
لین زنی است سرا از کودکی با ادبیات و هنر توسط مادر و پدرش آشنا شدسیمین دانشور در واقع او در شیراز به دنیا آمدسیمین دانشور، این بانوي داستان 1300اردیبهشت  8سیمین دانشور در 

موفق به اخذ مدرك  1328سالگی چاپ کرد؛ در سال  27سالگی نوشت و در  22را در  «آتش خاموش»سیمین دانشور اولین اثر خود،  .اي پیش گرفت که داستان نویس بودن را به صورت حرفه

با استفاده از بورس تحصیلی فولبریت به ایاالت متحده آمریکا رفت و به ) میالدي 1951( 1331در سال  .احمد ازدواج کرد با جالل آل 1329دکتري ادبیات فارسی از دانشگاه تهران شد، در سال 

اي از تغییر و تحول       یرانی در مرحله  ن ا مدت دو سال در رشته زیباشناسی در دانشگاه استنفورد مشغول به تحصیل شدبه طور کلی سیمین دانشور در آثار خود به مشکل هویت و جایگاه ز                              

 .دهد ار میتر از دنیاي مردان است ـ مورد بررسی قر اي که دنیاي زنان ناشناخته پردازد و تالش زنان براي خودیابی را با انتقاد از جامعه اجتماعی می

 :مجموعه داستانهاي سیمین دانشور

 1376هاي مهاجر بپرس  ، از پرنده1359، به کی سالم کنم؟، خرداد 1340شهري چون بهشت، دي  ،1327آتش خاموش، اردیبهشت 

 :هاي سیمین دانشور رمان 

 ،کوه سرگردان1380ساربانْ سرگردان،  ،1372سرگردانی،  ٔ◌ ،جزیره1348ترین اثر دانشور در تیر  سووشون معروف 

 

 بیوگرافی سیمین دانشور

 خبرنامھ
 کتابخانھ مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر

١۴٠٠بھمن ماه   

 Centlib.lums.ac.ir: آدرس سایت کتابخانھ مرکزی
 diglib.lums.ac.ir: آدرس سایت کتابخانھ دیجیتال

 shohada.lums.ac.ir: آدرس سایت کتابخانھ عشایر
 ٩٩shohadalib@com.gmail: ایمیل کتابخانھ شھدای عشایر

 ٢۶٣داخلی  ٠۶۶-٣٣٢٣۶۴٠١-۴: تلفن
 ١٨.٣٠الی  ٧.٣٠: ساعت کاری 

 کتابخانھ مرکز آموزشی درمانی شھدای عشایر
١۴٠٠بھمن ماه   



ھمدیگر را ھل . بلند بلند می خندیدند. چھ کارھایی می کردند. اما مثل اینکھ این کتابھا ھنوز کتابخانھ ندیده بودند. مروز چند تا کتاب جدید بھ کتابخانھ آوردند تا در قفسھ ھای مخصوص خودشان قرار دھندا
 . حوصلھ نداشتند سر جایشان منظم قرار بگیرند. می دادند

 . ولی چون با حوصلھ بودند چیزی نمی گفتند و فقط بھ کتابھا نگاه می کردند. اعضای کتابخانھ از کار این کتابھا تعجب کرده بودند
مسئول ! دبخوان" کتابھا با تعجب گفتند .ا انتخاب کند و بخواندا رمسئول کتابخانھ یکی دوبار بھ کتابھای تازه وارد تذکر داد کھ اینجا کتابخانھ است باید سکوت را رعایت کنید تا کسی بیاید و یکی از شم

 ".بلھ بخواند: "گفت
 !کتابھا ھمھ با ھم بلند بلند شروع بھ خندیدن کردند و گفتند مگر کسی پیدا می شود کھ بخواھد مطالب ما را بخواند

 .مسئول کتابخانھ اخم کرد و سر جایش نشست
 .صحبت کردن کتابھا آرامتر شد، ولی ھنوز ھم ھمدیگر را ھل می دادند و ھر کدام سعی می کرد چند برابر خودش جا بگیرد

ببخشید می تونم بپرسم شما قبال کجا : "کتابھای جدید پرسید از کتابھای قبلی، از دست کتابھای جدید خستھ و عصبانی شده بودند و زیر لب غر می زدند تا اینکھ یکی از کتابھا کھ از بقیھ قدیمی تر بود،
  .الی وسایل کمد :گفتند   زندگی می کردید؟
 " .اما کتاب باید توی کتابخانھ باشد تا سالم و تمیز بماند"دالی وسایل کم: " کتاب قدیمی گفت

 "....مگھ نمی بینی بیشتر کاغذھای ما مچالھ شده، جلدمون خراب شده، چند تا از کاغذھامون پاره شده: "یکی از کتابھای شلختھ گفت
وقتی یک کتاب آسیب می بیینھ شکلش زشت می شھ و دیگھ نمی تونھ درست الی کتابھا قرار . حاال فھمیدم چرا انقدر ھمدیگر رو ھل می دھید یا چرا نمی تونید سرجاتون بایستید" کتاب قدیمی گفت

 ".بگیره
بعد خودتان می فھمید کھ چقدر زندگی در کتابخانھ . حاال خدا را شکر االن توی کتابخانھ ھستید اینجا کم کم شکلتان ھم زیبا می شود و کاغذھای مچالھ شده تان صاف می شود: "کتاب قدیمی دوباره گفت

