
 

 

 

 

   تَفیق هَظیًَذ

دکتر تَفیق ًخعتیي فردی اظت کِ تای پسط    

قلة ریَی، تؼییي دی اى ای تا اثر اًگؽست ٍ    

 .جراحی قلة از راُ دٍر را در جْاى اًجام داد

  ًٌاد ظعتاى      

در رؼتِ ػفة ؼٌاظی، شًتیک، ٍ رٍاًپسؼکسی  

هی تاؼذ. اٍ ٍ گرٍُ تحقیقاتیػ تَاًعتٌسذ در     

تا جریاى هغٌاطیعی ظلسَل ّسای      9102ظال 

 .هردُ هغس خَک را دٍتارُ فؼال ظازًذ

 ژان ژاک مویمبه تامفوم   

” اتسَ  “ اّل کؽَر کٌگَ هَفق تِ کؽف تیواری 

 .گردیذ

دکتر تاهفَم تا ظاخت دارٍی ًجات تخػ هَفق 

تیوار هثتال ؼذ ٍ گسام       081تِ درهاى جاى 

 تسرگی در راُ ػلن ترداؼت. 

 لندشتاینر     کارل   

اٍ ًخعتیي کعی اظت، کِ تَاًعت گرٍُ ّای 

خًَی را کؽف کردُ ٍی ّوچٌیي هکاًسیسسم   

ظیعتن ایوٌی تذى را هَرد تررظی قرار دادُ ٍ 

تِ ًکات هٌحفر تِ فردی در ایي زهیٌِ ًسیسس   

 .دظت یافت

 الکساندر فلمینگ   

تا  تررظی تافت تاکتری ّا هَفق تِ ظساخست   

ًَػی ترکیة ؼیویایی ترای از تیسي تسردى     

هیکرٍب گردیذ. ایي دارٍی ًجات تخػ تا ًام  

تسِ  گسترره  آزهایؽات پٌی ظیلیي پط از 

تَلیذ اًثَُ رظیذ ٍ ّن اکٌَى ًیس یسکسی از     

تْتریي آًتی تادی ّا در تراتر ػفًَت ّسای    

 .ٍیرٍظی تِ ؼوار هی رٍد

 ابو علی سینا     

تَػلی تا ًگارغ کتاب قاًَى رازّای تعیاری 

از اهراق ٍ ؼیَُ درهاى ؼاى ترداؼتِ تا جایی 

کِ ایي کتاب در داًؽگاُ ّای ظراظر دًیا ًیس 

تِ ػٌَاى یکی از هراجغ هَرد تذریط قسرار  

 .هی گیرد

 جیمز پارکینسون  

هاروهرا  پسؼسکسی     پارکیٌعَى در ػلن  

هعکٌی کِ تِ کاّػ درد ٍ تَرم افراد هثتال تِ 

ًقرض هی اًجاهیذ، ظاخت ٍ پط از تالغ ّای 

فراٍاى تَاًعت تیواری اؼخاؾ کٌْعال را کِ 

تِ فلج ػضالًی ٍ ایجاد رػؽِ ختن هی گردد، 

کؽف ًوایذ، کِ اهرٍزُ تِ ًام پارکیسٌسعسَى    

 .ؼٌاختِ هی ؼَد

 
 
 
 مجید سمیعی 

در رؼتِ جراحی هغس ٍ اػفاب ٍ رظیذى تسِ  

درجات ػالیِ ػلوی ًام ظویؼی را در جْاى تر 

ظرزتاى ّا اًذاختِ. اٍ اکسٌسَى ریساظست        

فذراظیَى جْاًی جراحی هغس ٍ اػفاب را تر 

هؽَْرتریسي   ػْذُ دارد ٍ تذٍى ؼک یکی از

 .تؽوار هی رٍد پسؼکاى ایراًی

  آلویز آلزایمر

ٍی تیواری آلسایور را کؽف ًسوسَد. در        

کالثذؼکافی ّا ظلَل ّای تخریة ؼسذُ ٍ      

دیَارُ ّای هتَرم غؽا ظلَلی تِ خَتی قاتسل  

رٍیت تَدًذ ٍ پط از تالغ زیاد تَاًعت تسا    

حذٍدی راُ ّای درهاًی تیواری را ًیس پیسذا  

 .کٌذ

  لَیی پاظتَر 

در رؼتِ ٌّر تِ دًثال ػالقِ خَد یؼٌی زیعت 

اٍ تا ؼٌاخت تاکستسری   .ؼٌاظی ٍ ؼیوی رفت

ّایی کِ تِ فعاد هَاد خَراکی هی اًجاهیذ ٍ 

ٍیرٍض ّای تیواری زا هَفق تِ کؽف ٍاکعٌی 

ترای تیواری ّایی ّوچَى ظیاُ زخن ٍ ّاری، 

  .ٍتا، آتلِ ٍ ظل گردیذ

 

 

 

ُ   ّای خاؾ ٍ ـؼة     اردیثْؽت را رٍز جْاًی تا ظوی ٍ تیواری        08 ّایی   الؼالج تِ آى دظتِ از تیواری       ّای خاؾ ٍ ـؼة     اًذ. تیواری   الؼالج ًاهیذ

