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بسم اهلل الرحمن الرحیم

قریب به ۷۰ ســال از خدا عمر گــرفته…

اهل مشــهد است.

در دلــش آرزوی زیارت بی بی دوعــامل فاطمـه املعصــومه سالم الله علیها غــوغا کرده.

بادلی شکسته ، رفت حــرم سلـطان خــوبی ها حضـرت علی ابن مـوسی الرضــا علیــه السـالم.

آقا جــان!

دمل برای زیــارت خواهر بزرگــوارتان لک زده است…

پولی ندارم.

دیگر توانی در جانم بــرای سفر نیســت.

تو رو بحق خــود خواهرت ، متــام این موانــع را بر طرف کن،

بذار این آخر عمری ؛ کریمه ی آل الله رو هم زیارت کنم.

از رضیح مبارک جدا شد و به سمت کفشداری رفت. شامره 

کفش خود را بیرون آورد و تحــویل خادم داد.

خانم ببخشید! این شامره برای این کفشــداری نیست.

مگه میشه! من خودم کفشم را به کفشــداری دادم 

و داخل حرم شدم.

نه خانم این شامره برای اینجا نیست.

ناگاه چشم خادم به پشت شامره ی کفش  

می افتد.

آرم حــرم رضوی…

حاج خانم ، دیدی گفتم شــامره اشتباه است.

این برای حرم امــام رضـاست…

خوب منم در حــرم امام رضا هستــم دیگه…

نه خانم، اینجا حرم کــریمه اهل بیت، 

فاطمه املعصــومه است.

بیهوش شد و بردنش داخل اتاقی…

بعد که حالش بهرت شد،

ماجرا را تعریف کرد و معجزه دیگری برای این 

خــواهر و برادر آســامنی سالم الله علیهام ثبــت 

گـــردید.

ثبت شده در دفرت معجزات امام رضا )ع(

1 خـــدانـــــــــــــامبه
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الک پشت پشتش  سنگین  بود و جاده های  دنیا طوالنی. می دانست که  همیشه  جز اندکی  از بسیار را نخواهد رفت. 

آهسته آهسته  می خزید؛ دشوار و کُند و دورها همیشه  دور بود. الک پشت  تقدیرش  را دوست  منی داشت  و آن  را چون  اجباری  بر دوش  

می کشید.

پرنده ای  در آسامن  پر زد؛ سبک؛ و الک پشت  رو به  خدا کرد و گفت: این  عدل  نیست! این  عادالنه نیست! کاش  پشتم  را این  همه  سنگین  

منی کردی... من  هیچ گاه  منی رسم، هیچ گاه! و در الک سنگی  خود خزید، به  نیت  ناامیدی.

خدا الک پشت  را از روی  زمین  بلند کرد. زمین  را نشانش  داد. کُره ای  کوچک بود و گفت: نگاه کن، ابتدا و انتها ندارد. هیچ کس  منی رسد؛ 

چون  رسیدنی  در کار نیست؛ فقط  رفنت  است. حتی  اگر اندکی... و هر بار که  می روی، رسیده ای... و باور کن  آنچه  بر دوش  توست، تنها 

الکی  سنگی  نیست؛ تو پاره ای  از هستی  را بر دوش  می کشی؛ پاره ای  از مرا!

خدا الک پشت  را بر زمین  گذاشت... دیگر نه  بارش  چندان  سنگین  بود و نه  راه ها چندان  دور.

 الک پشت  به  راه  افتاد و گفت: »رفنت«، حتی  اگر اندکی... 

و پاره ای  از خدا را با عشق بر دوش  کشید...

هــــــ
رسدبیرنام

به نام او که نام هستی از اوست...
سالمی دوباره...

به دومین شامره از نرشیه وارستگان که حاال برای خودش اسم  دار شده و حسابی اسمش را به رخ شامره قبلی می کشد، خوش آمدید!

برای کمی )فقط کمی!( دیرشدن نرشیه مثالً تابستان، رسامً عذرخواهی می کنم!منی دانم چرا هیچ وقت جمالت »ببخشید دیر شد« و »برای تأخیر پوزش می طلبیم« از زبان منی افتد! ولی برای خالی نبودن عریضه، بنده 

کرده اند تا »قله موفقیت پیامیی« را آغاز کنند...راستی، یک خوش آمدگویی ویژه و باز هم کمی با تأخیر خدمت ورودی های جدید سال 93 که کوله پشتی های کوه نوردیشان را آماده 

پاییز رنگارنگ برای چندینمین بار به استقبال ما آمد و ما هم برای این که کم نیاوریم سعی کردیم پرانتز را باز کنیم و حرف های رنگارنگی 

که در منت یکنواخت درس و کالس و تخته منی گنجد، در قالب چند برگ کاغذ و چندین دل نوشته عرضه کنیم )توجه داشته باشید که اینجا 

»دل« به عنوان واحد شامرشی است برای نوشته های نرشیه! چون پشت هر نوشته نرشیه دانشجویی دلی نهفته و به تعداد نوشته ها دل 
داریم(!!!

در نرشیه شامره 2 هم مانند رسی اول، انصافاً گروه دوستان زحمت خیلی زیادی برای ارتقاء نرشیه و بهبود مطالب و طراحی ها و 

صفحه آرایی کشیدند... ضمن تشکر از همه اعضای دخیل در به بار نشسنت این شامره، باز هم دوستانه از دوستان جدید و قدیم، دعوت 

می کنیم که در صورت متایل به جمع ما بپیوندند؛ حال چه به عنوان عضو اصلی هیأت تحریریه و چه به عنوان نویسنده یا هرنمند مهامن در 

بخش فعالً سوت و کور حرف دل شام –که به دلیل عدم دریافت پیامی از دوستان تا اآلن، ژن نهفته این بخش هنوز بیان نشده- در نرشیه 
نامی به یادگار بگذارند.

نظرات قشنگتون رو برای ما ارسال کنید. قول می دیم استفاده کنیم!راستی! ایمیل جدیدمون: parantezbaz.mag@gmail.comچرا که پاییز برگ هایش را از غصه فدا می کند تا بهار زیبا فرا برسد...زندگی تان پرمثر و تابستانی و غم هایتان زیبا و پاییزی...عرض شود رسدبیر اگر پرحرف نبود که رسدبیر منی شد!!اصن کی گفته سردبیر باید اینقد پرحرف باشه؟؟؟ بسه دیگه!!و البته ناگفته مناند که برای بخش صفحه آرایی نرشیه از دوستان گلی که به نرم افزارهای گرافیکی تسلط دارند، دعوت ویژه ای می شود!

2

سالم دوستان. شاید به نظرتون مفهوم گروه و تیم تفاوت چندانی با هم 
نداشته باشه؛ ولی من مدتیه که به تفاوت این دو مفهوم و اهمیت اون پی 
بردم. ما همه در آینده علمی خودمون نیاز داریم که با گروه ها و تیم های 
مختلفی تعامل داشته باشیم. شناخت تفاوت این دو خالی از لطف نیست!!!

گروه به تعدادی از افراد اطالق می شود که دارای هدف مشترکی بوده و همین 
وجه اشتراک در هدف، آن ها را به هم 

پیوند می دهد. در یک گروه کاری، 
هریک از اعضا با حداقل وابستگی 
و ارتباط با سایر اعضای گروه 
هدف  به  دستیابی  در جهت 
اشتراک  لذا  می کند؛  تالش 
عنوان  به  صرفاً  اهداف  در 
گروه  تمایز اعضای  وجه 
می باشد. بیرونی  افراد  از 
کاری  تیم  تعریف  در 
تیم  یک  گفت  می توان 
یا  دو  از  متشکل  کاری 
تعداد بیشتری از افراد است 
که دارای اهداف عملکردی 
و  می باشند  مشترک 
مسئولیت جمعی و همکاری 
بین اعضا برای نیل به آن 
می باشد.  ضروری  اهداف، 
عبارت  کاری  تیم  یک 
از  فعال  گروهی  از  است 

افراد متعهد به دستیابی به 
اهداف مشترک، که به نحوی 

مطلوب با هم کار می کنند و از 
آن لذت می برند و به نتایجی با کیفیت باال می رسند. به طور 
مثال، تعدادی از همکاران در یک آزمایشگاه خصوصی؛ اگر هر 

یک صرفاً در فکر انجام وظایف خود باشند و مسئولیت جمعی را 
در قبال هدف شعبه خود نپذیرند، یک گروه را تشکیل می دهند. حتی اگر 
تعامالتی را نیز با یکدیگر داشته باشند، اگر در هر قسمت از آزمایشگاه مشکلی 

کارمندان با این استدالل که من کار خود را به نحو احسن انجام داده ام، ایجاد 
شده و در نهایت اهداف از پیش تعیین شده محقق نشوند، هرکدام از می تواند 
از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. در حالی که با این نگرش که پرسنل یک 
آزمایشگاه یک تیم کاری را تشکیل داده و در قبال تحقق اهداف مسئولیت 
مشترک دارند، چنانچه آزمایشگاه با مشکلی مواجه شود، همه همکاران در زمینه 
حل و فصل آن خود را مسئول دانسته و به اصطالح 
خود  کاری  حوزه  به  نسبت  گفت  می توان 
دلسوز هستند. در چنین شرایطی است 
که تعامالت و اشتراک مساعی بین 
افراد افزایش می یابد و زمینه های 
رضایتمندی بیشتر افراد، بهبود 
عملکرد آن ها و در نهایت تحقق 
اهداف آزمایشگاه بیش از پیش 
فراهم می شود. بنابراین تفاوت 
با تیم کاری  عمده گروه کاری 
این است که اعضای یک  در 
گروه کاری در راستای تحقق 
اهداف، با یکدیگر ارتباطات 
و  ننموده  برقرار  چندانی 
به  را  آن ها  که  چیزی  تنها 
می کند،  جمع  یکدیگر  دور 
هدف مشترک است؛ اما یک 
از  متشکل  واقعی  کاری  تیم 
مهارت ها،  با  که  است  افرادی 
دانش و تجربیات گوناگون دارای 
زمینه  در  دسته جمعی  تعهد 
رسیدن به اهداف تیم هستند. 
اعتماد،  درجه  اساس  این  بر 

تعهد، انسجام و هماهنگی اعضای اطمینان، 
یک تیم بیشتر از گروه است. در یک تیم امکان بسیار زیادی 
وجود دارد که تجربه، تحصیالت، مهارت، دانش و هوش اعضا 
با هم برابر نباشد، اما در برخورداری از عاملی بسیار مهم با یکدیگر 
مشترک و برابر هستند و آن تعهد تمامی اعضا به سازمان و اهداف آن است.

تیمگروه

مسئولیت های فردی و متقابل گروهیمسئولیت های فردی

هدف از گرد هم آیی اشرتاک اطالعات است.
هدف از گرد هم آیی تصمیم گیری و برنامه ریزی برای حل مشکالت 

است.

مترکز بر روی اهداف تیم است.مترکز بر روی اهداف فردی است .

وظایف، نقش ها و کارها برای اعضا به صورت فردی تعریف می شوند.
وظایف، نقش ها و کارها برای اعضا به گونه ای تعریف می شوند که 

نیازهای تیم را برطرف سازد و معموالً چرخشی است.

اهداف توسط اعضا شکل می گیرد.اهداف توسط رسپرست شکل می گیرد.

3امید پوراسامعیل- علوم آزمایشگاهی ورودی 901



کار

1- تعریف و هدف:

كارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی به دوره ای 

اطالق می گردد كه تحصیالت باالتر از كارشناسی 

را در بر گرفته و اولین مقطع تحصیلی بعد از 

كارشناسی می باشد.

هدف از این دوره تربیت افراد الیق، متعهد 

و متخصصی است كه بتوانند در اثر آشنایی با 

روشهای پیرشفته تحقیق و تتبع این علم رشایط 

نیل به خودكفایی در این رشته را فراهم آورند.

2- طول دوره و شكل نظام:

طول دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته بیوشیمی 

بالینی 2 سال است و نظام آموزشی آن مطابق 

آیین نامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی

می باشد.

نظام آموزشی این دوره مبتنی بر نظام واحدی 

است یعنی قبولی یا ردی دانشجو محدود به 

هامن درس میشود و تعداد كل واحدهای درسی 

با احتساب پایان نامه 32 واحد شامل موارد زیر 

است:

دروس اصلی 16 واحد

دروس اختیاری 8 واحد

پایان نامه 8 واحد

3- رشایط ورود:

داوطلبین عالوه بر دارا بودن رشایط عمومی 

گزینش مصوب شورای عالی برنامه ریزی، بایستی 

دارای دانش نامه كارشناسی در یكی از رشته های 

بیوشیمی، شیمی، زیست شناسی، تغذیه ، علوم 

دارویی و علوم آزمایشگاهی باشند.

4- رضورت و اهمیت:

اهمیت این دوره در این است كه آزمایشگاه 

بیوشیمی در حد رضورت تكمیل و در نتیجه افراد 

الیق و كاردان جواب گوی نیازهای جامعه در 

آزمایشگاه های بیوشیمی می شوند و همین امر 

موجب ارتقاء كیفیت علمی در تحقیقات بیوشیمی 

می گردد.

 5- نقش و توانایی:

دانشجویانی كه این دوره را طی می كنند می توانند 

درصورت داشنت رشایط الزم، در مؤسسات آموزش

عالی و وزارت بهداشت و درمان به امر تدریس 

نظری در مقاطع كاردانی و كارشناسی و تدریس 

عملی در آزمایشگاه های آموزشی و بالینی و 

تحقیق بپردازند.

بیوشیمی بالینی جزء بهرتین رشته های پیراپزشکی 

است که از لحاظ بازار کاری کاربردهای متعددی 

دارد؛ ولی کاربرد اصلی در آزمایشگاه های تشخیص 

طبی می باشد و به طور جانبی در بعضی از 

کلینیک های تخصصی نیز می توان کار کرد. برای 

کسانی که متایل به داشنت آزمایشگاهی مستقل 

برای خود هستند، با توجه به تجهیزات نه چندان 

پیرشفته ای که مورد نیاز است، ایده آل می باشد .

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در این رشته 

کارشناسی بیوشیمی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی 

پزشکی، شیمی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، 

داروسازی، زیست شناسی )کلیه گرایش ها(، علوم 

دارویی، علوم و صنایع غذایی، علوم آزمایشگاهی 

دامپزشکی

رشته بیوشیمی بالینی برای کارشناسان علوم 

آزمایشگاهی، دامپزشکی و رشته های شیمی بسیار 

فرصت مناسبی است برای ورود به رشته های 

پزشکی. هامن طور که می دانید دروس امتحانی 

و رضایب مربوطه نیز شامل بیوشیمی عمومی 

)ساختامن و متابولیسم( )6(، شیمی آلی و عمومی 

)2(، زیست شناسی)2(، زبان عمومی )2( می باشد.

سیشنا
شدار

بیــــو

ی
ــ

مـ
شی

هانیه ریاحی- علوم آزمایشگاهی

ورودی 911

لبخند باران4
دخرت کوچکی هر روز پیاده به مدرسه می رفت و برمی گشت. با این که آن روز صبح هوا زیاد خوب نبود و آسامن ابری بود، دخرتبچه طبق 

معمول همیشه، پیاده به سوی مدرسه راه افتاد. بعدازظهر که شد، هوا رو به وخامت گذاشت. طوفان و رعد و برق شدیدی گرفت.

مادر کودک که نگران شده بود مبادا دخرتش در راه بازگشت از طوفان برتسد یا رعد و برق بالیی بر رس او بیاورد، تصمیم گرفت که با اتومبیل به 

دنبال دخرتش برود. با شنیدن صدای رعد و دیدن برقی که آسامن را مانند خنجری درید، با عجله سوار ماشینش شد و به طرف مدرسه دخرتش 

حرکت کرد. اواسط راه ناگهان چشمش به دخرتش افتاد که مثل همیشه پیاده به طرف منزل در حرکت بود؛ ولی با هر برقی که در آسامن زده 

می شد، او می ایستاد؛ به آسامن نگاه می کرد و لبخند می زد و این کار با هر دفعه رعد و برق تکرار می شد.

زمانی که مادر اتومبیل خود را کنار دخرتک رساند، شیشه پنجره را پایین کشید و از او پرسید: چکار می کنی؟ چرا همین طور بین  راه

می ایستی؟

دخرتک پاسخ داد: من سعی می کنم صورتم قشنگ به نظر بیاید؛ چون خداوند دارد مرتب از من عکس می گیرد!

یادمان باشد هنگام رویارویی با طوفان های زندگی، خدا کنارمان است؛ پس لبخند را فراموش نکنیم!

یه فنجون داستان...
قهوه زندگی

چند دوست دوران دانشجویی که پس از فارغ التحصیلی هریک شغل های مختلفی 

داشتند و در کار و زندگی خود نیز موفق بودند، پس از مدت ها

 با هم به دانشگاه سابق شان رفتند تا با استادشان دیداری 

تازه کنند. آن ها مشغول صحبت شده بودند و طبق معمول بیشرت 

حرف هایشان هم شکایت از زندگی بود. استادشان در حین صحبت 

آن ها قهوه آماده می کرد. او قهوه جوش را روی میز گذاشت و از 

دانشجوها خواست که برای خود قهوه بریزند.

روی میز لیوان های متفاوتی قرار داشت: شیشه ای، پالستیکی، چینی، 

بلور و لیوان های دیگر. وقتی همه دانشجوها قهوه هایشان را ریخته بودند 

و هر یک لیوانی در دست داشتند، استاد مثل همیشه آرام و با مهربانی گفت: 

بچه ها، ببینید؛ همه شام لیوان های ظریف و زیبا را انتخاب کردید و اآلن فقط               

لیوان های زمخت و ارزان قیمت روی میز مانده اند. دانشجوها که از حرف های استاد شگفت زده شده بودند، ساکت بودند و استاد 

حرف هایش را به این ترتیب ادامه داد: »در حقیقت، چیزی که شام واقعا می خواستید قهوه بود و نه لیوان. اما لیوان های زیبا را 

انتخاب کردید و در عین حال نگاه تان به لیوان های دیگران هم بود. زندگی هم مانند قهوه است و شغل، حقوق و جایگاه اجتامعی ظرف آن 

است. این ظرف ها زندگی را تزئین می کنند، اما کیفیت آن را تغییر نخواهند داد.

البته لیوان های متفاوت در عالقه شام به نوشیدن قهوه تأثیر خواهند گذاشت؛ اما اگر بیشرت توجه تان به لیوان باشد و چیزهای با ارزشی مانند 

کیفیت قهوه را فراموش کنید و از بوی آن لذت نربید، معنی واقعی نوشیدن قهوه را هم از دست خواهید داد. پس، از حاال به بعد تالش کنید 

نگاه تان را از لیوان بردارید و در حالی که چشم هایتان را بسته اید، از نوشیدن قهوه لذت بربید.
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الغـری مـکمـل های 
از  بسیاری  در  اضافه وزن  و  چاقی  اخیر  سال های  در 

از مشکالت  ایران به یکی  از جمله  کشورهای جهان و 

اساسی بهداشتی درمانی تبدیل شده است. چاقی معموالً 

می گردد.  مشخص  بدنی  توده  منایه  افزایش  صورت  به 

اضافه وزن و چاقی یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهای 

مرگ و میرهای ناشی از دیابت نوع 2 ، بیامری های قلبی 

عروقی و رسطان می باشد که باعث تحمیل هزینه های 

فراوانی بر اقتصاد جامعه می گردد. یکی از عوامل ازدیاد 

به  روی آوردن  و  بدنی  فعالیت های  کاهش  پدیده  این 

رژیم  اجرای  سخت بودن  می باشد.  ماشینی  زندگی 

افراد  انجام روزمره فعالیت های ورزشی برای  غذایی و 

مکمل های  مرصف  باعث  که  هستند  دالیلی  از  چاق، 

را  فرآورده ها  این  معموالً  هم چنین،  می شوند.  الغری 

با نام ترکیبات طبیعی کاهش دهنده وزن و »به غلط 

نه تنها  می منایند.  معرفی  مرصف کننده  برای  بی خطر« 

در  مکمل ها  این گونه  کفایت  بر  مبنی  اندکی  شواهد 

برای  آنها  مرضبودن  بلکه  دارد،  وجود  وزن  کاهش 

سالمت بدن هم  ثابت شده است. در ادامه به ترکیبات 

از مرصف  مؤثر در مکمل های موجود و عوارض ناشی 

آن ها پرداخته می شود.

