
  

99خبرنامه زمستان                                                                علوم پزشکی وخدمات درمانی لرستان دانشگاه  

 دانشکده پرستاری پلدخترکتابخانه                                                                                                    

 

 اطالعاتی پایگاه چند معرفی

 

 علم نت

 شده طراحی فارسی علمی اسناد بر تمرکز با و اسکالر گوگل به شبیه رویکردی با که است فارسی علمی جویشگر یک نت علم

 ایرانداک سیویلیکا، ،SID.ir، ensani.ir، tpbin نورمگز، مگیران، مانند علمی اسناد کننده نمایه های سایت جویشگر این. است

 اختیار در یکپارچه و تخصصی جویشگر یک قالب در و کرده ایندکس را پژوهشی علمی نشریات اصلی های سایت همچنین و

 .دهد می قرار پژوهشگران

 نت علم جویشگر های قابلیت برخی

 جامع ترین بانک منابع علمی فارسی منتشر شده در وب 

 علمی منابع در قوی و استاندارد یکپارچه، جستجوی 

 خاص موضوع یک با مرتبط های کلیدواژه هوشمند نمایش 

 کاربر عبارت با مرتبط موضوعات زیر هوشمند پیشنهاد 

 خاص حوزه یک در شده انجام هایپژوهش روند شناسایی 

 

 

 مدالین پالس دریک نگاه

 

 

 

 

 

 

 

                                                  اخبار کتابخانه                                                            معرفی کتاب

 اطالعات و پزشکی اطالعات خدمات دهندگان،ارائه و هاخانواده بیماران، برای که است آزاد گاهوب  یک

 و اچ، آی ان متحده، ایاالت پزشکی ملی کتابخانه کیفی مجموعه ای ازاطالعات پالس مدالین .کندمی فراهم

 اداره دارعهده آمریکا پزشکی ملی کتابخانه. است متحده ایاالت سالمت دولتی هایسازمان و نهادهای سایر

 .است پالس مدالین توسعه و

 سازمان منتخب است. 1600این پایگاه منبع بیش از

لینک  18000هزار لینک به اطالعات معتبر وقابل اعتماد بهداشتی به زبان انگلیسی و 40000ارائه دهنده 

 به زبان اسپانیایی است



 خریداری کتب مورد نیاز دانشکده  -                                                                         

 درامانت به علت تعطیلی کروناتمدید کتب  -                                                                                     

 برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان -                                                                                            

                                                                                       

 

 تاثیر کتابخوانی                      

  توجه قابل های مقوله از خوانی، کتاب و کتاب

 فرهنگی است که ترویج آن درجامعه ضروری 

 به نظر می رسد پیرایش فرهنگ از زاویه های 

 زیان آور وآرایش آن با پاکی وخلوص وگسترش 

قشرهای جامعه،آن در همه سطوح و برای تمام   

 به تالش وهم بستگی همگانی نیازمند است که کتاب

 می تواند دراین عرصه ومیدان،به خوبی به کارگرفته

  شود وکارایی خود را به نیکی ظاهر سازد.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 زندگی خوب هنر و اندیشیدن شفاف هنر

  کردن

 دوبلی رولف توسط که است کتابی دو نام

 از لیستی واقع در و است شده نوشته

 نکاتی و گیریتصمیم اشتباهات و هامهارت

 شاید و است کردن فکر بهتر مورد در

 برای جامع ابزار جعبه یک را آن بتوانیم

 کتاب دو این. بنامیم بهتر گیریتصمیم

 یک با که هستند کوتاهی هایفصل شامل

 مهمی هایدرس شما به دارند سعی داستان

 هاکتاب این کوتاه هایفصل. کنند منتقل را

 برای هاآن مطالعه تجربه که شودمی باعث

 سبک و نباشد کننده خسته شما

 پایان تا خود با را شما دوبلی گوییداستان

                      .کشدمی کتاب


