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حضزت اهام علي علیِالسّالم:

خذاشٌاسيً ،تیجِي علن است

«بسن اهلل الرحوي الرحين»

ٍ ًتیجِي علن ،عبادت ٍ اخالص

در عول هيباشذ.

پيام رييس ٍ دبيراى علوی ٍ اجرايی سَهيي کٌگرُ عٌاصر کوياب ايراى

تاکوال هسست ٍ خَضحالی تِاستحضاز هیزساًد کِ تا تأییدات ایصد هٌّاى ٍ تا ّدف

غُزرالحکن

تٍِجَد آٍزدى هحیطی دٍستاًِ تسای ازائِی جدیدتسیي یافتِّای علوی ،سَهیي
کٌگسُ سساسسی عٌاصس کویاب ایساى تَسط گسٍُ تیَضیوی داًطگاُ علَم پصضکی

خبرّاي اًجوي

 -اٍل تیز هاُ آغاس ارسال هقاالت بِ

کاضاى تا ّوکازی اًجوي عٌاصس کویاب ایساى دز زٍشّای  10 ٍ 9اسفٌد هاُ  1391تِ

در داًشگاُ کاشاى.

هیصتاًی داًطگاُ علَم پصضکی کاضاى تسگصاز خَاّد ضد .تدیيٍسیلِ اش اعضای هحتسم

سَهیي کٌگزُ عٌاصز کویاب ايزاى
 -حضَر در کٌگزُ با هقالِ ٍ بذٍى

ّیأت علوی ،هحققاى ،داًصپطٍّاى ٍ داًطجَیاى هحتسم دزخَاست هیضَد تا تا

جذا

ازسال هقاالت پطٍّطی ٍ پیطٌْادات ازشضوٌد خَد ها زا دز تسگصازی ّسچِ تْتس ایي

هقالِ اهکاى پذيز خَاّذ بَد کِ با
هزاجعِ بِ ٍب ساي

با فزه

هيباشذ.

کٌگسُ علوی یازی ًوایٌد.

 اًتخابات چْارهیي ّیأت هذيزُاًجوي عٌاصز کویاب ايزاى ّنسهاى
با بزگشاري کٌگزُ اًجام خَاّذ شذ.

زییس ٍ دتیس علوی کٌگسُ

دتیس اجسایی کٌگسُ

-------------------------------------------------

اس داٍعلباى بزاي حضَر در ّیأت

هحَرّاي کٌگرُ:

دعَت بِ عول هيآيذ .اس کلیِ
عالقِهٌذاى بِعضَي

دکتر هحود حسيي اعرابی

دکتر سيد هْدي هيرّاضوی

ٍ ّنکاري با

الف) ًقص عٌاصر کوياب در:

اًجوي عٌاصز کویاب ايزاى ًیش دعَت

-1سالهت ٍ تیوازی؛ -2تغریِ اًساًی؛ -3هتاتَلیسن تیَلَضیکی؛ -4دازٍساشی ٍ دًداًپصضکی؛ -5

بِ عول هيآيذ.

علَم کطاٍزشی ،ضیالت ٍ داهپصضکی؛ ً-6اًَتکٌَلَضی؛ -7تیَاًفَزهاتیک .

 -جايشُي بزگشيذگاى هحقق جَاى

ب) فلسات سوی ٍ آلَدگیّاي زيست هحيطی؛

(سيز  35سال) عبق آيیيًاهِ اًجوي

ج) فلسات سوی  ،بيواريْا ٍ سرطاىزايی؛

در پاياى کٌگزُ اّذا هيشَد.

د) رٍشّاي ًَيي در سٌجص عٌاصرکوياب.

 چْلٍّشتویي جلسِ ّیأت هذيزُعٌاصز کویاب ايزاى بِ تاريخ 11/3/31

----------------------------------------

در دفتز جاهعِ آسهايشگاّیاى بزگشار

فرهت هقالِ:

گزديذ.

 -چکیدُ فازسی ٍ اًگلیسی حداکثس  250کلوِ تاضد.

 -اًجوي عٌاصز کویاب ايزاى يکي اس

 -خالصِ فازسی ٍ اًگلیسی تا ّن تطاتق داضتِ تاضد.

اًجويّاي هزبَط بِ ٍسارت بْذاش
درهاى ٍ آهَسش پششکي اس

کِ

 ضاهل ساتفِ ٍ ّدف ،هَاد ٍ زٍشّاً ،تایجً ،تیجِ گیسی ٍ ٍاضگاى کلیدی تاضد.ٍ -اضگاى کلیدی  3تا ٍ 8اضُ ،حتواً دز پایگاُ  MeSHچک ضَد.

اًعکاس دٌّذُي فعالی ّاي آهَسشي ٍ
پژٍّشي هزبَط بِ عٌاصز کویاب در

چکيدُ اًگليسی ضاهل:

ايزاى اس .

Background; Method and Materials; Results; Conclusion; Keywords.