مرصف  افزایش دهنده  الغری  مکمل های   -1

انرژی 
افدرا،  از ترکیبات موجود در  از مکمل ها  این گروه  در 

آلکالوئیدی  ترکیبی  افدرین  می گردد.  استفاده  کافئین 

می باشد که از گیاه همیشه سبز افدرا استخراج می شود 

الغری  مکمل های  در  کافئین  با  ترکیب  در  معموالً  و 

مکمل های  از  گروه  این  توزیع  و  مرصف  دارد.  وجود 

الغری در سال 2004 توسط FDA ممنوع اعالم شد. 

مرصف بیش از حد و کنرتل نشده این گروه باعث بروز 

مشکالتی چون فشار خون، آریتمی قلبی، سکته قلبی و 

به مرگ شده  منجر  مواقعی  در  و حتی  مغزی  سکته  

است. 

متابولیسم  کننده  تعدیل  2- مکمل های الغری 

کربوهیدرات

استفاده  کروم  ترکیبات  از  مکمل ها  از  گروه  این  در 

متابولیسم  تنظیم  در  عنرص  این  زیرا  است؛  شده 

کربوهیدرات ها در بدن نقش دارد. 

و  کلیه  نارسایی  باعث  مکمل ها  این گونه  زیاد  مرصف 

مشکالت  آزاد،  رادیکال های  از  ناشی  تخریب  افزایش 

ژنی  جهش های  کبد،  نادرست  عملکرد  آمنی،  گوارشی، 

و رسطان می شود. 

3- مکمل های الغری ایجاد کننده حس سیری 
می باشد  محلول  فیربهای  حاوی  ها  مکمل  این گونه 

باعث  و  کرده  جذب  خود  به  را  سلول  داخل  آب  که 

افزایش سیری و کاهش جذب کالری می گردد. دریافت 

تغییر  باعث  افراد  در  مکمل ها  این گونه  کنرتل نشده 

و  خون  چربی  و  دیابتی  داروهای  جذب  کاهش  یا 

باعث  است  ممکن  هم چنین  می گردد؛  انعقادها  ضد 

انواع  و  چربی  در  محلول  ویتامین های  جذب  کاهش 

کاروتنوئیدها مانند بتا کاروتن بشوند. عوارض اینگونه 

مکمل ها باعث مشکالت گوارشی مانند نفخ، گرفتگی 

مجاری  انسداد  و  اسهال  و  تهوع  عضالنی،  انقباض  و 

گوارشی می شود. 

4- مکمل های الغری افزایش دهنده 

اکسیداسیون چربی و کاهش سنتز چربی 
سیرتیک  هیدروکسی  چون  ترکیباتی  گروه  این  در 

هیدروکسی  دارد.  وجود  کارنیتین  و  پیرووات  اسید، 

سنتز  کاهش  باعث  که  است  ترکیبی  اسید  سیرتیک 

اسیدهای چرب می شود. مرصف کنرتل نشده این مکمل 

هم  کارنیتین  می گردد.  گوارشی  مشکالت  بروز  باعث 

و  میتوکندری  داخل  به  چرب  اسید  شدن  وارد  باعث 

اکسیداسیون آن می گردد. مرصف کنرتل نشده آن تهوع، 

استفراغ، اسهال و دردهای شکمی  را به وجود می آورد.

5- مکمل های الغری بلوکه کننده  جذب چربی 
کیتین  از  که  است  کیتوزان  گروه  این  از  مثال  یک 

به دست می آید. این ترکیب از طریق باند شدن با چربی 

آن  کنرتل نشده  می کند. مرصف  جلوگیری  آن  از جذب 

باعث بروز نفخ و یبوست می گردد. 

6- مکمل های                         

الغری 

افزایش دهنده 

دفع آب

این گروه از مکمل ها به صورت دیورتیک و مسهل عمل 

می گردند  وزن  کاهش  باعث  کاذب  شکلی  به  و  کرده 

می باشند  ملین  یا  و  مدر  ترکیبات  حاوی  معموالً  و 

و  بدن  باعث دهیدراته شدن  آنها  مرصف طوالنی مدت 

عدم تعادل الکرتولیت های بدن می گردد. در ضمن در 

بیامران قلبی باعث تغییر اثر داروهای ضد آریتمی مانند 

دیگوکسین و یا کاهش جذب سایر داروها می شود. 

تقسیم بندی  اصلی  دسته   6 این  در  الغری  مکمل های 

می شوند که البته گروه های دیگری نیز ذکر شده، ولی 

اغلب مکمل های موجود در بازار که تبلیغات فراوانی 

جای  دسته   6 این  در  می گیرد،  صورت  برایشان  نیز 

می گیرند.

مکمل های  انواع  داریم  قصد  سلسله مطالب  این  در 

غذایی الغری که امروزه تبلیغ آن ها را فراوان می بینیم 

و ادعای کاهش سایز و وزن را دارند، بررسی کنیم.

به عنوان یکی از پرفروش ترین و مشهورترین مکمل های 

الغری، بحث را از DNP  آغاز می کنیم :

Dinitrophenol-2,4
 90 دهه  اواخر  در   Dan Duchaine را  ماده  این   

میالدی وارد پرورش اندام و ورزش های قدرتی کرد و در 

برخی موارد گفته شده است که این ماده، ماده ای به 

واقع خطرناک و کشنده است؛ به گونه ای که کم ترین 

بی احتیاطی در مرصف آن موجب باالرفنت شدید دمای 

بدن شده و فرد را تا آستانه مرگ می کشاند.

از این ماده هم چنین به عنوان نوعی ماده ضدقارچ و 

حتی به عنوان ماده ای برای مقابله با علف های هرز و 

حتی به عنوان ماده حرشه کش نیز استفاده شده است 

ماده  این  از  نیز  اوایل سال 1900  در  گفته می شود  و 

به عنوان نوعی ماده منفجره استفاده می شده است.

»فسفریل دار  نام  به  که  واکنشی  و  فرآیند  با   DNP

موجب  می شود،  یاد  آن  از  اکسایش«  با  همراه  کردن 

تهی   ATP مولکول های  از  شام  عضالت  تا  می شود 

شوند. میتوکندری ها نیز که از هوش خوبی برای زنده 

افت  رشایط  در  و  هستند  برخوردار  شام  نگاه داشنت 

میزان ATP در بدن به خوبی وارد عمل می شوند، به 

در خود  که  توانی  متام  با  و  داده  فعالیت خود شدت 

دارند رشوع به فعالیت می کنند تا بدین ترتیب 

افت میزان ATP در بافت های عضالنی را 

جربان کنند.

ATPaseآنزیمی است که موجب 

شکسته شدن

مکملـــــ
ریحانه فخلعی- علوم تغذیه ورودی 911
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انرژی  تا  می شود  موجب  و  شده   ATP مولکول های 

موجود در این مولکول ها آزاد شده و به مرصف تولید 

انرژی در بدن برسد، DNP فعالیت ATPase را تشدید 

می کند. 

هم چنین از انقباض عضالت جلوگیری می کند.

متام این مقدمات اعم از کاهش انقباض و افزایش روند 

کار تجزیه شدن مولکول های ATP از یک سو و افزایش 

سوی  از  میتوکندری ها  در  مولکول ها  این  تولید  میزان 

که  می رسد  نقطه  این  به  اشاره شد  آن ها  به  که  دیگر 

DNP نیاز بدن به انرژی و تولید انرژی در بدن را به 

طرز دیوانه واری افزایش می دهد.

 افزایش نیاز بدن به انرژی به این معنی است که شام 

نیاز به خوردن موادغذایی زیادتر پیدا خواهید کرد؛ 

نوشیدنی الغری دریم درینک

THERM LINE DRINK OLIMP 

قرص الغری ضد اشتها و چربی 

سوز  گیاهی وایت کیلر 

       Slimming Casul  WEIGHT

 KILLER

كپسول الغري 

مجيك اسليم سبز

 Magic Slim Slimming 

 90 Capsul  Green

چربی سوز مخصوص بانوان 
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قرص الغری

هودیا

قرص الغری ریالکور

Slimming Capsul Relacore 
قرص الغری ریالکور )ایرانی (

Slimming Capsul Relacore 

چربی سوز رشد ماتریکس

Sherad Matrix Fat burner 
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ولی با توجه به این که ظرفیت معده برای پذیرش غذا 

صورت  به  غذا  ذخیره شدن  از  اوالً  است،  محدود  نیز 

سوی  از  و  شد  خواهد  جلوگیری  بدن  در  چربی  بافت 

با  بدن،  در  انرژی زایی  دیوانه وار  تشدید  با  نیز  دیگر 

آب شدن چربی های زاید در بدن نیز مواجه خواهید شد.

افزایش  با  کرده اند،  استفاده  ماده  این  از  که  کسانی 

معادل 40 الی 80 درصدی متابولیسم پایه بدن روبه رو 

شده اند و این رقم، رقمی وحشتناک است که یا منجر 

به کوری و مرگ می شود و یا اگر فرد از این دو عارضه

زاید  کاهش شدید چربی های  با  بربد،  در  به  جان سامل 

بدن مواجه می شود. 

این ماده موجب از بین رفنت ذخیره گلیکوژنی عضالت 

تنفس،  تعداد  افزایش  موجب  هم چنین  می شود؛ 

تعادل  برهم خوردن  رگ ها،  در  خون  حرکت  کندشدن 

هورمون های تیروئیدی، تعرق شدید، تغییر مزه دهان،  

کورشدن و ازدست دادن بینایی به دلیل سوخنت و

ازبین رفنت سلول های حساس شبکیه می شود.

زنیکال
 fat( چربی  جذب  از  جلوگیری کننده  دارو  این 

یک  زمانی  بازه  در  و  است   )absorption inhibitor

ساله منجر به کاهش وزن 5 تا 6 کیلویی می شود.

ــش  ــد از: پیچ ــکال عبارتن ــی زنی ــرات جانب ــی از اث برخ

ــداد  ــش تع ــی، افزای ــوع روغن ــده، مدف ــاد مع ــده، ب مع

ــت  ــرتل اجاب ــی در کن ــزاج، و ناتوان ــت م ــات اجاب دفع

ــدید ــر ش ــوالً غی ــی معم ــوارض جانب ــن ع ــزاج. ای م

و موقتــی هســتند؛ ولــی ممکــن اســت بــا خــوردن 

ــدید  ــادی دارد تش ــی زی ــوای چرب ــه محت ــی ک غذاهای

ــود.      ش

افرادی که قصد آغاز مرصف زنیکال را دارند، باید قبل 

از آغاز این روند، رژیم غذایی خود را به نوع کم چرب 

)یعنی دریافت کمرت از 30 درصد از کل کالری از چربی 

موجب   زنیکال  که  آن جایی  از  دهند.  تغییر  دریافتی( 

افرادی که ویتامین ها می شود،  از  برخی  کاهش جذب 

زنیکال مرصف می کنند، باید حداقل دو ساعت قبل از 

مولتی ویتامین  کپسول  یا  قرص  یک  دارو،  این  مرصف 

مرصف منایند.

از آن جایی که استفاده از این داروها در درازمدت توصیه 

افرادی که قصد کاهش  منی گردد، بسیار مهم است که 

تأثیرگذار  داروها  این  که  کوتاهی  در دوره  دارند،  وزن 

هستند، تغییراتی در سبک زندگی خود به وجود آورده 

بدنی  فعالیت  البته  و  سامل تر  غذایی  رژیم های  به  و 

روی آورند. اگر می خواهید که وزن اضافه ای که از دست 

داده اید بازنگردد، باید به رژیم غذایی سامل و فعالیت

بدنی هم چنان ادامه دهید.

فن فلورامین و فنرتمین
داروهای ضداشتها که جهت کم کردن وزن تجویز

بالقوه  و  بوده  رایج  نیز  ما  کشور  در  و  می گردد 

اعتیادآور است. این دارو غالباً ناسامل است و اثر اندکی 

فن فلورامین از  ترکیبی  با  ضداشتها  داروی  یک  دارد. 

بازار گردید، باعث  و فنرتمین که در سال 1990 روانه 

این  عوارض  ازجمله  شد.  قلب  دریچه ای  بیامری های 

بثورات  افرسدگی،  دهان،  خشکی  به  می توان  دارو 

پوستی، عصبانیت، بی قراری، اشکال در خواب، از دست 

 دادن مهارت انجام کاریابی ثباتی و ... اشاره کرد.

انواع معروف ترین مکمل های الغری:
قرص الغری فیل اسلیم

فیل اسلیم یک قرص الغری خیلی قوی می باشد که اشتها 

را تا حد صفر کاهش می دهد و یک چربی سوز قوی  نیز 

می باشد؛ لذا برای افرادی که می خواهند برای اولین بار

بدن  که  افرادی  و  کنند  استفاده  الغری  قرص های  از 

ضعیفی دارند، عوارض شدیدی در بر خواهد داشت.

میــزان تأثیرگــذاری و عــوارض دقیــق مکمل هــای فــوق 

یــا تقلبی بــودن و نبــودن آنهــا واضــح نیســت؛ امــا نــوع 

ــرد،  ــورت می گی ــا ص ــرت آن ه ــرای بیش ــه ب ــی ک تبلیغات

رشکت هــای  ایــن  نادانــی  نشــان دهنده  خــود، 

ــه  ــد ک ــا می گوی ــه م ــوح ب ــه وض ــت و ب ــی اس تبلیغات

ــت! ــی در کار اس ــاخدار بزرگ ــای ش دروغ ه

از جملــه تبلیغاتــی کــه بــرای ایــن 

می شــود: محصــوالت 

کاهش وزن بدون عوارض جانبی!

ــای  ــم ه ــه ورزش و رژی ــاز ب ــدون نی ب

ــی! ــر علم ــخت و غی س

باکیفیت تریــن  تحــت  تولیدشــده 

اولیــه  مــواد  و  تولیــد  سیســتم های 

گیاهــی!

مناسب برای خانم ها و آقایان!

بیعارضه و  بسیار مفید و انرژی زا!

بدون برگشت وزن و چربی ها!

جلوگیری از ذخیره شدن چربی ها! 

تأثیر فوق العاده!

حاوی مواد کامالً طبیعی!

ایــن  ظاهــر  از  می توانــد  هرکســی 

ــهود  ــدید مش ــه ش ــه مبالغ ــات ب تبلیغ

ــربد! ــی ب ــا پ در آنه

شــایع تریــن عــوارض مــرصف داروهــای 

الغــری افزایــش فشــار خــون، مشــكالت 

عــادت  به هم خــوردن  قلبی عروقــی، 

ماهانــه در زنــان، رسدرد، رسگیجــه، بــروز جــوش بر روی 

ــی  ــنگی غیرطبیع ــی و تش ــراب، كم خواب ــورت، اضط ص

اســت.در حقیقــت اســتفاده از ایــن داروهــا به تنهایــی 

ــان  ــك راه درم ــوان ی ــچ عن ــه هی ــش وزن ب ــرای كاه ب

ــامً  ــدن حت ــرای الغرش ــاق ب ــرد چ ــت و ف ــی نیس اصول

احتیــاج بــه رژیــم غذایــی مناســب تحــت مراقبــت یــك 

رژیــم درمانــی و فعالیــت بدنــی منظــم دارد. به عنــوان 

تبلیغــات  فریــب  گفــت  می تــوان  توصیــه  تنهــا 

رنگارنــگ و اســامی بــه ظاهــر بــزرگ را نخوریــد. رصفــاً 

تبلیــغ ســایت های اینرتنتــی یــا شــبكه های ماهــواره 

منی توانــد تضمین كننــده ســالمت شــام باشــد. مطمــن 

باشــید رشكت هــای 

بزرگ ابتدا در فكر سود خود 

هستند، نه سالمت شام!

واره ( ( ( ( ( ( (ـــــــ
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این کلمه ریشه در متدن جهانی و پیرشفت علم دارد.

برای ریشه یابی این کلمه پر معنا  و باستانی باید به قرن ها پیش، زمانی که انسان خر را 

کشف کرد برگردیم. در آن زمان ها انسان دریافت که این موجود چهارپا می تواند به شدت 

کار کند. به طوری که صبح رشوع به کار می کرد و تا شب یک کله در حال حاملی بود.

از آنجا به بعد صفتی به وجود آمد به نام »خر« که در لغت به معنای بزرگ، زیاد و 

بی نهایت است و در پاره ای اوقات اصطالحاً به معنای کمبود IQ  )به میزان جلبک( از آن 

استفاده می شود.

به عنوان مثال احمِد خر یا خۯ احمد، فردی است که در کار پرورش اندام است و 

برای خود غولی محسوب می شود. در بررسی های به عمل آمده متوجه شدیم در 

باشگاهی که او کار می کند، در طی رده بندی قدرت )که من نتوانستم آن را کامالً 

کشف کنم( فردی که به مرحله آخر رده بندی برسد، لقب خر می گیرد و این 

فرد دیگر برای خود یک پا رونی کلمن شده است!

یا مثال دیگر آن که موضوع اصلی بحث ما است، افرادی هستند به نام 

»خرخوان« که هر ساله حداقل با یکی از آن ها هم کالس بودید.

در بیان اولیه این کلمه، مخاطب خارجی که به تازگی با گذراندن 

کالس های زبان فارسی 65 ترمی کشور خودشان زبان فارسی را فرا گرفته 

است، ممکن است فکر کند منظور فردی است که صدایش به اجدادش 

رفته و به سان خر می ماند )البته بهتان بر نخورد! هامن طور که اشاره 

شد، شخص مذکور خارجی است و هنوز به مسأله داروینیسم و تکامل 

از حیوانات اعتقاد راسخ دارد!( یا این که مانند خر پر رس و صدا آواز 

می خواند، یا کسی که 50 صفحه از باال تا پایین می نویسد »خر« و سپس 

آن را می خواند )احتامالً به جای تنبیه در آوردن صدای خر در میان 

صحبت استاد، رس کالس زیست شناسی( یا آن که به زبان شیرین خر تسلط 

کامل دارد؛ ولی در واقع هیچ کدام از این ها صحیح نیست و اگر بخواهیم 

آن را در فرهنگ غریبه ترجمه کنیم باید گفته شود: 

»کسی که زیاد درس می خواند«

از لحاظ دستوری، خرخوان در واقع یک صفت فاعلی مرکب مرخم 

است که در اصل بوده: خرخواننده. یعنی کسی که مانند خر 

می خواند. 

اما در مورد مفهوم ادبی آن، بین ادیبان اختالف نظر 

وجود دارد. 

در ادبیات کهن گفته شده که: این لفظ، نشأت 

گرفته از یک جمله تشبیهی است که فرد در 

آن با متام ادوات تشبیه می شود به خر. در 

واقع می توانیم آن را به صورت این جمله بیان 

کنیم که مانند خر زیاد درس می خواند. اما 

از آن جایی که خدا بیامرز پروفسور بالتازار 

هم می دانست که خر هرگز درس منی خواند 

و از هامن کودکی کار می کند، در واقع 

منظور این گونه است که: مانند خر -که 

زیاد کار می کند- او هم زیاد کار می کند و کار او 

درس خواندن است!! یعنی کار دیگری ندارد!

ولی از آن جایی که در ادبیات معارص ادب و شخصیت انسانی 

جایگاه بسیار واالیی دارد و به بهانه آن، همه چیز سانسور می شود، ادیبان معارص واژه خر 

را در این اصطالح به معنی »بزرگ و زیاد« تعبیر می کنند که تعریف آن بدین صورت بیان 

می شود: کسی که »خر« درس می خواند = کسی که »زیاد« درس می خواند.

