاالت
بنویســید .بــه عنــوان مثــال :در چــه بانــک اطالعاتــی
جســتجو کردیــد؟ از چــه کلمــات کلیــدی اســتفاده
کردیــد؟ راه اصــاح جســتجو خــود؟ چنــد مقالــه
بصــورت خالصــه مقالــه و چنــد مقالــه بصــورت کامــل؟
چنــد مقالــه بدســت آمــد؟ چگونــه از میــان آنهــا
انتخــاب کردیــد؟ همچنیــن خالصــه ای از مــوارد و روش
هــای هــر یــک از مقــاالت را بنویســید.
همچنین نکات زیر را نیز مدنظر قراردهید:
–ارایــه تکنیکهــای مــورد بررســی بــا توجــه بــه طبقــه
بنــدی ارایــه شــده
–هــر بخــش یــا طبقــه از طبقــه بنــدی موضــوع را بــه
تفکیــک در بخشــهای مجــزا در مقالــه پوشــش دهیــد( .
بخــش هــا و زیــر بخشــها)
–مشــخص کــردن یــک نظــام یــا رونــد تحیقــات
گذشــته کــه میتوانــد از نظــر زمانــی (بترتیــب تاریــخ
ارایــه) یــا راهــکار مــورد اســتفاده در هــر مقالــه باشــد.
–مشــخص کــردن مقــاالت یــا موسســات پیشــرو در
موضــوع مــورد بررســی
–مشــخص کــردن مشــکالتی کــه هنــوز حــل نشــده انــد
یــا چالشــهای موجــود و کارهــای آینــده
نتیجه گیری
–خالصــه ای از نتیجــه گیــری مقالــه
مــروری
–در ایــن بخــش بــا نهایــت اختصــار بــا
توجــه بــه طبقــه بنــدی ارایــه شــده
بایــد نقــاط قــوت و ضعــف کارهــای
انجــام شــده و چالشــهای پیــش رو را
ارایــه کنیــد.

کمــک کــرده انــد را مشــخص کنیــد
•ســعی کنیــد ارتبــاط بیــن مقــاالت مختلــف را
بیابیــد .ایــن مســاله میتوانــد شــما را در ارایــه طبقــه
بنــدی مناســب کمــک کنــد .
ساختار مقاله:
هرگــز یــک مقالــه مــروری از بهــم چســباندن
مقــاالت دیگــر بوجــود نمــی آیــد.
ساختار معمول مقاالت مروری
–عنوان
–چکیده
–مقدمه
–بدنه مقاله
–نتیجه گیری و کارهای آینده
–منابع
مقدمه
مقدمــه مقالــه مــروری بایــد بترتیــب شــامل

منابع
–لیســت مقــاالت مــورد اســتفاده بــا ذکــر نــام
نویســندگان ،عنــوان مقالــه و مجلــه کــه مقالــه را
منتشــر کــرده اســت.
–ســعی کنیــد کــه در منابــع از  Urlاســتفاده نکنیــد
مگــر در مــورد یــک نــرم افــزار یــا گــروه تحقیقاتــی
– ISBNکتاب الزم نیست در منابع بیاید.
–همه منابع باید به یک فرم باشند.
عکسها
•میتواننــد از مقــاالت دیگــر آورده شــوند ولــی حتمــا
بایــد منبــع آن ذکــر شــود.
•ســعی کنیــد خودتــان عکســهایی بــرای ارایــه طبقــه
بنــدی کارهــای انجــام شــده یــا ســاختار مقالــه تهیــه
کنیــد.
•جداولــی بــرای مقایســه بیــن روشــها یــا راهکارهــای
مختلــف ارایــه دهیــد.