ٍ فرد  ّا درهاى دائوی ًذارًذ  ای تایذ فراّن ؼَد. در ٍاقغ ایي تیواری ؼَد کِ در جاهؼِ ػوَهیت ًذاؼتِ ٍ ترای درهاى آًْا ؼرایطی ٍیصُ گفتِ هی

ى تا آخر ػور ایي تیواری ّا را خَاّذ داؼت.تراظاض تؼریف ٍزارت تْذاؼت، چْار تیواری تا ظوی، ّوَفیلی، دیالیس ٍ ام اض در زهرُ تیوارا                        

ت، ّای ظرطاى، ام اض، پیًَذ کلیِ، دیات        ّای ـؼة الؼالج تِ حعاب هی آیذ ٍ تیواری          ّا تِ ػٌَاى درهاى   گیرًذ ٍ درهاى ایي تیواری خاؾ قرار هی

 .کٌٌذ تٌذی هی ـؼة الؼالج دظتِ  ّای اٍتیعن، ای تی را ًیس جسٍ تیواری

 هؼرٍف تریي پسؼکاى جْاى کذاهٌذ؟

 آًچِ در ایي ؼوارُ  هی خَاًیذ

 1 پزشکان معروف جهان 

 2 تقویم پزشکی 

 3 معرفی پایگاه پروکوئست

 5 اخبار مهم کتابخانه

 حال خوش خواندن

 0010اردیثْؽت  0ظال پٌجن ؼوارُ  کتاتخاًِ داًؽکذُ پرظتاری الیگَدرز 

 

لطفا مطالب، نظرات و ایده های خود را که 

عالقه دارید در این خبرنامه منتشرر ورود     

برای ما ارسال کنید تا در وماره های بعدی 

 این خبرنامه چاپ وود.

 پل های ارتباطی ما

 ایمیل
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 0010اخثار هْن کتاتخاًِ داًؽکذُ پرظتاری الیگَدرز در ظِ هاِّ اٍل ظال 

 

 رػایت ّر چِ تیؽتر پرٍتکل ّای تْذاؼتی تا حضَری ؼذى کالض ّای داًؽکذُ                                               

 ثثت ًام داًؽجَیاى  جذیذالَرٍرد جْت ػضَیت در کتاتخاًِ                                                

 افسایػ تؼذاد هراجؼِ کٌٌذگاى  تِ کتاتخاًِ ّوسهاى تا حضَری  ؼذى کالض ّا                                                

 ترگساری کارگاُ آؼٌایی تا کتاتخاًِ  جْت داًؽجَیاى جذیذالَرٍد                                                 

 هؼرفی کتاتخاًِ تِ داًػ آهَزاى  تازدیذکٌٌذُ ازکتاتخاًِ داًؽکذُ                                                 

 ترگساری جلعات کافِ داًػ در هحیط کتاتخاًِ                                                

                                                 

                            

رظاًى تل ٍ ّاٍل اظت کِ یک راٌّوای جْاًی جْت رفغ ًیازّای اطالػاتسی   پایگاُ اطالػاتى پرٍکَئعت هحفَل ؼرکت آهَزغ ٍ اطالع

 هیلیًَْا هحقق در ّوِ ظطَح ٍ تا ّر هیساى تَاًایی هیثاؼذ.

کؽَر پرداخت کِ اتتذا ؼاهل هٌاتغ تِ زتاى اًگلیعى  001تِ جوغ آٍرى، ظازهاًذّى ٍ تَزیغ اطالػات در تیػ از  0281ایي پایگاُ از ظال 

را تِ ـَرت  تَد ٍ ظپط ؼاهل چکیذُ ٍ ّوچٌیي ادٍارى ّا ٍ ًؽریات ًیس گردیذ. هقا ت ًؽریات ػلوی، پایاى ًاهِ ّا، ظخٌراًیْا، گسارؼْا  

چکیذُ، توام هتي تِ ّوراُ تفَیر ارائِ هیذّذ ٍ ّوچٌیي ؼاهل چکیذُ ٍ اظتٌادّای هرتثط ًیس ّعت ٍ حتی تؼذاد کلوات هَجَد در چکیذُ 

رظاًی پیَظتِ اظت کِ تِ ؼکل خاـی طراحی ؼذُ ٍ    ٍ هتي را ًیس هؽخؿ هیکٌذ. تِ ػثارت دیگر هیتَاى گفت پرٍکَئعت یک ًظام اطالع 

 ٌذ.جعتجَگر را قادر هیعازد کِ فقط تا یک کلیک اطالػات توام هتي ٍ توام تفَیر را از ًؽریات ٍ هقا ت ٍ هٌاتغ دیگر در ـفحِ کار خَد تثی

 ِ ّا از اًگلیعی تِ زتاًْای چیٌی ،فراًعِ، اظپاًیَلی ٍ ... اهسکساًسپس یسر          تیػ از ًیوی از هقا ت توام هتي هی تاؼٌذ. ترجوِ چکیذُ هقال

، دظترظى تِ تیسػ از    CRC Press, Emerald, Springer, Oxfordاهرٍزُ در ًتیجِ تَافق تا ًاؼراى گًَاگَى در ظراظر دًیا ًظیراظت.
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  ًاهِ ترای هحققیي تَظط ایي پایگاُ هوکي ؼذُ اظت پایاى


