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راصا ررررر لطفارمطالب،رنظواتر را ص ه

را صنررررررر ردر خودررارکهرعالقهردار ص 

رمصارررررررررر ربصوا  رشصود خبونامهرمنتشو

راصا رررررررر رشصمصاره ارسالرکن  رحاردر

 بع  را نرخبونامهرچاپرشود.
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9حهوان،سالرا لرشمارهر2کتابخانهردب وستانرفوزانگانر  

   آلودگی با ویروس جدید کروناآلودگی با ویروس جدید کروناآلودگی با ویروس جدید کرونا

؟!رکهرامو زهربهر کراش ارربه اشت ردررکشوررچ نر رامسا هراا رآنرآلودگی با ویروس کرونا چیست 

ااراسترکهربهرامواهرد ر  و سرد گورازر Coronavirusحب  لرش هراست.را نر  و سر کرعضورازرخانوادهر

حو نر  و سرااربهرسببرا جادرسن ر راا رش   ررازرخطوناک MERS ر SARSا نرخانوادهر عن ر  و سر

ااربهردل لرشکلرشب هربهرحاجردررز ورم کو سکوپربهرا نرنا رخوان هرم ر Coronavirusباشن .ررحنفس رم 

 شون .

درچ نرد  هرش رکهرمنجوربهر کرر2009،را ل نربارردررسالرSARSسوشرخاص رازرا نرخانوادهر عن ر  و سر

کشوررگود  .رامو زهرحشخ صرا نر  و سربهرسببربورس راا رآزما شگاا ربهرسوعترر22اپ  م رگستودهردرر

ر9م سورش هراست.راپ  م رکنون رازرسوشر     رازرکو نار  و سردررشهور  اانرکشوررچ نرنزد کربهر

افتهراسترکهرافوادر رمسافوانررارنگوانرکودهر رع  وغمرحمه  اتربس اررگستودهردررکنتولراپ  م ،رافواد ربهر

ا نرب مار رمبتالرش هر ر انرباختهران .را االترمت  هرن زرا ل نرموردرابتالربهرا نر  و سرراردررب ماران رکهر

 اخ وارازر  اانردررچ نربوگشتهران رگزارشرکودهراست.

 روش های انتقال ویروس کرونا

رمص ررررر کو نا شصود.ررررربهرسوعترازرطو قرقطواترحنفس رازرانسانربهرانسانر ارازربوخ رح واناتربهرانسانرمنتصلصل

ر رررررررررر رخصوک رگصوشصت گزارشراارحاک رازرآنراسترکهرابت ار کربازارربارم  والترغذا  ردر ا  ،رموغر رماا ،

راصنصوزررررر گوسفن رمنشارانتلالر رشو ررب مار ربودهراست؛ر ل رمخزنر رمنبعرقطع ربوا رآلودگ ر  و سرکو نا

ربصهرررررررررر ربسصتصه شناسا  رنش هراست.ربهرعال ه،رحجمعاترانسانرااردررخانهراا رسالمن ان،رم ارسر رمکانراصا 

کن .راثباترش هراسترکهرا نر  و سرازرطو قرپوسترن زررسوعترشوا طرراربهرنفعرانتلالرا نر  و سرمساع رم 

شودربنابوا نربا  رازرحماسرباراش ا رآلودهر ارب مارانر  وگ و رکود.رح ل لاترب شتوربوا رشناسا  رررمنتللرم 

 گو هراا رپورخطورکهرب شتو نراحتمالرانتلالرآلودگ رراردارن ردرر و انراست.