برگــزاري ايســتگاه ســامت توســط كميتــه تحقيقــات دانشــجويي
دانشــكده پرســتاري و مامايــي بــا همــكاري انجمــن علمــي

بــه منظــور تبييــن فرهنــگ ارتقــا ســامت
در جامعــه ،كميتــه تحقيقــات دانشــجويي
بــا همــكاري انجمــن علمــي دانشــكده
پرســتاري و مامايــي خــرم آبــاد بــرای
اولیــن بــار در تاريــخ  1395/2/2اقــدام بــه
برگــزاري ايســتگاه ســامت در پــارك كيــو
خــرم آبــاد نمــود .در ايــن ايســتگاه كــه
از ســاعت 15الــي  19عصــر آفتابــی روز

پنجشــنبه برگــزار گردیــد بــا اســتقبال بــی
نظیــر همشــهريان خــرم آبــادي همــراه
بــود کــه در ایــن ایســتگاه دانشــجویان
پرســتاری و مامایــی مراقبيــت هايــي
نظیر:کنتــرل عالیــم حیاتــی ،کنتــرل قنــد
را بــه همشــهریان ارعــه نمودنــد و همچنین
افــرادی را کــه در معــرض خطــر یــا در رنــج
نرمــال و طبیعــی عالیــم حیاتــی و قنــد

اولین کنگره دانشجویی ملی طب سنتی و سرطان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
اولیــن کنگــره ملــی و دانشــجویی
طــب ســنتی و ســرطان دانشــگاه علــوم
پزشــکی لرســتان بــه ریاســت دکتــر
فاطمــه یــاری و بــا دبیــر علمــی دکتــر
ضیاعبیــداوی و دبیــر اجرایــی دکتــر
بهنــام گــودرزی روز پنــج شــنبه مــورخ
۸الــی  ۹مهرمــاه  ۱۳۹۵برگــزار گردیــد.
مراســم افتتاحیــه کنگــره از ســاعت ۸
صبــح بــا حضــور دانشــجویان و اســاتید
در ســالن عآمــه طباطبایــی دانشــگاه
فرهنگیــان بــا ســخنرانی رئیــس
کنگــره خانــم دکتــر فاطمــه یــاری و
ریاســت نهــاد رهبــری حجــت االســام

پویا صیدی چگنی

مرادیانــی و دکتــر مــروت طاهــری کالنــی
(معاونــت تحقیقــات فنــاوری )و دکتــر رضــا

خــون نبودنــد جــدا ســازی کــرده
و آمــورزش هــای الزم در خصــوص
روش درســت زندگــی و تغذیعــه
صیحیــح راهنمایــی کــرده و پفلــت
هایــی آموزشــی کــه از قبــل بــرای
ایــن عزیــزان طراحــی شــده بــود
را در اختیــار آنهــا گذاشــته و بــه
ســواالت آنهــا پاســخ میدادنــد.
اســاتيد دانشــكده پرســتاري و
مامايــي بــه همشــهریان مشــتاق
مشــاوره هــای دارویــی و خــود
مراقبتــی و هــم چنیــن مشــاوره
هــای روان پزشــکی و روان درمانــی
ارعــه نمودنــد
ما دانشــجویان دانشــکده پرســتاری
 مامایــی خــرم آبــاد امیدواریــم کهایــن چنیــن برنامــه هــا در شــهر و اســتان
مــا نهادینــه شــوند تــا مــردم مــا بیشــتر بــا
حرفــه و حیطــه کاری مــا آشــنا شــوند تــا
مــا بتوانیــم بــا برقــراری ارتباطــی درســت و
دو طرفــه آموختــه هــای خــود را بــه طــور
کامــل بــه مــردم دلســوز ایــن دیــار اراعــه
کنیــم ( .عکــس هــا در صفحــه آخــر )

