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ــــــو
فراس

یکسرمقالهکلیشهای

امیراحسان حیدری
دبیر انجمن علمی فناوری اطالعات سالمت وارستگان

ــس  ــا از جن ــته مخصوص ــک نوش ــرای ی ــم را ب ــه مطالب ــد ک ــش می آی ــم پی ک
ــه  ــد روزی ب ــم. چن ــل کن ــت کام ــرده و در نهای ــت ک ــرور یادداش ــه م ــرمقاله ب س
ــک  ــدنش ی ــه ش ــد از پخت ــرده و بع ــی ک ــی تحقیق ــم گاه ــر می کن ــی فک موضوع

روز قلــم در دســت می گیــرم و برایتــان می نویســم.
ــه  ــه ک ــل آنچ ــم مث ــه بنویس ــوژی در تغذی ــد تکنول ــان از فوای ــتم برایت میخواس
قــرار اســت در ایــن شــماره بخوانیــد امــا قطعــا یــک ســرمقاله کلیشــه ای دیگــر 

ــد. ــی آن را می خوان ــدرت کس ــه ن ــه ب ــی دادم ک ــان م تحویلت
هجــوم افــکاری مــرا بــه ایــن ســمت ســوق داد تــا ســوالی در ذهــن مــن شــکل 
ــنگی  ــو گرس ــته جل ــدر توانس ــه چق ــوزه تغذی ــوژی در ح ــرفت تکنول ــرد »پیش بگی
ــایت ها،  ــات، س ــه مطالع ــن هم ــرد؟!« ای ــودکان را بگی ــنگی ک ــوص گرس ــه خص ب
ــد  ــه مفیدن ــوزه گرچ ــن ح ــون ای ــی پیرام ــای اجتماع ــبکه ه ــا و ش ــن ه اپلیکیش

ــه داد گرســنه ای رســیدند! ــر ب ــا کمت ام
ــی  ــی کودک ــا در همســایگی وقت ــا ی ــا باشــد در آفریق ــد کجــای دنی ــی نمی کن فرق
گرســنه بــه خــواب رود . ایــن حجــم انبــوه انــدوه ســوال بعــدی را در ذهنــم آورد 
ــودکان  ــن ک ــرای ای ــوژی هــای در دسترســمان چــه کاری ب ــا تکنول ــا( ب ــن )م »م

می توانیــم بکنیــم؟”
ــش  ــث افزای ــوزه ای باع ــر ح ــه ه ــا ورودش ب ــوژی ب ــه تکنول ــم ک ــروزه میدانی ام
ــدی  ــای قدرتمن ــزار ه ــی اب ــای اجتماع ــبکه ه ــم ش ــود، می دانی ــروری می ش به
ــه  ــی ک ــش دسترس ــا افزای ــم ب ــتند و می دانی ــم هس ــم مه ــال مفاهی ــرای انتق ب
ــاوات  ــم مس ــت می توانی ــرارداده اس ــان ق ــی در اختیارم ــاط جمع ــوژی ارتب تکنول

ــم. ــرار کنی ــات برق ــه امکان ــی ب ــتری در دسترس بیش
شــاید وقــت آن اســت کــه پــا بــه میــدان گذاشــته و کاری عملــی بــا کمــک ایــن 
ابــزار کنیــم و امیدمــان را بــه روزی کــه کودکــی گرســنه بــه خــواب نــرود بیشــتر 

کنیــم. ــــــو
فراس
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مقاله

مقدمــه: مديريــت ديابــت از نظــر بالينــي ســخت اســت 
لــذا يــک ارتبــاط ســالمت حرفــه ای نزديــک بــا بيمــار ، 
مراقبــت فــردي و آمــوزش بــرای دســتيابی بــه قند خون 
ــت.  ــروری اس ــوری ض ــی ام ــارن ديابت ــال در بيم نرم
مداخــالت آموزشــی در کــودکان و نوجوانــان مبتــال بــه 
ديابــت بــه منظــور کنتــرل قنــد خــون و ســالمت روانــی 
ــد  ــت باي ــوزش دياب ــت. آم ــده اس ــناخته ش ــری ش ام
هــم کــودک ديابتــی و هــم خانــواده وی را درگيــر کنــد 
ــه پزشــک  ــد توســط تيمــی از متخصصــان از جمل و باي
ــود.  ــناس ارائه ش ــه و روانش ــص تغذي ــتار، متخص ،پرس
عــالوه بــر ايــن دیــده شــده اســت کــه ارتباطــات بيــن 
ــا  ــق تلفــن و ي ــی از طري ــاران ديابت ــت و بيم ــم دياب تي
پيــام کوتــاه بــا اســتفاده از تلفــن هــای همــراه باعــث 
ــز مــی  ــرل گلوک ــی و کنت افزايــش رعايــت مــوارد درمان

شــود. 
هــدف از ايــن مطالعــه بررســی تاثيــر خدمــات مشــاوره 
ارائــه شــده توســط تيــم ديابتــی بــه بيمــاران ديابتــی 
ــن( در  ــت، تلف ــی )اينترن ــای ارتباط ــبکه ه ــق ش از طري

کنتــرل ديابــت اســت.

ــر ــکیازراهدورب ــتمپزش ــرسيس تاثي
رویکنتــرلقندخــوندرکــودکانو
نوجوانــانمبتــابــهديابــتنــوعیــک

ریحانه رستمی
دانشجو ترم 8 فناوری اطالعات سالمت وارستگان

این مقاله در ژورنال کالب دانشگاه وارستگان ارائه شده است

خالصه مقاله - مقاله اول
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ژوئــن  بيــن  ايــن مطالعــه  روش هــا: 
دانشــکده  در   2016 ژانويــه  و   2015
ــدد  پزشــکی دانشــگاه  »Gazi« بخــش غ
ــده  ــام ش ــکارا انج ــودکان آن ــز ک درون ري
ــورد  اســت. سيســتم پزشــکی از راه دور م
ــروه  ــک گ ــط ي ــه توس ــتفاده در مطالع اس
ــه  ــودک ســاخته شــده اســت ک ــت ک دياب
ــه،  ــص تغذي ــتار، متخص ــک پرس ــامل ي ش
روانشــناس و پزشــک اســت . مشــاوره 
ــه  ــی از جمل ــای ارتباط ــبکه ه ــق ش از طري
ــن هــای هوشــمند انجــام  ــت و تلف اينترن

ــد. ش
تمــاس بــا بيمــاران و والديــن ،روزانــه،6-5 
بــار در هفتــه،1-2 بــار درهفتــه يا هــر 15روز 
يکبــار گــروه تمــاس گيرنــده مشــخص مــی 
شــد ، درحالــی کــه افــراد يــک بــار در مــاه 
هــر دو مــاه يــا يــک بــار در هــر ســه مــاه 
ــادر  ــده ن ــاس گيرن ــروه تم ــوان گ ــه عن ب

شــناخته مــی شــدند.
ــاری  ــل آم ــه و تحلي ــاری: تجزي ــل آم تحلي
ــته  ــتفاده از بس ــا اس ــش ب ــن پژوه در ای
آمــاری بــرای علــوم اجتماعــی انجام شــده 
ــال داده  ــع نرم ــا توزي ــاق ب ــت و انطب اس
 )HbA1C ــر ــن و مقادي ــددی )س ــای ع ه
بــا آزمــون shapiro -wik ا نجــام شــدند. 