عٌَاى کاهل هقالِ (ٍاضح ،تیاى کٌٌدُ هحتَای هقالِ ٍ حداکثس  25کلوِ یا  70حسف)

 -کتابي با عٌَاى «اعجاس سَرُي هبارک حوذ»

تَسظ هٌْذس احوذي يکي اس اعضاي ّیأت
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ًوايشگاُ کتاب اهسال ارائِ گزديذ.



هکاى برگساري :داًطگاُ علَم پصضکی کاضاى



تاريخ ثبت ًام ٍ ارسال هقالِ 91/04/01 :لغایت 91/06/31

هذيزُ اًجوي بِ تاسگي چاپ شذُ ٍ در

هسؤٍلخبزًاهِ :هحوّذاهیي احوذي فقیِ
شوارُ تواس021-62064324 :
ٍب ساي اًجويhttp://www.ister.ir :
Email: mahmadi@aeoi.org.ir

ًحَُ ثبت ًام ٍ ارسال چکيدُ هقالِ از طريق آدرس ٍب سايت سَهيي کٌگرُ عٌاصر کوياب ايراى:

Web site: http://tec.kaums.ac.ir
هقاالت پریسفتِ ضدُ دز هجلِ علوی پطٍّطی «فیض» داًطگاُ کاضاى چاج هیضَد (اىضاءاهلل)

خالغِ یکی اس هقبالت پذیزفتِ ضذُ ارائِ ضذُ در دٍهیي سویٌبر عٌبغز کویبة ایزاى:

اثز هحافظتي عٌصز رٍي تز پاراهتزّاي هزتثط تا هتاتَليسن استخَاى در هاّي كپَر هعوَلي
( )Cyprinus Carpio L.هسوَم ضذُ تا كادهيَم

پذرام هلک پَري ،*1هحوذ كاظوياى ،2سيذ علي اصغز هطتاقي ،3هْذي سلطاًي4
-1گزٍُ تخصصي ضيالت ،داًطکذٓ كطاٍرسي ٍ هٌاتع طثيعي ،داًطگاُ آساد اسالهيٍ ،احذ علَم ٍ تحقيقات تْزاى p.malekpouri@gmail.com
 -2گزٍُ تخصصي ضيالت ،داًطکذٓ كطاٍرسي ٍ هٌاتع طثيعي ،داًطگاُ آساد اسالهيٍ ،احذ علَم ٍ تحقيقات تْزاى
-3گزٍُ تيَضيوي ،داًطکذٓ علَم پایِ ،داًطگاُ آساد اسالهيٍ ،احذ فالٍرجاى
-4گزٍُ تْذاضت ٍ تيواریْاي آتشیاى ،داًطکذٓ داهپشضکي ،داًطگاُ تْزاى

هقذهِ :کبدهیَم یکی فلشات سوی است کِ گستزش ٍسیعی در هحیط سیست آثی دارد .رٍی عٌػزی ضزٍری ثزای جبًَراى هحسَة هیضَد ٍ
اکثزاً در هحیطّبی آثی ّوزاُ ثب کبدهیَم یبفت هیضَد .در ایي پزٍصُ اثزّبی هحبفظتی عٌػز رٍی ثز جلَگیزی اس تبثیز عٌػز کبدهیَم ثز

هتبثَلیسن ثبفت استخَاًی هَرد هطبلعِ قزار گزفتِاست.

رٍش :اثز کَتبُ هذّت دُسّبی هختلف کبدهیَم ( )2.2 ٍ 1.1 ،2.22 ppmثز رٍی پبراهتزّبی هزتجط ثب هتبثَلیسن ثبفت استخَاًی (کلسین ،فسفز ٍ
آلکبلي فسفبتبس) در سزم خَى هبّی کپَر هعوَلی در دٍرٓ سهبًی  14رٍسُ هَرد اًذاسُگیزی قزار گزفت .در اداهِ اثز هحبفظتی عٌػز رٍی ()1ppm

ثز پبراهتزّبی هطبثِ در دٍرٓ سهبًی هطبثِ هَرد ثزرسی قزار گزفت.

ًتایجً :تبیج ثِدست آهذُ حبکی اس افشایص هقبدیز فسفز ٍ آلکبليفسفبتبس در سزم خَى هبّیبى هتعبقت افشایص دّس کبدهیَم است ،ایي در حبلی

است کِ هقبدیز کلسین سزم خَى هبّیبى کبّص یبفتِاست .در اثز هجبٍرت ثب عٌػز رٍی ،سطَح فسفز ٍ آلکبلي فسفبتبس سزم خَى هبّیبى ثِ

تزتیت ثِ هیشاى  1.86 ٍ 2.28ثزاثز در هقبیسِ ثب تیوبر کبدهیَم ( )2.2ppmافشایص یبفتِاست ،در حبلیکِ هقبدیز فسفز سزهی ثِ هیشاى 57.7
درغذ در هقبیسِ ثب حبلت هطبثِ کبّص یبفتِ است .تیوبر تزکیجی کبدهیَم ٍ رٍی ًیش سجت افشایص هعٌی دار ) (p<0.05در سطَح کلسین ٍ

آلکبليفسفبتبس در هقبیسِ ثب تیوبر کبدهیَم ضذُاست ٍ سطَح فسفز سزم خَى هبّیبى در هقبیسِ ثب تیوبر کبدهیَم کبّص هعٌی داری اس خَد
ًطبى ًذاد.

