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  بزرگان تاریخ پزشکی :

  محمدبن زکریای بن یحیی رازی      

                                          

     فیزیک و فلسفه  هاي شیمی،پزشک عالیقدر ایرانی که در زمینه

  اي داشته است. نام وي محمد، نام پدرشهاي ارزندهپژوهش  

  اش ابوبکر است.زکریا و نیایش یحیی و کنیه 

مرکز علم و ادب ایران آن روزگار بود  م) در ري که شهري کهن و 865هـ.ق ( 251او در شعبان سال  

 .جوانی خودرا در این شهر گذرانددوران کودکی، جوانی و نو .به دنیا آمد

گرایش به آموختن علم طب در جریان آسیب چشم ،و سپس به کیمیاگري روي آورد.  ی به زرگريمدت

در سنین باال علم طب را آموخت. رازي براي آموزش بیشتر به بغداد سفر کرد و دربیمارستان  پیدا کرده و

 برگزیده و به زودي به جایگاه نخستبغداد در طب استاد گردید. به ریاست بیمارستان معتضدي  آنجا

دار ریاست عهده رازي پس از مرگ معتضد خلیفه عباسی به ري بازگشت و.پزشکی دست یافت 

  .بیمارستان ري گردید 

: شود یعنیهاي آموزشی جهان رعایت میگذار نحوه آموزشی است که امروزه نیز در بیمارستانو پایها

ان و شاگردان شاگردانش پیرامون او بودند به معاینه بیماران که شاگرددر بیمارستان ري در حالی

شد. در صورت عدم تشخیص پرداخت هر بیمار ورودي ابتدا توسط شاگردان شاگردان معاینه میمی

 .شدندماندند به رازي معرفی میمیشد. اگر آنان در تشخیص دربه شاگردان رازي ارجاع می

انتخاب مکان ساخت با رازي مشورت گردید. رازي دستور هنگام ساخت بیمارستان معتضدي جهت 

هاي گوناگون شهر بیاویزند و مکان بیمارستان را جایی انتخاب هاي مساوي گوشت را در محلهداد قطعه

ه بیماران اي بشد. او دربیمارستان بغداد بخش ویژهکنند که گوشت آنجا دیرتر از مناطق دیگر فاسد می

  .روانی اختصاص داد

 :داردرازي در کتابی بنام صفات بیمارستان این عقیده را ابراز می

هاي خاص علمی و اخالقی هر کس الیق طبابت نیست و طبیب باید داراي صفات و مشخصه

 .باشد. او به شدت با طبابت افراد کم سواد و دخالت اطرافیان بیمار مخالف بود

ریه و سرخک را بیان کرد و پیشگام درارایه نظرازي اولین پزشکی بود که تشخیص تفکیکی بین آبله 

ز و ها، عضالت، مغایمنی اکتسابی است. رازي اولین پزشکی بود که تشریح جسد انسان،استخوان

رازي از اولین کسانی است که .بعضی از شعب اعصاب را در سر و گردن مشاهده و توضیح داده است

و معتقد  داندداشته و اسراف در دارو را بسیار مضر میبر نقش تغذیه در سالمتی و درمان تأکید بسیار 

هارا با غذا درمان کند به سعادت رسیده است در غیر این صورت است هر گاه طبیب موفق شود بیماري

رازي بسیاري از داروها .با داروي منفرد و ساده و درصورت عدم بهبودي با داروي مرکب درمان نماید

تحان و پس از ثبت اثرات آنها در صورت مثبت بودن اثر به بیماران تجویز را ابتدا بر روي حیوانات ام

او نخستین پزشکی است که داروهاي الکالوئیدي غیر سمی را ساخت و در درمان بیمارانش .کردمی

  .استفاده کرد

 هـ.ق در زادگاه خود (ري) وفات یافت . 313رازي در پنجم شعبان 

اوت) روز بزرگداشت زکریاي  27داروسازي روز پنجم شهریورماه (به پاس زحمات فراوان رازي در امر 

  .گذاري شده استرازي و روز داروسازي نام

  آثار رازي 

اند.از مهمترین جلد ذکرنموده 271محققان دیگر جلد و  184جلد و بیرونی  167را  ابن ندیم آثار رازي