ــودکان  ــر روی ک ــه ب ــن مطالع ــج: اي نتاي
ديابتــی بيــن 2تــا 18 ســاله انجــام شــد.) 
متشــکل از 43 دختــر )بــا 52/4%( و 39 

ــا %47/6( . ــر )ب پس
ــده  ــرکت کنن ــراد ش ــر )13/4%( از اف  11 نف
ــده  ــت داده ش ــخیص دیاب ــی تش ــه تازگ ب
)بــا  36نفــر   ، یکســال(  )زیــر  بودنــد 
ــه  ــا س ــک ت ــن ی ــاران بی 43/9%( از بیم
ســال مبتــال بــه ديابــت بــه بودنــد، 19نفــر 
)بــا 32/3%( بــه مــدت 6-4 ســال و 16نفــر 
ــل تشــخيص داده  ــا 19/5%( 7 ســال قب )ب

ــد.  ــده بودن ش
ــد  ــی ده ــان م ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
کــه ســطح  »HbA1C« در بيمــاران ديابتی 
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــم دياب ــاوره تي ــا مش ب
روش پزشــکی از راه دور بعــد از شــش 
ــه  ــل توجهــی کاهــش يافت ــاه بطــور قاب م

اســت.
بحــث: سيســتم »tele health« اســتفاده 
از ذخيــره اطالعــات و تحويــل بــه صــورت 
صــدا ، تصويــر ، گفتــار يــا فيلــم از طريــق 
طيــف وســيعی از فنــاوری هــای ارتباطــی 
مثــل تلفــن ثابــت، اتصــال ماهــواره ای و 

تلفــن همــراه را امکانپذيــر مــی کنــد.
ــودکان  ــن ک ــاط بي ــه ارتب ــن مطالع در اي
مبتــال بــه بيمــاری ديابــت نــوع1 ،خانــواده 
هــای آنهــا و تيــم درمانــی ديابــت از 
ــاه  ــام کوت ــن و پي ــاپ ،تلف ــق واتس طري

ــت. ــده اس ــی ش بررس
 يــک مزيــت اضافــی و مهــم ايــن اســت 
ــس  ــه عک ــد بالفاصل ــی توانن ــا م ــه آنه ک
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ــا را  ــون آنه ــز خ ــر گلوک ــه مقادي ــی ک هاي
ــد.  ــه اشــتراک بگذارن نشــان مــی دهــد ب
 tele« سيســتم  اخيــر  هــای  ســال  در 
health« در معالجــه بيمــاری هــای مزمــن 
اســت.  شــده  معرفــی  ديابــت  ماننــد 
ــر  ــاف پذي ــر انعط ــالوه ب ــتم ع ــن سيس اي
ــی  ــز م ــه نی ــه صرف ــرون ب ــم مق ــودن ه ب
ــت  ــده اس ــاهده ش ــن مش ــد. همچنی باش
کــه خدمــات telehealth  مبتنــی بــر وب 
ــق  ــار ، تطاب ــت بيم ــش رضاي ــث افزاي باع
بيمــار بــا درمــان ديابــت و نتايــج بالينــی 

مــی شــود. 
همچنیــن در ايــن مطالعــه مشــخص شــد 
ــتار  ــط پرس ــورت توس ــترين مش ــه بيش ک
ديابــت انجــام شــده و بيشــترين مشــکلي 
کــه در مــورد آنهــا مشــورت انجــام شــده، 
بــوده  خــون  تنظيــم  و  انســولين  دوز 

ــت.)%42/7(. اس

مــدت  مطالعــه:  هــای  محدوديــت 
ــک  ــوان ي ــد بعن ــی توان ــه م ــاه مطالع کوت

شــود  تعبيــر  محدوديــت 
ــه  ــود ک ــن ب ــی اي ــت نهاي ــک محدوي ي
سيســتم telehealth متعلــق بــه موسســه 
ــوده و 24ســاعت شــبانه روز  تحقیقاتــی نب

ــوده اســت. ــا نب در دســترس آن ه
نتيجــه گيــری: افزايــش دفعــات مشــاوره 
بــا تيــم ديابــت، کنتــرل قندخــون بيمــاران 
مبتــال بــه ديابــت نــوع 1را بهبــود بخشــيده 

اســت .
کــه  دور  راه  از  پزشــکي  سيســتم  يــک 
توســط تيــم ديابــت ايجــاد شــده اســت، 
تشــخيص  در  مفيــد  سيســتم  يــک 
زودهنــگام مشــکالت بــوده و مداخلــه 
بنابرايــن  می کنــد،  تســهيل  را  ســريع 
باعــث افزايــش مراقبــت از خــود مــی 

ــود. ش
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خالصه مقاله - مقاله دوم

و دیابــت  بــه   پرداختــن 
کنتــرل پاییــن  خــون   فشــار 
ــت ــی مدیری ــده:مداخله عمل  ش

مت ســال

بــه  مبتــال  بیمــاران  هــدف:  و  ســابقه 
دیابــت و فشــار خــون پاییــن کنتــرل شــده 
ــوارض  ــرای ع ــتر ب ــر بیش ــرض خط در مع
جانبــی کلیــوی و قلبــی عروقــی هســتند و 
هــدف مطالعــه شناســایی زودهنــگام ایــن 
بیمــاران و پرداختــن بــه عوامــل خطــر 
قابــل تغییــر ، تأخیــر در بــروز عــوارض 
ــی  ــوی دیابت ــاری کلی ــد بیم ــوی مانن کلی

ــت. اس
و  ارزان  نســبتًا  )mHealth(فنــاوری 
مقیــاس پذیــر کــه می توانــد مراقبــت 
بیمــار محــور را تســهیل و مشــارکت در 
ــژه ــه وی ــا بخشــد )ب ــی را ارتق خود مدیریت