و اما اندر احواالت افرادی که این لغب را با خود یدک می کشند این است که کاری به تحوالت 

فرلمـــعااهیراد

خـــرخوان
چیستــــــــ؟!

92
1 

ی
ود

ور
ی 

اه
شگ

مای
آز

م 
لو

 ع
ی،

خرت
د آ

عو
س

م

92
2 

ی
ود

ور
ه 

ذی
تغ

م 
لو

 ع
ی،

ار
می

م ا
کت

: ت
ت

س
ری

تو
کا

ری
کا

8

سیاسی، اجتامعی و تفریحی جهان ندارند و فقط درس می خوانند؛ یعنی برخالف دیگر محصلین گرامی که به علت حس انسان دوستی و نگرانی از جنگ های 

سوریه، عراق و درگیری های منطقه یورو منی توانند درس بخوانند، بزرگ ترین دغدغه آن ها کشته شدن بی رحامنه باکرتی های استافیلوکوک توسط سالح های 

آنتی بیوتیکی کپک پنی سیلیوم در محیط کشت و یا قتل عام سلول های رسطانی به وسیله لنفوسیت T است و کاری به مسائل جهان برون کتابی یا برون جزوه ای 

ندارند!! و دیگر این که در فرهنگ لغت دانلودشده روی memory card مغز آن ها واژه ای به نام »تفریح« تعریف شده نیست. بنابراین می بینید که تقصیری 

ندارند و نهایتاً تنها کاری که می توانند انجام دهند همین درس خواندن است.

شام برای شناسایی این افراد می توانید دستورالعمل کلی زیر را انجام دهید:

در زمان های اسرتاحت و در محل تحصیل خود، دقیق شوید و ابتدا افرادی را که عینک دارند انتخاب کنید.  .1

سپس از بین آن ها کسانی که موهای ژولیده و چشم های گود افتاده دارند را تحت نظر بگیرید.  .2

تبرصه: قسمت موهای ژولیده برای خواهران نیز استفاده می شود؛ بدین صورت که قسمتی از موهای آن ها از مقنعه بیرون زده است.

توجه: تبرصه باال نباید با بحث رشاره های آتش اشتباه گرفته شود؛ چرا که خرخوان ها به علت استفاده نکردن از آینه، و صاحبین رشاره های آتش به علت استفاده 

بیش از حد از آن به این روز در می آیند!!

در نهایت فردی که کتاب در دست دارد و طوری که شام برای یافنت تصویر قلب یا حلقه به کف فنجان قهوه خیره می شوید به آن خیره شده است،   .3

هامن سوژه ما یعنی جناب خرخوان است.

تبرصه: کتاب در حال مطالعه فقط باید درسی باشد و این موضوع شامل کتب عمومی مانند رمان ها، غزلیات شکسپیر،  آشپزی آسان، آیین همرسداری یا حتی کتب 

علمی مانند تعبیر خواب، چه کسی پنیر مرا دزدید، طریقه یافنت صور فلکی و... منی شود.

توجه: گاهی این دوستان خرخوان از فلش کارت و یا دیگر وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند؛ پس دقت کنید!

نکته مهم: مشاهده این موارد در دوران امتحانات برای همه افراد طبیعی است. در واقع افراد شب امتحانی یا دوستان اسرتسی ممکن است با افراد خرخوان اشتباه 

گرفته شوند. یعنی دچار خرخوانی حاد گردند. پس حتی االمکان در دوران امتحانات دنبال آن ها نگردید و اگر چاره ای نداشتید به این نکته توجه کنید که سایر افراد 

به علت ضیق وقت معموالً جزوه های فتوکپی شده به دست دارند و در صورت استفاده از کتاب و یا جزوه اوریجینال، خودشان صاحب آن نیستند!!!!

تربیک!! شام به همین راحتی توانستید یکی از تیره های در حال انقراض را شناسایی کنید.

به یاد داشته باشید که دنیای آن ها با شام متفاوت است. لذا از آزار و اذیت آنان جداً خودداری شود.
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یـــسزفرسماپـال
فائزه قاینی- علوم تغذیه ورودی 922

هر فرد بالغ حدود 5 لیرت خون دارد. خون از دو قسمت سلولی و پالسامیی تشکیل 

شده است. عنارص سلولی حدود  44% حجم خون را تشکیل می دهد که شامل گلبول های قرمز، 

گلبول های سفید و پالکت ها است. پالسام  56% حجم خون را تشکیل می دهد که 90% آن آب و %10 

بقیه شامل امالح، قند، چربی و پروتئین هایی نظیر فاکتورهای انعقادی، آنتی بادی ها و... می باشد. عنارص 

سلولی در پالسام شناورند.

فرزیس )Pheresis( واژه ای يوناين و به معناي بريون آوردن و جداسازي تحت اثر  نريو است و پالسامفرزیس روندي 

اتوماتيك براي خارج كردن پالسام و بازگرداندن بقاياي سلويل خون به فرد است.

 

پالسامفرزيس درمانی
بيامري هاي جهت خارج ساخنت آنتی بادی هاي زيان بار يا مواد مرض  در  می شود.  استفاده  بيامر  خون  در 

را  خودي  بافت هاي  اشتباه  به  بدن  سيستم  اميني   غريخودي تشخيص داده و بر عليه آن ها فعال مي شود. به دنبال خوداميني  
مياستني گراويس ،  مي دهد.  رخ  بروز  نشانه هاي  بيامري  و  تخريب بافتي  بيامري هاي آن  جزو   ، )MS(مولتيپل اسكلروزيس و  سندروم گيلن باره 

خود اميني هستند. در برخي موارد مانند خانم هاي حساس به گروه خوينRh، افراد واجد مهار كننده فاكتورVIII، مبتاليان به بیامری هایی مانند مولتيپل ميلوما و 
ماكروگلوبولينمي والدن اشرتوماشرتوم و ده ها مورد ديگر از پالسام فرزيس جهت خارج كردن مواد  زيان بار استفاده مي شود.

روند پالسامفرزيس درماين طوالين بوده و بر اساس تجويز پزشك  معالج نياز به دوره هاي متعدد و به مدت چند ماه دارد. در حني پالسامفرزيس درماين، مقداري از پالسامي بيامر 

خارج شده و بقاياي سلويل خون به همراه مايعات  تزريقي  مناسب  )مانند آلبومني 5% انساين( به وي برگردانده مي شود.

پالسامفرزيس اهدايي يا توليدي
با كمك آن ميزان خييل بيشرتي پالسام نسبت به روش اهداي  خون و با كيفيت باالتر، از يك فرد  اهدا كننده به دست مي آيد. پالسامي  به دست آمده براي تزريق به بيامران يا توليد 

فرآورده هاي  دارويي  خاص مشتق از پالسام به مراكز پااليش كننده  پالسام ارسال مي گردد كه به عنوان پالسامي منبع Source Plasma  شناخته مي شود.

فرآیند پالسامفرزیس
دستگاه هاي پالسامفرزیس به چند  روش كار مي كنند: 1- سانرتيفیوژ ) دستی و ماشینی(، 2- فيلرتاسيون، 3- استفاده توأم از سانرتيفوژ و فيلرتاسيون. در تهيه پالسام به روش ماشيني، 
با استفاده از ست های  اسرتیل یک بار مرصف برای هر اهداکننده، ابتدا خون اهدا کننده ازطریق شلنگ  اسرتیل داخل محفظه سانرتیفیوژ یک بار مرصف  شده و پس از جداسازی 
پالسام، باقی  مانده سلول های  خونی توسط محلول اسرتیل نرمال سالین شسته و از طریق هامن شلنگ  خون گیری به اهداکننده بازگردانده می شود. این عمل چند بار تکرار شده 

و در انتها حدود 750 میلی لیرت پالسام جمع آوری می شود.

رشايط اهداكننده پالسام
1- سن : مابین 18 تا 65 سال

2- وزن : حداقل 50 کیلوگرم
°C 37/5 3- دماي بدن : كمرت از

4- فشارخون : سیستولیک بیش از 100 و کمرت از
100 mmHg 180 و دیاستولیک کمرت از mmHg 

5- نبض : مابین 50 تا 100 رضبه در دقیقه
6- هامتوکریت : حداقل 38 درصد حجمی برای اهداکنندگان

 خانم و 40 درصد حجمی برای اهداکنندگان آقا
7- محل سکونت: حداکرث در فاصله 200 کیلومرتی استان الربز

8- احساس سالمتی در زمان مراجعه
9- رصف منودن غذا حداقل دو ساعت قبل از مراجعه به مرکز

10- همراه داشنت کارت شناسایی عکس دار معترب
11- سواد : حداقل خواندن و نوشنت

در حالی که فاصله بین دو اهدای خون حداقل 8 هفته است، هر شخص مي تواند هر 
ماه دو بار )با فاصله حداقل 48 ساعت( اهداي پالسام داشته باشد.

از  آن جا  که در این روش به سلول های  خونی آسیبی وارد منی شود ، 
یک اهداکننده سامل می تواند براساس قوانین اتحادیه اروپا 

ساالنه 24 بار پالسام اهدا مناید. اما بيش از 24 بار 
مجاز  ليرت   12 ميزان  حداكرث  و  سال  در 

مني باشد. 10

بهرت است بدانیم!
روش  به  پالسام  اهدای  در  و  پالسام  لیرت  میلی   200 حدود  کامل،  خون  اهدای  هربار  در   

پالسامفرزیس، 500 تا 600 میلی لیرت به دست مي آيد.

اهدا كنندگان مستمر پالسام بايد داراي حداقل پروتئني تام رسم به ميزان 6 گرم در ديس ليرت باشند.  

از  آن جا  که عمده مواد تشکیل دهنده پالسام را آب  و  پروتئني تشکیل می دهد ، پروتئني ها حداکرث پس از 72 ساعت و آب پس از 48 ساعت   

جربان می گردد.

كل فرآيند پالسامفرزيس در يك سيستم  بسته و در رشايط  اسرتيل انجام مي شود و حدود يك ساعت طول مي كشد.  متامی  سوزن ها، كیسه ها،   

لوله های  رابط و کیت مرصفی در پالسامفرزیس، اسرتیل و یك بار مرصف براي هر اهدا كننده هستند و خون در هیچ مرحله ای با دستگاه متاس ندارد؛ بنابراین 

انتقال عفونت از طریق دستگاه  ویژه پالسام فرزیس به اهداکنندگان غیرممكن است. این وسایل پس از استفاده به طریقه مناسب معدوم می گردند.

در روش پالسامفرزیس، سلول های خونی به اهداکنندگان بازگردانده می شود و کم ترین عوارض جانبی برای وی تصور می شود.  

سازمان جهاين سالمت)WHO(  توصيه مي كند:

مردم هر كشور بايد خون و فرآورده هاي  پالساميي موردنياز بيامران را خود تأمني كنند.

آزمایشگاه کنرتل کیفیت:
به منظور اطمینان از سالمت پالسام ، عالوه بر گزینش و معاینه دقیق اهداکنندگان از نظر سابقه ابتال به بیامری های عفونی و داشنت رفتارهای  پر خطر که توسط 

پزشکان  مجرب رشکت انجام می گیرد ، متامی پالسامهاي اهدایی از نظر ویروس های هپاتیت  B  و  C و ایدز و بیامری های سیفلیس ، با استفاده از روش های  

حساسی  االیزا مورد آزمایش قرار می گیرند. در حال حارض متام مراحل و فرآیندهایی که منجر به تهیه پالسام و فرآورده های سامل می شود براساس استانداردهای 

جهانی و دستورالعمل های مصوب در سازمان  انتقال  خون  ایران انجام می شود و تحت نظارت و کنرتل مداوم می باشد . نتایج مثبت حاصل از آزمایش های 

غربالگری با تکنیک االیزا می تواند ناشی از یک واکنش  حقیقی و یا یک واکنش  کاذب باشد . با توجه به این موضوع، محور منونه پالسامي اهدایی که در یکی 

از آزمایشات غربال گری واکنش مثبت نشان بدهد، مورد آزمایشات تأییدی قرار می گیرد.

وظایف محوله به این بخش شامل موارد ذیل می باشد:

 انجام تست های کنرتل کیفی منونه های خون ارسال شده

 نظارت و بازرسی دستگاه های آزمایشگاهی

 نظارت کیفی و مستقیم بر ورود مواد  اولیه مورد نیاز برای پالسامفرزیس و بایگانی صحیح مستندات

 تکمیل و تأیید فرم های ارزیابی و تهیه گزارشات کنرتل کیفی به صورت ماهانه از آزمایشات غربالگری به روش االیزا و فرآورده های آن

بهرتین داروهای ساخته شده از پالسام : 
A  تغلیظ شده براي درمان مبتاليان به هموفييل VIII  1- فاکتور

2- فاکتور  IX برای جلوگیری و درمان دوره های خون ریزی در بیامران هموفیلی  B و دیگر اختالالت انعقادی

3- آلبومین که یک محصول پروتئینی است و برای درمان کمبود پروتئین در بیامری های مزمن و شدید ، قبل و بعد از عمل جراحی ، هم چنین در سوختگی ها 

و موارد تروما استفاده می شود.

Rh و ایمونوگلوبولین ضد B  4- ایمونوگلوبین ها : در بیامری های خاص نظیر کزاز ، هاری و هپاتیت

مزایای اهدای پالسام:
عالوه  بر  این   که اهدای پالسام یک عمل خداپسندانه برای رفع نیاز بیامران به داروهای کم یاب است، می توان با انجام این کار خیر به خودکفایی کشور در 

تهیه داروهای  کم یاب و استفاده از پالسامی ایرانی برای بیامران ایرانی استفاده کرد.

 در هر بار اهدای پالسام ، عالئم سالمتی اهداکننده توسط پزشك کنرتل می گردد.

 انجام آزمایشات پاراکلینیکی متام اهداکنندگان

 دریافت هزینه ایاب و ذهاب

 کاهش برخی از عوامل بیامری زا، از جمله چربی های خون

 ارائه )گرفنت( یک رژیم غذایی مناسب.
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یلکسـیشـن
روان  های  روش  از  یکی  ریلکسیشن 

درمانی است که برای ارامش هوشیارانه 

و کنرتل قوای عضالنی استفاده می شود 

. به بیان دیگر ریلکسیشن روشی است 

که با استفاده از آن و به کمک یکرسی 

احساسات  و  بدنتان  به  نسیت  مترین 

خود آگاه می شوید .

اگر ریلکسیشن هر روز انجام شود ، چندین 

خاصیت دارد : 

1.            اسرتس را کم می کند .
باعث مدریت بهرت روح و جسم می شود.  .2

از مشکالت تنفسی پیشگیری می کند.  .3
تعداد دفعات حمله آسم را کاهش می دهد.  .4

کیفیت خواب را بهبود می بخشد.  .5
عزت نفس را ارتقا می دهد.  .6

و ...  .7
هدف ریلکسیشن این نیست که شام با انجام مترین های خیلی خاص و سخت به آرامش و خوب شدن حال برسید. نه! ریلکسیشن مترین هایی 

با دستورالعمل های ساده است که حتی بعضی اوقات چند ثانیه بیشرت طول منی کشد.

طبابت های جایگزین که ریلکسیشن را مورد توجه قرار می دهند بسیار زیادند؛ از جمله آن ها می توان اشاره کرد به: یوگا، مدیتیشن، تایی چی، 

سورفولوژی و غیره. با این حال تکنیک های بسیار ساده وجود دارند که کمک می کنند شام در خانه خود به آرامش برسید.

اولین روش تنفس است! این روش، ساده ترین و رسیع ترین راه تخلیه فشارهاست. تنفس را با فرو بردن هوا و بادکردن شکم تان و بدون 

حرکت دادن باال تنه انجام دهید. سپس چه با ثابت نگه داشنت و چه با داخل بردن شکم هوا را بیرون دهید. مقدار هوای تخلیه شده به طور 

قابل توجهی بیشرت از تنفس معمولی است. این تکنیک بی واسطه باعث ترکیب بهرت خون با اکسیژن می شود. 

متخصص  که  پرتی،  ناتالی  داریم.  قرار  آن ها  در  روزانه  ما  که  وضعیت هایی  به  نسبت  آگاه شدن  و  است،  اندیشیدن  شامل  دیگر  روش 

سورفولوژی و مربی است، توصیه می کند که الزاماً در روز زمان هایی را تبدیل به مترین ریلکسیشن کنید. برای مثال: وقتی زیر دوش هستید، 

با توجه زیاد، متام قسمت های بدنتان را که صابون زده اید بشویید.

هنگامی که در حال خوردن قهوه هستید، این کار را با طأمنیه و آرامش انجام دهید تا حس های ذائقه ای شام، از مایع داغ تأثیر بگیرد و 

دهانتان، مریتان و ... تحریک شوند. هدف از این کارها این است که شام بدن خود را بیابید و احساساتتان را که به واسطه عادت مشاهده 

منی شوند، کشف کنید.

               طول مدت انجام مترین های ریلکسیشن مهم نیست. آن چه اهمیت دارد منظم و مرتب بودن آن هاست.بهرت است که هر روز                     

صبح یکی دو دقیقه را به انجام این مترین ها اختصاص دهید. اگر هر روز مترین کنید، بهرت از این است که یک نوبت بیست دقیقه ای 

در هفته آن ها را انجام دهید. ناتالی پرتی، می گوید: ریلکسیشن نوعی علم بهداشت و فلسفه زندگی است. اگر می خواهید 

منتظر یک زمان مناسب به همراه موسیقی الیت و بالشتی راحت باشید، بی تعارف بگویم: هیچ گاه انتظارتان جواب 

منی دهد! شخصاً به رضب املثلی درباره سورفولوژی اعتقاد دارم: یک لحظه انتظار باید به یک لحظه 

آرامش مبدل شود.

ورودی 921
آزمایشگاهی 

ود آخرتی، علوم 
مسع

هد
بها

مناییه شمــارآ
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مصاحبه  تغذیه  کارشناسی ارشد  برترین های  از  یکی  با  بهار  نرشیه رسی  در 

از  یکی  که  بودیم  دکرتا  مقطع  در  موفق  مورد  یک  دنبال  این بار  کردیم. 

به من معرفی کرد0 ایشون رو  پردیس  آزمایشگاه  دوستانم در 

                باعرض سالم جناب آقای دکرت لطف کنین یک بیوگرافی از خودتون 
به ما بدین. 

رضاابراهیم زاده وصال هستم فارغ التحصیل ژنتتیک از دانشگاه تهران. ساکن مشهد. 

متولد1362.

             رشته مقطع کارشناسی شام چی بود و کارشناسی ارشد ودکرتا را با 
چه رتبه ای قبول شدید؟  

مقطع کارشناسی من علوم آزمایشگاهی بود، ولی به ژنتیک عالقه مند بودم و کناردرس 

های رشته خودم ژنتیک هم میخوندم. رتبه یک کارشناسی ارشد و یک دکرتای ژنتیک 

پزشکی

               چرا این رشته رو انتخاب کردین؟   
علت انتخاب من این بود که رشته ژنتیک پزشکی یک رشته جدیدبود و بیشرت افرادی 

که علوم آزمایشگاهی میخونن مردد هسنت برای رشته ژنتیک؛ چون فکرمیکنن افرادی 

که لیسانس ژنتیک دارن موفق ترن وبیشرت این افرادرشته ایمونولوژی یاهامتو یا رشته 

انتخاب می کنن. من سال 1383 به پژوهشکده بوعلی مشهد برای  های دیگه رو 

این رشته عالقه مند شدم و منابعش رو رشوع به  کارآموزی می رفتم. همون جا به 

خوندن کردم و دیدم پیرشفتم خوبه.

               ژنتیک پزشکی چطور رشته ای هست؟   
مشاوره،  حق  داریم؛  آزمایشگاه  تأسیس  حق  است.  پزشکی  نظام  جزو  رشته  این 

مهرپزشکی. هم چنین حق امضا که ژنتیک مولکولی این ویژگی ها رو داره.

