
َندنًن وو ويننندن ن ن َندنًوذنىنسنننان  خو
Volume 1 ,  Issue 1  

Newsletter  Date  

اَذای جًایش تزوذگان 

 مساتقٍ تزوذٌ تاش

نلثلنننننننن  نشوارُ نه اتمِ ترًذگاى

خثرًاهِنتانػٌَدىنهشكنآزددنٍندرنننننننن

نًظنننننننننن نیا نًثر نًَش ِ نتْ ریي لالة

نتِنننننننننن نخَد نجَدیس ندریاف  جْ 

 ک اتخاًِنهردجؼِنکٌٌذ

نددًشجَینننننننن1 نلا وی ن حر .

 ارمنششننپر  اری

نّاتیلنننننننن2 نهحوذزددُ نٍحیذ .

 ددًشجَینارمندٍمنپر  اری

َندنًنذنىن َندنننخن  حوانخنننخو

2کتاتخاوٍ داوشکذٌ پزستاری الیگًدرس سال ديم شمارٌ   

1398دردیثْش نهاُن  

 سخه مخاطة

 
نّوایننننن لغفانهغالةسنًظردتنٍندیوذُ

ندیويننننننن ندر خَدنردنکِنػاللِنددریوذ

نهوانننننننننن نتوردی نشوَد خثرًاهِنهٌ شر

نّواینننننننن نشوووارُ در اخنکٌیذنااندر

 تؼذیندیينخثرًاهِنچاجنشَد.

 پلنّایندراثاعینها

 دیویل
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Freda 

 

اگر اىل مطالعو ی کساب ىسسیذ تهو مه ها        

 ا  Fredaنخیشنياد میهنهنهیهم اهرا ا هسا           

 .امسحان کنیذ

Freda        یک تراامو  ایگان اسر کهو د

 رومگاه وینذوز قهرا  دا د و زهنااهایه              

ىهای     ىهای کهسهاب        خنااذن اکثر  هرمهر    

 , EPUB , FB2 HTMLالنسرواین  )

TXT  کالیثر  ا تها        (  ا دا د.  ِرِدا کساتخااو

زهر و       خند تي راه دا د، زا زجرتو مخصه  

ایه   ن.زری  ا تو م ا منسقل کهنهذ   قاتل زنظیم

خهنته     ا سا  تا یک دسسگاه ل س  ایس تو ارا

ا هسا   ایهگهان         کنذ. د حالینو ارا  کا  م 

زهنان تها        اسر دا ای زثلیغاذ اسر کو م 

ای آاهيها  ا حه             خرداخر د ون تراامو

ىای مشهيهن   ا      کنیذ. کساتخااو  ِرِدا کساب 

زنااهیهذ تها       کنذ؛ م  ترای مروع خیشنياد م 

یک د گ و د اج کساب  ا وا د 

محیط خنااذن کنیذ تو مهطهالهعهو       

مشغنل منیذ. از زنظی اذ منجند  

زهنااهیهذ     د  س ر چح صفحو م 

ى و چیس  ا سفا مه  کهنهیهذ، از         

 اگ گر سو زا  نار و قالة کله   

ا سا ؛ صفحهاذ تهذون ىهیه           ارا

خهن اهذ،      اای یهشهنه  تهرگ مه          

زناایذ  نار خاص   ا تهو ىهر      م 

کساتخااو اخسصاص دىهیهذ و د          

ايایر یک زجرتو ا م نهذ تهرای     

ىای دیجیسال تذسهر   مطالعو کساب

 تیاو یذ

 ناز ج لو قاتلیر ىای ای  ارا ا سا 

 زغییر  نار و  اگ آن

 یاددامر انیس 
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قاتلیر اسسفاده از کساب ىهایه  کهو        

