
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	�م ���� و  ����� ����� �����ند �������ت   
�� ! "  +*() '&�ز$� ����� #��

 

 
 خبرنامه کتابخانه بيمارستان شهدای عشاير خرم آباد

١٣٩٧ زمستان ١شماره   

فرانسيس بيکن        .کتاب سفينه ای است که اقيانوس بيکران زمان را در می نوردد   

 تازه های کتاب

  Internal  medicine Harrison 

2018 

 Clinica basicpharmacogy2018 

 Moore clinical Anatomy2018 

 Basic& clinical 

pharmacology2018 

 Anesthesia and co-Existing 

disease 2018 

 Opera"ve orthopaedics2018 

 Clinical Oriented anatomy 

2018 

  چشم پزشکی
)دکترجوادی(١٣٩٧عمومی  

  درسنامه ارتوپدی و شکستگی
)اعلمی هرندی(١٣٩٧ا  

 ١٣٩٧)سيم فروش(ارولوژی عمومی  

توسط معاونت تحقيقات و  سامانه منبع ياب 
فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

مرکز توسعه و هماهنگی  پزشکی و با همکاری
اطالعات و انتشارات علمی اين وزارت تهيه 
شده است که ابزار جستجوو دسترسی به 

هزار عنوان مجله ، کتاب  ٨٠اطالعات بيش از
در اين سامانه . وراهنمای علوم پزشکی است 

به راحتی می توانيد به مجالت ، فايل های 
آموزشی تصاوير و کتابهای رشته خود 

مجله مناسب برای انتشار مقاالت دسترسی و 
.  خود را پيدا کنيد  

امروزه نمايه های مختلفی از جمله نمايه 
pubmed ,Scopus ,science ,Scienc 

e فهميدن اينکه يک مجله در کدام  جود دارند

يک از اين نمايه ها وجود دارد و وضعيت 
مجله از نظر شاخص های علم سنجی چگونه 

يری است که با است فرايند سخت و وقت گ
www.ref .استفاده از سامانه به آدرس 

research.ac.ir ,  می توان به مشخصات

  .مجله دست يافت



 

 

بيشتر بدانيم

 عوارض چشمی کار مداوم با رايانه

ستفاده طوالنی مدت از رايانه می توان عوارضی چون ا 
درد، تاری ديد، خشکی چشم و احساس خستگی چشم ها سر

البته اين عوارض معموال موقتی . را به دنبال داشته باشد
هستند اما عدم رعايت استانداردهای استفاده از رايانه گاه 

مشکالت  .عوارض وخيمتری را نيز به همراه خواهد داشت

وقفه از کامپيوتر  ديد ناشی از استفاده طوالنی مدت و بی
حالتی موقت است که عوارض آن شامل سر درد، تاری ديد، 
خشکی و خستگی چشم، قرمزی و سوزش چشم، تحريک 
پذيری و حساسيت به نور و گاها دوربينی را به وجود 

عالوه بر اين، استفاده طوالنی مدت از کامپيوتر  .آورد می

 .ها و درد پشت نيز بشود تواند باعث گردن درد، درد شانه می

فوق با عدم نور پردازی مناسب شامل نور باالی سر شرايط 
مربوط  ٦تا  ٨مورد در دقيقه است که به  ١٦تا  ٢٠طبيعی 

اين شرايط به خصوص  .به استفاده کنندگان از کامپيوتر است

علت بروز مشکالت ناشی از استفاده  .تواند دائمی باشد و نمی

کند که همين خود عامل خشکی چشم  اهش پيدا میکمورد
 ٦٠اين شرايط در کسانی که دامنه سنی نزديک به  .شود یم

در کودکان چه درخانه و يا مدرسه چنانچه به طور طوالنی 

مدت از آن استفاده کنند ممکن است باعث اختالل در تکامل 
عالوه درصورتی که کودکان بيش از  به .بينايی طبيعی شود

و  دو ساعت کاربری با کامپيوتر داشته باشند موجب ظهور
ها در  ها و گرم کننده يا در اطراف و شرايط خاص سرد کننده