               چه عواملی تأثیربه سزایی درقبول شدن شام داشنت؟ 
مشاوره هایی که از افرادی که سال های پیش امتحان داده بودن و قبول نشده بودن. 

از تجربیات اون ها استفاده می کردم که چه درس ها و منابعی رو باید بیشرت بخونم.

               درهنگام درس خواندن ناامید هم می شدید؟   
ناامید که زیاد نه. چون واقعاً عالقه مند بودم! وقتی امتحان ارشد دادم اصالً تصور 

منی کردم قبول بشم، چه برسه که رتبه یک بیارم!! بالفاصله بعد از آزمون درصدامو 

گرفتم. بیوشیمی90، ژنتیک80، زبان50! همه می گفنت جای خوبی قبول میشی.

چه عاملی تو درس خوندن به شام انرژی می داد؟     
خواندن زیاد کتاب! عالوه بر کتاب های درسی کتاب های حاشیه ای زیاد میخوندم. 

من همیشه کنجکاو بودم و بیشرت از اون چیزی که الزم بودمی خوندم.

مطالعه برای آزمون رو ازچه زمانی رشوع کردین؟     
برای ارشد ازترم شش. برای دکرتا چهارماه مونده به کنکور. درکارشناسی ارشدچون 

رسکار می رفتم روزانه 7ساعت درس می خوندم.

برنامه مطالعاتی شام چگونه بود؟    
پیدا می کردم کتاب های  لیسانس علوم آزمایشگاهی داشتم هر زمان خالی که  چون 

ژنتیک رو می خوندم.

خیلی از بچه ها برای این که بیشرت درس بخونن تفریح رو عمالً رها   
می کنن! شام وضعیت اسرتاحت و تفریحتون چطور بود؟   
تفریح خاصی نداشتم؛ ولی وقت اسرتاحت بیشرت کتاب میخوندم

برای مصاحبه  دکرتا مطالعه جداگانه ای داشتید؟     
نه زیاد؛ چون سؤال های علمی زیاد منی شد. فقط سؤال های تجربه ای بود.چون از زمان 

مصاحبه تا آزمون یک ماه بیشرت فاصله نداشت. بیشرت مطالب علمی هم یادمون بود.

تعریف  برامون  تحصیلتون  ازدوران  موندنی  یاد  به  خاطره  یک   
می کنین؟ 

 روز اول که رسکالس رفتم تومقطع دکرتا ساعت 8 تا 10 با یک خانم کالس داشتیم که 
تأیید  انگلیسی  یافارسی؟  انگلیسی تدریس بشه  از ما سؤال کرد  اخالقش خاص بود. 

انگلیسی صحبت می کرد با  شد. ساعت 10 تا 12 با یک آقایی کالس داشتیم که کالً 

لهجه آمریکایی؛ بازم انگلیسی! ساعت 13تا 15هم کالً درس زبان داشتیم!! انگلیسی من 

درحد متوسط بود! انقدر اسرتس گرفته بودم که میخواستم یک ترم استعفا بدم و زبان 

انگلیسی بخونم!!!

به نظر شام برای کسب یک رتبه خوب در آزمون چطور باید عمل   
کنیم؟  

باید خوب درس خوند! تست زیادکارکرد! انقدر زیاد تست کارکرده بودم که رسجلسه 

آزمون یک ساعت وقت اضافه آوردم!!

رمز موفقیت شام چی بود؟      
عالقه به مطالعه بیشرت، کتاب خوانی، کشف تازه های جدید!

درنهایت چه توصیه   ای برای داوطلبان این رشته دارین؟     
فوق  می کنم  توصیه  داره.  مسیرطوالنی  یک  که  است  سلیقه ای  رشته  یک  رشته  این 

لیسانس رو رها نکنیم وبه دنبال کارشناسی ارشد دکرتا رو هم بگیریم.

سخن آخر:       
معجزه نام دیگرسخت کوشی است.

خیلی ممنون که وقتتون رودراختیارماگذاشتین.

سامنه حیدری- علوم تغذیه ورودی 911
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با توجه به پیرشفت روزافزون علم و به خصوص علم نسبتاً نوپای تغذیه، امروزه کنگره های تغذیه زیادی در ایران برای آگاهی و اطالع رسانی هرچه بیشرت کارگزاران این 

عرصه برگزار می شود که خوشبختانه محل برگزاری تعداد زیادی از آن ها شهر عزیزمان، مشهد است! این قضیه به خصوص باعث خوشحالی ما مشهدی های »علوم تغذیه ای« 

شده است که می توانیم بهره زیادی از آن ها برده و گواهی های حضور زیبا و کارت های شیک به جا مانده از کنگره و البته!! عکس های به یاد ماندنی جلوی تابلوی کنگره 

را به رخ دیگران بکشیم و خداوکیلی که چه کیفی هم دارد! هم چنین باعث افتخار است که اولین کنگره بین املللی تغذیه با حضور مهامنان خارجی از چند کشور جهان در 

مشهد تشکیل شد که رشکت کنندگان در این کنگره توانستند عالوه بر افزودن به دانش خود، با همکاران و هم سنخان زیادی در رستارس ایران و جهان لینک برقرار کنند و

 تبادل اطالعات و جمع آوری کلکسیون کارت ویزیت بنامیند.

در این کنگره ها، همواره پنل ها و گفتگوهای زیادی شکل می گیرد و توصیه های تغذیه ای و درمانی، به خصوص جهت درمان و پیشگیری از چاقی و اضافه وزن و بیامری های 

شایع دیابت و کبدچرب به وفور دیده می شود.

اما در این میان، جدا از همه گفتگوها و صحبت ها و پنل ها و اسالیدهای گوناگون و سخرنانی های پربار، جای یک اصل معروف که بیشرت ادیبان و علام، حداقل یک بار در 

عمر خود به شکلی به آن اشاره کرده اند و گلویشان را خفه منوده اند و مثل ها و شعرها و احادیثی گفته و حتی آیه هایی در وصف آن نازل شده، بسی خالی ست...

ترک دنیا به مردم آموزند * خویشنت سیم و غله اندوزند )سعدی(

)هامن رطب خورده کی منع رطب کند خودمان!(

سال هاست که ذهن آدمی از سؤاالت متعددی پر شده که رسیدن به جواب آن ها غیرممکن شده است! نه این که جواب را ندانیم؛ منی خواهیم که بدانیم! عامل آب خوردن 

کوزه گر از کوزه شکسته چیست؟! چرا بیامران ما بیشرت از توصیه های پزشک و عمل به آن ها، با دیدن چهره مبارک پزشک، احساس شفایافتگی می کنند؟! کشمکش های 

همیشگی پدر و مادر ها با فرزندان خود بر رس نخوردن نوشابه و چیپس چرا با وجود این همه تبلیغات هم چنان ادامه دارد؟؟!!

مگر نه این که خیلی از تصمیامت مهم علمی در همین کنگره ها شکل می گیرد؟!

آیا وقت این نشده که رضب املثل جدیدی بسازیم که:

کنگره بی عمل به چه انجامد؟! به جامعه بی عمل!! به علم بی عمل!! و نهایتاً...

جامعــه ای که در آن با وجود پیرشفت روزافزون علــم، برگزاری همــایش ها و

به منایش گذاری مقاالت متعدد و پخش توصیه های روزافزون تلویزیونی برای بهبود 

وضع تغذیه، نهایتاً جایی که به آن می رسیم نقطه صفر آغاز است و رسامً و عمالً جامعه

 علمی ما و به دنبال آن مردم، همواره در محیط یک دایره به دنبال یکدیگر می دوند!!! 

کنگره تغذیه جایگاهی است که از بدو ورود به آن در مورد بیامری های مرتبط با 

عدم توجه به تغذیه درست و درمان آن ها مباحث بسیاری ارائه شده و عالوه بر روش های

درمانی جدید، توصیه های متناوبی به گوش می خورد و به معلومات متخصصان گرامی 

بیش از پیش می افزاید. 

اما... پس از گوش فرادهی های وافر به سخنان استادان و میهامنان ارجمند خارجی و داخلی

و سوخنت آخرین قطرات گلوکز موجود در سلول های مغزی حضار )به خصوص آنان که به خاطر

اشتیاق وافر در علم اندوزی صبحانه نخورده و با رسعت جت برای این که چند ردیف جلوتر 

بنشینند و حضور مؤثرتری داشته باشند( و آالرم دهی های پی درپی هیپوتاالموس به سیستم 

گوارش که گرسنگی سلول های بدن را رسامً اعالم می کند و ایجاد رسوصداهایی که کم وبیش از

شکم خالی به گوش می رسد، )هرچند به خاطر رسوصدای زیاد حاکم بر سالن این مورد شنیده

نشده و تنها توسط فرد محسوس است( و زمانی که احساس ضعف وجود او را فرا می گیرد، 

این صیحه آسامنی روح و جان را می نوازد که وقت break )زمان اسرتاحت!!( یا lunch فرا رسیده 

و میهامنان گرامی، با طأمنینه هرچه متام تر و رعایت نزاکت کافی، رصفاً محض حفظ پرستیژ و 

آبرو و به قولی شخصیت، با پاهایی ظاهراً در حال راه رفنت )ولی به واقع در حال خرامان خرامان

دویدن!( به سوی سالن پذیرایی هجوم که نه! ترشیف می برند! و آن جا با چه تغذیه ای مواجه 

می شوند؟؟ خب معلوم است!! )از آن جایی که مسئولین از قبل می دانستند که پس از مرصف

ـــکنگــره تـــغذیهــــــ و
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این همه گلوکز توسط مغز، هیچ کس با خوردنی هایی مثل میوه و نوشیدنی های طبیعی صداهای درونی شکم و آالرم های مغزی اش کاهش منی یابد،  از هیچ چیز دریغ 

نکرده و انواع و اقسام شیرینی های خامه ای و شکالتی و شیرهای طعم دار پرچرب و آمبیوه های پاکتی، شکالت، قهوه و چای را برای میهامنان عزیز تدارک دیده اند تا عالوه 

بر وقت آن ها، در وقت گرامنایه قند خون آن ها نیز رصفه جویی شود و به رسیع ترین حالت ممکن رسجای خود برگردد!! در زمان ناهار هم که الحمدلله وفور نعمت باعث 

شده از هیچ پذیرایی مفصلی اعم از غذاهای چرب و چیلی و سس ها در رنگ های مختلف و نوشابه ها )ی به روایتی )!!( رژیمی( دریغ نشود!! 

اما... کسی هیچ فکر کرده که کنگره تغذیه در چه مکانی تظاهر می یابد؟؟ در سالنی با صندلی های متعدد تق تقی )منظور تاشو!( و چراغ های شیک و سن کنفرانس و دیتا 

و پروژکتور و سیم کشی و میکروفون و.....؟؟؟؟!!!

یا... یا... جایی که با شخص شخیص »غذا« رسوکار داشته باشد؟!! )مثل این می ماند که بگویند رانندگی را در کالس تئوری آیین نامه یاد می گیرند یا پشت فرمان؟؟(

و نکته ای که در این میان مغز را به خود درگیر می کند این است که کنگره تغذیه دقیقاً چه جامعه هدفی دارد؟ و دست اندرکاران جامعه علوم تغذیه و پزشکان و 

دانشجویان در این جامعه هدف جای منی گیرند؟ آیا؟؟؟ )به عبارت ساده تر آیا آن ها غذا منی خورند؟ شام چی فکر می کنین؟؟؟(

اینجاست که بی اختیار یاد و خاطره تبلیغات پفک های با رنگ طبیعی )!!!!!( در وجود ما زنده می شود که بالفاصله پس از آن مزین می شود به پخش برنامه ای بس گهربار به 

نام دکرت سالم!! مشکل هم همین جاست!!! چرا دکرت سالم؟!! خب واضح است! با پخش آگهی های کذا، باید فرزندان جامعه ما با ادب و احرتام سالم کردن به دکرت را از هامن 

کودکی بیاموزند و پر واضح است که درنتیجه هیچ کس، اگر بخواهد هم منی تواند بگوید دکرت خداحافظ!!! چرا که نیاز مربم جامعه ما به روی مبارک دکرت، هیچ گاه با وجود 

ابتال به بیامری های مزمن ناشی از پرخوری و غذاهای پرچرب و پرکالری متام منی شود که منی شود... و همواره باید یاد بگیریم که بگوییم... دکرت، دوباره و دوباره سالم!! )و 

این از کودکی هم تراز با هم خوانی »یه توپ دارم قلقلیه« در مهدکودک به فرزندان جامعه ما به خوبی آموخته می شود(

خدابیامرزد خواجه را که می گفت:

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد        وجود نازکت آزرده گزند مباد...          بگذریم... 

فاصله علم و عمل شاید به ظاهر جا به جایی دو حرف همسایه الم و میم باشد )مثل وقتی که در مدرسه »جاها عوض بچه ها« بازی می کردیم!(، اما اکنون همین دو 

همسایه مهربان و دوست های دوران کودکی برای خود کسی شده اند و فاصله آن دو شده به اندازه فاصله ما دکرتها )ی آینده( و جامعه هدف )یعنی هرکسی جز ما 

                    دکرتها )ی آینده(!!!( که هرگز یک بار هم که شــده ســعی منی کنیم خودمان را در جایگاه آنان قرار دهیم و عمل به گفته های دو دقیقه پیش خودمان را، 

                                                                                              حداقل برای تبلیغ حرف هایامن و یا 

                                                                                             دست کم یک روز کنگره هم که شده، 

                                                                                           روی شخص خودمان تحت عنوان »جامعه 

                                                                                           هدف« پیاده کنیم...

                                                                                        یا حداقِل حداقِل حداقل، اگر همه این ها

                                                                                       بسی سخت و دشوار است و در کامل حیرت )!!(

                                                                                       در چنین جایی خرج نکردن و مرصف کم تر

                                                                                      روغن و ادویه و منک و عرضه غذاهای سامل تر

                                                                                        و بعضاً کم خرج تر به رصف )منی دانم چه  کسی(

                                                                                    نیست، دیگران )باالغیرتاً میهامنان خارجی( را در عرض

                                                                                    نیم سوت با صحنه میزهای درس خالِی خالی

                                                                                    مواجه نکنیم...

                                                                                   

                                                                                زینب کیافر- علوم تغذیه ورودی 911                             
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 )Array CGH( کاریوتیپ مولکولی

ــه روش مرســوم قدیمــی  ــپ ب ــش کاریوتی ــرد آزمای کارب

  ) Array CGH( در قیــاس بــا کاریوتیــپ مولکولــی

هامننــد اســتفاده از یــک نقشــه قدیمــی از کشــور ها در 

 Google ــی چــون ــا نرم افزارهــای نقشــه یاب مقایســه ب

ــوط  ــا خط ــی تنه ــه قدیم ــک نقش ــت. در ی earth  اس

مــرزی بیــن کشــورها و حدفاصــل بیــن آن هــا مشــخص 

اســت. امــا نرم افــزار نقشــه یاب بررســی دقیق تــر و 

ــن  ــا را ممک ــا و کوچه  ه ــطح خیابان ه ــر در س نزدیک ت

ــا  ــذف ی ــی ح ــر ژن ــت اگ ــن حال ــازد. در ای ــر می س پذی

ــه رسعــت شناســایی می شــود. ــه شــده باشــد ب اضاف

Array CGH چیست؟ 

ــرای  ــاال ب ــک ب ــدرت تفکی ــا ق Array CGH تکنیکــی ب

کل  در  اضافه شــدگی های  یــا  و  حذف هــا  بررســی 

ــت.  ــی اس ــادل کروموزوم ــدم تع ــایی ع ــوم و شناس ژن

و  می نامنــد  مولکولــی  کاریوتیــپ  را  آزمایــش  ایــن 

بــه ویــژه بــرای شناســایی علــت عقب ماندگی هــای 

ــرد دارد.  ــادرزادی کارب ــای م ــا ناهنجاری ه ــی و ی ذهن

ــن  ــش روتی ــوان آزمای ــه عن ــه ب ــش رفته رفت ــن آزمای ای

ــای  ــن روش ه ــیتوژنتیک جایگزی ــگاه های س در آزمایش

کاریوتیــپ  تعییــن  و  کروموزمــی  مطالعــه  قدیمــی 

می شــود.

اساس این آزمایش مقایسه هیربیدشدگی ژنوم  در 

 Microarray Comparative( اســت  میکروآرایه هــا 

Genomic Hybridization(  )array CGH(. قــدرت 

لـیلکومـــوتیــپیــوکار 
ــک آن را جهــت بررســی های  ــن تکنی ــاالی ای ــک ب تفکی

ــازد.  ــب می س ــیار مناس ــی بس بالین

ریــز  از  بســیاری  قدیمــی  مرســوم  روش هــای  در 

ــا  ــدازه ای در حــدود 3 ت ــه ان ــی ک حذف هــای کروموزم

5 مگابــاز دارنــد شناســایی منی شــوند؛ زیــرا در ایــن 

ــدرت  روش هــا از میکروســکوپ اســتفاده می شــود و ق

تفکیــک و تشــخیص حذف هــا و اضافــه شــدگی بــه 

می شــود.  محــدود  میکروســکوپ  تفکیــک  قــدرت 

قــدرت  از  کوچک تــر  بســیار  تغییــرات  درنتیجــه 

تشــخیص میکروســکوپ کــه بــه تغییــرات غیرمرئــی بــا 

منی شــوند. شناســایی  موســومند  میکروســکوپ 

ــه  ــک Array CGH ک ــه تکنی ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب

قــادر بــه شناســایی حذف هــا و اضافــه شــدگی های در 

حــد 5 تــا 10 کیلــو بــاز اســت را  تکنیــک میکروآرایــه یــا 

ــد. ــه می نامن ریزآرای

ــد  ــی می توانن ــرات بســیار کوچــک کروموزم ــن تغیی  ای

پیامــد بالینــی به همــراه داشــته باشــند. بــر اســاس 

تحقیقــات جدیــد، تخمیــن زده می شــود ایــن تغییــرات 

و  ســندرمی  عقب ماندگی هــای  درصــد   17 عامــل 

ــند.  ــندرمی باش غیرس

عــالوه بــر قــدرت تفکیــک بــاال، بی نیــاز بــودن از 

ــنت  ــث باالرف ــلولی باع ــت س ــر کش ــای زمان ب تکنیک ه

رسعــت انجــام ایــن روش می شــود. 

برتــری آزمایــش Array CGH نســبت بــه تکنیک هایــی 

به دلیــل  همچنیــن   QF-PCR و   FISH چــون 

ــودن آزمایــش Array CGH اســت. در تکنیــک  جامع ب

شناســایی  کروموزمــی  ریز حذف هــای  نیــز   FISH

می شــوند. امــا ایــن تکنیــک زمانــی کــه عالئــم بالینــی 

بــروز یــک اختــالل کروموزمــی را مطــرح   احتــامل 

می کنــد، بــه کار مــی رود و رصفــاً یــک ژن و یــا بخــش 

ــرد.  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــوم م ــش شــناخته ژن از پی

ــه  ــه ب ــدون توج ــش Array CGH ب ــه آزمای در حالی ک

عالئــم بالینــی امــکان بررســی تعــداد بســیار زیــادی از 

ــک  ــام ی ــا انج ــا ب ــدگی ها را تنه ــه ش ــا و اضاف حذف ه

ــازد. ــر می س ــکان پذی ــش ام آزمای

در حــدود بیــش از 70 بیامری ناشــی از تفاوت در تعداد 

Copy Number Variation-( کپی هــای کروموزمــی

 Array CGH شناســایی شــده اســت. ٱزمایــش )CNV

ــه  ــد. البت ــک می کن ــا کم ــن بیامری ه ــایی ای ــه شناس ب

بســیاری از ایــن تفاوت هــا در جمعیت هــا طبیعــی 

ــن  ــود ای ــت. وج ــامری نیس ــرای بی ــی ب ــت و عامل اس

CNVهــا ی به اصطــالح پلی مورفیــک گاهــی تحلیــل 

ــش Array CGH  را  ــج حاصــل از آزمای و بررســی نتای

ــع الزم  ــی از مواق ــه، برخ ــازد و در نتیج ــکل می س مش

اســت منونــه خــون والدیــن فــرد بیــامر نیــز مــورد 

ــرد. ــرار بگی بررســی ق

نقطــه ضعــف روش Array CGH نیــز شناسایی نشــدن 

جابه جایی هــای کروموزمــی متعــادل اســت. در ایــن 

وضعیــت هیــچ بخشــی از کروموزوم هــا حــذف یــا 

بخش هایــی  جابه جایــی  تنهــا  و  منی شــود.  اضافــه 

امید پوراسامعیل، علوم آزمایشگاهی ورودی 901
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 Array از کرومــوزم عامــل بیــامری اســت از ایــن رو

ــت. ــخیص آن نیس ــه تش ــادر ب CGH ق

Array CGH روش انجام آزمایش

بــرای انجــام آزمایــش Array CGH منونــه DNA فــرد 

مــورد نظــر بــا منونــه DNA کنــرتل مــورد مقایســه قــرار 

می گیــرد.

