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    بزرگان تاریخ پزشکی: ابن سینا
 

و با   (Avicenna)که در جهان غرب به نام ایرانی		بزرگ		دانشمند		و طبیب، فیلسوف		حکیم،		بو علی سینا

در هجري قمري  370سال  (اول شهریور) شناخته شده است، در ماه صفر "امیر پزشکان"لقب 

 .به دنیا آمد	بخارا	شهر

شد و القابی مانند شیخ الرئیس، 		جهان اسالمی فلسفه		و علم	این حکیم بزرگ که بعدها موثرترین چهره در

حجۀ الحق و شرف الملک به او دادند، از آغاز کودکی استعداد و شایستگی عجیبی در فرا گرفتن علوم مختلف 

	ابن سینا تا ده سالگی تمام.داشت 	و قرآن	 	و صرف	 	نحو	 گاه به فرا را آموخت و آن	

  .پرداخت ریاضیات		و منطق	گرفتن

زمان در شانزده سالگی در همه علوم .مشغول شد		علم طب		و مابعدالطبیعه		و		طبیعیات		به یادگیري پس از آن

بر این کتاب دست یافت و توانست مسائل  فارابی		تا این که به شرح.د استاد بود؛ جز در مابعدالطبیعهخو

   .دشوار آن را درك کند

خارا ببا توجه به اوضاع سیاسی و حکومتی ، ابن سینا سفرها و فراز و نشیب هاي زیادي را تجربه نمود از 

به  در همدان منصب وزارت را نیز عهده دار بود.وي سال ها و گرگان تا ري و اصفهان و همدان.جرجانیه و

مرکز بزرگی از  سفر کرد .اصفهان  اصفهان	ابن سینا از همدان بهدلیل برخی نامالیمات سیاسی و حکومتی 

آرزوي دیدار آنجا را داشت. در این شهر مورد توجه عالءالدوله  وي علم به شمار می رفت و سال ها بود که

او در این مدت، چندین کتاب مهم .ار گرفت و مدت پانزده سال با آسایش خاطر در آن شهر زندگی کردقر

پرداخت. اما این آسایش یراي وي دائمی نبود؛ چرا که یک بار اصفهان  رصدخانه		نیز نوشت و حتی به ساختن

حمله بعضی از آثار  قرار گرفت و در این		سلطان محمود غزنوي		یعنی فرزند مسعود غزنوي		در معرض حمله

این امر ضربه بزرگی براي وي بود و عالوه بر آن، بیماري قولنج نیز .مهم این حکیم بزرگ از میان رفت

هجري قمري و در سن پنجاه و  428آزارش می داد. به همین دلیل، دوباره به همدان بازگشت و به سال 

   .پرده شدهفت سالگی در این شهر از دنیا رفت و در همان جا به خاك س

  آثار و تصنیفات

ها در فهرست سینا به جا مانده و یا به او نسبت داده شده که فهرست جامعی از آنآثار فراوانی از ابن

اثر  111نوشته اصیل از ابن سینا و  131شامل است. این فهرست نا آورده شدهابن سیهاي مصنفات نسخه

  منسوب به او است

کتاب الحاصل و المحصول در بیست جلد، کتاب البرّ و االثم در دو جلد، کتاب تاب المجموع در یک جلد، ک

ر د در هجده جلد، کتاب الهدایه در یک جلد، کتاب االشارات جلد، کتاب القانون فى الطبدر هجده  الشفاء

و المبدأ  بدر یک جلد، کتا کتاب المعاد، در یک جلد، کتاب االدویه القلبیه در یک جلد یک جلد، کتاب القولنج

  و ..  جلد المعاد در یک

  

  
  

  مناسبت ھای بھداشتی
 پاییزفصل  مھم 
  

  مهر  

               سپتامبر 26    روز جهانی بهداشت محیط

     سپتامبر  29     روز جهانی قلب 

  سپتامبر 30     روز جهانی ناشنوایان

             اکتبر 1      روز جهانی سالمندان

  اکتبر 8      روز جهانی کودك

   دومین پنجشنبه اکتبر      روز جهانی بینایی 

     مهرماه 24الی  18      هفته سالمت روان

  اکتبر        15     روز جهانی مبارزه با سل

  اکتبر 16     روز جهانی غذا 

  اکتبر 20        روز جهانی پوکی استخوان

انی هفته پای هفته ملی سالمت بانوان ایرانی(سبا) 