ھنوز حرفھای کتاب قدیمی تمام نشده بود کھ بھ سراغ کتابھای شلختھ آمدند و سھ تا . آخر آرزوی ھر کتابی این است کھ کسی آن را بخواند .این حرفھا آنقدر روی کتابھای شلختھ تاثیر گذاشتھ بود. لذت دارد
  .از کتابھا را برداشتند بخواند

 سایھ نویسی چیست؟ 

 کتاب شلختھ

 

 روایت تصویری 

شود که طی آن، اثر علمـی   در نظر گرفته شده، به زبان ساده، به فرایندي گفته می «Ghostwriting» که معادل عبارت نویسی سایه
نویس یا گـاهـی      نویسد را سایه طور ناشناس براي دیگران می کسی که به.  شود و پژوهشی به نام کسی غیر از نویسندة اصلی منتشر می

شـود،     نویسی نام برده مـی  در ادبیات حوزة اخالق پژوهش، هنگامی که از سایه.  اند نام گذاشته (Ghostwriter( نویسندة شبح معادل
هاي مقامات و دولتمردان توسط شخصی غیر از خود سخـنـران گـردآوري و         سخنرانی:  شود یک مثال مشروع و متداول از آن بیان می

هـاي مـخـتـلـف         هاي خود از متخصصان حوزه طبیعی است که مقامات براي سخنرانی.  کند شود اما سخنران آن را بیان می نگاشته می
اما وقتی در حوزة پژوهش نام یک شخص به عنوان نویسندة یـک اثـر مـعـرفـی          .  شود این کار، کار ناپسندي تلقی نمی.  کمک بگیرند

نـویسـی داریـم،         وقتی سایه.  است، نوعی تقلب علمی و سوء رفتار پژوهشی رخ داده است  که نویسنده شخص دیگري شود در حالی می
نویس هست، یک نویسندة مهمان هم حضور دارد حـاال       هرجا یک سایه.  هم خواهیم داشت Guest Authorshipاعطاي نویسندگی

البته براي اعطاي نویسنـدگـی   .  باشد  این نویسندة مهمان ممکن است از جیب مایه گذاشته باشد یا از اهرم فشار دیگري استفاده کرده
تواند مستقل هم رخ بدهد؛ مثل وقتی که نام کسی که اصالً در پژوهش شرکت نداشته، به دلـیـل      نویسی نیست و می لزوماً در اثر سایه

 .شود وبستان، به عنوان نویسنده درج می انواع بده



 درباره سامانه 

 1396از خرداد ماه سال      PPC و مخفف  Paper Plagiarism Checker سامانه مشابهت یاب با نام انگلیسی      
توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و                      

  .سازي شد آموزش پزشکی طراحی و پیاده

 

 اهداف 

  هدف از طراحی و اجراي سامانه سامانه مشابهت یاب، فراهم سازي دسترسی رایگان و آسان اعضاي هیات علمی،                    
  .یا سرقت علمی مقاالت است Plagiarism یابی مقاالت براي بررسی پژوهشگران و کارشناسان به نتایج مشابهت

 دسترسی به سامانه 

هاي علوم پزشکی       در حال حاضر دسترسی این سامانه فقط در اختیار اعضاي هیات علمی وزارت بهداشت و دانشگاه                
  .کشور و کارشناسان پژوهشی، کمیته هاي اخالق، اطالع رسانی، منابع علمی و علم سنجی دانشگاه هاست

 

 نام در سامانه ثبت

نام آزاد نیست و صرفا دسترسی جهت اعضاي هیات علمی وزارت              خدمات این سامانه در حال حاضر از طریق ثبت         
هاي علوم پزشکی کشور و کارشناسان پژوهشی، کمیته هاي اخالق، اطالع رسانی، منابع علمی و                    بهداشت و دانشگاه  

در حال    .یابی از طریق این سامانه براي کاربران آن رایگان است            مشابهت .ها تعریف شده است     علم سنجی دانشگاه  
یابی فارسی نیز به      شود در آینده نزدیک امکان مشابهت       یابی در این سامانه به زبان انگلیسی انجام می          حاضرمشابهت

 .بعد از ثبت نام از طرریق شناسه و رمز عبور می توان وارد سامانه شد .سامانه افزوده خواهد شد
نامه یا مقاله خود، بایستی از طریق استاد            یابی پایان   هاي علوم پزشکی کشور براي مشابهت        دانشجوهاي دانشگاه 

نامه خود را در اختیار استاد راهنماي خود قرار دهند تا  بدین مفهوم که بایستی مقاله پایان. راهنماي خود اقدام کنند
 .یابی و نتیجه را در اختیار دانشجوها قرار دهند ایشان با اکانت خود وارد سامانه شده و مقاله را براي مشابهت

در صفحه اول سامانه تعداد کل مقاالت شباهت یابی شده تاکنون، مقاالت شباهت یابی شده امروز، تعداد اعضاي                      
 .هیات علمی کاربر سامانه، تعداد کارشناسان نشریات کاربر سامانه را نشان می دهد 

 

 سامانھ مشابھت یاب