زهرا الفت
دانشجو ترم 8 فناوری اطالعات سالمت وارستگان

این مقاله در ژورنال کالب دانشگاه وارستگان ارائه شده 
است.
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ــادی- ــت اقتص ــا وضعی ــاران ب ــرای بیم ب
ــی  ــت روش ــن اس ــن( ممک ــی پایی اجتماع
مقــرون بــه صرفــه بــرای ارائــه آمــوزش و 

ــد. ــود باش ــت خ ــتیبانی از مدیری پش
هــدف: ایــن مطالعــه ی امــکان ســنجی بــا 
ــی  هــدف ایجــاد برنامــه مدیریــت جمعیت
ــت  ــه دیاب ــال ب ــاران مبت ــا شناســایی بیم ب
ــاال کــه در معــرض خطــر  و فشــار خــون ب
ــتند و  ــرار داش ــوی ق ــی کلی ــوارض جانب ع
ارزیابــی یــک مداخلــه چنــد منظــوره بــرای 
پرداختــن بــه خودمدیریتــی داروهــا بــود.
ــی را از  ــه : بیماران ــورد مطالع ــت م جمعی
 )FQHC( ــدرال ــتی و ف ــز بهداش ــک مرک ی
ــوع  ــوردار و متن ــم برخ ــه ک ــک منطق در ی

ــده. ــاالت متح ــرقی ای ــوب ش در جن
پرونــده  طریــق  از  بیمــاران  کار:  روش 
ــدند.  ــایی ش ــالمت شناس ــی س الکترونیک
 ، ســال   75 تــا   18 ســن   : ورود  معیــار 
ــون  ــار خ ــوع 2 ، فش ــت ن ــخیص دیاب تش
پاییــن کنتــرل شــده در طی 12 ماه گذشــته 
سیســتولیک  خــون  فشــار  )میانگیــن 
ــوه و  ــر جی ــی مت ــک ]SBP[ 140 میل کلینی
 90 ]DBP[ یــا فشــار خــون دیاســتولیک /
ــن  ــه تلف ــی ب ــوه(، دسترس ــر جی ــی مت میل
همــراه و امــکان دریافــت پیــام هــای 

ــل. ــی و ایمی متن
مداخلــه شــامل تمــاس تلفنــی ماهانــه بــه 
مــدت 6 مــاه و پیــام هــای متنــی اطــالع 
اصلــی  نتیجــه  بــود.  رســانی هفتگــی 
ــود. ــه ب ــه مداخل ــر در SBP در نتیج تغیی
یافتــه هــا: از 141 بیمــار ثبــت نــام شــده ، 

ــتر  ــا بیش ــاران 1 ی 84.0%  )141/118( از بیم
ــد و  ــام داده ان ــی را انج ــاس تلفن از 1 تم
انــدازه گیــری SBP پیگیــری بــرای تجزیــه 

ــتند . ــل داش و تحلی
ایــن بیمــاران بطــور متوســط 56/9 ســال 
 ،  73/118( زن  عمدتــًا   ، داشــتند  ســن 
ــزارش  ــود گ ــورت خ ــد( و در ص 61/9 درص
آن  از  غیــر  درصــد(   87/3  ،  118/103(
بــا  کننــدگان  شــرکت  نســبت  بودنــد. 
کنتــرل SBP پایــه پاییــن )50/811 درصــد 
، 42/4 درصــد( پــس از اتمــام مطالعــه 
ــی  ــور معن ــه ط ــد( ب )118/53 ، 44/9 درص
داری تغییــر نکردنــد )p=64( شaرکــت 
ــا بیشــتر تمــاس تلفنــی  کننــدگان کــه 4 ی
ــد(  ــد )98/811 ، 83/1 درص ــام دادن را انج
در مقایســه بــا افــرادی کــه کمتــر تمــاس 
ــش  ــاری کاه ــر آم ــد ، از نظ ــرار کردن برق

ــد. ــه نکردن ــی داری را تجرب معن
ــی از آن  ــا حاک ــه ه ــری:  یافت ــه گی نتیج
اســت کــه ترکیــب یــک سیســتم خــودکار 
بــرای  ســالمت  ضبــط  الکترونیکــی 
ــا  ــر ب ــرض خط ــاران در مع ــایی بیم شناس
یــک پروتــکل بهداشــتی مناســب مــی 
توانــد آمــوزش الزم را بــرای ایــن جمعیــت 
ــه  ــی کــه ایــن مداخل ــد. در حال فراهــم کن
بــرای تأثیــر تغییــر رفتــار و در نتیجــه 
ــود ،  ــی نب ــاال کاف ــون ب ــار خ ــرل فش کنت
امــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن جمعیــت 
بهداشــت  هــای  برنامــه  در   FQHC
جمعیــت کــم هزینــه بــا یــک تأثیــر بالقــوه 

امیدوارکننــده شــرکت خواهنــد کــرد.
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مصاحبه
آیا اپلیکیشن های کالری شمار مفید هستند؟!

مونا طالئی
دانشجو ترم پنج فناوری اطالعات سالمت وارستگان

- ســالم لطفــا خودتونــو بــرای مــا معرفــی 
کنیــد :

ســالم مــن پریســا زارعــی شــرق هســتم، 
رژیــم درمانگــر و عضــو هیئــت علمــی 
ــتگان  ــکی وارس ــوم پزش ــه عل ــروه تغذی گ

. شــم می با
کارهایــی کــه انجــام دادم در حیطــه تغذیه 
جامعــه بــوده و تقریبــا بــه مــدت ۲ ســال 
در بهبــود تغذیــه جامعــه در شهرســتان 
نیشــابور کار کــرده ام کــه خــب کار اصلــی 
و  بــوده  تغذیــه  ســازی  فرهنــگ  مــا 
ــاور  ــوان مش ــه عن ــم ب ــا آن ه ــان ب همزم
مشــاور  میکــرده ام؛  فعالیــت  تغذیــه 
تغذیــه در نیــروگاه نیشــابور و مشــاور 

ــوده ام. ــم ب ــان ه ــوالد خراس ــه ف تغذی
را در کلینیــک دیابــت  مــدت کوتاهــی 
مشــهد، در کلینیــک چمــران و بیمارســتان 
ــه کار  ــاور تغذی ــوان مش ــه عن ــرگان ب مه
ــتی  ــز بهداش ک ــی را در مرا ــرده ام و مدت ک
ــاور  ــوان مش ــه عن ــه ب ــتم ک ــت داش فعالی
کــز بهداشــتی آنجــا هــم در  ــه در مرا تغذی
ــه مشــاوره  حیطــه آمــوزش جامعــه و ارائ

تخصصــی فعالیــت می کــردم.

