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 #در خانه بمانیم کتاب بخوانیم

 فرهنگی:
کتابخوانی معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از برگزاری مسابقه بزرگ  -ایرنا -مشهد

 .با عنوان "در خانه بمانیم، کتاب بخوانیم" خبر داد

 
هار امسال به دلیل تالش همگانی برای شکست و مهار کرونا، "بهار همدلی" لقب گرفته و از آنجا که در اجرای ب

ده است، معاونت فرهنگی و هنری به حالت تعلیق درآم هایهای بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا، همه فعالیتدستورالعمل

های مجازی قالب پویشهای فرهنگی را در فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی ایفرهنگی و رسانه
  کندبرگزار می

 

 

خبرنامه کتابخانه بیمارستان زنان 

 و زایمان خیریه عسلی

 1سال سوم شماره 

 1911فروردین 

E-mail:asali.hospital@lums.ac.ir


 

 

اثر در هر بخش ارسال کند ولی  تواند سهو هر فرد می شرکت در این مسابقه برای همه مردم آزاد است

 .یک اثر در هر بخش در مسابقه شرکت داده خواهد شد

معرفی  //:ketabchin.comhttps   و https://taaghche.com در ابتدای هر هفته نیز پنج کتاب در دو سایت

 .ر هر بخش انتخاب کنندتوانند فایل کتاب را از بین پنج کتاب معرفی شده دو شرکت کنندگان می شودمی

در  و ارسال پاسخنامه مسابقه کتابخوانی تا چهارشنبه هر هفته است و مهلت ارسال آثار مربوط به بخش خوانش کتاب

 .ثانیه با رعایت شئونات اسالمی تهیه و ارسال شود ۶۵بخش خوانش کتاب باید فیلم کوتاه خوانش کتاب، با حداکثر زمان 

 کتابخوانی یکشنبه هر هفته در کانال واتساپی به نشانیسواالت مربوط به بخش 

https://chat.whatsapp.com/CZ۳dEDRhX۴uKGSfxDT۲Dfp  

شوددر واتساپ ارسال  ۹۷۳۳۷۲۳۲۳۹۶  به اشتراک گذاشته خواهد شد و پاسخنامه تکمیل شده باید به شماره   

، معرفی شده و جوایز  @ ghrar _arameshبه نشانی  هر هفته در پیج ایسنتاگرام وی ادامه داد: برندگان مسابقه جمعه

 .به صورت آنالین به حساب برندگان واریز خواهد شد

ها، تارهس های این مسابقه برای هفته آینده شامل "کافه داش آقا" نشر سپیده باوران، "شهربانو" نشراولین لیست کتاب

  .مهدوی" نشر به نشر است هایحکمت""رضاجان خوش آمدی" نشر به نشر و 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 

 :علمی

  

            (میکروبیوتا) Microbiomology دیتابیس

 از که است میکروبیوتا نهزمی در المللیبین هایدیتابیس معدود از و باکتری-بیماری ارتباط بر مبتنی دیتابیس یک میکروبیومولوژی دیتابیس

 در وتامیکروبی تغییرات کامل ارائه در سعی بیماری هر به مربوط مطالعات جامع بررسی با دیتابیس این. است شده اندازیراه 9102 سال

 هر در ارگانیسم هر تغییرات کردن مشخص بر عالوه که شده ارائه جدول صورت به حاصل نتایج. دارد انسان بدن مختلف محورهای

 تغییرات تاکنون. است کرده مشخص هم را کار روش و نمونه نوع مقاله، چاپ سال مربوطه، مقاله PMID شامل دیگری اطالعات بیماری،

 . دارد ادامه همچنان اطالعات این رسانی روز به و است شده ارائه دیتابیس این در باکتری 972 و بیماری 45 از بیش

 

https://taaghche.com/
https://ketabchin.com/
https://chat.whatsapp.com/CZ۳dEDRhX۴uKGSfxDT۲Dfp


 به سریع دستیابی تسهیل بر عالوه که دهدمی ارائه نیز را بیماری و ارگانیسم هر از جامعی و مختصر اطالعات میکروبیومولوژی دیتابیس

 این تاسیس از هدف. کند کمک هابیماری در هاآن کاهش یا افزایش علت بهتر درک به تواندمی بیماری، و ارگانیسم هر مشخصات

 اطالعات هب میکروبیوتا زمینه در مطالعه به مندانوعالقه پژوهشگران دستیابی تسهیل جهت جامعی و کامل پایگاه کردن فراهم دیتابیس،