 چیست ؟ عالئم ویروس کرونا

رداردررررررر را  عالئمر  و سرکو ناربس اررشب هربهرسومارخوردگ ر رآنفوالنزاراست.راگوچهرر ن رخودرم   درشونص ه

ر رررر  ل رعالئم رمانن رحب،رسودردر رب نردرد،رسوفهر رآبو زشرب نص 

ربصاررررر عالئمرحنفس رمانن رحنگ رنفسرازرشکا تراا رشا عراست.رافواد

حوانن ربهرپنومون ر ارذاترالو صهرررنلصرس ستمرا من ر ارسالمن انرم 

ربصودنرررررر ن زرمبتالرشون .رکودکانرکمرسنر رسالرن زربهردل لرضع ص 

رعصالئصمرررررررررا من رب ن،رب مار رراربهرصورترحادرحو ربو زرم  داصنص .

ر رررررررر5حارر9حوان رب نررم  رحصو ر زرطولربکش ر ردررصورح رکهرش  ص 

پا  ارحورازرسومارخوردگ رباش ،رب مارربا  ربهرپزشکرموا عهرکصنص .ررر

رآنرررر دل لرنگوان راا رحاضورازرا نر  و س،رقاب  ترگستوشرسو صع

ربص صنص رررررررر8381استرکهرقابلرملا سهربارامهرگ و رآنفوالنزا راسپان اردررسالر است.ربارا نرحالرحارکنونرپ ش

کشن هرنصخصوااص رررر MERS ر SARSش هراسترکهر  و سرکو ناربهران ازهرد ر  و سرد گورا نرخانوادهر عن ر

 بود.

 اخبار کتابخانه

عنوان کتاب    802برگزاری نمایشگاه 
خریداری شده واهدایی کتابخانه پس از 
فرآیند اماده سازی و ثبت در نیمه اول 

 بهمن ماه

 

به روز رسانی نشریات کتابخانه: شامل 
 مجالت رشد، ره آورد و جوان.
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 اررکن رکهرام شهر رامهربوکاپوربهرشمارکمکرم 

رخصالصصصهررررررر رربارمطالعهر ارگوشردادنرفا لرصصوحص 

اارراردر افتهر رازرزمانررکتابراا،رنکاترک    رآن

اصا ررررر ر ررارداشتهرباش  .را  هررخودربهتو نربهوه

اصا ررررربصنص  رررررکاربود رازرص اارکتابردرردستصهر

مخت  ررارازر بسا تر اراپ  ک شنربوکاپوردر افصترر

کن  ر رب  نرن ازربهرا نتونتراموارهرکتصابصخصانصهررررر

 رخودرراربهرامواهرداشتهرباش  

اار رنکاترک    رازربهتو نر رپوفو شرحو نررا  ه

کتابراا ردن ارکهرحوسطرح مرمتخ صربوکصاپصوررر

دررقالبرفا لرصوح ر رمتن ربهرصورترخصالصصصهرررر

رقصادرررررررررررر ررا رشصمصا کتابرحه هر رحول  رش هراسصت

دق لهر کرچک  هرکتابرر90سازدردررکمتورازررم 

 رحه هرش هرازربهتو نرمنابعررارمطالعهرنما   .

کتابخانهرشخ  رخودررارباردان ودرخالصهرکصتصابررر

ر ررررر اارازراپ  ک شنربوکاپوربساز  ر ردرراورمصکصان

رنصظصوحصانرررررررررررر رمصورد راصا  زمان ربهرخالصهرکتاب

ر قصترررررررر راز دستوس رداشتهرباش  .ربهرا نرحوح صب

ا  .رحصمصا رررررخودربهربهتو نرشکلرممکنربهوهربوده

رصصورترررر خالصهرکتابرااردرراپ  ک شنربوکاپوربه

 رفا لرصوح رمو ودراستن .