یا دیگر  ضاىای  skydriveنمثال د 

 اتری خند دا یذ

قاتلیر داالند کساب از وب سایر ىا 

 و یا ای یل م ا

دکه هو    ترای داالند از طریق تا کهذ، 

نسرچ گنم   ا ل س کنیذ و دک هو 

Vision (          ااهسهخهاب) ایننن چشهم

کنیذ سدس دو تی  گنمه   ا  وی      

زصنیر زیر تگیریذ زها تهو صهفهحهو            

 اخلینیش  د  ما کر ىذایر منیذ

اسسفاده  1.8زنجو اگر از وینذوز  نن 

م  کنیذ و کن زااای م ا وصل 

اسر م  زناایذ تا  شردن دک و 

 و ل س lenses دو تی  و ااسخاب

Bing Vision  تو صفحو تا کذ

 .خنان تینگ ىذایر منیذ

   کىفزاوسُا ( مذاکزات ي  پایگاَُای اطالعاتی رایگان التیه )شزح

 آدرط سایت عىًان سایت

 /http://www.slac.stanford.edu/econf فیسیکنسندًرشینٍنزهیٌِنّاینهراثظ

  پایگاَُای اطالعاتی رایگان التیه )مىاتع آمًسشی(

 آدرط سایت عىًان سایت

 /http://cnx.org ٍیکیپذیانتانحوای نهالینددًشگاُنردیس

 /http://www.healcentral.org تْذدش نٍندرهاىنآهَزدنٍنپرٍرد

 /http://creativecommons.org/education ٍیکیپذیاینآهَزدنٍنپرٍرد

 http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page ٍیکیپذیاینآزددنک اتْایندر ی

 ک ابندر ینآًالیي
http://cde.athabascau.ca/online_book/in

dex.html 
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اخثار کتاتخاوٍ داوشکذٌ پزستتتاری   

 الیگًدرس

نتردینننننننننننننننن1 نک اب نخریذ نرد  ای ندر .

نًوایشگاُنننننننن ندز نده اخ نک اتخاًِس هجوَػِ

تیيندلوللینک ابنتِنصَرتنحضَرینتالغننننننن

 جلذنک ابنخریذدرینشذُند  .ن200ترن

نننننننن2 نجردحی ندتسدر نکارگاُ اَ ظنگرٍُنننن1.

نّوکارینٍدحذنک اتخاًِندرننننننننن دااقنػولنتا

 ترگسدرنگردیذ.ن14/2/98ااریخن

نّرنننننننننننن3 نک اتخاًِ نددًش نکافِ نجل ات .

نننننننننن ن اػ  ندز نشٌثِ ن ِ دلیننن12:00ّف ِ

نهینننننننننننن12:50 نترگسدر نک اتخاًِ نهحل در

ندیينجل اتنددردینگَدّینشرک ننننننن گردد.

نًیسنننننننننننن نجل ِ ندددرُ نٍ ناذریسنتَدُ نٍ تَدُ

 ترػْذُنددًشجَیاىنهینتاشذ

نّرنننننننننن4 نددًشکذُ نکالب نشٍرًاخ نجل ات .

نننننن ن اػ  ندٍشٌثِ نننن12ّف ِ درننن13دلی

نترگسدرنننننننن نجذیذ نددًشکذُ نکٌفردًس  الي

هینگردد.ندیينجل اتنًیسنددردینگَدّینننننننن

 شرک نهینتاشذ.

مجلٍ داوشگاٌ علًم پششکی ماسوذران 

 )وامٍ داوشگاٌ(
  ػلوینپصٍّشی :درجِنػلوی

  فار ی :زتاىندصلی

  دًگلی ی :زتاىندٍم

  SCOPUS :ًوایِنتیيندلوللی

  (0151)ن8-3261245 :الفي

ننن :ًشاًی سن2 اریسنهیذدىنهؼلنسن اخ واىنشوارُ

نتوْوذدشو ویننننننن -ددًشگاُنػلَمنپسشکینٍنخذهوات

درهاًینهازًذردىسنعثمِن َمسنهؼاًٍ ناحمیماتنٍن

 فٌآٍریسندف رنهجلِ

 ندٍنهاٌّاهِ ًَعنًشریِ:

 