عاظفه شمسی

دادگــر (مشــاور رئیــس انجمــن فنــاوری
هــای بومــی ایــران و دکتــر حســن خانــی
و همچنیــن گــزارش عملکــرد کنگــره
توســط دکتــر ضیــا عبیــداوی (دبیــر علمــی
کنگره)برگــزار گردیــد.
در اولیــن روز از کنگــره کــه بــا اســتقبال
زیــادی از دانشــجویان همــراه بــود در
قســمت تشــریفات اتیکــت هــای شناســایی
و همچنیــن بســته هــای فرهنگــی و
پژوهشــی خــود را دریافــت کردنــد.
بعــد از مراســم افتتاحیــه داوری ســخنرانی
پنــل Aتحــت عنــوان (طــب ســنتی و
پیشــگیری از ســرطان )بــا ســخنرانی دکتــر
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عکس های کنگره در صفحه آخر

شیام سپهوند
دومیــن نشســت فعــاالن نشــریات دانشــجویی بــه ریاســت دکتــر حســام الدیــن عالمــه مدیــر
کل فرهنگــی وزارت بهداشــت وبــا دبیــری مصطفــی رهبــر سرپرســت اداره مشــارکت هــای
دانشــگاهیان وزارت متبــوع از تاریــخ 18الــی  20مــرداد بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی برگــزار شــد.

مجتبــی گرجــی و همچنیــن بــا ارائــه مقالــه
هــای پذیرفتــه شــده ازدانشــکده پرســتاری
مامایــی خــرم ابــاد( آقــای امیــر حســین
حســین پور،خانــم عاطفــه شمســی و خانــم
فاطمــه زینعلــی ) انجــام شــد.
در حیــن ارائــه مقــاالت کارگاه هــای آمــوزش
حجامــت عملــی و آشــنایی بــا فــن تحقیــق
در تاریــخ علــوم و فنــاوری هــای پزشــکی بــا
تأکیــد بــر متــد  MRDکــه بــا اســتقبال زیــادی
از دانشــجویان همــراه بــود برگــزار شــدند.
بعدازظهــر روز پنــج شــنبه بــا داوری ســخنرانی
پنــل Bتحــت عنوان(طــب ســنتی و درمــان
ســرطان)با ســخنرانی دکتــر محمــد ورچیــن
و پنــل Cتحــت عنوان(ســرطان و بــاور جوامــع
محلــی )بــا حضــور دکتــر هدایــت نظــری و
پنــل Dتحــت عنــوان (جایــگاه طــب ســنتی
در ادیان)بــا حضــور دکترمهــرداد ویــس کرمــی
برگــزار گردیــد.
در حیــن داوری مقــاالت کا رگاه هــای ســیر
نگاشــته هــای طبــی در تمــدن اســامی بــا
تأکیــد بــر مفهــوم ســرطان برگــزار شــد .و
همچنیــن پوســتر هــای پذیرفتــه شــده توســط
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داوران بــا حضــور نویســندگان مســئول داوری
شــدند.
صبــح روز دوم کنگــره روز جمعــه بــا ارائــه و
داوری ســخنرانی هــای پوســتر پنــل هــای E
تحــت عنــوان (طــب ســوزنی و ســرطان )بــا
ســخنرانی دکتــر کــوروش ســاکی و پنــلF
)طــب ســنتی و طــب نویــن بــا رویکــرد تلفیقــی
)بــا حضــور دکتــر فاطمــه یــاری و پنــل G
)اپیدمیولــوژی ســرطان )بــا حضــور دکتــر
خاطــره عنبــری برگــزار شــد.
در حیــن داوری پنــل هــا کارگاه هــای عملــی
آمــوزش زالــو درمانــی کــه بــا اســتقبال زیــادی
از دانشــجویان همــراه بــود و همچنیــن کارگاه
سیســتماتیک Reviewومتاالیــز و جریان شناســی
داروهــا در ایــران بــا تأکیــد بــر داروهــای ســنتی
ایــران برگــزار شــدند.
بعدازظهــر روز جمعــه بــا داوری پنــل Hتحــت
عنــوان (مطالعــات بنیــادی در ســرطان)با حضــور
دکتــر بابــک عبدالکریمــی و پنــل Iتحــت عنــوان
(آلودگــی هــای زیســت محیطــی و ســرطان )
بــا حضــور دکتــر عــزت آهلل رفیعــی برگــزار
شــدند.و همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی کارگاه