 لحصبیه اشاره کرد.تالیفات وي در طب می توان به الحاوي، المنصوري، الجدري و ا

http://razi.research.ac.ir/Razi

  

مناسبت ھای بھداشتی مھم 

  زمستان

  دي

  دي ه  روز ایمنی در برابر زلزله*

  بهمن 25   روز خانواده *

  بهمن 29  روز هواي پاك*
  

  بهمن

آخرین   کمک به جذامیانروز جهانی *

  یکشنبه ژانویه

  بارداري هفته ارتقاء آگاهی درباره *

  بهمن  28- 14  

  فوریه  4   روز جهانی مبارزه با سرطان*

  هفته ملی مبارزه با سرطان*

  بهمن 8- 15
  

  اسفند

 ) هفته ملی سالمت مردان ایرانی (سما*

  اسفند 7-1

  اسفند 11 روز ملی بهداشت محیط*

  اسفند 17 کلیهروز جهانی *

 اسفند 17  روز جهانی زنان*
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  سقراط 

  یابدجامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى      

  اش باشد.که مطالعه، کار روزانه            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چیست؟ SJR و JCR منظور از

قرار  WoS (web of science)باشند و در لیست  ISIمجالتی که تحت نمایه 

منتشر می شود. کلمه  JCRگرفته باشند، گزارش ارجاعات آنها تحت نام 

JCR  مخففJournal Citation Reports  ،گزارش است. به عبارت دیگر

مشاهده این گزارش  می گویند. JCRرا  ISIایمپکت فکتورهاي مجالت 

 سالیانه باید در محیط دانشگاه صورت گیرد چون جزء منابع اشتراکی است.

نمایه شده اند هنوز واجد  WoSپایگاه  ESCIژرونال هایی که در مجموعه 

  نمی آیند. JCRنیستند و بنابراین در   IFشماره 

) قرار دارد. SCImago، موسسه دیگري به نام سایمگو ( ISIدر برابر موسسه 

این موسسه وابسته به اسکوپوس است که وظیفه بررسی مجالت تحت نمایه 

رد. مجالت تحت نمایه اسکوپوس، ایمپکت فکتور خود را دارند اسکوپوس را دا

 SCImago Journalمخفف  SJRشناخته می شوند. کلمه  SJRو با نام 

Rank .است SCImago  رایگان بوده و بدون نیاز به اشتراك می توان از

  اطالعات علم سنجی ارائه شده آن استفاده کرد.

 ISIعنوان شد، یعنی نمایه  JCRپس اگر ضریب تاثیر مجله اي با عبارت 

  دارد. Scopusبیان شد یعنی نمایه  SJRدارد و اگر ضریب تاثیر آن با عبارت 
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  2020دسترسی به کتب پزشکی 

 71در حال حاضر به   clinicalkeyپایگاه  2020تعداد کتب 

  عنوان رسیده است:

در   clinicalkeyاز مهم ترین کتب بالینی قابل دسترس در 

  می توان به عناوین ذیل اشاره کرد : 98پاییز 

  

Gojdman Cecil Medicine  

Miller s anesthesia  

Brenner and Rector's The Kidney 

 

Clinicalkey از محصوالت انتشارات بزرگ  ELSEVIERمی باشد.  

  

  

  

  PROQUESTاز طریق  NEJMدسترسی به 

 معتبر و کاربرديمهم ،  ژورنال متغیر بودن وضعیت دسترسی به با توجه به 

(NEJM)			NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE	 ، دسترسی به در حال حاضر

ماه گذشته به قبل این ژورنال از طریق  3متن کامل مقاالت منتشره 

  .باشد می پذیر امکان 		PROQUEST	پایگاه

NEJM ژورنال هاي حوزه معتبرترین از General & internal Medicine می باشد. 

به  scopusو   web of science (WOS)اطالعات مربوط به رتبه بندي این ژورنال در 

  شرح ذیل است:

  

IF   

70.670 
Q1 

CiteScore 

16.10 
Q1 H-Index 

933 
 

  
NEJMدر پایگاه هاي ISI(WOS), Scopus, PubMed, Embase نمایه   

  می شود. 
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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 

KOSAR   LIBRARY   NEWSLETTER  

  

  استفاده کنیم؟ SCOPUS   چرا از

SCOPUS  جهان است که عالوه بر » استنادي«و » چکیده«بزرگ ترین پایگاه اطالعاتی

دهد بنابراین امکان محاسبه تعداد  چکیده مقاالت، فهرست منابع هر مقاله را نیز نشان می

  استنادات براي هر مقاله امکان پذیر می شود.