ــی  ــت علم ــن هیئ ــی م ــم کار اصل االن ه
آمــوزش  کار  کــه  اســت  دانشــگاه 
ــده دارم و  ــه عه ــه را ب ــجویان تغذی دانش
ــام  ــم انج ــی ه ــر آن کار کلینیک ــالوه ب ع
می دهــم و مطــب تغذیــه را هــم دارم.

- شــما بــه عنــوان رژیــم درمانگــر در کارتون 
کجــا از تکنولــوژی اســتفاده می کنیــد:

ــای  ــوژی ه ــی از تکنول ــا در زندگ ــه م هم
مختلــف؛ از تلفــن، موبایــل و کامپیوتــر 
ــتفاده  ــن اس ــوارد اینچنی ــت و م و اینترن

میکنیــم.
از  کلینیکی مــان  کار  بــرای  نیــز  مــن 
هــای  دهــی  نوبــت  بــرای  ســایت ها 
غیرحضــوری  مشــاوره های  و  آنالیــن 
اپلیکیشــن های  طریــق  از  هــم  آن  کــه 
ــتفاده  ــود اس ــام می ش ــی انج ــت ده نوب
طریــق  از  مــن  همچنیــن  و  می کنیــم 
درمانــی،  رژیــم  اپلیکیشــن های  برخــی 
ــم و  ــام می ده ــن انج ــی آنالی ــم درمان رژی
ــم  ــتاگرام ه ــق اینس ــر آن از طری ــالوه ب ع
مشــاور تغذیــه و هــم اطــالع رســانی 
رژیــم  و هــم  انجــام می دهــم  تغذیــه 

می کنــم. تجویــز  آنالیــن 
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ــاره اپلیکیشــن هــای مشــاور  نظرتــون درب
ــش  ــم داره افزای ــه روز ه ــه روز ب ــه ک تغذی

ــت : ــد چیس ــدا می کن پی
ــن  ــه م ــای تغذی ــن ه ــورد اپلیکیش درم
خیلــی نظــر مثبتــی دارم و اپلیکیشــن های 
ــترده اند. ــیار گس ــه بس ــه ی تغذی در حیط

اپ  بیشــتر  مــا  در کشــور  االن  اگرچــه 
هــای کالــری شــمار معــروف هســتند امــا 
ــدد هســتند؛  ــی متع ــه خیل ا پ هــای تغذی
بیمــاران  بــرای  کــه  اپ هایــی  یعنــی 

ــد و بخشــی از  ــف طراحــی شــده ان مختل
ــه  ــه تغذی ــوط ب ــا مرب ــاری آنه ــرل بیم کنت
ــورت  ــه ص ــه ب ــاور تغذی ــت و مش آنهاس
ــاط  ــاران در ارتب ــا بیم ــن ب ــن و آنالی آفالی

ــت. اس
ــای  ــم ه ــرای خان ــم ب ــی داری ــا اپ های م
بــاردار و شــیرده کــه ایــن اپ هــا مشــاور 
تغذیــه دارد. اپ هــای کالــری شــمار داریــم 

و حتــی برخــی از اپ هــای تغذیــه را داریم 
کــه فکت هــای تغذیــه را در اختیــار مــردم 
قــرار می دهنــد. اپ هایــی داریــم کــه 
ــداری  ــان نگه ــدت زم ــد م ــما می توانی ش
ــزر را در  ــال و فری ــی در یخچ ــواد غذای م
ــه  ــه تغذی ــد و در حیط ــتجو کنی ــا جس آنه
ــد  ــما می توانی ــه ش ــم ک ــی را داری اپ های
از آنهــا بــرای مشــاهده برچســب های 
ــد  ــتفاده کنی ــا اس ــه آنه ــی و مقایس غذای
در  را  خــوب  اطالعــات  میتواننــد  کــه 

ــد. ــرار دهن ــدگان ق ــه کنن ــار مراجع اختی
ــه  ــای ب ــروف اپ ه ــته از مع ــی از دس یک
ــی را انجــام  ــم درمان صــورت وب اپ، رژی
ــت  ــد درخواس ــما می توانی ــد و ش می دهن
رژیــم را در آنهــا ثبــت کنیــد و درخواســت 
کــه  اپ هایــی  یــا  و  دهیــد  مشــاوره 
نوبــت  و  اینترنتــی  نوبــت دهــی  بــرا 
دهی هــای تلفنــی اســتفاده می شــوند، 
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این  هــا مــواردی هســتند کــه امــروزه 
ــتند. ــج هس رای

هــای  اپلیکیشــن  دربــاره  نظرتــون   -
ــم داره  ــه روز ه ــه روز ب ــه ک ــاور تغذی مش

: چیســت  می کنــد  پیــدا  افزایــش 
ــن  ــه م ــای تغذی ــن ه ــورد اپلیکیش درم
خیلــی نظــر مثبتــی دارم و اپلیکیشــن های 
ــترده اند. ــیار گس ــه بس ــه ی تغذی در حیط

اپ  بیشــتر  مــا  در کشــور  االن  اگرچــه 
هــای کالــری شــمار معــروف هســتند امــا 
ــدد هســتند؛  ــی متع ــه خیل ا پ هــای تغذی
بیمــاران  بــرای  کــه  اپ هایــی  یعنــی 
ــد و بخشــی از  ــف طراحــی شــده ان مختل
ــه  ــه تغذی ــوط ب ــا مرب ــاری آنه ــرل بیم کنت
ــورت  ــه ص ــه ب ــاور تغذی ــت و مش آنهاس
ــاط  ــاران در ارتب ــا بیم ــن ب ــن و آنالی آفالی

ــت. اس
ــای  ــم ه ــرای خان ــم ب ــی داری ــا اپ های م
بــاردار و شــیرده کــه ایــن اپ هــا مشــاور 
شــمار  کالــری  دارد.اپ هــای  تغذیــه 
داریــم و حتــی برخــی از اپ هــای تغذیــه 
در  را  تغذیــه  کــه فکت هــای  داریــم  را 
ــی  ــد. اپ های ــرار می دهن ــردم ق ــار م اختی
ــد مــدت زمــان  ــم کــه شــما می توانی داری
نگهــداری مــواد غذایــی در یخچــال و 
فریــزر را در آنهــا جســتجو کنیــد و در 
ــه  ــم ک ــی را داری ــه اپ های ــه تغذی حیط
ــاهده  ــرای مش ــا ب ــد از آنه ــما می توانی ش
برچســب های غذایــی و مقایســه آنهــا 
ــات  ــد اطالع ــه میتوانن ــد ک ــتفاده کنی اس
خــوب را در اختیــار مراجعــه کننــدگان 