توســط    DNAمنونه هــای ایــن  منظــور  ایــن  بــه   

ــگ  ــر دو رن ــاوت )در تصوی ــانس متف ــای فلؤرس رنگ ه

ــش و  ــورد آزمای ــه م ــرای منون ــب ب ــز و ســبز به ترتی قرم

می شــود.  رنگ آمیــزی  کنــرتل(  منونــه 

حــاوی  میکروســکوپی  آرایه هــای  یــا  و  اســالید ها 

ــه  ــدام قطع ــه در هرک ــک ک ــیار کوچ ــای بس چاهک ه

کوتاهــی از DNA وجــود دارد نیــز، مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد. در تصویــر شــامیی از ایــن اســالید ها را 

می کنیــد. مشــاهده 

ایــن  روی  آزمایــش  مــورد  منونــه  و  کنــرتل  منونــه 

ــط الزم  ــان و رشای ــدت زم ــه شــده و م اســالید ها ریخت

ــد شــدن قطعــات DNA فراهــم  ــرای اتصــال و هیربی ب

می شــود.

در قســمت هایی از DNA کــه تفاوتــی میــان منونــه 

ــدارد، هــر دو  ــش وجــود ن ــورد آزمای ــه م ــرتل و منون کن

ــه  ــت و ب ــاوی اس ــدازه مس ــه ان ــبز ب ــز و س ــگ قرم رن

رنــگ زرد مشــاهده می شــوند. امــا در بخش هایــی کــه 

در منونــه مــورد آزمایــش حــذف شــدگی وجــود داشــته 

باشــد رنــگ منونــه کنــرتل )رنــگ ســبز( بیشــرت مشــاهده 

می شــود و در قســمت هایی کــه مضاعــف شــدگی 

وجــود داشــته باشــد رنــگ منونــه مــورد آزمایــش بیشــرت 

ــود. ــاهده می ش ــرت مش ــز( بیش ــگ قرم )رن

روی   Array CGH آزمایــش  نیــاز  مــورد  منونــه 

منونه هــای خونــی از کــودکان یــا بزرگســاالن انجــام 

می گیــرد. جهــت تشــخیص پیــش از تولــد نیــز بررســی 

منونــه  مایــع آمنیــون و یــا پرزهــای جفتــی جنینــی 

می گیــرد. انجــام 

  Array CGH موارد کاربرد آزمایش

بــرای  مناســب  ابــزار  یــک   Array CGH آزمایــش 

شناســایی عــدم تعــادل کروموزمــی در افــرادی بــا عقــب 

متعــدد  ناهنجاری هــای  یــا  و  ذهنــی  ماندگی هــای 

ــت. ــادرزادی اس م

 هم چنیــن در شناســایی علــل ناشــناخته مشــکالت 

تشــنج  و  و عالمئــی چــون رصع  رفتــاری  و  ذهنــی 

می تــوان از ایــن آزمایــش بهــره بــرد.

 آزمایــش Array CGH تغییــرات ژنــی را در 15 درصــد 

ــد و  ــی دارن ــری و تکامل ــکالت یادگی ــه مش ــی ک کودکان

ــی  ــص کروموزم ــول نق ــیتوژنتیکی معم ــی های س بررس

ــرده  ــخص ک ــرده مش ــایی نک ــان شناس ــی را در آن خاص

اســت.

ژن  و  ژنــوم  از  یافتــه  تغییــر  ناحیــه  شناســایی  بــا 

ــک  ــش Array CGH، پزش ــط آزمای ــه توس ــر یافت تغیی

می توانــد پیش بینــی از وضعیــت بیــامر در طــول زمــان 

ــام  ــرای انج ــی ب ــری صحیح ــت آورد و جهت گی ــه دس ب

ــد. ــاذ کن ــی اتخ ــات درمان اقدام

در صــورت شناســایی تغییــر ژنتیکــی در یــک فــرد 

می تــوان پــدر و مــادر و یــا دیگــر اعضــای خانــواده را 

از لحــاظ ناقــل بــودن بررســی کــرد و در صــورت نیــاز 

ــد انجــام  ــش از تول ــده تشــخیص پی ــدان آین ــرای فرزن ب

داد.

 Array CGH برتری های آزمایش

- متامــی 46 کرومــوزم انســان در یــک آزمایــش بررســی 

می شــوند.

کاریوتیــپ  روش هــای  از  دقیق تــر  و  حســاس تر   -

مرســوم اســت.

- تشــخیص انجام گرفتــه بــر اســاس ایــن آزمایــش فــرد را 

ــاز می ســازد. از انجــام ســایر آزمایش هــا بی نی

ــدگی ها و  ــذف ش ــق ح ــل دقی ــش مح ــن آزمای - در ای

اضافــه شــدگی ها در ژنــوم شناســایی می شــود.

- ایــن آزمایــش بــه شناســایی نقــاط شکســت در عــدم 

تعادل  هــای کروموزمــی شــناخته شــده کمــک می کنــد. 
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کارشناسان تغذیه مرصف روزانه 3 تا 5 »واحد« سبزیجات را به افراد 

توصیه می کنند. هر رسوینگ یا واحد معادل یک لیوان سبزیجات خام یا 

نصف لیوان سبزیجات پخته است.

متام گیاهان معطر یا اسانس  دار مانند ریحان، نعناع، مرزه و... در چهار خاصیت

 مشرتک هستند: ضد نفخ، ضد درد، ضد اسپاسم و ضد میکروب. اما جدا از این 

خواص مشرتک، هرکدا م  ویژگی  های خاص خودشان را دارند.

کمی از طالی سبز...
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ریحان

ریحان خاصیت آنتی  اکسیدانی دارد و در نتیجه ضد رسطان است. ریحان اشتها آور، خلط آور)جهت درمان رسفه( و ضد تهوع است. ریحان موجود در سبزی خوردن باعث 

تحریک ترشح شیر در مادران شیرده می شود و در ازبین بردن کرم های روده ای و درمان کرامپ معده، ورم معده، یبوست و التهاب روده هم کاربرد دارد. ریحان بر روی 

سیستم عصبی تأثیر می گذارد و در درمان تحریک های عصبی، خستگی، افرسدگی، اضطراب و بی خوابی نقش قابل توجهی دارد.

ترخون

           نعناع

نعنــاع یکــی از ســبزی  هــای پُرمــرصف بــوده و در ســبزی خــوردن نیــز بــه وفــور اســتفاده می شــود. 

نعنــاع یــک گیــاه بوتــه ای چنــد ســاله اســت کــه انــواع متعــددی دارد. از خصوصیــات کلــی آن می  شــود 

بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: ضــد تهــوع و اســتفراغ، ضــد ویــروس تبخــال، ضــد خــارش، ضــد تــب، 

بازکننــده برونــش و رفــع احتقــان، صفــرا  آور و خارج کننــده ســموم بــدن. یکــی دیگــر از خــواص 

نعنــاع، ضــددرد و مســکن بــودن آن اســت.

تره

تــره تــا حــدی قــادر اســت بیــامری آســم را تســکین دهــد. ایــن ســبزی در جلوگیــری از بــروز 

بیامری هــای قلبــی نقــش دارد و بــرای بهبــود بواســیر هــم بــه کار مــی رود. در ضمــن بــا افــزودن 

تــره بــه غذاهایــی مثــل گوشــت و ماهــی، می تــوان بــوی بــد آن هــا را کاهــش داد.

      شــــبــــیـــــــــــــــــــــه هـــای مــــــــــــــــتــفـــــــــــــاوت!!!
مرزه و ترخون سبزی هایی هستند که از لحاظ ظاهر شباهت بسیاری به هم دارند. حال به بررسی خواص آن ها می پردازیم

از سبزی  های معطر موجود در سبزی خوردن 

است که خصوصیات آن کمی متفاوت است. این سبزی، گیاهی از 

خانواده کاسنی و منبع مواد معدنی متنوعی مانند کلسیم، فسفر، آهن، 

منیزیم، سدیم و پتاسیم است. ترخون عالوه بر داشنت 

خصوصیات کلی گیاهان معطر، ضد اسپاسم، ضد 

درد، ضد نفخ، ضدمیکروب، خواب  آور، ضد التهاب 

و آماس و مسکن درد دندان نیز هست. در کتاب 

قانون ابن  سینا ذکر شده که ترخون دارای نیروی مخدر ضعیف است؛ 

شاید مسکن بودنش هم به همین دلیل باشد. خوردن ترخون برای درمان 

زخم  ها و جوش  های دهان و دندان نیز مفید شناخته شده است.

مرزه

مرزه سبزی دیگر موجود در سبزی خوردن است 

از خانواده نعناع، که بوی خیلی نافذی دارد و به 

دلیل مزه تند و تیزش، کمرت به شکل تازه استفاده می  شود؛ 

ولی برخی خانواده ها در سبزی خوردن  شان مقادیری مرزه 

می  گذارند.

مرزه خاصیت ضدمیکروبی باالیی دارد، تعریق را کنرتل می  کند و به 

همین دلیل به  عنوان گیاه ضدتشنگی برای افراد مبتال به دیابت 

تجویز می  شود. 

این گیاه ضد ویروس تبخال، ضدانگل، خلط آور، محرک و 

تقویت  کننده معده است.
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گشنیز
به گشنیز جلجالن هم می گویند. اعراب کسیره و 

کزیره می گویند که گشنیز خواص میکروب کشی دارد 

و از رسایت بیامری های عفونی جلوگیری می کند. 

پزشکان قدیم برای جلوگیری از رسایت حصبه به 

اطرافیان دستور می دادند که از گشنیز استفاده کنند. 

این ماده برای مغز و قلب و معده مقوی می باشد 

و برای رفع خفقان، وسواس و هیسرتی )غش( مفید 

است. بیشرتین خواص گشنیز در برگ یا میوه آن 

تجمع یافته که آن را تخم گشنیز یا تخم جلجالن 

می نامند. هرگز در خوردن گشنیز نباید زیاده روی 

کرد؛ زیرا موجب اختالالت خواب می شود و بسیار 

خطرناک است. مقدار خوراکی برای برگ آن 35 گرم و 

برای بذر آن 4 گرم است و چنانچه بیش از این مقدار 

مرصف شود، شخص دچار لکنت زبان و کندی ذهن 

می گردد. هم چنین باعث اختالالت قاعدگی و آمنوره 

می گردد و عوارض بسیاری دارد. 

گشنیز حاوی ویتامین های A و B بوده و رسشار از 

ویتامین C است. مضمضه آب گشنیز جوش های 

دهان را از بین می  برد، لثه ها را محکم کرده و از 

خون ریزی آن ها جلوگیری می کند و درد دندان را 

تسکین می دهد.

در 100 گرم میوه گشنیز 1 گرم اسانس و 20 گرم 

چربی وجود دارد. برای سینه درد داروی ارزنده ای 

است. جوهر آن از راه ادرار دفع می شود و مجاری 

ادرار را ضدعفونی می کند و زخم های آن را معالجه 

می مناید. شیره گشنیز اسهال خونی را بند آورده و بو 

داده آن برای اسهال و خون ریزی معده مناسب است. 

عده ای برای رفع رسدرد و معالجه زکام میوه آن را 

در آتش انداخته و از دود آن استفاده می کنند. این 

دود ضدعفونی کننده محیط و مجاری تنفس است، 

ولی برای مبتالیان به تنگی نفس و کسانی که به آن 

حساسیت دارند خوب نیست. 

برگ آن مسکن صفرا و التهاب معده و برطرف کننده 

عطش زیاد است. ضامد برگ آن از شدت حرارت 

جراحات و سوزش آن ها جلوگیری کرده و برای 

بثورات جلدی و اگزما توصیه و تجویز شده است. در 

گذشته برای معالجه زخم های رسطانی رسب را با آب 

گشنیز ساییده و روی زخم می گذاشتند. 

تخم گشنیز از رشد کرم های انگلی در معده جلوگیری 

می کند. 

کوبیده میوه آن مخلوط با گوشت و منک محافظ 

گوشت در برابر فساد بوده و در صنعت کنرسوسازی 

مورد استفاده قرار می گیرد. گشنیز فواید بسیاری 

دارد، ولی نباید در خوردن آن زیاده روی کرد. 

می توانید با آن آش گشنیز و گشنیز پلو درست کنید 

و در آش ها و خورش های سبزی دار کمی از برگ 

آن بریزید و افزودن آن را به سوپ و آش بیامران 

و اطرافیان آن ها، مخصوصا مبتالیان به بیامری های 

عفونی فراموش نکنید.

جعفری
جعفری، یک سبزی بسیار گرم و خشک از خانواده 

چرتیان یا هامن خانواده جعفری است.

این سبزی  را نه تنها به خاطر عطر و طعم مطبوع اش 

به صورت پخته در انواع و اقسام غذاها مورد استفاده 

قرار می دهند، بلکه این روزها عده ای آن را به دلیل 

خواص زیادی که دارد، به صورت خام نیز به ترکیب 

سبزی خوردن مرصفی شان اضافه کرده اند.

جعفری مانند دیگر سبزی ها رسشار از ویتامین های 

مختلف و امالح و موادمعدنی مفید است، و عالوه بر 

آن منبعی غنی از آهن، ویتامین های A و C، فسفر، 

پتاسیم، کلسیم و ید، به حساب می آید؛ به طوری که 

به عنوان مثال مقدار ویتامین C موجود در آن از متام 

سبزی ها و میوه ها بیشرت است.

خواص دارویی

جعفری گیاهی است که همه قسمت های آن 

شامل دانه، برگ و ریشه مورد استفاده دارویی قرار 

می گیرد.

جعفری اشتهاآور، مقوی معده، هضم کننده غذا، 

بادشکن و صفرابر است.

این سبزی هم چنین ادرارآور، تنظیم کننده قاعدگی، 

دفع کننده سنگ کلیه و مثانه و تصفیه کننده خون 

است.

از جعفری به عنوان مسکن، برای پایین آوردن تب نیز 

استفاده می کنند؛ در ضمن در رفع ناراحتی های ریوی 

نیز مؤثر است.

با توجه به این  که جعفری رسشار از ویتامین C و 

آهن است، برای درمان کم خونی توصیه می شود.

می گویند یک قاشق سوپ خوری از برگ جعفری 

خرد شده یا یک قاشق مرباخوری از ریشه یا نوک 

قاشق چای خوری از تخم جعفری را در نیم لیرت آب 

جوشانده، به عنوان داروی ادرارآور و همچنین برای 

درمان ورم عمومی، التهاب کلیه و مثانه مرصف کنید.

- اگر از بوی بد دهانتان خسته شده اید، روزانه چند 

برگ جعفری را به مدت یک ربع جویده و سپس 

بیرون بریزید و پس از آن یک عدد سیب بخورید.

شست وشوی پوست صورت با جوشانده یک دسته 

برگ جعفری در یک لیرت آب، پوست را شفاف 

می کند.

این سبزی کاهش  دهنده اسیداوریک بوده و در 

پایین آوردن فشارخون نیز مفید شناخته شده است. 

بنابراین مرصف آن به میانساالن توصیه می  شود. 

جعفری گیاه قاعده  آوری است. مقادیر زیادش، بیش 

از 200 گرم در روز برای زنان باردار خطر سقط را 

به همراه دارد. ضمن این که بعضی افراد به گیاهان 

خانواده جعفری حساسیت دارند؛ به این ترتیب که 

اگر جعفری مرصف کنند و در معرض نور آفتاب قرار 

گیرند، روی پوست  شان تاول و بثورات پوستی ظاهر 

می  شود. به این عارضه حساسیت نوری می گویند. 

کسانی که این عالئم را داشته باشند نباید گیاهان 

خانواده جعفری را مرصف کنند.
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سیر تکاملی
امروز 1373/6/6 در گوشه و 

کنار یکی از شهر های ایران کودکی 

به نام هستی، یکی از شاهکار های 

خلقت، دیده به جهان گشود...  

صدای گریه نوزادی در یکی از اتاق های بیامرستان 

به گوش می رسد. بله درست حدس زدین! کودک 

در حال گریه هستی هست. این کودک هم مانند 

اکرث کودکان دخرت یکام، فقط یکم، تورو خدا دقت 

کنید فقط یکم غر غروست!! ولی خوب با اومدنش 

شادی و محبت و هزاران موهبت دیگر نیز با 

خودش آورده، واسه همینه که بابای هستی این قدر 

خوش حاله!

چند روزیه که حامل خوب نیست؛ آخه هستی خانم چند 

روزی هست که مریضه. کاش می بودین و حال و هوای 

خونه رو می دیدین. خونه بدون هستی مثل جهنمه! 

وقتی هستی هست همه چی هست: شادی، خوشی، 

چرخیدن و شعر خوندن وسط خونه، شیرین زبونی و...

حاال دیگه هستی برگشته و حال و 

هواشم خیلی خوبه. اون دوباره 

بازی کردنو رشوع کرده. خیلی خاله 

بازی رو دوست داره و همیشه 

می خواد مامان باشه! هم بازی هاشم 

دوست دارن مامان باشن! موندیم چه 

کنیم با این دخرتا!! حاال قرار شده 

نوبتی مادر بشن! البته ناگفته مناند 

بعضی ها هم نقش خطیر مرد خونه 

رو بر عهده می گیرند که کاری بس 

نیکوووست!!!...

هستی خانم 17 سال از زندگیش می گذره که تازه با موجود جدیدی آشنا شده که 

خیلی هم دوسش داره؛ یعنی خیلیا دوسش دارن! نپرس چرا که مني دونم! خوب دوس 

دارن دیگه چه میشه کرد؟! این موجود پس از وصل شدن به محل اتصال خود، آدمو 

از این رو به اون رو می کنه. گاهی اوقات هم باعث به وجود آمدن بالهای طبیعی 

میشه!

آیا می دانید کلیپسوف چیست؟ چگونه رخ می دهد؟! کلیپسوف زمانی رخ می دهد که 

در مدار زمین کلیپسی بین خورشید و ماه قرار می گیرد و قسمتی از ماه برای مدتی 

تاریک می شود! اینم یه مطلب علمی برین حال کنین... 

بله دیگه... هستی خانم هم با کلیپس آشنا شد!... ولی خوب از حق نگذريم چند 

بار جونشو نجات داده؛ آخرین بار چند وقت پیش بود که از باالی پشت بوم افتاد 

پایین و بین هوا و زمین بود که پره های کلیپسش باز شد و همین باعث شد که فرود 

موفقیت آمیزی داشته باشه و روی این خلبان هایی که هواپیام رو بدون چرخ نشوندن 

کم کرد! پس به افتخار هستی خانم بزن دست قشنگرو...

هستی دیگه واسه خودش خامنی شده و همیشه تنها یار و یاور مامان و باباست. 

حاال دیگه وقت شوهر دادنش رسیده، فقط مني دونم چرا با این همه جهیزیه 

باز هم قصد ازدواج نداره!!!

