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 آبان؛ روز کتاب، کتاب خوانی و روز کتابدار 42

 نامگذاری روز کتاب و کتاب خوانی

خوانی تعددن ش . این روز  یکی از روزهای هفتیب  آبان بب عنوان روز کتاب و کتاب  12خورشد ی  2731در سال 

بیا  2731کتاب ندز هس . نخستدن هفتب کتاب جماوری اسالمی ایران در روزهای چاارم تا دهم دی ماه سال 

 .پدام رهبر فرزانب انقالب اسالمی برگزار ش 

بی گمان  هدچ ذخدره و مدراثی سودمن تر و با ارزش تر از کتاب ندس ؛ چرا کب کتاب  مایب آرامش روحی انسیان 

های جیان  آورد و بب او حکم  زدای  و مطالعب کنن ه را از تناایی در می اس . کتاب هم می اس  کب ان وه را می

ها ذهن جوانان را فلج کینی    ای را از پای درآورد  یا شباب در واقع وقتی جال و بی خبری  جامعب .آموزد پرور می

هیای  توان  شبیایب توان  آف  جال را بزدای   مطالعب اس  و آنچب می ترین کارهایی کب می ب ون شک یکی از مام

 خوانی اس .  ها باز آورد  کتاب ذهنی را دفع کن  و ایمان و اطمدنان را بب قلب

های اساسی دندای امروز اس  و مطالعب برای داشتن ارتباط با جیامیعیب  ترین ماارت توانایی خوان ن یکی از مام

شود افراد اطالعیاتیی  ها و مجالت باعث می دسترسی بب اطالعات بب صورت آنالین یا در کتاب .امروز ضروری اس 

البتب مغز انسیان  .در مورد جاان پدرامون خود کسب کنن  تا بتوانن  بب راحتی با دیگر جوامع ارتباط برقرار کنن 

خوان ن و مطالعیب کیمیک  .ندز نداز بب پدشرف  مستمر دارد و خوان ن  فعالدتی برای کمک بب این پدشرف  اس 

شیود.  تری داشتب باشن  و این تخدل موجب سطح باالتری از خالقد  در جامعیب میی کن  تا افراد تخدل فعال می

بیزرگسیاالن و  .شیود بخش  و همچندن باعث کاهش اسیتیرم میی کتاب خوان ن حافظب و تمرکز را بابود می

های  های کاهش شناختی کمتری دارن  و در فعالد  گذرانن  نشانب سالمن انی کب وق  خود را با خوان ن کتاب می

 .قدم  آموزشی و ماشدن زمان هم هستن  ها سرگرمی ارزان کنن . کتاب ذهنی بدشتر شرک  می

های مختلف از جیمیلیب فینیاوری   مطالعب و خوان ن فعالد  با ارزشی اس  کب موجب پدشرف  جامعب در زمدنب

شود  اما بسداری از افراد این مام را نادی ه گرفتب و وق  خود را صرف کیتیابیخیوانیی و  اقتصادی و اجتماعی می

کنن . کتاب منبع با ارزشی از اطالعات غنی بوده و خوان ن کتاب موجب افزایش دانیش  ارتقای خود و جامعب نمی

کتاب بب دلدل تاثدرات مثب  بر مغز موجب تحریک روحی و روانی ش ه و با فعالد  بدشتر  .و اطالعات خواه  ش 

 .از آلزایمر و دیگر مشکالت مغزی پدشگدری خواه  کرد

 خبــــــــــــــــــــــــــر نامه 

 

 امین دوره هفته کتاب شد شعار سی »خوانیم ما همانیم که می«

ما  امدن دوره هفتب کتاب جماوری اسالمی ایران با شعار سی گزارش ایرنا از روابط عمومی خانب کتاب و ادبدات ایران  بب
 .شود در سراسر کشور برگزار می 22۴2و هفتم آبان ماه  و یکم تا بدس   از بدس   خواندم هماندم کب می

 :گذاری روزهای هفتب کتاب بب شرح زیر اس  نام

   آموز  آین ه کتاب  دانش و یکم آبان ماه: شنبب بدس 

  کتاب  خانواده  زن گی آگاهانب و دوم آبان ماه: شنبب بدس   یک 

   بندان کتاب  دانشجو  پدشرف  دانش و سوم آبان ماه: دوشنبب بدس 

 کتاب  کتابخوانی و کتاب ار و چاارم آبان ماه: شنبب بدس   سب 

   فارسی کتاب  رسانب و زبان و پنجم آبان ماه: چاارشنبب بدس 

  ناشران  کتابفروشان و ارکان صنع  نشر و ششم آبان ماه:  شنبب بدس  پنج 

   کتاب  ورزش و جوانمردی و هفتم آبان ماه: جمعب بدس 

 منابع:

 سای   لدزنا کتاب اری
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 Epos Book Boatکتابخانه قایقی ایپوس، نروژ       

 یوسرن

 Universal Scientific Education and Researchی جاانی آموزش و پژوهش علمی اس  کب مخفف  شبکب  USERNیوسرن 

Network تاسدس و اساسنامب آن نوشتب ش ه اس . 1۴22باش . این شبکب در اواخر سال  می 

یوسرن با ه ف گسترش آموزش و پژوهش علمی اخالق محور و بشر دوستانب و در ناای  پدشرف  علم برای اه اف غدر نظامی و مصالح عمومیی در 