  مهرماه

  آبان

  هپاتیت هفته اول آبان ماههفته ملی اطالع رسانی 

هفته     هفته ارتقاي سالمت نوجوانان و مدارس

  دوم آبان ماه

    نوامبر    14      روز جهانی دیابت

  آذر

 16الی  10    هفته اطالع رسانی تغذیه صحیح

     آذرماه 

هفته حمایت از بیماران کلیوي هفته پایانی آبان    

         ماه 

  دسامبر 1روز جهانی مبارزه با ایدز   

  آذر ماه 25 روز پژوهش
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  2020پزشکی  عنوان کتاب ۵٩دسترسی به     

عنوان کتاب حوزه پزشکی در پایگاه  59تا پایان شهریور ماه تعداد 

clinicalkey  .منتشر شده است  

  سامانه منیع یابجهت اطالع از عناوین کتب منتشره به 

  مراجعه نمایید. http://rsf.research.ac.irبه آدرس 

  

 ELSEVIER 		از محصوالت انتشارات بزرگ clinicalkey 		پایگاه

  .می باشد

   

این پایگاه می توان به عناوین ذیل  2020از جمله کتب مهم بالینی 

  اشاره کرد:

 Andrews' Diseases of the Skin 
 Ferri's Clinical Advisor  
 Goldman-Cecil Medicine 
 Mandell,Douglas,andBennett's Principles 

and Practice of Infectious Disease 
 Nelson Textbook of Pediatrics 

  

 

  point of care پایگاه ھا و ابزار ھای

نیاز روزانه پزشکان به اطالعات معتبر ، ناتوانی منابع سنتی جهت رفع این نیاز ، جدایی     

میان مهارت هاي تشخیصی و قضاوت هاي بالینی پزشکان با اطالعات روزآمد آن ها از یک 

سو و تحوالت عظیم صورت گرفته در فناوري اطالع رسانی از سوي دیگر ، منجر به پررنگ 

 point of careري فزاینده متون و منابع پزشکی مبتنی بر شواهد و منابع تر شدن و کارب-

  به عنوان راه حلی جهت رفع این مشکالت شده است. 

ابزار و منابع اطالعاتی موثق ، روزآمد و  در فرمت الکترونیکی   Point of careمنابع 

رمانی به ویژه هستند که با هدف کمک به تصمیم گیري آگاهانه و به موقع جهت کادر د

انواعی از منابع  Point of Careدر یک تعریف ساده ابزار . پزشکان طراحی شده اند

پژوهشی ، پایگاه هاي اطالعاتی الکترونیک و ابزار پشتیبان تصمیم گیري بالینی هستند که 

براي دسترسی سریع پزشکان و متخصصان بالینی در کمترین زمان به اطالعات معتبر و 

 point ofار تخت و بالین بیمار طراحی شده اند ؛ با توجه به ماهیت مفهوم دقیق در کن

care  غالب این ابزار و پایگاه ها، عالوه بر وبسایت ، داراي برنامه کاربردي ،

(Application) .براي نصب در گوشی هاي هوشمند جهت استفاده در بالین بیمار هستند   

  

  

، راهنمایی توسط  point of care  پایگاه ها و ابزار هايجهت آشنایی بیشتر کاربران با 

 / آموزشی راهنماهاي		خانم کاشیان کارشناس مسئول کتابخانه تهیه شده و در بخش

  . صفحه کتابخانه درج گردیده است تخصصی منابع راهنماي

 

  

یکی از محصوالت نوپا ( نظام نوین منبع یاب  سامانه 

 .اطالعات پژوهش پزشکی ایران ) می باشد

با هدف تهیه فهرست کامل و به روز منابع  سامانه این 

سازي امکان مورد اشتراك وزارت بهداشت و با هدف فراهم

جستجوي لغتی، بازیابی الفبایی و موضوعی مجالت یک 

سازي شده است. از طرف دیگر، هناشر خاص طراحی و پیاد

هاي ارزیابی مجالت، این امکان با ارائه شاخص منبع یاب

را براي پژوهشگران فراهم کرده است تا مجله مناسب 

 .براي انتشار مقاله خود را جستجو، بازیابی و انتخاب کنند
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   coming soon کتبی که به زودی می آیند 

 کوثر کتابخانه مسئول کارشناستوسط  coming soon 		که به زودي (در یک سال آینده ) منتشر می شوند تحت عنوان(بالینی )عناوین کتب رفرنس و مهم پزشکی 

 مطلع رد کتابخانه جدید اقدام این. رسد می عالقمندان اطالع به		کتابخانه صفحه تبلیغات و رسانی اطالع و کتاب هاي تازه بخش در		تهیه شده است و در شهریور ماه

در تصویر کتبی که در حال حاضر(پایان شهریور ماه ) از طریق  .است مفید و موثر بسیار نٱهنگام کاربران از زمان نشر کتب جدید و اقدام به پیش خرید  به شدن

   قابل دسترس هستند مشخص شده اند. clinicalkeyپایگاه 

 