اثر وزش هوا متغير است که تمام اين شرايط موقتی است 
 .سال داشته باشند به دليل شروع پير چشمی شديدتر است

درصد مشکالت چشمی  ٧٠دهد تا حدود  گزارشها نشان می
از کامپيوتر کاهش پلک زدن است که در افراد به طور 

تواند با به  اين مشکالت می .شود ئم فوق در آنها میعال

کارگيری ارگونومی صحيح شامل استفاده از مانيتورهای 
استاندارد، اندازه مناسب صفحات کامپيوتر، نشستن و فاصله 

به صفحه کامپيوتر ) زاويه نگاه(مناسب و شرايط خاص نگاه 
درجه پايين تر از چشم باشد و فاصله  ١٠- ٢٠به طوريکه 

نکاتی مانند  .سانتيمتر رعايت شود، کاهش يابد ٢٥-٣٠حدود 

نور صفحه کامپيوتر و رنگ آن، قرار گرفتن آن در روبه 
روی پنجره اتاق، شرايط گرمايش و سرمايش اتاق کار، نوع 

در نور از های کم رنگ  ميز و صندلی مورد استفاده، صفحه
کاهش شديد، توقف استفاده از کامپيوتر و پلک زدن را جهت 

خستگی چشم و همچنين در بعضی از موارد خاص استفاده 
چنانچه شرايط مناسب  .اشک مصنوعی نيز موثر عنوان کرد

جهت استفاده از کامپيوتر به کار گرفته شود اما مشکالت 
چشمی همچنان ادامه داشته باشد بايد احتمال اختالالت 
 انکساری اصالح نشده، نزديک بينی، آستيگمات، دوربينی،

ای چشم را مورد توجه قرار  پير چشمی و بيماريهای زمينه
سيستم اشکی چشم، آب مرواريد، آب سياه، انحرافهای . داد

  .نهفته چشم و مشکالت فراوان ديگر توجه کرد

، به کتابخانه ديجيتال جهانی مقدمه ای
 ١٩۴٧در سال   World digital libraryانگليسی

به منظور برآوردن نيازهای اطالعاتی دبيرخانه برای انجام 
که هر دو سال يک بار توسط  سازمان يونسکوهای  برنامه

مجموعه . شود، تأسيس شد کنفرانس عمومی تصويب می
های سازمان  های مربوط به فعاليت کتابخانه شامل موضوع

ش و پرورش، علوم، فرهنگ، علوم اجتماعی در زمينه آموز
کتابخانه يونسکو بر  .و انسانی، ارتباطات و اطالعات است

کند و فنون و  حسب تکامل سازمان يونسکو حرکت می
تکنولوژی مدرن را در زمينه پردازش و بازيابی اطالعات 

و . آغاز شد ١٩٧٢استفاده از کامپيوتر در سال . برد بکار می
پايگاه  .از ابتکارات يونسکو است CDs/ISIS افزار نرم

است  CDs ، پايگاه اصلی نظاماطالعاتی کتابشناختی يونسکو

های خريداری شده و  که شامل اطالعات کتابشناختی کتاب
به بعد است که  ١٩٧٢انتشارات خود يونسکو از سال 

کتابخانه يونسکو . گيرد مقاالت نشريات را نيز در بر می
مجله و )عنوان پيايند  ٢٠٠٠کتاب و  ٢٠٠٠٠٠دارای 

اسناد ميکروفيش از  ۶٠٠٠٠و دارای حدود . است) روزنامه
: خدمات آن شامل. به بعد است ١٩٧٢از سال  نسکويو

جستجوی کتابشناختی پيوسته، مرجع، امانت، امانت بين 
امکانات کتابخانه . ای و آگاه رسانی جاری است کتابخانه

 های اتاق ترمينال بازيابی متصل به پايگاه: عبارت است از

DIALOGCDs, ،ميکروفيش خوان و چاپگرميکروفيش ،  

https://fa.wikipedia.org/wiki :منبع  

  