ًتيجِ گيزي :اثز هحبفظتی عٌػز رٍی ثز تخزیتّبی استخَاًی حبغل اس کبدهیَم ًیش در ایي هقبلِ هَرد ثحث ٍ ثزرسی قزار گزفت ٍ هطخع

ضذ کِ ثب افشٍدى ًوک ّبی حبٍی عٌػز رٍی هی تَاى اس اثزات هخزة کبدهیَم ثز رٍی هتبثَلیسن ثبفت استخَاًی جلَگیزی ثعول آٍرد.
--------------------------------------«هعزفي كتاب»

عٌبغز کن هقذار تقزیجبً در توبهی فزایٌذّبی ثیَضیویبیی سلَلّبی ثذى ًقص اسبسی دارًذ .کوجَد یب عذم تَاسى ًبضی اس تأهیي آىّب هتعبقجبً در
تعذادی اس عولکزدّبی هتبثَلیکی فیشیَلَصیکی هؤثّز خَاّذ ثَد .اطالعبت ثیَضیویبیی ٍ ضَاّذ اپیذهیَلَصی ًطبى هیدّذ دریبفت طجیعی ٍ

غحیح عٌبغز هعذًی عبهل هْوی در جلَگیزی اس اهزاؼ استخَاًی ،قلت ٍ عزٍق ،سزطبى کبّص ایوٌی ثذى ،کنخًَی ٍ خیلی اس ثیوبریّبی

دیگز هیگزدد .هخػَغبً دریبفت ریشهغذیّب در دٍرُ رضذ ثِخػَظ ثزای ًَساداى ،کَدکبى ،سًبى ثبردار ٍ سالهت افزاد هسي حبئش اّوّیّت هیثبضذ.
اقتثاس اس هقذهِ كتابً :قص ریشهغذيّا در سالهت ،گزدآٍري ٍ تذٍیي :دكتز احوذ قزیة ،فاطوِ اّزي ّاضوي ،هزین قزیة ،اًتطارات پژٍّطگاُ علَم ٍ فٌَى ّستِاي.
----------------------------------------------------

«هعزفي كتاب»

هٌگٌش :هٌگٌش در ثذى اًسبى جشٍ عٌبغز کن هقذار ضزٍری طجقِثٌذی هیضَد .اّویت هٌگٌش ثیصتز در ارتجبط ثب فعبلیت آى دستِ اس آًشینّبیی
است کِ ایي عٌػز ثِ عٌَاى کَفبکتَر در آىّب عول هیکٌٌذ .عٌبغزی کِ هیتَاًٌذ ثب هٌگٌش رقبثت ًوبیٌذ ،عجبرتٌذ اس :هس ،آّي ،هٌیشین .ایي سِ

عٌػز هیتَاًٌذ سجت جبثِجبیی هٌگٌش اس هحلّ اتػبل ثِ پزٍتئیي حبهل ٍ یب آًشینّبی حبٍی عٌػز هٌگٌش گزدد .ایي گًَِ فعبلیتّب خَد سجت
ثزٍس کبّص ٍ یب کوجَد پالسوبیی هٌگٌش هیضَد.

اقتثاس اس كتاب :تيَضيوي ًَیي ،تأليف دكتز سيذعلي اصغز هطتاقي ،اًتطارات جْاد داًطگاّي اصفْاى.

---------------------------------------ّسيٌِ ثبت ًام در سَهيي کٌگرُ عٌاصر کوياب ايراى در داًطگاُ کاضاى:
 1391/4/1تا 1391/6/31

 1391/7/1تا 1391/10/30

ثبت ًام در هحل کٌگرُ

افراد
اعضاء ّيات علوی

 800/000ريال

 1/000/000ريال

1/200/000

داًطجَياى ٍ ضرکتکٌٌدگاى آزاد

 500/000ريال

 600/000ريال

 700/000ريال

لطفاً ّصیٌِ ثثت ًام زا تِ حساب جازی جام تِ ضوازُ ً 72374880/92صد باًک هلت ضعبِ خياباى ًٍک (تک) کد ٍ 67579ازیص ًوایید ٍ فیص ٍازیص زا پس اش
اسکي ًوَدُ تِ ایویل کٌگسُ تطسح ذیل ازسال فسهایید .پست الکترًٍيک کٌگرُtec@kaums.ac.ir :
آدرس پستی :کاضاى -تلَاز قطة زاًٍدی -داًطگاُ علَم پصضکی کاضاى –داًطکدُ پصضکی -گسٍُ تیَضیوی -دتیسخاًِ سَهیي کٌگسُ عٌاصس کویاب ایساى -کد پستی87159-88141:
تلفي 0361 - 5550021 :داخلی 520