هــای تبییــن و بررســی آییــن نامــه هــای
امتیــازات پژوهشــی دانشــجویان و همچنیــن
پــارت دوم و ســوم کارگاه آشــنایی بــا فــن
تحقیــق در تاریــخ علــوم وفنــاوری هــای
پزشــکی بــا تأکیــد بــر متــد MRDو پــارت دوم
کارگاه سیســتماتیک Reviewومتاانالیــز برگــزار
شــدندو داوری پوســتر هــای ایــن پنــل هــا
توســط داوران نجــام شــد.
در اختتامیــه کنگــره از هیئــت اجرایــی و
همچنیــن ســخنرانی هــاو پوســترهای برتــر
تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد( .کــه از
دانشــکده پرســتاری و مامایــی خانــم راضیــه
شــیرزادگان و آقــای امیــر حســین حســین
پــور بــه عنــوان ســخنران برتــر و آقــای پویــا
صیــدی چگنــی و خانــم فاطمــه کرمــی و
آناهیتــا کیــوان داریــان بــه عنــوان پوســتر
برتــر انتخــاب شــدند)

دومیــن نشســت فعــاالن نشــریات
دانشــجویی دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی کشــور بــا حضور700دانشــجو
اهالــی قلــم و چهــره هــای علمــی
فرهنگــی با شــعار #آمــوزش پویــا،آزادی
مســئوالنه  ،قلــم ســازنده برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت از ســاعت
8صبــح مراســم اختتامیــه بــا حضــور
دکتــر حســام الدیــن عالمــه مدیــر کل
فرهنگــی وزارت بهداشــت و ریئــس
نشســت دکتــر خانــی جزنــی معــاون
فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه علــوم
پزشــکی شــهید بهشــتی برگــزار شــد.
در ایــن نشســت 18کارگاه در نوبــت
صبــح بــا عناویــن و بــا حضوراســاتید
زیــر برگــزار شــد  :اصــول و مبانــی
ثنایی،علیرضــا
خبرنویســی(مهران
بهرامی،حســام الدیــن قامــوس
مقدم)،تکنیــک هــای خبــر نویســی
(هومــن خشــندیش) ،مصاحبــه
(مهــدی جلیلی)،گــزارش نویســی
(علــی شــاکر)،اصول ومبانــی گرافیــک
و صفحــه آرایــی( حامــد یزدانــی،
محمــد روشــنگر) ،اینوگرافی(مریــم
(محســن
جلیلی)،ویراســتاری
فرجی)،عکاســی (امیرنریمانــی ،محمــد
مهــدی رحیمیــان )،روزنامــه نــگاری
شــهروندی (پــدرام الونــدی) ،طنــز
(جــواد ســاکی ،دکتــر اســماعیل
امینی،پوریــا امینــی)،روز نامــه نــگاری
چنــد رســانه ای(امیــن خرمی)،تکنیــک
هــای انتشــار نشــریات دانشــگاهی(امیر
هوشــنگ قلنــدری)
در نوبــت عصــر عــاوه بــر برگــزاری
کارگاه تخصصــی بررســی مســائل
حقــوق نشــریات ،تبییــن انتخابــات
خانــه نشــریات  ،مناظــره دکتــر ســعید
لیالزوعبــاس ســلیمی نمیــن نیــز از
دیگــر برنامــه هــای روز اول ایــن رویــداد
علمــی فرهنگــی اســت.
در ادامــه ی ایــن رویــداد علمــی
فرهنگــی کــه در تاریــخ 19مــرداد
مــاه برگــزار شــد،عالوه بــر برپایــی
کارگاه هــای آموزشــی فیلــم ســینمایی
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امــور مجلــس وزارت بهداشــت دکتــر حریــر
چــی معــاون کل وزارت بهداشــت ،دکتــر
علــی اصغــر پیونــدی رییــس دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،جمعــی
از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی
و مدیــران خبرگــزاری هــا روز چهارشــنبه
 20مــرداد از ســاعت  15در تــاالر امــام