ــد. ــرار دهن ق
ــه  ــای ب ــروف اپ ه ــته از مع ــی از دس یک
ــی را انجــام  ــم درمان صــورت وب اپ، رژی
ــت  ــد درخواس ــما می توانی ــد و ش می دهن
رژیــم را در آنهــا ثبــت کنیــد و درخواســت 
کــه  اپ هایــی  یــا  و  دهیــد  مشــاوره 
نوبــت  و  اینترنتــی  نوبــت دهــی  بــرا 
دهی هــای تلفنــی اســتفاده می شــوند، 
این  هــا مــواردی هســتند کــه امــروزه 

ــتند. ــج هس رای

ــری  ــای کال ــن ه ــما اپلیکیش ــر ش ــه نظ - ب
ــتند  : ــد هس ــمار مفی ش

اپلیکیشــن هــای کالــری شــمار می تواننــد 
ــم  ــی ه ــر مثبت ــن نظ ــند و م ــد باش مفی
ــورد  ــد م ــی چن ــا دارم ول ــه انه ــبت ب نس
منفــی هــم دارنــد. آنهــا معمــوال یــک نوع 
وســواس ذهنــِی بیــش از حــد در مراجعــه 
معمــوال  و  می کننــد  ایجــاد  کننــدگان 
ــن اپ هــا  ــی از ای ــر خیل ــه دیگ کســانی ک
ــل  ــا مخت ــی آنه ــد زندگ ــتفاده می کنن اس
ــه  ــد جنب ــر می توان ــن نظ ــود و از ای می ش
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منفــی داشــته باشــد ولــی اپ هایــی کــه 
گــر بــه صــورت متعــادل از آنهــا  هســتند ا
اســتفاده شــود می تواننــد در رســیدن 
بــه اهــداف تغذیــه ای بــه تغذیــه دان هــا 

ــد و ایــن خــوب اســت. کمــک کنن
شــدن  الکترونیکــی  دربــاره  -نظرتــان 
نســخه هــا و پرونــده هــای پزشــکی 

: چیســت 
ــده  ــک شــدن نســخه هــا و پرون الکترونی
هــای پزشــکی بــرای مــا یــک نیــاز اســت 
ســمت  ایــن  بــه  تقریبــا  هــم  االن  و 
رفتیــم و پرونده هــای کاغــذی نداریــم 
فایل هــای  در  بیمــاران  اطالعــات  و 
ــا توجــه  ــره می شــود و ب الکترونیــک ذخی
ــا  ــرای م ــن ب ــت ای ــی اینترن ــه دسترس ب
ــه  ــا توج ــت و ب ــده اس ــر ش ــی بهت خیل

پزشــکی و  نظــام  قوانیــن جدیــد  بــه 
ــخه  ــده، نس ــاد ش ــه ایج ــی ک پلتفرم های
ــی  ــد خیل ــی توان ــم م ــن ه ــای آنالی ه
مفیــد باشــد زیــرا ایــن نســخه هــا ثبــت 
ــه  ــد ک ــک می کن ــن کم ــوند و ای ــی ش م
ــگیری  ــی پیش ــی خیل ــتباهات داروی از اش
اشــتباهات  از  بعضــی  چــون  و  شــود 
ــی  ــط بعض ــت خ ــر دس ــه خاط ــی ب داروی
اســت،  می شــده  ایجــاد  پزشــکان  از  
دیگــر در ایــن حالــت ایجــاد نمی شــود و 
درضمــن در مصــرف کاغــذ صــرف جویــی 
ــه  ــد ک ــی را داری ــما دیتای ــود و ش می ش
ــد و  ــه داری ــد آن را نگ ــا اب ــد ت می توانی
می توانیــد بــرای آن، پرونــده در ســیر 
ــده  ــن پرون ــد و ای ــکیل دهی ــاری تش بیم
بــرای پزشــکان دیگــر کــه نیازمنــد پرونــده 
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مراجعــه کننده شــما هســتند ارســال شــود 
و همچنیــن خــود مراجعــه کننــدگان هــم 
ــی از  ــد و برخ ــن کار را بکنن ــد ای می توانن
مراجعــه کننــدگان مــن، بــرای مــن فایــل 
ارســال  را  آزمایشاتشــان  الکترونیــک 
ــی کمــک بزرگیســت  ــن خیل ــد و ای می کنن
مراجعــه  نیســت  نیــازی  دیگــر  زیــرا 
حضــوری بــه مطــب داشــته باشــند و یــا 
ــا  ــرای آنه ــن ب ــرات را م ــی از تغیی بعض
انجــام  را  آزمایــش  آن  کــه  مینویســم 
ــه  ــاهده نتیج ــرای مش ــط ب ــد و فق بدهن
آزمایــش الزم نیــس دیگــر بــه مطــب 

ــد. ــذی را بیارون ــده کاغ ــد و پرون بیاین
همچنیــن در زمــان صرفــه جویــی می کند، 
ــای  ــل ه ــد و فای ــم می کن ــتباهات را ک اش
ــکی  ــای پزش ــرای پرونده ه ــدگاری را ب مان

ــرای مــا ایجــاد می کنــد. ب

ــن و از  ــکی آنالی ــا پزش ــیوع کرون ــا ش - ب
ــه نظرتــان  راه دور گســترش پیــدا کــرده ب

