
                                                                         

 

چرا کتاب خوانها بهترین آدم هایی 

 هستند که میتوان عاشق شان شد؟

مطالعات ثابت کرده ، کتاب خوانها در 

قیاس با افراد عادی آدم های خوب تر 

و باهوش تری هستند و شاید تنها 

باشند که آدم های روی این کره خاکی 

 ارزش عاشق شدن را داشته باشند.

بر اساس مطالعاتی که روانشناسان در 

انجام داده 2009و  2006سال های 

اند، کسانی که رمان می خوانند میان 

انسانها بیشترین قدرت همدلی با 

دیگران را دارند.آن ها می توانند 

 بدون اینکه عقاید دیگران را رد کنند

بردارند،  یا از عقیده خودشان دست

 از شنیدن عقاید دیگران لذت ببرند.

تعجبی هم ندارد که کتاب خوانها آدم 

های بهتری باشند.کتاب خواندن تجربه 

کردن زندگی دیگران با چشم 

غیرواقعی است.یاد گرفتن این نکته 

که چطور بدون این که خودت در 

ماجرایی دخیل باشی، بتوانی دنیا را 

 در چارچوب دیگری ببینی.

ب خوان ها به روح هزاران آدم و کتا

خرد جمعی همه این آدمها دسترسی 

دارند.آن ها چیزهایی دیده اند که 

غیر کتاب خوان ها امکان ندارد از آن 

سر در بیاورند و مرگ انسانهایی را 

تجربه کرده اند که شما هرگز آن هارا 

نمی شناسید.آن ها یاد گرفته اند که 

ی زن بودن چیست و مرد بودن یعن

چه.فهمیده اند که تماشای رنج 

دیگران یعنی چه.کتاب خوان ها بسیار 

 از سن شان عاقل ترند.

آدم ها فقط باید عاشق کسی شوند که 

بتواند روح شان را ببیند.این آدم باید 

نفوذ می  کسی باشد که به روح شما

کند و به بخش هایی از روح شما 

دسترسی پیدا کند که هیچ کس دیگر 

 ش نکرده است.قبال کشف ا

دانشکده خبرنامه کتابخانه 
 پیراپزشکی

 97اسفند  -شماره اول

 ویژه دانشجویان ورودی جدید

 می باشد برای عضویت مراحل ذیل را باید انجام داد.اولین گام جهت استفاده از منابع کتابخانه  عضویت 

  ثبت نام در کتابخانه به آدرسlib.lums.ac.ir  

   برخط انتخاب گزینه ثبت نام 

  تکمیل فرم عضویت 

 تعداد منابع و مدت زمان امانت از کتابخانه

 جلد کتاب به مدت ده روز/ یک بار به مدت یک هفته تمدید3
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یک مدیر مراجع است که برای سازماندهی مدارک، مشارکت با همکاران  Mendeleyنرم افزار 

و کشف تحقیقات تازه، کارایی خوبی را برای کاربران خود فراهم آورده است. به عالوه  دانشگاهی

یک شبکه اجتماعی دانشگاهی و علمی است. این نرم افزار به صورت رایگان و به آدرس 

www.mendely.com  قابل دریافت است. به عالوه این شرکت پایگاه داده ای از مقاالت چاپ

شده در نشریات و کنفرانس ها را تهیه کرده است. جستجوی کانل مقاله)متن و سایر اطالعات( و 

برجسته سازی عنوان مورد جستجو در متن مقاله از دیگر امکانات این محصول است. ایجاد 

ب های خوانده نشده و مورد عالقه، به دسته بندی و سهولت دسترسی به مقاالت در برچس

مراجعات بعدی کاربر به کتابخانه خودش کمک شایانی می کند. ضمنا امکان برچسب گذاری و 

ایجاد  تغییر نام و برخی خدمات دیگر را به صورت گروهی برای دسته ای از مقاالت داراست.

از دیگر نیازهایاصلی یک پژوهشگر است که در هنگام نوشتن مقاله یا استناد به مقاالت نیز 

سندی علمی کاربرد فراوانی دارد. سرعت ایجاد این استناد نیز بسیار مهم است. این برنامه 

را داراست و با سرعت  Open office ،Wordقابلیت نصب بر روی واژه پردازهای معروف از جمله 

کتابشناسی را در پایان مقاالت و اسناد به راحتی  Mendelyمی کند. باالیی این نیاز را برآورده 

و غیره پشتیبانی  APA, Vancouverایجاد کرده و از تمامی سبک های ارجاع به مراجع مانند 

  میکند. 
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