هستی خانم بیا این دفعه رو قبول کن... 

هستی خانم: حاال گیرم من قبول کردم کو شوهر؟؟؟؟       

تو قبول کن... اوه اوه، بیا ببین در خونه چه خربههههه!!!! 

ببین چه کشته مرده ای راه انداختی!! حاال تو برو آماده شو که بگم 

خواستگارا بیان.
خالصه یه چند وقتی ما 

درگیر این خواستگارهای 

محرتم بودیم. خواستگارا  

یکی پس از دیگری 

ميومدن و میرفنت. بیشرت 

اونا به خاطر توقع های 

زیاد هستی می رفنت و 

دیگه پشت رسشونم نگاه 

منی کردن!!

این  یکی هم که این جوری پرید...               

کم کم هستی خانم بزرگ و بزرگ تر میشه. تعداد 

دوستاش دیگه داره رس به فلک می کشه. 

راستی هستی این قددددر  مادر شوهر و 

پدر شوهر پیدا کرده که نگو و نپرس! هر جا 

که میرن مهمونی یکی لپشو میکشه میگه عروس گلم، عروس خوشگلم، عروس خامنم... 

جالب اینجاست که بعضی از این خانواده های محرتم اصالً پرس ندارن!! ولی خوب مشکل از 

این خانواده ها که نیست! مشکل از هستیه که این قدر شیرین و با محبته! آخه هستی لبخند 

خداست؛ مگه ميشه لبخند قشنگ خدا شیرین نباشه؟؟؟...

من از بچگی دوست داشتم وقتی 
پدرم خونه س با قیچی سبیالشو بچینم، 

خیلی خنده دار می شد مگه نه؟

کلیپس ممنوع شد!
در پی شکایات مردان از 

زیاد شدن بالیای طبیعی و 
در پی آن افزایش نمازهای 

آیات باالخره مسئولین 
به فکر ممنوع کردن 

کلیپس افتادند 

 )عزیزان رشمنده دیگه، کوزت و ممول و سیندرال رس فیلمربداری 

بودن نتونسنت بیان...(

 بیا دخترم این ظرف و  ظروف، رادیو، 
چرخ نخریسی و... دیگه چی می خوای؟

هستی چند خصوصیت خیلی 

خوب داره: همیشه مثل حنا با 

مسئولیته، مثل کوزت صبوره، مثل 

ممول مهربونه، مثل جودی شاد و رس 

زندست و ایامن دارم که مثل سیندرال خوشبخت میشه! 
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باالخره بعد از کلی خواستگار و خواستگار کُِشی هستی خانم به یکی از این خواستگارا جواب مثبت داد! اینم از کارت عروسی...

عروس خجالتی میگه: اوهوم! 

عروس متکرب میگه: چیزی منیگه فقط رسشو تکون میده!                                                       

عروس وحشت زده میگه: ها!

عروس بی حوصله میگه: خوب! 

عروس دستپاچه میگه: باشه، باشه!                  

و عروس سنتی هم که به سالمتی نسلش رو به انقراضه میگه: با اجازه بزرگرتا....... 

)باالخره بعد از مراسم رس زدن به باغ گل و کارخونه گالب سازی(...... بله!...

خالصه که لی لی  لی لی  لی لی....

مبارکه!!!!!!!!

امروز باید هستی بله رس سفره 

عقدو بگه.

به نظرتون چه مدلی میگه بله؟ 

آخه عروس عادی میگه: بله!

عروس کمی لوس میگه: بع........له!

عروس باکالس میگه: اوکی! 

 !yes :عروس خارج رفته میگه

عروس خودمونی میگه: آره! 

خالصه هستی خانم در سن 21 سالگی راهی خونه بخت میشه و دوره جدیدی از زندگی رو آغاز می کنه... 

چند سال از زندگی مشرتک هستی خانم با آقا رضا می گذره و میدونین که در هر سال یک روز مرد و یک روز 

زن داریم. هستی خانم طبق سنت گذشتگان خود و مانند همه خانم های مدرن امروزی در روز مرد برای 

شوهر خود هدیه ای ناقابل تهیه می کنه! واقعاً هم ناقابل هست! آخه جوراب کجاش قابل داره؟!!! چرا باید 

هر سال هدیه جوراب باشه؟؟ آخه چراااا؟؟؟؟ حداقل هستی جان کمی تنوع به خرج بده، رنگشو عوض کن 

لطفاً!!

در مورد روز زن هم که اصالً حرفی نیست! 

چون خودتون خوب می دونین تو این روز چی می گذره!!!!

خوب ديگه اجازه بدین بعد از این 

که داغ دل آقا رضا و متام مردهای 

ایران رو تازه کردیم یه خرب خیلی 

عالی بدم! هستی باردار شده. وای 

منی دونین من چقدر خوشحامل! از 

من خوشحال تر خود هستی بود 

که دیگه واقعاً داره مادر می شه 

و آرزوی دوران کودکیش به وقوع 

می پیونده!!!

حاال دیگه هستی هم مادری مهربان برای فرزند خود و هم همرسی 

خیلی عالی برای آقا رضاست.

هستی هم مثل همه مادرهای مهربون دنیا، دوست دار فرزندشه و 

حارضه برای خوشبختی و آرامش اون از همه چی بگذره! او به تعداد 

همه روزهای آینده فرزندش، دلواپس و به تعداد آرامش کودکش در 

خواب، بیداره و با متام وجود مهر مادری رو درک میکنه و میباله به این 

مهری که نســبت به فرزندش داره. او هرگز از محبت کردن، حامیت کردن و آرامش دادن به همرس

 و فرزند خود خسته نخواهد شد.

خودم دیدم که دیشب آخر مهمونی وقتی پرس کوچولوی هستی به خاطر پرخوری همه 

محتویات معده و روده شو جلوی 32 تا مهمون روی لباس های خود و بقیه خالی کرد و

 رشوع کرد به جیغ زدن، چطور با صبوری مادرانه آرومش کرد. ولی به جاش

 تو خونه باباهه باهاش کلی دعوا کرد؛ اما چه فایده؟ بچه های این 

زمونه که اصالً از چیزی منی ترسن!!

اآلن دیگر هستی و رضا پا به سن 

گذاشته و خدارو شکر فرزندان خوبی 

هم دارن. پرس هستی که حاال دیگه 

واسه خودش مردی شده بی نهایت 

مادر و پدرشو دوست داره و هر روز خریدای خونه رو انجام میده. 

هستی هم هنوز به اندازه روزهای جوانی، خونواده شو حامیت میکنه. او 

هنوز هم امن ترین آغوش برای فرزندانشه. و مثل همیشه حتی با وجود 

خستگی هایی که روزگار رو شونه هاش گذاشته، خونه رو به امن ترین شکل 

ممکن برای آرامش گرفنت یک دخرت از کالس کنکور برگشته، یک پرس خسته 

از فوتبال برگشته و یک شوهر ازرس کار برگشته با وجودش آراسته میکنه.

چه خوب است که به بهانه ی احرتام، بر خستگی های دستانی که به پای 

بالیدن ما چروک شده اند بوسه بزنیم...

هستی خانم در سن 72 سالگی

 با قلبی آکنده از مهر و محبت از دنیا رفت؛ در حالی که هنوز هم 

هم چون گذشته چرت مهر مادری خود را بر رس فرزندان خود استوار کرده است.

ای زیباترین گل هستی، ای لبخند زیبای خدا، ای خواهر عزیزم و 

ای مادر مهربان فردا، والدت حرضت معصومه )س( بر همه دخرتان 

امروز و دیروز مبارک باد.

دخرت بودن:

یعنی یه عامله احساس

یعنی یه دنیای رنگارنگ

یعنی بابایی        

یعنی پس این چایی چی شد

یعنی کله قند و کلولولولولو 

یعنی شادی همه روزهای قشنگ زندگی           

و دخرت بودن یعنی هزار موهبت دیگر... 

به دخرت بودن خود ببالید که پیامرب )ص( می فرمایند: 

بهرتین فرزندان شام، دخرتانتان هستند.                 روزت مبارک   

مرد این قدر غر نزن! دیگه سنی از ما گذشته من 
دیگه حال ناز خریدن ندارم! پس چایی تو بخور

عزیزم بازم همون 
رنگی خریدم تا 

خاطره شیرین اولین 
هدیه روز مرد تا ابد 

تو ذهنت بمونه!
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مادر 
ه در یک سال اول شیر 

تا دو سالگی باید به گونه ای باشد ک
دار عنوان کرد: تغذیه نوزاد 

پاس

مادر 
اد را تشکیل دهد و شیر 

دوم غذای سفره غذای اصلی نوز
و در یک سال 

غذای اصلی باشد 

به عنوان غذای کمکی باشد.

 داده شود، گفت: بعد 
تا دو سالگی باید به نوزادان

مادر 
 با بیان این که شیر 

این متخصص تغذیه

ده از متام مواد غذایی 
قادر به استفا

ده و آن ها 
ز دو سالگی سیستم گوارش نوزادان تکمیل ش

ا

را در بزرگسالی 
ز دو سالگی اعتامد به نفس آن ها 

هستند و هم چنین شیر خوردن نوزادان بیش ا

ادر می کند.
یار وابسته به م

ها را بس
ه و آن

ش داد
کاه

ک را درصد باالی پروتئین و چربی عنوان کرد و 
ه از مرضات شیرخش

ر ادام
این متخصص تغذیه د

ه نیافته، آسیب برساند و 
وزاد که هنوز آن چنان توسع

زیاد می تواند به کلیه های ن
زود: پروتئین 

اف

را در 
ده و آن ها 

ش وزن نوزاد ش
ب افزای

ی و قند باالی شیرخشک موج
از طرف دیگر نیز شیرین

امریهای دیگری می کند.
سنین باالتر مستعد بی

ی در 
ی در سنین بزرگسال

ش قند و چربی خون و چاق
وی ترصیح کرد: همچنین احتامل افزای

وزادانی که با شیر خشک تغذیه شده اند بیشرت است.
ن

رابطه عجیب شیر مادر و اعتامد به نفس!
 

بر اساس تحقیقات انجام شده، شیر مادر تا دو سالگی برای نوزاد کافی بوده و ادامه این روند بیش از 

داشته باشند.دو سال موجب می شود تا نوزادان در بزرگسالی شخصیتی وابسته پیدا کرده و اعتامد به نفس پایینی 

به گفته دکرت یحیی پاسدار، شیر مادر بهرتین ترکیب را از نظر تغذیه ای برای نوزادان دارد و متامی مواد 

مغذی را با توجه به نسبت های مورد نیاز نوزاد برای او فراهم می کند. شیر مادر به صورت اتوماتیک و 

را تأمین کند.هوشمند هم زمان با رشد نوزاد درصد ترکیبات خود را تغییر داده تا بتواند به نحو مطلوب نیازهای نوزاد 

شیر مادر تا سن شش ماهگی متامی مواد مغذی مورد نیاز نوزاد به جز آهن و ویتامین A  و D را فراهم 
می کند.

بنابراین الزامی است تا در کنار شیر مادر تا شش ماهگی، قطره آهن و مولتی ویتامین به نوزاد داده شود.

هم چنین باید از هامن ابتدا به نوزاد در کنار شیر مادر آب نیز داده شود.

به گفته پاسدار، پس از شش ماهگی باید در کنار شیر مادر از غذاهای کمکی مانند حریره بادام، فرنی و 

شیر برنج استفاده شود و به تدریج به سمت استفاده از غذاهای پیچیده تر رفت.

وی با بیان این که حساسیت زایی گوشت و میوه در نوزادان بیشرت است و این دو فشار بسیاری را به کبد 

و کلیه وارد می کنند، توصیه کرده است: والدین باید استفاده از این مواد غذایی برای نوزادان خود را از 

یک سالگی به بعد رشوع کنند.

هازهتا
امید پوراسامعیل- علوم آزمایشگاهی ورودی 901
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اضطراب موش های آزمایشگاهی از بوی بدن مردان بیشرت از زنان است
بیشرت از زنان مضطرب می شوند که این موضوع می تواند در صحت نتایج میلیون ها آزمایش مطالعه دانشمندان کانادایی نشان می دهد که موش های آزمایشگاهی از بوی بدن محققان مرد 

انجام شده تاکنون تاثیر بگذارد.
اثرات جانبی داروها می پردازد یا هر آزمایشی که در زمینه درد انجام می شود بسیار با اهمیت این یافته ها که در مجله Nature Methods منترش شده است برای آزمایش هایی که به بررسی 

از بوی بدن محققان مرد بیشرت مضطرب می شوند که این موضوع می تواند در صحت نتایج مطالعه دانشمندان دانشگاه مک گیل مونرتال کانادا نشان می دهد که موش های آزمایشگاهی است.
داروهای ضد رسطان، میلیون ها آزمایش انجام شده تاثیر داشته باشد. برای ساخت  از موش های جونده  به ویژه  آزمایشگاهی  آزمایش مکمل های غذایی و پیشربد همه شیوه های پزشکی استفاده می شود.از موش های 

مرد برای آنها بسیار مضطرب کننده تر از بوی یک محقق زن است.موش ها با استنشاق بوی بدن محققان مضطرب می شوند. به ویژه استنشاق رایحه یک محقق اما این مطالعه که به تازگی انجام شده است می تواند نتیجه میلیون آزمایش را بر هم بزند زیرا 

ر آزمایش 
این مطالعه نشان می دهد که جنسیت یک محقق می تواند تاثیر قابل توجهی د

های مربوط به درد داشته باشد.

ق آزمایش 
تنش موجب مسدود کردن درد می شود یعنی زمانی که یک تکنسین مرد در اتا

م آزمایش باشد موش ها درد 
قرار دارد نسبت به زمانی که یک تکنسین زن در حال انجا

بسیار کمرتی را احساس می کنند.

این مطالعه نشان می دهد که فرومون ) pheromones( که در مردان با غلظت باالتری 

ی آزمایشگاهی دارد.
نسبت به زنان ترشح می شود تاثیر آشکاری بر موش ها

این ماده شیمیایی موجب بروز واکنش تنش در موش ها می شود؛این تنش که بر اثر حبس 

کردن موش ها در لوله به مدت 15 دقیقه یا مجبور کردن آنها به سه دقیقه شنا ایجاد می 

شود برابر است.

23الناز ظهیری- علوم آزمایشگاهی ورودی 911



ســــــــالمی از جنــس درد...
به نام خدای صلح آفرین

سالم مردم توانای غزه، سالم پیروزان مقاومت 30روزه، سالم مقاومان بی سالح 

سالم مادران رنج کشیده این خطه، که رنج غم حقوق بی برش و سازمان بی ملل غیرمتحد را برشانه های استوارتان متحمل می شوید. ما را هم 

رشیک غم هایتان بدانید.

سالم پدران مغموم فلسطینی! اکنون که پس از 6 دهه جنگ پیاپی و مخصوصاً اکنون که با این وضع اسف ناک جنگیدید و باعث افتخار جهان 

شدید. به متامیتان خدا قوت می گویم. خدا پشت و پناهتان باشد و در این فرامقاومت هرچه بیشرت یاریتان کند.

سالم کودکان نازنین غزه... چه بگویم از دردی که شامتحمل می کنید و ما منی فهمیم؟ بدانید شام و غزه تنها نیستید؛ بلکه یک جهان پشت رس 

شامست. تا آخرین قطره خومنان حامیتتان می کنیم. جنگ شام از زمانی رشوع شد که نگاه های همه  ما به جای جام زندگی شام که وحشیانه 

رس کشیده می شد، به جامی کذایی خیره شد و رنگ خون آتشین شام در برق طالیی جام جهانی گم شد. ما رشمنده ایم که به جام جهانی بیش 

از شام توجه کردیم؛ یعنی بیش از پایامل شدن خون هزاران بی گناه و بی کس. خدایا جهالت ما را ببخش که تصور می کردیم همه دنیا مثل 

ما راحت و آسوده مشغول متاشای گوی رسگردان میان زمین چمن اند و از یادمان برد رسهای بی گناهی که هر روز در میان هزاران رس دیگر 

رسگردان می شوند و هیچ کس جز خودشان برای این رسها آه منی کشد؛ خدایا ببخش همه ما را که اگر توان رفنت به فلسطین را نداشتیم، آن ها 

را  از کوچک ترین حامیتامن نیز دریغ کردیم. آخر مردم و کودکان بی دفاع غزه باید به کدامین گناه کشته شوند؟ فلسفه این جنگ 

نابرابر چیست؟ مگر گناهی جز زیسنت در کشور خودشان دارند؟ 

چگونه است که وجدان سیاستمداران آمریکایی با دیدن یک خرس قطبی افرسده قلقلک می شود و با گرفنت امضای 237هزار نفر 

از مردم این کشور او را به ارصار به زیست گاهش بازمی گرداندند، اما گرفنت کاشانه میلیون ها انسان و مالکیت آن ها را حق خود 

می دانند؟؟ ساکنین فلسطین جز کشور خود کجا را دارند که بروند؟ مرزهایشان از یک طرف از سوی ارسائیل مسدودشده و از طرف 

دیگر توسط مرص. همه می دانیم تعریف جنگ با چیزی که در غزه و صربا وشتیال می بینیم متفاوت است. جنگ با غیرنظامیان و 

افراد بی سالح و کودکان و حمله به منازل مسکونی و بازارها و مساجد و بیامرستان ها... آن هم تنها به بهانه نگهداری سالح در این 

مکان ها!! چرا که هنوز هم منی دانند فلسطین موشک هایش را از چه مکانی شلیک می کند!!! خیلی مضحک است کجای دنیا در 

بیامرستان و مسجد سالح نگهداری می کنند؟ آری سالح هایشان مقاومت مردم است! به گامنم منظور دشمنان همین لفظ استعاری است ... آری، 

همین است و الغیر!

سالم به نظامیان و رسبازان غزه ، اجرتان با خدا باشد. در جبهه ها برای حریت وطنتان می جنگید، به این امید که حریم خانواده تان حفظ 

شود و به مرزهایتان هجوم نیاورند؛ اما ارسائیلی ها به خانه ها هجوم می آورند و از سالح های ممنوعه مثل مبب فسفراستفاده 

می کنند! مبب هایی که با شیمیایی کردن مردمان بی دفاع بدون ایجاد سوختگی سطحی، گوشت و استخوان بدن آنان 

را می سوزاند!! در حالی که منی دانن، درون مردم غزه سال هاست با آتش خشم سوخته و شعله ور گشته و با 

این کار هیزم این آتش را فراهم می کنند تا روزی دودمان خودشان را بسوزاند! مرحبا به شام که وقتی از دنیای 

بیرون زمین و هرچه در آن است ناامید شدید، به درون زمین پناه بردید و با خالقیت متام توانستید تونل هایی 

حفرکنید که به دشمن دسرتسی کامل داشته باشد!! تونل هایی که پیرشفته ترین ردیاب های دشمن پرباد هم 

نتوانست آن ها را کشف کند!! افتخار می کنم که متام کودکان و نوجوانان این رسزمین دیگر مرد شده اند و از دشمن 

ترسی ندارند. خدایاریتان کند.

سالم به متام کشورهای بیدار دنیا! کشورهایی که علیه ظلم استکبار به  پا خواستند؛ که معنی ظامل و مظلوم را درک 

کردند و علیه این رژیم ننگین قیام کردند.

سالم به صبوری امام زمان )عج( که می دانم قلب مقدسشان از این اتفاقات سخت اندوهگین است!... می دانم 
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اگر بودید، دشمنی هم نبود! می دانم این هم تقصیر ماست! تقصیر بی تدبیری ماست که پس از 1108 سال هنوز یاوران 

واقعی تان را نیافته اید. متأسفم که با اعامل خویش ظهورتان را به تأخیر انداخته ایم. ما مهدی یاور خوبی نبودیم. خدا به 

شام به خاطر این فجایع حیوانی صرب بدهد. آجرک الله یاصاحب الزمان...