  دسترسی سریع به متن کامل مقاالت kopernio  افزونه 
 با یک کلیک 

web of science   نامبخش جدیدي بهkopernio   از افزونه هاي کاربردي مرورگر

google chrome  که در هنگام جستجو و  افزونه اي .به امکانات خود افزوده است

مقاالت را بازیابی کرده و در زمان بسیار کوتاهی به  pdf بهترین فرمت مرور اطالعات

آن  از مزایا و قابلیت هايکاربر ارائه می کند. با نصب این افزونه به مرورگر خود می توانید 

و  open databasesکلیه پایگاه هاي اطالعاتی باز » کوپرنیو«در واقع  .بهره مند شوید

پایگاه هایی را که دانشگاه اشتراك دارد ، در یک صفحه و بدون تغییر مسیر و صرف زمان 

کامال قانونی به مرورگر خود می توانید به طور  kopernio با یک کلیک می یابد. با افزودن 

به مقاالت دسترسی داشته باشید. در واقع کوپرنیو مقاله موردنظر شما را در پایگاه هاي 

را فراهم  آن		مختلف جستجو می کند و در صورت اشتراك و دسترسی به مقاله لینک دانلود

جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش راهنماهاي آموزشی صفحه کتابخانه کوثر  می کند ؛

   ید.مراجعه کن
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   کتابخانه مرکز آموزشی درمانی کوثر دانشگاه علوم پزشکی سمنان

     ٣۵١٩٨-٩٩٩۵١ ، مرکز آموزشی پژوھشی درمانی کوثر صندوق پستی۶سمنان، شھرک گلستان ،بلوار امین، فرعی 

٣١۴٠٢٣-٢٢٣٩٠ 

kosarhosp.library@semums.ac.ir        https://kosarhos.semums.ac.ir/pageکتابخانه+/ 

  ١٢الی  ٧:٣٠ ، پنجشنبه ٢٠الی  ١۴و   ١٣الی   ٧:٣٠ شنبه چھارشنبه الی  : خش مرجع ، مخزن و سایت کامپیوترمیز امانت ،ب
  ٢٣  الی ٧:٣٠  شنبه الی جمعه: سالن مطالعه 
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   )(Impact Factor جديدترين مقادير 

 مجالت جدید) فاکتور ایمپکت( Impact_Factor یا نفوذ ضریب Clarivate Analytics موسسۀ دنیا، سنجی علم ساالنه رویداددر بزرگترین 

 از Web Of Science  استنادي پایگاه در  Journal Citation Report اطالعاتی بانک به مراجعه با توانند می پژوهشگران. کرد اعالم را

  .شوند مطلع خود عالقه مورد تخصصی حوزه هاي ژورنال تأثیر هاي شاخص جدیدترین

 نامۀماه لیست، این برتر نشریه دومین.است 679/223ایمپکت با  CA-Cancer journal for clinicians ي مجله به مربوط  IF باالترین  

 لیست در ،Lancet مجله. شودمی منتشر Nature انتشارات توسط که است 449/74 نفوذ ضریب با Nature Reviews Materials معروف

 102/59/ مجله این نفوذ ضریب. داد قرار چهارم جایگاه در است، شده منتشر 2018 سال هايداده اساس بر که 2019 سال فاکتور ایمپکت

 485/4 فکتور ایمپکت  International Journal of Health Policy and Managementمجله ایرانی، مجالت بین از. است شده محاسبه

 .است نموده کسب ار

 IF رتبه بندي نشریات است که بر پایه دو  یکی از مهمترین شاخص هاي اندازه گیري درضریب تاثیر

 نشریه در دو سال قبل به تعداد فاکتوربنیان نهاده شده : نسبت تعداد استنادهاي تعلق گرفته به یک

هاي گزارش هاي  سال گذشته آن نشریه در یک سال مشخص.مبناي محاسبه ، شاخص مقاالت دو

 .استنادي نشریات یک سال است

pubmed  ٢٠٢٠جدید در سال 

An Updated PubMed Is on Its Way  
بخانه کتااز آنجا که متون پزشکی با سرعت قابل توجهی در پایگاه پابمد در حال افزایش است 

به طور مدارم با بررسی روش هاي تجربی و پژوهشی در تالش جهت   NLMملی پزشکی آمریکا 

 به صورت مطلوب را pubmedوبسایت تا  بهبود کیفیت جستجو و نیز تجربه کاربر می باشد

   می شود.رونمایی  2020سال بازسازي، اصالح و روزآمد نماید . پابمد جدید در اوایل 

در حال حاضر نسخه آزمایشی این پایگاه در پلت فرم ذیل به آدرس 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pubmed/  دقابل دسترس می باش.  
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