دهد و از آنجایی که به صورت روزانه به روز می   ناشر را پوشش 5000اسکوپوس بیش از 

ها و اطالعات علمی روز را در زمینه هاي مختلف از شود تا جدیدترین پژوهش  رسانی می

امار میزان پوشش محتوایی جمله تکنولوژي، پزشکی، علوم اجتماعی و هنر در خود جا دهد، 

  کند. هر لحظه تغییر می آن

 شد اندازي راه		ELSEVIER		توسط یک ناشر هلندي به نام 2004اسکوپوس اواخر سال 

 براي وپوساسک استنادي پایگاه. شد تبدیل اطالعاتی پایگاه معتبرترین به سریع خیلی و

 هب آن در را ها آن مهم اطالعات و گیرد می نظر در شخصی پروفایل یک مقاله نویسنده هر

  .گذارد می نمایش

به  هاي مختلف را بشناسید. اسکوپوستوانید پژوهشگران برتر در زمینه  در این پلتفرم می

ها را  دهد عالوه بر جستجو و کشف جدیدترین موضوعات روز، آنشما این امکان را می 

  تحلیل کنید.

دهد. اما این به اطالعات وسیعی از سراسر جهان می  اسکوپوس به شما دسترسی آسان

دهد به هزاران  ن را میکنید است و به شما این امکا چیزي فراتر از آنچه شما فکر می

ته ها رفرنس و منبع معتبر دسترسی داش ها پروفایل نویسندگان و میلیون عنوان و میلیون

  دسترسی به صفحه ناشر جهت دریافت متن کامل مقاالت نیز از امکانات ان است. باشید.

س ها نیز مهم است که اسکوپوعالوه بر دسترسی سریع و آسان به این اطالعات، کیفیت آن 

ا به شم با استفاده از شاخص هاي علم سنجی دهد چرا که این مساله را نیز پوشش می

   دهد که جدیدتر و قابل اعتماد تر هستند. هایی را نشان می اطالعات و داده

 

  Scholar button  افزونه    

مرورگر امکان دسترسی آسان رورگر است که با نصب و اضافه شدن در یک دکمه مScholar button افزونه 

را در هر صفحه وبی فراهم می کند. این افزونه می تواند جهت یافتن   Google Scholarبه موتورجستجوي

  متن کامل مقاالت قابل دسترس در وب  و نیز ارائه فرمت هاي استناد دهی مقاالت به کاربر کمک کند.

و نیز به  "فایرفاکس استور"،"رکروم استو"به وبسایتبراي نصب این افزونه 

SCHOLAR.GOOGLE.COM این افزونه در  .کنید به مرورگر خود اضافه کنیداین افزونه را  مراجعه و

  نیز قابلیت اضافه شدن دارد. OPERA و   SAFARIر مرورگر ها مثل قابل نصب نیست اما در سای IEمرورگر 

پزوهشی، با جستجو در هر پایگاه و صفحه وبی با گوگل  بدون ورود به سایت توانیداز طریق این افزونه می

به سایت گوگل پژوهشی متصل شده و با کپی متن مورد جستجو به کادر افزونه   Scholar کلیک بر دکمه 

 کنید. مشاهدهدر این موتور جستجو هم را نتایج انتقال داده جستجوي خود را به آن جا 

برتر جستجو را ارائه می کند که با کلیک بر دکمه در گوشه ي سمت چپ کادر می  نتیجه 3نه غالبا واین افز

قابلیت  (درصورت داشتنمقاله متن کامل با این افزونه دسترسی به توانید صفحه کامل نتایج را مشاهد کنید. 

  .در برخی موارد امکان پذیر استدسترسی ) 

 تان کوثر قسمت راهنماهاي آموزشی مراجعههت کسب اطالعات بیشتر به صفحه کتابخانه در سایت بیمارسج

 .کنید 
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