مجلٍ داوشگاٌ علًم پششکی ماسوذران )وامٍ 

 داوشگاٌ(

 ػلوینپصٍّشی :درجِنػلوی

 فار ی :زتاىندصلی

 دًگلی ی :زتاىندٍم

 SCOPUS :ًوایِنتیيندلوللی

 (0151)ن8-3261245 :الفي

نننن :ًشاًی سن2 اریسنهیذدىنهؼلنسن اخ واىنشووارُ

درهاًین-ددًشگاُنػلَمنپسشکینٍنخذهاتنتْذدش ی

هازًذردىسنعثمِن َمسنهؼاًٍ ناحمیماتنٍنفٌآٍریسن

 دف رنهجلِ

 دٍنهاٌّاهِ :ًَعنًشریِ

 مجلٍ داوشگاٌ علًم پششکی کزمان 
 ػلوینپصٍّشی :درجِنػلوی

 فار ی :زتاىندصلی

 دًگلی ی :زتاىندٍم

 SCOPUS :ًوایِنتیيندلوللی

 (0341)ن2114771 :الفي

 فصلٌاهِ :ًَعنًشریِ

 لیست کتة خزیذاری شذٌ تزای کتاتخاوٍ اس ومایشگاٌ تیه المللی کتاب تُزان

ت ز خ ی   ا س   م ج ال ت   عتلتمتی   پتض ي َتشتی   

ً ط  ً پت ٌ   د ر   ا ستکت ٍ   شتذ   و متا یتت

 فَری نّاندرنشردیظنخاص

 دصَخنکوکنّایندٍلیِنخَدندهذددینٍندگرندهذددیندرنًظاهیاى

 هرٍرینترندٍرشدًسنّاینپیشنتیوار  اًی

 ردٌّواینجاهغنعردحینٍندجردیناوریيندرنحَددثنٍنتالیا

 ردٌّواینجاهغنترر ینثث نٍنپایشنػالئننحیاای

 اکٌَلَشیندااقنػولندرندٍرشدًسنارٍهانٍنهردلث نّاینآى

 دتسدرنجردحینتردینپسشکاى

 جلذین2آًااَهینتردینددًشجَیاىندااقنػولن

 هذیری ندرندااقنػولنٍیرد  ندٍم

 رّثرینٍنهذیری ندرندااقنػول

 دصَخنٍنفٌَىنهْارتنّاینتالیٌیندااقنػول

 سزی کامل تکىًلًصی جزاحی تزای تکىًلًصیست جزاحی

 جلذی الکساوذر 22سزی کامل 
 دصَخنٍنهردلث نّاینپیشرف ِنلثلنٍنتؼذندزنتیَْشی

 دصَخنٍنفٌَىناکٌیکنتخیِ

 جلذین2اکٌیکندااقنػولنترینٍنکْين

 ردٌّواینتالیٌیناکٌَلَشینجردحی

 ردٌّواینجاهغنٍظایفند کردبندرندااقنػول

ًکاتنعالییندرشذندااقنػولسنتاًکنآزهَىناشریحینددخلینجردحیندااقنػوولسنن

ندرشوذنننننننن3500 نّوای آزهَىنعثمِنتٌذینشذُندرشذندااقنػولسنهجوَػِنآزهَى

آزهَىناالیفینشثیِن ازیندرشذنن20دااقنػولسنتاًکنآزهَىناکٌَلَشینجردحیسن

 دااقنػولسندر ٌاهِنجاهغندرشذندااقنػول

 در ٌاهِنپر  ارین اله نجاهؼِ

 سزی کامل تزيوز سًدارث

 سزی کامل َاریسًن

 nicuپر  اریندرنتخشن

 کالثذنشکافینحرفِندینائَرینّاینپر  اری

 دصَخناَْیِنهکاًیکینتردینپر  اردى

 دصَخنٍنفٌَىنپر  ارینپَارٍپرینٍیرد  نجذیذ

 هردلث نّاینپر  اریندرنهٌسخن

 در ٌاهِنهردلث نّاینٍیصُنللةنٍنػرٍق

 دخالقندرنپر  اری

 دخالقنپر  ارینٍندراثاطنحرفِندی

 پرکارترداریينٍدشُنّاینپر  ارینددخلینجردحی

 حمایمینتردینپر  اردىنجردحینللةنهردلث ندزنتیواردىنجردحینللة

 ًک ِنکِنّرنپر  ارنتایذنتذدًذن5000

 ترر ینٍنهؼایٌاتنتالیٌینتردینپر  اردى

 آهَزدنتِنتیوارندرناؼَینهفصلنلگي

 کوردردنٍنردّکارّایندرهاًینآى

  الننزی  ينتانپیشگیریندزنآلسدیور

 آلَدگینَّدنٍنحَددثنشغلی

 دصَخنپیشرفنٍنرٍدنّاینکارتردیندرندراَاردپی

 آهارنزی  ی

 فينآٍریندعالػاتندرنػلَمنپسشکی

 اةنّاینّوَردشیکنٍیرٍ ینتانااکیذنترناةنّوَردشیکنکریوِنکٌگَ

 آشٌایینتاندی پچنٍن ی  ننّاینهخاتردای

 در ٌاهِنجاهغندً َتا یَى

 صفرناانصذناف یرنًَدرنللة
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