ــت؟  ــب آن چیس ــا و معای مزای
پزشــکی از راه دور در مــورد نســل جدیــد 
کــه از اول همــه ی کارشــان را بــا موبایــل 
انجــام می دادنــد راحت تــر اســت امــا 
ــرای  ــم یــک مقــدار ب در مــورد نســل قدی
ــا  ــرش آنه ــت و پذی ــخت تر اس ــراد س اف
ــه  ــون ب ــت چ ــاد نیس ــه زی ــن زمین در ای
هرحــال در نســل قدیم تــر عــادت داشــتند 
پزشــک را از نزدیــک ببیننــد، صحبــت 
ــور در  ــان حض ــنوند و هم ــک را بش پزش
ــی  ــوت قلب ــک ق ــار ی ــرای بیم ــب ب مط
اســت و بیمــار دوســت دارد مشــکلش 
ــن  ــد و ممک ــت کن را شــرح دهــد و صحب
اســت از خیلــی اپ هــا را نتوانــد اســتفاده 
کنــد زیــرا ســواد کافــی را نــدارد و نتوانــد 
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از بعضــی از گجت هــا اســتفاده کننــد؛ 
بعضــی از گجت هایــی کــه بــرای پزشــکی 
مقــدار  یــک  و  اســت  نیــاز  دور  راه  از 
ــن  ــت و ممک ــری اس ــران ت ــای گ گجت ه
ــه  ــا را تهی ــد آنه اســت بعضــی هــا نتوانن
ــی های  ــه گوش ــی ب ــا حت ــد و بعضی ه کنن
باشــند  نداشــته  دسترســی  هوشــمند 
امــا بــرای نســل جدیــد در ســال های 
ــتقبال  ــورد اس ــی م ــم خیل ــده مطمئن آین
ــادی از  ــش زی ــت و بخ ــد گرف ــرار خواه ق
ــد  ــیوه خواه ــن ش ــه همی ــا ب ــکی م پزش
بــود و افــراد بــر اســاس قابلیت هــا و 
ــرد  ــد ک ــتجو خواهن ــراد جس ــص اف تخص
و خیلــی راحــت بــا پزشــکی کــه در شــهر 
دیگریســت ارتبــاط برقــرار کننــد و نوبــت 
آنالیــن بگیرنــد و ایــن امکانــی اســت کــه 
خیلــی می توانــد کمــک کننــده باشــد؛ 
مثــال بــرای فــردی کــه در یــک شهرســتان 
کوچــک اســت و رفتــن بــه تهــران و 
ویزیــت شــدن توســط یــک دکتــر خیلــی 
ــن را  ــن ای ــکی آنالی ــد پزش ــخت باش س

می کنــد. تســهیل 

ــه  ــکی ب ــده پزش ــه پرون ــن اینک و در ضم
ــر همیشــه ثبــت اســت  صــورت راحــت ت
و اطالعــات باقــی می مانــد و می شــود 
در دوره هــای بعــدی از آن اســتفاده کــرد.
ــت  ــیر درس ــر در مس گ ــن ا ــکی آنالی پزش
خــودش پیــش بــرود بــه نظــر مــن آینــده 
خیلــی روشــنی را در پیــش رو خواهــد 

داشــت.
ــکی  ــن پزش ــا ای ــروع کرون ــا ش ــه ب و اینک
افزایــش  آنالیــن  کارهــای  و  آنالیــن 
ــک  ــن ی ــر م ــه نظ ــت، ب ــرده اس ــدا ک پی
یــک  ایــن  و  اســت  مناســب  شــروع 
ــن را  ــترهای آنالی ــه بس ــود ک ــی ب اتفاق
ــرفت ها  ــرد و پیش ــر ب ــه باالت ــد درج چن
ــاد  ــاق افت ــل اتف ــر از قب ــریع ت ــی س خیل
ــرای  ــی ب ــی الزم و کاف ــوز آمادگ ــی هن ول
ــدارد  ــن وجــود ن ــه ی بســترهای آنالی هم
زیرســاخت ها  بعضــی  تــا  دارد  نیــاز  و 
درســت شــود تــا اســتفاده مطلــوب تــری 

ــود. ــن ش ــکی آنالی از پزش
ــرعت  ــر س ــث پ ــا باع ــان کرون ــه نظرت - ب
تــر شــدن ورود تکنولــوژی کامپیوتــر در 

ــت؟ ــده اس ــکی ش پزش
بلــه صــد در صــد؛ کرونــا پیشــرفت بســیار 
ــاد  ــا ایج ــه تکنولوژی ه ــادی را در زمین زی
ــر از آن در  ــر آن و مهم ت ــالوه ب ــرد و ع ک
پذیــرش بســترهای آنالیــن توســط مــردم 
تقریبــا  حقیقــت،  در  و  داشــت  نقــش 
بســترهای  ایــن  در  را  جامعــه  عمــوم 
آنالیــن وارد کــرد و ایــن می توانــد خیلــی 

ــی باشــد. ــدم بزرگ ق
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- شــما چــه کاری بــرای هــم راســتا شــدن 
بــا ایــن جریــان کردیــد ؟

بــرای همراســتا شــدن بــا این جریــان من 
پیــج اینســتاگرامی خــودم را راه انداختــم؛ 
ــاوره  ــن هستم،مش ــه انالی ــا همیش تقریب
ــاوره  ــای مش ــم و در اپ ه ــن می ده انالی
آنالیــن هســتم و خــودم یــک اپ تغذیــه 
ــهد  ــکی مش ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ای ب
ــی در بیمــاران دیابتــی  ــم درمان ــرای رژی ب
دارم کــه خــب ایــن اپ البتــه بیشــتر  در 
ــوان یــک طــرح  ــه عن خــود دانشــگاه و ب
ــازار  ــوز در ب پژوهشــی ایجــاد شــده و هن
ارائــه نشــده امــا در ایــن زمینــه تقریبــا ۲ 

ســال پیــش کار کردیــم.
اپ هایــی  وب  خــودم  کاری  بســتر  در 
ــی  ــی اینترنت ــت ده ــه در نوب ــتند ک هس
خیلــی بــه مــن کمــک کردنــد و بســترهای 
ــد  ــی مفی ــه خیل ــن زمین ــی در ای اینترنت
کــه  ایــن  از  بعــد  را  مطبــم  و  بودنــد 
افتتــاح کــردم بــه کمــک ایــن وب اپ هــا 

،مراجعیــن زیــادی را داشــتم.
در مــورد صفحه اینســتاگرام هــم خدمتتون 
گفتــم بــه هرحــال یــک نــوع معرفی اســت 
و رژیــم درمانــی آنالیــن را هــم آنجــا انجام 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــتمی ک ــم و از سیس می ده
دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت اســتفاده 

می کنــم.
بــه  مربــوط  کــه  کارهایــی  بســتر  در 
هــای  ســایت  مــا  اســت  دانشــگاه 
را در دانشــگاه داریــم بــرای  مختلفــی 
و  آموزشــی  کارگاهــای  رســانی  اطــالع 
ــا  ــی م ــه معرف ــته ب ــی توانس ــن خیل ای
بــه صنــف تغذیــه و دانشــگاه تغذیــه 
ــد  ــر باش ــور موث ــف کش ــاط مختل ــه نق ب
ــرای  ــم ب ــه ای ه ــاهلل وب اپ تغذی و انش
ــه زودی راه  ــگاه ب ــه دانش ــک تغذی کلینی
ــه  انــدازی خواهــد شــد کــه در ایــن زمین
هــم می توانــد بــرای معرفــی اعضــای 
هیئــت علمــی دانشــگاه بــه جامعــه موثــر 