سالم به خدای عاملم؛ خدایی که همه را می بیند و از افکار همه آگاه است. خدایا از تو می خواهم حق و باطل را آشکارتر کنی  وهمه را 

از خواب غفلت بیدار کنی و ندای هل من نارصینرصنی فلسطین و کشورهای امثال آن را به گوش جهانیان برسانی. خدایا به خاطرپیروزی 

آن ها از تو ممنونم. یاریشان کن تا خباثت این رژیم را هرروز بیش از دیروز منایان کنند.  

چندکلمه ای با ناتانیاهو: می دانم سخن گفنت و بحث و مذاکره با شام چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست؛ ولی سخن می گویم تا حرف 

دمل را گفته باشم، تعجبم که از این همه خون ریزی و کودک کشی و نسل کشی خسته منی شوید! شام با این کشتارهای وحشیانه کجای دنیا 

را گرفته اید؟ چه پست و مقامی جز ننگی و خفت روزافزونی که حتی مردمان کشورهای حامی شام مثل آمریکا هم به آن پی برده و زبان 

به اعرتاض گشوده اند به شام افزوده شده است؟ به کجا رسیدید؟! آیا جز پست تر و منفورتر و کثیف تر شدن چیزی به شام اضافه شد؟ 

آیاتوانستید قله های مرتفع زندگیتان را با این اعامل حیوانی فتح کنید؟ آیا توانستید رضایت مردم جهان، نه! رضایت هامن ساکنین ارسائیل 

را به دست آورید؟! اگر چنین است، پس چرا خود شهرک نشینان ارسائیلی علیه شام قیام می کنند؟؟ آنقدر کشته اید که چشمتان جز خون 

منی بیند و گوشتان جز زجه و ناله منی شنود. متأسفم که اراده خود را مقدم بر اراده خدا می دانید، انشاالله هرروز زبون تر و خوارتر و 

واقعی خود و رژیم منحوستان نزدیک تر گردید.  پست تر شوید و به مرگ 

فلسطین  کنم.  راتوصیف  فلسطین  ازدردهای  کمی  باشم  نتوانسته  حتی  شاید  که  دانم  می 

این حرکت رژیم غاصب صهیون، یعنی مبباران غیرنظامیان،  با  مرتاکم ترین کشور دنیاست و 

تعداد کثیری ازمردم کشته می شوند و دیری منی گذرد که این کشور بسیار کم جمعیت می شود. 

شک ندارم که القاعده درپاکستان و طالبان در افغانستان و تکفیری در سوریه و داعش در 

عراق و جنگ هایی که در آفریقا رخ می دهد و فقر و گرسنگی بی شامر آن ها همه حاکی از 

دست نشانده های این رژیم و حامیانشان است؛ هم چنین جنگ نرمی که در کشورماست، زیر 

رس این رژیم است.

هرچه زودتر برائت از این رژیم سفاک را با قیام و تجمعات نشان دهیم و با حامیت مالی و قلبی 

از فلسطین، یاریشان کنیم.                                                    

به امیدجهانی پر ازصلح. جهانی بدون  جنگ وظلم

ومن الله التوفیق
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است  زیستی  علوم  از  شاخه ای  تغذیه  علوم  رشته 

که آمیزه ای از علم وهرن است که در آن کارشناس 

مؤثر  علل  و  تغذیه ای  مسائل  شناخت  طی  تغذیه 

آن از طریق ارتقاء پایدار و برابر در سیستم غذا و 

تغذیه خدمات پژوهشی، آموزشی، مراقبت تغذیه ای 

و مشاوره ای را برنامه ریزی  می کند.

تغذیه  کارشناس  آینده  مورد  در  که  فعالیتی  اولین 

و  کلینیک  در  افراد  افراد می رسد مشاوره  به ذهن 

درمانی  اهداف  برای  گوناگون  رژیم های  توصیه 

فعالیت،  این  که  این  به  توجه  با  است.  مختلف 

اصلی  فعالیت  حال  عین  در  و  رضوری  و  مهم 

یک  که  بدانیم  باید  اما  می باشد،  تغذیه  کارشناس 

کارشناس تغذیه عالوه بر مشاوره و درمان، اهداف 

که  دارد  رو  پیش  در  نیز  را  دیگری  فعالیت های  و 

می  مواجه  آن ها  با  حرفه  این  حیطه  به  ورود  با 

بر  کوتاه  و  کلی  مروری  مطلب  داین  هدف  شود. 

و  مشاوره  از  مستقل  تغذیه  کارشناس  فعالیت های 

درمان است.

دامنه مسئولیت و فعالیت متخصصین و کارشناسان 

تا  سیاسی  مقامات  و  تصمیم گیران  از  تغذیه 

غذایی  مواد  مرصف کنندگان 

گسرتده است. 

سمت  قبول  از  پس  تغذیه  کارشناس  یک 

مراکز  سایر  یا  و  بهداشتی  مرکز  یک  در  در 

دادن  ارائه  بر  عالوه  تغذیه،  و  بهداشت  پژوهشی 

مراجعین،  به  رژیم درمانی  و  مشاوره  خدمات 

کند. اقدام  نیاز  مورد  های  زمینه  سایر  در  باید 

در ادامه به این زمینه ها اشاره می کنیم:

در  و  مرصفی  غذای  وضعیت  بررسی  و  مطالعه   )1
دسرتس جمعیت مورد مطالعه مرکز و گزینش اقدامات 

پیشگیری جویانه برای کاهش میزان ابتال به بیامری های 

خطرناک و شایع در جمعیت مورد بررسی

برای مثال کارشناس تغذیه می تواند به کنرتل و بازرسی 

منابع مواد غذایی در دسرتس عموم بپردازد، پیامدها 

و خطرات مرصف بعضی مواد غذایی و یا مرصف کم 

را  یا ریزمغذی های موجود در آن ها  بعضی غذاها و 

موارد  این  گنجاندن  با  این طریق  از  و  کند  مشخص 

در رژیم غذایی جمعیت و یا غنی سازی موادغذایی 

افرادی که در معرض  نیاز در  با ریزمغذی های مورد 

مشکالت  بسیاری  از  هستند،  تغذیه ای  کمبودهای 

خونی  کم  نوعی  که  آهن  فقر  آمنی  نظیر  تغذیه ای 

است،       پیشگیری کند.

2( جایگزین کردن الگوهای جدید به جای الگوهای 
رایج و ناسامل تغذیه ای

و  آگاهی   ایجاد  با  تواند  می  تغذیه  کارشناس 

مانند  گیاهی  روغن های  برخی  رواج دادن 

و  افراد  غذایی  رژیم  در  زیتون  روغن 

اشباع  حیوانی  روغن های  با  آن  جایگزینی 

قلبی  بیامری های  به  ابتال  از ریسک  شده، 

افراد کمک  و عروقی کاسته و به سالمتی 

کند.

از  استفاده  با  سامل  زندگی  سبک  ایجاد    )3
تبلیغات درست و آموزش

تغذیه  متخصصان  و  کارشناسان 

حتی  و  پزشکان  با  همراه 

کشوری  مقامات  و  مسئولین 

کیفیت  افزایش  جهت  در 

سالمت 

برنامه ریزی  تغذیه ای و بهداشت فردی و به طور کلی 

دخیل  جامعه  در  سامل  زندگی  سبک  یک  داشنت  برای 

بحران  با  جمعیت  یک  که  مواردی  در  و  هستند 

و  به سیاست گذاری ها  اقدام  مواجه می شود،  تغذیه ای 

برنامه ریزی های متناسب با امکانات و انتظارات موجود 

و  آموزش   اهداف،  این گونه  پیش برد  در  می منایند. 

تبلیغات، به خصوص از طریق رسانه های عمومی، نقش 

مهم و تسهیل کننده ای در ایجاد سبک زندگی سامل دارد. 

یک کارشناس تغذیه دلسوز می تواند به وسیله ارتباط با 

عوامل سازنده تبلیغات عمومی، از بسیاری از تبلیغات 

منفی و آسیب رسان جلوگیری کرده و یا حتی تبلیغات و 

آموزش های مؤثری را در راستای داشنت سبک زندگی و 

تغذیه سامل در رسانه های عمومی جایگزین کند.

مواد  نگهداری  و  تولید  و  بهداشت مرصف  آموزش   )4
غذایی به عموم مردم و کارخانجات و صنوف تولیدی 

موادغذایی

کارخانجات  در  حضور  با  تغذیه  علوم  کارشناس 

تولیدکننده انواع مواد غذایی مرصفی گیاهی و حیوانی 

)دام و طیور( وظایفی مانند مدیریت تولید کارخانه و یا 

نظارت بر کیفیت تولید مواد غذایی را عهده دار می شود 

مشخص کننده  که  غذایی  مواد  برچسب گذاری  عمل  و 

آن  ترکیبات  و  محصول  کالری  میزان  و  غذایی  ارزش 

می باشد را بر عهده می گیرد و در صورت لزوم اقدام به 

اعامل توضیحاتی در مورد رشایط خاص مرصف و موارد 

ایمنی می مناید. 

برای مثال توصیه برای عدم مرصف برخی مواد غذایی 

دارای  افراد  در  استاندارد  میزان  به  آن ها  مرصف  یا 

رشایط فیزیولوژیکی خاص )مانند افرادی که هم زمان 

بارداری  دوران  یا  و  می کنند  مرصف  را  خاصی  داروی 

را طی میکنند( به عهده کارشناس تغذیه است که این 

غذایی  مواد  مکمل های  تولید  فرآیند  در  بیشرت  مورد 

از  در رشکت های داروسازی مشاهده می شود که یکی 

وظایف اصلی کارشناس تغذیه همین بررسی تداخل غذا 

و دارو می باشد. 

و  درمانی  مؤسسات  و  مراکز  در  تغذیه  کارشناس   )5
ارزیابی وضعیت تغذیه  غیر درمانی، وظایفی همچون 

کارکنان و مدیریت و نظارت بر نحوه توضیع غذا را بر 

عهده دارد. 

داروسازی  های  رشکت  در  حضور  با  هم چنین   )6
و  داروها  انواع  تولید  در  تحقیقاتی  پروژه های  و 

مکمل های مورد نیاز برای افراد معمولی و خاص مانند 

و  کودکان همکاری  و  باردار  زنان  ورزشکاران،  بیامران، 

نظارت می مناید.

در  تغذیه  کارشناسان  فعالیت  دامنه  کلی  به طور 

در  تغذیه  حیاتی  نقش  شدن  برجسته تر  با  کشورمان 

سالمتی افراد سیر صعودی معنی داری را طی می کند. 

کارشناس تغذیه.... از پشت میز تا پشت تبلیغات رسانه ای !!!
علی لطفی، علوم تغذیه ورودی 911شرحی بر وظایف کارشناس تغذیه

26

لیپولیزکرایو

چیست؟؟

کرایولیپولیز یک پیرشفت غیرمنتظره، دارای تأییدیه 

FDA و روش غیرتهاجمی است که به طور مؤثر 

چربی و سلول های چربی را در منطقه تحت درمان 

حذف می کند و  نتایج برجسته و قابل توجهی از 

کاهش بافت چربی و سلول های چربی را در منطقه 

تحت درمان نشان می دهد. آنچه کرایولیپولیز را از 

روش های درمان دیگر متامیز می سازد، استفاده از 

تکنولوژی رسما همراه با خأل وفشار منفی وکیوم جهت 

کاهش سایز چربی، حذف سلول های چربی، تعداد 

جلسه کم )یک جلسه(، برگشت ناپذیری و غیرتهاجمی 

بودن آن است.

در کرایولیپولیز به ناحیه تحت درمان به عمق حداکرث 

2cm گرما داده  می شود تا تری گلیسیریدهای موجود 

در بافت چربی به کریستال تبدیل گردد. همین 

امر سبب می شود تا ماکروفاژها )گلبول های سفید( 

چربی ها را به عنوان جسم خارجی تلقی کرده و آن ها 

را به عنوان جسم خارجی هضم منایند.

 

مزایای روش کرایولیپولیز چیست؟
1- در کرایولیپولیز تعداد سلول های چربی کم می شود 

نه حجم آن ها!

2- با یک بار کرایولیپولیز بین 4 تا 12 سانتی مرت سایز 

کم خواهیم کرد.

3- حتی در کبدهای چرب با گرید پایین می توان 

کرایولیپولیز کرد.

4- کرایولیپولیز روشی بی خطر و بدون عارضه 

)در صورت استفاده از دستگاه های کرایولیپولیز 

استاندارد( می باشد.

 Cool( مکانیسم کرایولیپولیز

Sculpting( چیست؟
سلول های چربی رسمادیده دست خوش 

پدیده آپپتوزیس می گردند )در آپپتوزیس 

فرشدگی کروماتین در حد مرحله 

2 است(. در واقع آپپتوزیس مرگ 

برنامه ریزی شده سلول چربی است که 

ضخامت الیه چربی به طور مؤثری کاهش 

می یابد.
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آیا کرایولیپولیز دارای FDA است؟
بلی، کرایولیپولیز تأییدیه FDA را کسب کرده است.

 COOL( در چه کشورهایی کرایو لیپولیز

SCULPTING( استفاده می شود؟
در کشورهای ایاالت متحده آمریکا، کانادا، اروپا، 

آسیا و اقیانوسیه )و هم اکنون ایران( به طور 

وسیعی استفاده می شود.

چه تعداداز بیامران تاکنون تحت درمان با 

کرایولیپولیز قرار گرفته اند؟
بیشرت از هشت میلیون نفر در رسارس جهان تحت 

درمان با کرایولیپولیز قرار گرفته اند.

بهرتین دما برای ازبین بردن سلول های 

چربی چه دمایی است؟
بهرتین دما برای از بین بردن سلول های چربی 

منهای 10 درجه است؛ به طوری که تعداد سلول های 

نابودشده تقریبا ده برابر سلول های چربی در دمای 

منهای 5 می باشد.

بهرتین میزان خأل و فشار منفی در وکیوم 

دستگاه کرایولیپولیز برای ازبین بردن 

سلول های چربی چه مقدار می باشد؟
بهرتین میزان خأل و فشار منفی در وکیوم دستگاه 

بین منهای 60 تا 80 کیلوپاسکال می باشد؛ 

به طوری که تحقیقات نشان داده اند هرچه میزان 

خأل و فشار منفی وکیوم پایین تر باشد اثردهی 

کرایولیپولیز پایین تر است.
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بدون  بیامری  موارد،  اكرث  در 

عالمت است و با مشاهده باال بودن آنزیم های كبدی 

در آزمایش خون كه به منظور بررسی های دوره های سالمت انجام 

می شود و یا در سونوگرافی شكم كه به علل دیگر انجام می شود، به صورت 

اتفاقی كشف می گردد. اگر چه بعضی بیامران به ندرت از درد مبهم قسمت باال و 

راست شكم و یا احساس خستگی زودرس شكایت دارند.

این بیامری علل مختلفی دارد؛ از جمله : اختالالت متابولیک  )دیابت ، چاقی ، افزایش 

چربی خون ، گرسنگی طوالنی( ، فلزات  )فسفر ، ترکیبات اورانیوم ، ترکیبات تالیوم و...(، اعامل 

جراحی  )برداشنت قسمت وسیعی از روده باریك ، میان بر  زدن معده یا ژژونوم( ، داروها 

...( ، بیامری های مادر زادی  )گاالكتوزمی ،   )متوتروکسات ، اسرتوژن ، ال آسپارژیناز و 

بیامری های ذخیره گلیكوژن ، هموسیستئین اوری و ...(  و موارد متفرقه مانند 

کم خونی شدید ، بیامری التهابی روده ، تغذیه وریدی کامل ، سندروم رشد 

بیش از حد باکرتی های روده و لیپودیسرتوفی .

کبدچرب غیر الکلی: این كه چربی 

در بافت  كبدی جمع شود طبیعی نیست؛ اما این تجمع 

همواره باعث آسیب رساندن به سالمت منی شود. به همین دلیل ممكن 

است میزان چربی كبد اضافه شود، اما مشكلی به وجود نیاورد. این شكل از 

كبدچرب شایع ترین انواع این بیامری است.

هپاتیت ناشی از چربی : در برخــی از موارد ممكــن است چربــی   جمع شده در كبد سبــب 

ایجاد الــتهاب در كـــبد فرد شـــود . این التــهاب مــی تواند در عملــكرد طبیعی كـــبد اخــتالل 

ایجاد كند و شـــرایط دشـــوارتری را ایــــجاد مناید.

کبد چرب مرتبط با سیروز کبدی :  التهاب كبدی ممكن است به جراحت كبدی منجر شود. ممكن است 

در  این رشایط جراحت آن چنان حاد باشد كه كبد نتواند كار خود را انجام دهد و در نتیجه نارسایی  كبدی 

ایجاد كند.

کبد چرب الکلی : در مطالعات انجام شده نقش مرصف الکل در ایجاد کبدچرب، در انسان و حیوانات 

به اثبات رسیده است. مرصف هم زمان الکل و غذاهای پرچرب این حالت را تشدید می مناید. 

کبدچرب به طور شایع، به دنبال مرصف مقادیر اندک یا زیاد الکل، حتی برای مدت زمان 

می تواند سبب خستگی، ضعف،  کبد  در  رسوب چربی  می شود.  دیده  کوتاهی، 

بی اشتهایی، تهوع، احساس ناخوشی در شکم و بزرگی کبد شود. در موارد 

شدید، زردی نیز عارض می شود. باید توجه داشت که عدم  توجه به 

لزوم قطع مرصف الکل می تواند سبب تخریـــب 

جــدی کبـــد شود.

بیماری  : معرفی 
مقادیر زیاد چربی )تری گلیسرید( در  به دلیل تجمع  برگشت است که  قابل  بیماری  بیماری کبدچرب یک 

سلول های کبد به وجود می آید. در این بیماری معموالً بیشتر از ۵% وزن کبد را، چربی تشکیل می دهد . 
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داروهای حساس كننده به انسولین : 

به نظر می رسد با افزایش حساسیت به انسولین و 

از بین بردن  مقاومت به آن با درمان های دارویی می توان به نتایج 

درمانی مطلوبی در بیامری كبد چرب رسید.

داروهای پایین آورنده چربی خون: داروهای »جم فیربوزیل » و »استاتین » كه از 

داروهای پایین آورنده چربی خون هستند، سبب بهبود عالئم آزمایشگاهی مبتالیان به 

كبد چرب می شوند.

پیوند  کبد : در مبتالیانی كه دیر مراجعه كرده اند و تحت درمان  دارویی مناسب   و پیگیری های 

دوره ای قرار نگرفته اند و میزان آسیب كبدی آنان به مرحله پیرشفته و غیر قابل برگشت كبد 

 )سیروز( رسیده است، پیوند  كبد به عنوان آخرین  خط  درمانی محسوب می شود. بیامری 

كبد چرب بعد از پیوند نیز می تواند در كبد پیوندی ایجاد شود.

پیگیری و مراقبت های دوره ای : پس از تشخیص بیامری كبد چرب، اولین قدم  درمانی 

رسیدن به وزن ایده آل و سپس حفظ آن با انجام فعالیت  بدنی مرتب و مستمر با 

توجه به وضعیت  بدنی خاص هر فرد است.

مشاوره  و آموزش  بیامران : جهت 

رسیدن به وزن ایده آل و تنظیم رسعت كاهش وزن، 

مشاوره با متخصص تغذیه همراه با یك برنامه ریزی و پیگیری 

 دقیق منطقی به  نظر می رسد.

دریافتی  كالری   ایده آل، محدود كردن  به وزن  رژیم غذایی : جهت رسیدن 

مؤثرترین  روش می باشد. قابل ذکر است که رژیم هایی که باعث کاهش وزن شدید 

می شوند، می توانند سبب افزایش آسیب به بافت  کبدی شوند . استفاده از رژیم 

كم كالری با توجه به میزان كاهش وزن و استفاده درست ازویتامین ها و پروتئین ها در 

رژیم های غذایی بسیار مفید بوده و تارسیدن به وزن ایده آل باید ادامه یابد. رژیم باید 

به گونه ای باشد که شخص در طی 3 تا 6 ماه میزان 10 تا 15 درصد کاهش وزن 

داشته باشد. آن چه بیامران باید توجه داشته باشند، این است كه پس از رسیدن 

به وزن ایده آل باید با ورزش و رژیم غذایی مناسب، آن را حفظ كنند. 