د ر ه ا ه   ا ص   ب ه   خ     ه   ک ت ا     د ر ه ا ه   ا ص   ب ه   خ     ه   ک ت ا     
  ه ا ص   ن ا     د ن ه ا ه ا ص   ن ا     د ن ه ا 

 برخی سایت ها و پایگاه های مفید جهت دانلود کتاب

Library news 

 www.irebooks.com   کتابخانهرام  را وان

 http://www.ebookpars.com   بوکرپارس-موکزرکتابها رالکتو ن ک را وانرا 

 http://www.aryabooks.com         مو عرکتابها را وانر)آر ا(

 http://www.nlai.ir        کتابخانهرم  را وان

 http://www.farsibooks.ir   بزرگتو نرسا تردان ودرکتابها رفارس 

 http://www.parsbook.org     مو عردان ودرکتابرالکتو ن ک 

 http://www.arianaebook.com           بوک-آر انارا 

 http://www.takbook.com    بزرگتو نرپا گاهردان ودرکتابرفارس 

 http://www.parstech.org  کتابخانهرکتابها رالکتو ن ک رفارس 

 http://www.mahshar.com/library   کتابخانهرمجاز رفارس ررمانها رب ن ر رکوحاه

 http://www.irtanin.com      دان ودرانواررکتابها رصوح 

 http://www.ebookmob.com  کتابها رالکتو ن ک رموبا ل

 http://www.iranmeet.com            دان ودرکتابرموبا ل)را وانرم ت(

 http://www.farsibook.blogfa.com   پا گاهردر افترکتابها رآنرال نرفارس 

 http://arsanjan.blogfa.com  موکزردان ودررا گانرکتابها رفارس 

 http://ketab.blogfa.com           کتابنما ر هان 

 کرونا پیشگیری از آلودگی و ابتال به ویروس

حارکنونر اکسن ربوا را نر  و سرساختهرنش هر ل رح ل لاترکماکانردرر

رشصسصتصنرررررر پ شگ و  حالرانجا راست.ربهرام نر هتر اا رمت ا لرنظ و

ربصهررررررر20دسترااربارصابونربهرم ترح اقلر رزدن ثان ه،ر  وگ و رازردست

رحصوصص صهررررررررر چشمر رب ن ر رداانر رد ر رازرافوادرآلودهر رمشکوکرحصنصهصا

کن  رکهرممکنراسترع ترآنررپزشکانراست.راگورب مارراست  ر رح وررم ر

ر ررر   و سرکو نارباش ربا  ربهر کرارائهردان هرخ ماتردرمان راطالرردا  

بهردنبالردرمانرز درانگا رباش  .رانگا رسوفهر ارعطسه،رداانر ربص صنص ررررر

کن  رض رعفون رکن ص رررخودرراربپوشان  ر راش اءر رسط  ررارکهرلمسرم 

کن  ،رازرعالئمرآنرآگاهرباش  ر رازررفتنربهربازاررح واناترزن هرخوددار رکن  .رامچن صنرررر راگوربهرچ نرسفورم 

رکصو نصاررررررردررصورح رکهرح وانرخانگ رمانن رسگر رگوبهرنگه ار رم  کن  ربا  رحو هرداشتهرباش  رکهر  صو س

 حوان رب مار رش   ر رکشن هردررآنهاربهر  ودرب ا رد.رم 

 درمان ویروس کرونا

دا ر رم صو رررمانن ربس ار رازرب مار راا ر  و س ،رکو ناردرمانرقطع رن اشتهر ربهرآنت رب وح کرپاسخرنم 

راسصت.رررررررررررررررررررررررررررررررررررر رپصزشصکصان راصا  رحصوصص صه ر صم صه راز رسصوفصه ر  رحصب رضص  ردار    ما عات،راستواحترکاف ر 

امانرگونهرکهرذکورش ،رشناسا  رر شراا رانتلال،رمخازن،ردرمانرسو عر  و سرکو نار رقطعرزنج وهرانتلصالرر

ربصهصتصو صنررررررررر دررمواحلرابت ا  راست.رامچن نرحارکنونر اکسن ربوا را نرب مار رساختهرنش هراست؛ربنابوا صن

 است.حوص هرسازمانر هان ربه اشترمواقبتر رپ شگ و رازرابتالربهراپ  م ر  و سرکو نار
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