ــد. باش
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ــت  ــه اس ــی ممکن ــه اتفاق ــد چ ــق نده ــودش را تطاب ــکی خ ــر پزش گ ــان ا ــه نظرت - ب
ــد؟ ــش بیفت برای

گــر پزشــکی خــودش را تطبیــق ندهــد مثــل تمــام چیزهــای دیگــری کــه در صــورت  ا
تطابــق نیافتــن از بیــن رفتنــد، پزشــکی هــم بــه همیــن ســمت خواهــد رفــت و نیــاز 
امــروز جامعــه ایــن اســت کــه در بســترهای آنالیــن بــه نحــوی همــه ی نیازهــا قابــل 
ــه پزشــکی انالیــن هــم داشــته  ــد ب ــن اعتمــاد را بتوانن دسترســی باشــد و مــردم ای

باشــند.
ــد  ــل بکن ــه تحمی ــه جامع ــادی را ب ــای زی ــه هزینه ه ــود ک ــث میش ــودن آن باع نب
وممکــن اســت باعــث شــود عــده ای در ایــن مســیر سواســتفاده هایی انجــام 
دهنــد یعنــی افــرادی کــه توانایــی حضــور در بســترهای آنالیــن را دارنــد نســبت بــه 
افــرادی کــه ایــن توانایــی را ندارنــد اگرچــه ممکــن اســت علــم پاییــن تــری داشــته 

ــردم شــوند. ــه جــا باعــث ایجــاد گمراهــی در م ــات ناب ــا تبلیغ ــا ب باشــند ام
بنابرایــن ایــن بســتر بایــد بــرای همــه پزشــکان فراهــم شــود و بایــد همــه ی جامعــه 
ــا، کار  ــا، فیزیوتراپ ه ــازان، تغذیه دان ه ــه داروس ــکان بلک ــا پزش ــه تنه ــکان و ن پزش
ــه وارد  ــن حیط ــتاران در ای ــی پرس ــکی و حت ــاخه های پزش ــه ش ــا و هم ــان ه درم
ــود و  ــد ب ــت خواه ــتر اینترن ــی در بس ــده دنیای ــای آین ــال دنی ــه هرح ــرا ب ــوند زی ش

ــود. ــی خواهــد ب ــی متفاوت ــای خیل دنی
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خـبـر
یگانه محمدحسین زاده وطن چی

دانشجو ترم پنج فناوری اطالعات سالمت وارستگان

بعدی  سه  پرینترهای 
ــد  ــدا رش ــدی در ابت ــه بع ــای س پرینتره
ــی  ــواد غذای ــرا م ــتند؛ زی ــی نداش چندان
و  می شــد  چــاپ  قنــدی  خمیــر  بــا 
قنــد  افزایــش  باعــث  آن هــا  مصــرف 
خــون میشــد. امــروزه بــه کمــک فنــاوری 
و  شــده اند  کامل تــر  چاپگرهــا   ،FDM
ــی را  ــی واقع ــای غذای ــد وعده ه می توانن
ــا از راه  ــی از آنه ــال نوع ــد. مث ــاده کنن آم
ــت  ــراه دریاف ــن هم ــتور را از تلف دور دس
ــن  ــی ای ــای اصل ــی از مزای ــد. یک ــی کن م
پرینترهــای ســه بعــدی طراحــی دلخــواه 
مــواد غذایــی  اســت. غــذا را می تــوان در 
ــاوت و  ــم متف ــت، طع ــگ، باف ــکل، رن ش

ــرد. ــد ک ــی تولی ــال سفارش کام
ــاط قــوت چــاپ ســه بعــدی مــواد  نق

غذایــی
ــر  ــی: ه ــای غذای ــازی وعده ه شخصی س
ــوص  ــی مخص ــم  غذای ــد رژی ــرد می توان ف
ــته  ــا داش ــن چاپگره ــا ای ــود را ب ــه خ ب
باشــد. چــاپ ســه بعــدی همچنیــن بــرای 
مــواد  مصرف کننــدگان  و  گیاه خــواران 
هــم  لبنیــات  و  گلوتــن  فاقــد  غذایــی 

ــه  ــا گزین ــن چاپگره ــت. ای ــب اس مناس
مناســبی بــرای افــراد مســنی کــه مشــکل 

ــد. ــی باش ــد، م ــدن دارن جوی
پرینترهــا  ایــن  دیگــر  کاربردهــای  از 
ــک  ــه ی ــا ب ــال داده ه ــه انتق ــوان ب می ت
کالــری  کــه  انــدام  تناســب  ردیــاب 
ــرد  ــاره ک ــد اش ــان می ده ــی را نش مصرف
ــی  ــال سفارش ــی کام ــده غذای ــک وع ــا ی ت

برایمــان آمــاده کنــد. 
مــواد  در  دارو  ترکیــب  بــا  می تــوان 
ــکان  ــم ام ــا را ه ــرف داروه ــی، مص غذای

پذیرتــر کــرد.
چــون حشــرات متــان کمتــری تولیــد 
پایین تــری  آب  مصــرف  و  می کننــد 
ــط  ــا محی ــری ب ــازگاری بیش ت ــد، س دارن
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زیســت خــود دارنــد. حشــرات را بــه آرد پروتئینــی تبدیــل می کننــد تــا ارزش غذایــی 
ــن  ــرات را جایگزی ــوان حش ــی ت ــاوری، م ــن فن ــک ای ــه کم ــود. ب ــظ ش ــال حف آن کام

ــرد. ــت ک گوش
چــاپ بیولوژیکــی گوشــت: بــا نمونه بــرداری کوچــک از حیوانــات و اســتخراج 
ــه  ــل ب ــب حاص ــلول ، ترکی ــر س ــت تکثی ــد جه ــرم رش ــزودن س ــلول های آن و اف س
عنــوان مــاده ی اولیــه بــرای تولیــد گوشــت مصنوعــی اســتفاده می شــود. ســپس بــا 
ــل  ــتی کام ــول، گوش ــه محص ــر ب ــای دیگ ــن و طعم دهنده ه ــن، آه ــزودن ویتامی اف

ــد. ــت می آی ــه دس ــذا ب ــای غ ــتفاده در چاپگره ــرای اس ب
ONLINE منبع: همشهری 