ایســتاده در غبــار بــه کارگردانــی محمــد
حســین مهدویــان و تهیــه کنندگــی
حبیــب اهلل والــی نــژاد بــرای دانشــجویان
علــوم پزشــکی اکــران شــد.
از دیگــر برنامــه هــای دومیــن روز نشســت
فعــاالن نشــریات دانشــجویی انتخابــات
خانــه نشــریات اســت.خانه نشــریات کــه
توســط معاونــت فرهنگــی دانشــجویی
وزارت بهداشــت بــا هــدف ایجــاد فضــای
مشــورتی وهمــکاری دانشــجویان ایجــاد
حــس مســئولیت پذیریــدر حــوزه رســانه
تاســیس شــده اســت .
هفــت نشســت مــوازی بررســی مشــکالت
حقوقــی نشــریات دانشــجویی بــا حضــور
فعــاالن نشــریات نشــریات دانشــجویی
دانشــگاه هــای علــوم پرشــکی برگــزار شــد.
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بررســی برخــی از موازیــن شــرعی و قوانیــن
مقــرارت مطبوعــات تشــریح مــاده هــای
مختلــف قوانیــن مربــو ط بــه مطبوعــات
بررســی دســتور العمــل اجرایــی ضوابــط
ناظــر بــر نشــریات ،موضــوع سانســور
خبــری وبررســی اصــل آزادی بیــان در
مطبوعــات واســتثنائات و محدودیــت هــا
از جملــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن
نشســت هــا بــود.
در اختتامییــه ایــن رویــداد علمــی و
فرهنگــی از فعــاالن نشــریات دانشــجویی
علــوم پزشــکی تقدیــر میشــود .نشســت
فعــاالن نشــریات دانشــجویی علوم پزشــکی
بــا حضــور ســید حســن قاضــی زادهاشــمی
وزیــز بهداشــت و دکتــر محمــد رضــا
فراهانــی معــاون فرهنگی،دانشــجویی و

خمینــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی بــه کار خــود پایــان داد.
وزیــر بهداشــت در جمــع بــر گزیــدگان
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی «:اگــر مدیــر ویــا دســت انــدکاری
بخواهــد بــا نشــریه ای ب شــکل ســلیقه
ای برخــورد کنــد میتوانیــد آن مــورد را
گــزارش کنیــد».
دکتــر مطهــری در اختتامیــه جشــنواره
نشــریات دانشــجویی وزارت بهداشــت :بــا
بیــان ایــن کــه نشــریات دانشــجویی نوعــی
اشــاعه آزادی بیــان و مبــارزه بــا خــط
قرمــز هــای مصنوعــی اســت ،گفت:فعــاالن
نشــریات دانشــجویی خــود را محــدود بــه
مســائل سیاســی و اجتماعــی روز نکننــد.
معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت
بهداشــت و امــور مجلــس وزارت بهداشــت
گفــت :نظــارت قبــل از چــاپ در برخــی از
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی غیــر قانونــی
دانســت  .اگــر حــوزه فرهنــگ و رســانه در
دانشــگاه هــای فعــال باشــد بطــور حتــم
دانشــگاه زنــده اســت و اگــر منفعــل و غیــر
فعــال بــود آن وقــت مــی شــود گفــت مــا
در یــک فضــای مــرده و قبرســتانی بــه نــام
دانشــگاه کار و تحصیــل میکنیــم .مــن
معتقــدم وظیفــه اصلــی دانشــجو علــم
آمــوزی اســت امــا ایــن علــم آمــوزی بایــد
بــا فرهنــگ آمیختــه باشــد.