رشتب علمی در دندا ایجاد ش ه اس . موسس یوسرن  دکتر ندما رضائی ه ف از تاسدس این شبکب را از بدن بردن هر گونب مرزی بیرای عیلیم و  11

ای  مرز جغرافدایی و مرز مدان دانشمن ان بیا  کن . ایجاد یک شبکب علمی جاانی برای گسترش ارتباطات علمی ب ون مرز بدن رشتب دانش مطرح می

ان ازی اس  کب یوسرن برای رسد ن بب آن در تالش اس . بورد مشاورین علمی این شبکب متشکل از دانشمنی ان ییک درصی    تجربب و جوان چشم

ان  و برن گان جایزه نوبل  ابل و جایزه یوسرن هستن . تدم اجرایی یوسرن از دانشیجیوییان و  معرفی ش ه  ESIرشتب علمی کب توسط  12برتر تمام 

را  پردازن . یوسرن برای پدشبرد اه اف متعالی خویش امکیانیاتیی من  تشکدل ش ه اس  کب بب انجام امور اجرایی این شبکب می التحصدالن عالقب فارغ

پیذییرای عییویی  اسیاتیدی     USERN.ORGبرای انجام فعالد  علمی در قالب شبکب مجازی ایجاد کرده اس . سای  یوسرن بیب آدرم 

های آموزشی و پژوهشیی  توانن  با تاسدس گروه رشتب علمی از تمام جاان اس . اعیا یوسرن می 12پژوهشگران  دانشجویان و فارغ التحصدالن تمام 

ز ها پس از تاید  توسط ییکیی ا های علمی بپردازن . این گروه های موجود بب انجام پروژه در حدطب مورد عالقب و تخصصی خود و با عیوی  در گروه

رانیی هایی اس  کب هر سالب با سیخینی المللی یوسرن از جملب سایر برنامب توانن  فعالد  خود را آغاز کنن . کنگره بدن اعیای بورد مشاورین علمی می

سخنیران  1۴در تاران برگزار ش  و  1۴22شود. کنگره سال  ای برگزار می دانشمن ان یک درص  برتر و برن گان جایزه نوبل و ابل بب صورت بدن رشتب

نوامبر کب مصادف با روز جاانی علم برای صلح و پدشیرفی   2۴قاره در آن بب سخنرانی پرداختن . هر سالب در اختتامدب کنگره در روز  2برتر جاان از 

بن ی اصلی علم شامل موارد زیر اهی ا  دستب 2سال در  2۴المللی یوسرن با ه ف حمای  از دانشمن ان جوان بب پژوهشگران برتر زیر  اس  جایزه بدن

 شود:  می

FORMAL SCIENCES, PHYSICAL SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES, MEDICAL SCIENCES, 
SOCIAL SCIENCES 

هیای  نیامیب ان . یوسرن همچندن با انعقاد تیفیاهیم مرکز علمی و دانشگاهی معتبر از سراسر دندا حمای  علمی از این جایزه را اعالم کرده 2۴بدش از 

حمای  خود از اه اف ایین شیبیکیب را اعیالم “  یوسرن” المللی با مراکز علمی دندا و افتتاح دفاتری کب بب صورت افتخاری با تغددر نام خود بب  بدن

  “ ییوسیرن تیا ” هایی توسط دانشمن ان خارج از کشور با برن   پردازد. برگزاری سخنرانی های جاانی می کنن  بب توسعب هر چب بدشتر همکاری می

های علمی پژوهشی  ارائب صفحب اختصاصی در سای  یوسرن برای بارگذاری رزومب علمی  امیکیان مشیخی   های علمی  ارائب گرن  برگزاری کارگاه

ده . دفتیر ییوسیرن در  هایدس  کب یوسرن در اختدار پژوهشگران جوان قرار می نمودن منتی و منتور علمی در سای  یوسرن از جملب سایر فرص 

های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تاران یکی از اولدن دفاتر یوسرن اس  کب تا کنون مدزبان تع اد زییادی از رویی ادهیای  مرکز پژوهش

های تحقدقاتی یوسرن از جملیب ایین میوارد  ها و مدزبانی جلسات علمی گروهUSERN TALKعلمی یوسرن بوده اس . همکاری برای برگزاری 

گرن  پژوهشی بب اعیای شبکب یوسرن کب دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تاران هستن  اختصاص خواه  داد. ییوسیرن  2۴اس . این دفتر ساالنب 

دفتر و دارای  23برن ه جایزه نوبل دارد. یوسرن اکنون مدزبان شماره  22عیو هدئ  مشورتی شامل 2۴۴عیو از هر قاره و بدش از 2713۴بدش از 

 شار ایران اس . 12دفتر در 

ین اخبار کتابخانه در پایت   
  1041مهمتر

i)  .آشنانی با پایگاه کلینیکال یک برگزار شد 
 کارگاه آموزشی

ii)  کتابخانه پرستاری و مامانی در تاری    خ 
 برگزار شد 1041041011نمايشگاه كتب وجي  

iii) ی با نرم ی آشنانی
 اي فراكاوش برگزار شد افزار كتابخانه كارگاه آموزشی

iv) ی و كتابدار
 تقدير از كتابداران دانشكده به مناسبت روز كتاب، كتابخوان 

v)   ی دانشكده و مسئول كتابخانه مركزي از
، معاونت پژوهشی ی پزشیکی
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