:Kurbo Health استارتاپ
Kurbo Health پلتفــرم کوچینــگ شــخصی بــرای کاهــش وزن و کنتــرل آن در 
ــه  ــی ک ــا و وضعیت ــاس نیازه ــی براس ــک مرب ــدا ی ــت. در Kurbo ابت ــودکان اس ک
ــد آن را  ــودک بتوان ــه ک ــذاری ک ــپس هدف گ ــود، س ــی ش ــاب م ــودک دارد انتخ ک
ــل  ــن موبای ــتفاده از اپلیکیش ــا اس ــس از آن ب ــرد. پ ــی گی ــورت م ــد، ص ــام ده انج
کــه بــا تکنیــک چــراغ راهنمایــی طراحــی شــده اســت، وضعیــت تغذیــه و فعالیــت 
جســمانی کــودک ثبــت می شــود. در انتهــای هفتــه مربــی پیشــرفت و وضعیــت آن 

ــد. ــی ده ــه م ــود را ارائ ــنهادات خ ــادات و پیش ــی و انتق ــودک را بررس ــه ک هفت
برنامــه کوچینــگ Kurbo Health موفــق بــه دریافــت گواهــی از برنامــه کنتــرل وزن 
ــر روی  ــده ب ــام ش ــات انج ــق مطالع ــت. طب ــده اس ــتنفورد ش ــگاه اس ــودکان دانش ک
ایــن مــدل، در مــدت ســه مــاه 90 درصــد کــودکان موفــق بــه حفــظ یــا کاهــش وزن 

خــود شــدند.
وبسایت:

https://kurbo.com 
منبع:

https://virgool.io/MedLeanMag
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معرفینرمافزار
قدم به قدم کالری به کالری!

فرزانه اکبری کامرانی
دانشجو ترم پنج فناوری اطالعات سالمت وارستگان

روش کرفــس بــرای رژیــم و الغری بــر مبنای 
کالــری  شــماری اســت. در ایــن روش میزان 
ــخص  ــرد مش ــر ف ــرای ه ــاز ب ــری مج کال
ــا  ــزان غذاه ــردن می ــا وارد ک ــود و ب می ش
ــد  ــان، می توانی ــه خودت و ورزش هــای روزان
ــه  ــد و ب ــری بمانی ــاز کال ــدوه ی مج در مح
ایــن روش  در  برســید.  وزن مطلوب تــان 
هیــچ غذایــی حــذف نمی شــود بلکــه تنهــا 

ــود. ــرل می ش ــا کنت ــدار آن ه مق
کرفــس عــالوه بــر کالــری  شــماری خدمــات 
بــا  آنالیــن  رژیــم  ماننــد  نیــز  دیگــری 
امــکان هدف گــذاری بــرای تغییــر وزن، 
میــزان پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن بــر 
مبنــای مشــخصات منحصر به فــرد شــما، 
حرکت هــای ورزشــی بــرای مدیریــت برنامــه 
ــر  ــن ه ــزان پروتئی ــان، می ــی روزانه ت ورزش
غــذا، محاســبه ی آســان کالــری ورزش هــای 
ــن هــر  ــزان پروتئی ــن می ــف و همچنی مختل

ــد. ــه می ده ــذا را ارائ غ
ایــن برنامــه همچنیــن ایــن امــکان را 
میدهــد کــه غــذا را از طریــق اســکن بارکــد 
و میــزان مصــرف آب روزانــه را ثبــت کنیــد.
ــی و  ــذای رژیم ــتور غ ــر ۱۵۰ دس ــغ ب و بال

ســالم در کرفــس وجــود دارد کــه قــدم اول 
ــت. ــی اس ــپزی رژیم در راه آش
Pedometerکالری و گام شمار

را  برداریــد  کــه  قدمــی  هــر  شــمار  گام 
ــد  ــی می کن ــتفاده از GPS ردیاب ــدون اس ب
و از شــارژ باتــری گوشــی شــما کاســته 
نمی شــود. میــزان کالــری ســوزی، مســافت 
ــن گام  ــط ای ــز توس ــان و ... نی ــت، زم حرک
ــع   ــات جم ــود. اطالع ــری می ش ــمار ردگی ش
آوری شــده توســط ایــن گام شــمار در یــک 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــز قاب نموداِرآنالی
 ذخیــره ی انــرژی ایــن گام شــمار از سنســور 
ــا  ــدم ه ــمارش ق ــرای ش ــه ای ب درون برنام
از شــارژ  نتیجــه  در  و  اســتفاده می کنــد 
باتــری بــه میــزان بســیار کمــی بــرای 

عملکــرد خــود بهــره می گیــرد.
زمانــی  هــر  ادامــه  و  توقــف  شــروع،   
را متوقــف  می توانیــد شــمارش قدم هــا 

ــود. ــره ش ــرژی ذخی ــا ان ــد ت کنی
ــان  ــدم هــای خــود را بشــمارید و همزم  ق
ــر  ــت، ظاه ــی حرک ــد. ردیاب ــم کنی وزن ک
برنامــه  یــک  بــا  را  متناســب تر  و  بهتــر 

ــد. ــه کنی تجرب
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معرفیکتاب
کتابی در دنیای ریز مواد غذایی

نویسنده: المیرا ادیم

ــت  ــی کیفی ــای ارزیاب ــی، فن آوری ه ــواد غذای ــت م ــی کیفی ــای ارزیاب ــاب فن آوری ه کت
ــز شــیمیایی و  ــی حســی و آنالی ــه شــامل تکنیک هــای ارزیاب ــد ک ــذا را خالصــه می کن غ
فیزیکــی اســت. بــه طــور خــاص ایــن کتــاب بســیاری از تکنیک هــای مدلســازی میکــرو 
و نانــو ، ماننــد میکروســکوپ نیــروی اتمــی ,، میکروســکوپ الکترونــی روبشــی و دیگــر 
ــه  ــد . همــه موضوعــات اصــول اولی ــو مــواد را معرفــی می کن ــر نان ــی ب روش هــای مبتن
ــه در  ــرفت برنام ــد و پیش ــوژی جدی ــعه تکنول ــا ، توس ــا ، محدودیت ه ــا ، مزای ، رویه ه
ــرای  ــع ارزشــمند ب ــاب یــک منب ــن کت ــد . ای ــف غذاهــا را پوشــش می دهن ــواع مختل ان
دانشــمندان در زمینــه علــوم غــذا ، مهندســی ، و متخصصــان در صنعــت مــواد غذایــی 
و همچنیــن دانشــجویان کارشناســی و کارشناسی ارشــد در حــال مطالعــه فــن آوری 

ارزیابــی کیفیــت مــواد غذایــی اســت .

Evaluation 
Technologies for 
Food Quality
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