 . باشدمی بیماری هر در مربوطه

 

 سطح در میکروبیوم/میکروبیوتا با مرتبط های داده تصویرسازی ،Scientometrics بخش در میکروبیومولوژی وبسایت در همچنین

 . باشد می مشابه اطالعاتی های پایگاه با مقایسه در آن فرد به منحصر ویژگی که شود می ارائه ایران کشور و جهان

 

 ها رسانی روز هب اخبار، از و شوید میکروبیومولوژی اجتماعی های شبکه و دیتابیس وبسایت، وارد توانید می زیر های لینک روی بر کلیک با

 . شوید باخبر میکروبیوتا با مرتبط تحقیقات و

 

Website 

 

https://microbiomology.org 

 

Database 

 

http://db.microbiomology.org 

 

Telegram 

 

https://t.me/microbiomology 

 

Instagram 

 

https://www.instagram.com/microbiomology/?igshid=5taqazifhplnTelegram 

 

Mendeley Group 

 

-(iranian-diseases-and-health-in-microbiota-https://www.mendeley.com/community/human

center-research-microbiota/) 

 

https://microbiomology.org/
http://db.microbiomology.org/
https://t.me/microbiomology
https://www.instagram.com/microbiomology/?igshid=5taqazifhplnTelegram
https://www.mendeley.com/community/human-microbiota-in-health-and-diseases-(iranian-microbiota-research-center)/
https://www.mendeley.com/community/human-microbiota-in-health-and-diseases-(iranian-microbiota-research-center)/


[4/9، 19:91 ]N.h :رسمی نماینده فرآیدا مهندسی شرکت ProQuest به کمک منظور به که رساند می استحضار به ایران در 

 راه ProQuest کروناویروس تحقیقات اطالعاتی بانک ،COVID-19 اخبار جدیدترین به دسترسی و بهتر درک برای محققین

 . است شده اندازی

 

 Preprints، Conference ها، ژورنال مقاالت از ای مجموعه ،ProQuest کروناویروس تحقیقات اطالعاتی بانک

proceedings، به مربوط دیگر موارد و ها نامه پایان COVID-19 است کرونا خانواده با مرتبط های ویروس سایر همچنین و 

 محققین اختیار در نیز را SARS و MERS مانند گذشته پاندمیک و اپیدمیک های بیماری از ای زمینه تحقیقات از جامع پوششی و

 . دهد می قرار

 

 اردو زیر لینک روی بر کلیک با و دانشگاه اینترنت طریق از توانند می دارند دسترسی ProQuest های پلتفرم به که کاربرانی

 . شوند پایگاه

 

https://search.proquest.com/coronavirus 

[4/9، 19:91 ]N.h :مردم، عموم و پزشکی محققان بهداشتی، های مراقبت متخصصان مندی بهره برای Elsevier، عنوان به 

 به رایگان اطالعات با را Novel Coronavirus اطالعاتی مرکز یک اطالعات، تحلیل و تجزیه زمینه در المللی بین سیستم یک

 .است کرده ایجاد انگلیسی زبان

 

 به ،Elsevier اطالعاتی های حل راه و بالینی متخصصان ها، کتاب پزشکی، علوم مجالت از را مرتبط مطالب مرکز، این

 معمول بطور که اطالعاتی همچنین. کند می آوری جمع بهداشت مهم های سازمان و اطالعات دهندگان ارائه سایر منابع همراه

 شده طراحی آنها های خانواده و بیماران برای خاص طور به که منابعی عالوه به شود، می استفاده پرستاران و پزشکان توسط

 .است خود محلی سایت وب برای مشابه اطالعات مرکز یک تهیه حال در چین در Elsevier تیم. است دسترس در است،

 

 جدیدترین با Elsevier در دیگر متخصصان و پزشکان از گروهی توسط و کرده فعالیت به شروع ژانویه 12 از مرکز این

 .شود می روز به مداوم بطور موجود، شواهد بر مبتنی و تحقیقاتی اطالعات

 

 پیوند WHO و( CDC) متحده ایاالت های بیماری از پیشگیری و کنترل مرکز جمله از دیگر، معتبر منابع به همچنین سایت این

 .است شده لیست نیز مبتال دیگر کشورهای در بهداشتی های سازمان برای هایی سایت همچنین و دارد

 

 

center-information-https://www.elsevier.com/connect/coronavirus 

https://search.proquest.com/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