داشنت روزی حداقل نیم ساعت پیاده روی ورزش مناسبی برای ان 

افراد به شامر می آید.

هی : یشگا ما ز ی آ ش ها و ر

آمینو ترانسفراز  )آسپارتات  كبدی  آنزیم های 

موجود  كبدی  سلول های  در  آمینوترانسفراز(  آالنین  و 

می شوند. وارد  بیامران  رسم  در  كبدی  سلول  تخریب  با  و  بوده 

این  در  بافت كبد  منای  که  کبد  از  سونوگرافی  تصویر برداری :  روش های 

مناطق  سایر  از  »اکوژن«تر  پرتو شناسی  اصطالح  در  و  درخشان تر  بیامری 

بافت كبدی خواهد بود، و هم چنین از سی تی اسکن و ام آر آی نیز استفاده می شود.

روش های بافت شناسی : منونه برداری از كبد دقیق ترین روش ارزیابی میزان و وسعت 

محسوب  كبد چرب  به  مشكوك  بالینی  معاینه  یا  تاریخچه  با  افراد  در  كبدی  آسیب  

افرتاقی  تشخیص های  كنارگذاشنت  و  درست  تشخیص  سبب  روش  این  می  شود. 

شده و هم زمان می توان از آن به عنوان معیاری از شدت بیامری استفاده كرد.

بیامری، حفظ   این  از  پیشگیری  جهت 

نیز  و  و  قند خون  چربی   كنرتل  و  ایده آل  وزن 

در  می شود.  توصیه  متابولیك  سندروم  اجزای  سایر 

خون  دوره  ای  آزمایشات  خطر  معرض  در  که  افرادی 

توصیه  قند  و  چربی  آنزیم های كبدی،  بررسی  جهت 

پیرشفت  از  زودرس  درمان  و  تشخیص  با  تا  می شود 

بیامری جلوگیری شود.

تـشـخـیص روش ـهـای 

درمــان

ی پـیشــگیر

مناسبی  ورزش  پیاده روی  ساعت  نیم  حداقل  روزی  داشتن 
برای این افراد به شمار می آید.
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غذایی  رژیم  در  که  رشایطی 

کبد چرب دخیل هستند  بیامر  برای  مطلوب 

عبارتند از:

* سن بیامر

* اینکه بیامر در چه مرحله ای از بیامری قرار دارد .

* آیا کبد چرب از نوع الکلی است و یا غیر الکلی؟

* آیا چاقی و دیگررشایط مرتبط در بیامر وجود دارد و یا خیر؟

اجزای یک الگوی غذایی خوب برای بیامری کبد چرب عبارت است از:

در واقع راه حل کلیدی در این رژیم  کاهش وزن فرد به صورت مالیم )5-

10%وزن فرد در مدت 3تا 6 ماه ( و کاهش محتوای چربی و اجتناب 

کامل  در جهت مرصف  تالش  و  ساده  کربوهیدراتهای  از مرصف 

انرژی دریافتی و پیشگیری از تجمع بیش از حد چربی و 

کربوهیدرات در بدن است .

ویتامین ها و مواد معدنی :

برای کبد شامل  ویتامین ها و مواد معدنی مفید 

فوالت ، ویتامین های  E   ،B12  ،  B6، B2 ،B1منگنز و

 A ، D ،سلنیوم می باشد . در حالیکه مرصف زیاد ویتامین های بیوتین

و به ویژه ویتامین A مستعد اسیب رساندن به کبد هستند .

مرصف آنتی اکسیدان ها را افزایش دهید بخصوص ویتامین E  و C !میوه ها رسشار 

از آنتی اکسیدان ها هستند .

چربی:

 از مرصف چربی های اشباع اجتناب گردد و به جای آن غذاهای حاوی چربی غیر اشباع ) 

آن هم در حد اعتدال و محدود ( مرصف شوند. رعایت رژیم غذایی کم چرب )% 16کالری 

از چربی( می تواند میزان چربی موجود در کبد را کاهش دهد .

پروتئین :

تحمیل  را  ای  اضافه  فشار  و  اسرتس  کبد  به  است  ممکن  پروتئین  زیاد  مرصف 

کند. پروتئین می بایست از طریق مرصف غذاهایی نظیر: غذاهای دریایی، 

گوشت لخم و عاری از چربی، حبوبات و منابع گیاهی تامین گردد 

و در صورت مرصف گوشت قرمز قبل از طبخ چربی های 

اضافه آن جدا شود .

فیرب و کربوهیدرات پیچیده :

کربوهیدراتهای  و  باشد  فیرب  از  غنی  باید  غذایی  رژیم 

پرفیرب بخش اعظم انرژی دریافتی را تشکیل می دهند. غالت 

خوب  منابع  از   ... و  دار  سبوس  های  نان  و  ای  قهوه  برنج  کامل، 

کربوهیدرات های پرفیرب هستند. در بيامران مبتال به کبد چرب غريالکيل، 

افزايش دريافت کربوهيدرات رژميي )بيشرت از ۵۴ % از کالري دريافتي( 

باعث بيشرتشدن التهاب کبد مي شود. رژيم غذايي غني از سوکروز باعث 

افزايش سنتز تري گليرسيد در کبد مي شود؛ در نتيجه، مرصف رژيم هاي 

غذايي غني از سوکروز يا فروکتوز مي توانند منجر به کبد چرب شوند 

تهیه  نانهای  از مرصف شیرینی جات و شکالت و شکر و  باید   .

شده از آرد ساده و بدون سبوس اجتناب شود .
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از زبان طب سنتی
در طب سنتی از مواردی برای درمان کبد چرب یاد شده است که با تحقیق علمی بر روی آن ها میزان 

تأثیرشان در درمان این بیامری کشف شده است. در ادامه به بررسی تعدادی از این موارد می پردازیم:

عرق کاسنی 

تخم کرفس

اسفرزه + آب زرشک

خاکشیر )می توان به جای شکر از عسل به عنوان شیرین کننده استفاده کرد؛ البته مبتالیان به بیامری 

کبد چرب نباید روزی بیش از یک قاشق مرباخوری عسل استفاده کنند و در واقع همین مقدار نیز، باید 

جایگزین قندهای ساده باشد(

سیلی مارین )خارمریم(: به صورت کپسول livergol در بازار وجود دارد. طریقه مرصف آن روزی 3 عدد 

است؛ یعنی یک کپسول بعد از هر وعده غذایی.

مکمل ویتامین C و ویتامین E: اگر هر روز مرصف شود می تواند در طی یک ماه اثرات خوبی داشته باشد. 

برای این افرای 1 تا 4 واحد میوه در روز توصیه می شود. در کتاب های طب سنتی به خوردن انجیر توصیه 

شده، ولی بهرت است زیاد مرصف نکنند؛ چون قند ساده فراوانی دارد. 

کوفیتول )عصاره ی کنگر فرنگی(: این ماده خاصیت پره بیوتیک دارد و بسیار مفید است و می توان آن را با 

ماست مرصف کرد که اگر ماست پروبیوتیک باشد خیلی بهرت است.

مکمل های پروبیوتیک جزء روند درمان کبد چرب هستند. 

در کتاب های طب سنتی هم چنین به خوردن موادی چون جوشانده گل گندم و اسطوخودوس اشاره شده 

که خیلی مفید نیستند و تأثیر چندانی روی کبد چرب ندارند.

اسطوخودوس بیشرت برای بیامران روانی کاربرد دارد و آرامش دهنده است.

آوا حسن پور، علوم تغذیه ورودی 911

31



ــــــــــــهــبوط از بـــهشـــت آســـ
ی برای ملت هایی که

به راست

زیر یوغ بندگی طاغوتیان به 
 در 

 بازیچه 
ی برند و رسنوشتشان

رس م

ت پلید غارتگران می باشد و 
دس

سانیتشان ، ملعبه خودرسی ها 
ان

س رانی های اجانب، هر 
و هو

زمان عاشورا است و

ن کربال...
ر زمی

 ه

ی برای مردمی که در  
به راست

آرزوی 
م، با 

دره های ظلم و ست

رسیدن به قله های قسط و 

در بند 
ی کنند و 

عدل زندگی م

زنجیرهای اسارت، خط رسخ 

      
ر زمان  

ی را می جویند، ه
رهای

ن کربال.
ر زمی

عاشورا است و ه

ی را بگویید 
ر تباه

مستضعفان شه

رم برج 
شهر مح

روازه های 
بر د

سازند.
رهایی ب

ر را بگویید 
مظلومان خطه  جو

رم پرچم 
شهر مح

بر برج های 
تا 

را بیاویزند.
عاشو

د تا 
ت را بگویی

ت فالک
ستم کشان دش

گ فالح بنوازند.
حرم آهن

بر قله های م

ر زمین 
د تا د

ا را بگویی
فریق

مسلامنان آ

ه پا دارند.
، کربال ب

ظلم و سیاهی

گرد 
ا بر 

ن را بگویید ت
ن فلسطی

رزمندگا

ن بپاشند.
ر قیام حسی

رسزمینشان بذ

ا بر 
ا را بگویید ت

بارزان صحر
م

دیار، الله خونین 
ک آن 

کویر خش

ورا بکارند.
عاش

ا بر مسند 
ه را بگویید ت

ن اریرت
مجاهدا

م آوران دشت 
یر نا

ن آزادی، شمش
غاصبا

نینوا بگذارند.

ن را بگویید 
یلیپی

لیر ف
گ آوران د

جن

مرز و بومشان، 
سیاه 

ا بر دیوارهای 
ت

ن کربال بنویسند.
 گردا

شعر

نقاشی از: مثینه عابدی- علوم تغذیه ورودی 911
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ـمـان بـــه جهــنم زمیـنــــــــــــــ
افتاده ام و در بهشت می زیستم که جهنم  اینک در جهنم  بودم و  من عاشق بهشت 

اینک درجهنم می سوزم.  برای خود بهشت بسازم،  افتاد. من که می خواستم  در دمل 

از »بازی  افتاده است که جانم رابه اشتعال کشیده است؛ و من متحیر  آتشی در دمل 

روزگار« هم چنان می سوزم و می سازم.

در وجودم قیامتی به پا شده است. دمل فرمان عقلم را منی برد. این فرمان آرامش 

این میانه »من« چه می کشم  می دهد و آن شورشی می آفریند. خدا می داند که در 

و چه ها که منی کشم! و من که در روزبه دنیا آمدم، اینک شیفته شب گشته ام و 

در رسزمین سیاه شب، دربه در ستاره ای آشنا می گردم و جنجال درونم همچنان 

پنداری که می خواهند در  بلنداست.  تا سحربه سوی آسامن  دارد. دست هایم  ادامه 

تا  برده اند،چنان  یاد  از  را  ایستادن  که  پاهایم  بگریزند!  از زمین  و  بیاویزند  ستاره ها 

قلبم مدام چون  تنم جدا شوند! و  از  انگار می خواهند  طلوع سپیدی می دوند که 

از گرمای آتش  بیابد و چشم هایم  تا شاید راه گریزی  پتک در دیواره سینه ام می کوبد 

درونم خیس عرق می شوند و چونان باران می بارند تا خورشید را که در من خانه 

کند. است، خاموش  کرده 

و  مقاله   این 
شهید،  دانشجوی  را  زیبا  داستان 

مهدی رجب بیگی بر علیه ظلم و ستمی که در جای جای 
این دنیا به چشم می خورد نگاشته است. این شهید متولد سال 1336 
و شهر دامغان است. او دانشجوی رشته مهندسی راه و ساختامن در دانشکده فنی 

دانشگاه تهران بود و از هامن ابتدا به مطالعه عشق می ورزید. او روحیه ای چند بعدی داشت و 
با وجود تالش بسیار در تحصیل و برتری بر سایرین، تنها به درس و تحصیل قانع نبود. او پس از ورود به 
دانشگاه وارد فعالیت های سیاسی شد و علیه رژیم به موضع گیری کوبنده ای دست زد. در نیمه دوم سال 57 که 

دانشگاه مرکز تجمع مردم شده بود، با منایش فیلم و اسالید به تبلیغ انقالب می پرداخت. مهدی رجب بیگی تحلیل گر 
سیاسی قهاری بود و جریانات سیاسی داخلی و خارجی را با تسلط و قدرت بی نظیر تحلیل ایدئولوژیک می کرد. مقاالت و تحلیل های 

او در مطبوعات آن دوران به وفور دیده می شود. هم چنین درتسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران نقش به سزایی ایفا کرد.
برای او تخصص در کنار تقوا و تعهد ارزشمند بود و دانش آموزانش را که عمدتاً از اقشار مستضعف جامعه بودند، دعوت می منود تا 
»درس خواندن« را به عنوان »رسالت انقالبی« خود تلقی منوده و سعی کنند تا نسل آینده دانشگاه ها را آنان بسازند نه »بچه های 

رسمایه دار شامل شهری«! 
آری، »رجب بیگی »دشمن رسسخت امپریالیسم، رسانجام قربانی توطئه های آمریکایی منافقین شد و »امپریالیسم« 

و  غارتگران  و  رسمایه داران  دست های  باد  بریده  شد.  شاد  او  مرگ  از  امپریالیسم  تنها  و 
گروهک های  و  وابسته  منافقین  آستین  از  که  آمریکایی  جنایتکاران 

بی آبروی دیگربیرون آمده است.

فائزه قاینی- علوم تغذیه ورودی 922
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می گن عشقم عشقای قدیم

عاشقم عاشقای قدیم

حاال ما می گیم آقا معشوقم معشوقای قدیم! چه رسها و چه دست ها که در راهشون شکسته منی شد!! چه شعرها که در وصفشون رسوده 

منی شد!! چه دعواها که بر رسشون منی شد!!! اصن یه وضی....

حاال اینا مباند!! واسه به دست آوردن طرف اوووووووووووه!!!!! چه خرجی که می کردن و چه ریخت و پاشی!.... شاهدشم شعر پرمحتوای: 

نون و پنیر آوردیم دخرتتونو بردیم!! 

چیه؟؟؟؟؟!! واقعا... نه واقعاً نون و پنیرو دست کم گرفتین؟!!.... مگه نه این که هر روز صبح با این غذای کامل تغذیه می شین؟!! مگه نه 

این که جواب گوی شکم همه تنبالی دنیاس؟؟ مگه نه این که صبحا پا میشی می بینی تو یخچال نه نونی هست و اگه هست پنیری نیست 

انگیزه زندگی کردنو از دست می دی و روزت خراب میشه؟!!! مگه نه این که میری پیش متخصص علوم تغذیه رژیم میده میگه نصف قوطی 

کربیت پنیر با دو تا کف دست )اونم بدون انگشت!!!( نون سنگک واسه صبحانه، حس می کنی دلت می خواست توی یک سوم خونه ای که 

توشی زندگی کنی، اما یه رس قاشق بیشرت پنیر و یه بند انگشت بیشرت نون بخوری و حالشو بربی؟؟؟؟؟

حاال باز دست کم بگیر!!! تازه نون پنیر اولش بود!! تهش خدا می دونه برای مبادله کاال با دخرت، پای چه اموالی رو که وسط منی کشیدن!!

کجا بودیم؟؟؟؟؟ آها... بله دیگه!!!!! جوونای یه دوره زمونی دنیا رو به پای عشقشون می ریخنت! بیخود نبود دلشون منی اومد ولش کنن!!!! 

همین اآلنش اگه داریم رس کالسای دانشگاه با چشامی خواب آلود و لب و لوچه آویزون می شینیم پشتش یه دلیل محکم واستاده و خب 

معلومه! اونم اینه که بابتش پول دادیم دیگه!!! پوووول!!!!!!! )این بخش شامل مرفهان بی درد و افرادی که به فکر جیب پدر طفل معصوم 

نیستند و البته، البته، دوستان محصل در دانشگاه های دولتی منیشه!(

البته این قدیمیام روش های خودشونو داشتند در بذل و بخشش و خب، خودشونم با هم دعوا داشنت! اونم رس این که "هه... تو فقط این قد 

واسه طرف خرج کردی؟؟؟؟ بیا دست و دلبازیو از من یاد بگیر!!!!!!!"

دوستان ذهنتونو زیاد درگیر نکنین!! ادامه بدین خودتون می فهمین قضیه چیه!!!

یک روز حافظ داشت فکر می کرد چطور واسه زنش خود شیرینی کنه که ناگهان بیت زیر از دهنش تراوش کرد:

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را!

البته زنش که می دونست داره چاخان می کنه، ولی همین قدر که دید شوهره بهش بها می ده ذوق مرگ شد!!!

سال ها بعد یک روز صائب تربیزی که مونده بود کسی دلشو به دست آورده یا نه )!!!(، تصمیم گرفت یه تفعلی به حافظ بزنه تا از ابهام 

ل یادش رفت و به غیرت ادیبانه ش برخورد و طوری که انگار به مردونگیش  ل َمَفعُّ خارج بشه که این بیت حافظ واسش در اومد و اونم تََفعُّ

توهین کردن، یهو تراوشات اعرتاض آمیز مغزش این طوری ظاهر شد که:

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم رس و دست و تن و پارا

هر آن کس چیزی می بخشد ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را!

یکی نیست بگه حافظ بنده خدا اومده ابراز عالقه کنه، کالس گذاشته یه اغراقی کرده!

بابا خودش راضی، زنش راضی! نیت مهمه دیگه؛ غیر اینه؟؟؟ شام چرا دو به هم زنی می کنی؟!!

 
از قرن هفت تا دهه هفتاد!!!!در گذر زمان:

عشقوالنه ها
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شهریار هم که از همه عاشق تر بود، اما هر کار می کرد دخرته رو بهش منی دادن، با خوندن اشعار صائب ذهنش

 جرقه می زنه و میگه خدارو چه دیدی؟؟ شاید این شعرارو دیدن، دلشون به رحم اومد!!! خالصه با ناله حزن انگیزی این اشعار رو می رسایه:

مهم نیست که این شاعران عزیز چقدر به هم پز میدن و تو رسوکله هم می زنن! مهم اینه که هر کدوم برای به دست آوردن ترک شیرازی )!!!( 

حارضن در حد وسعشون یا الاقل در حد خیاالتشون یک بهایی بپردازن!!!

اما همون طور که گفتم، نسل امروز... )اصالً فکر نکنید که با دهه هفتادیا هستم ها!!( چیزی که منی پردازن هیچ، یک چیزی هم طلبکار میشن!!!!

البته اشکال از اونا نیست! مشکل اینجاس که امروزیا زیادی منطقی شدن!

آرایه ادبی و اغراق هم رسشون منی شه!

یا شاید اصالً به خاطر صداقت زیاده!!!

میگین نه، اینم از زبون امروزیا:

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

برود حال کند شکر گوید خدا را!!

نخواهد ز من ملک سمرقند و بخارا را

ز بهر آن خال هندو هم منی دهم هیچ را

چینی اش هست با رنگ بندی و ارزان ترش! وااّلاااااا!!!

یار من باید خواهد خودم را 

نه امالک و دست و پایم را

آن که می دهد به یار دست و پا را 

به دنبال حور است و خواهد آن دنیا را

چرا که دیگر زنده منی ماند با این کارا!!

خالصه، ای ترک شیرازی اگر خواهی ما را 

آی دی الینم پایین است اد کن مرا!

Khoshtipe esfehani

قضاوت با شامست!

یک دقیقه سکوت...

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم متام روح و اجزا را

هر آن کس چیزی می بخشد به سان مرد می بخشد

نه چون صائب که می بخشد رس و دست و تن و پا را

رس و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دل ها را!
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انــــدر احـــواالت کــــــــنگـره!!...
)قسمت دوم(

تا اینجا تو شامره قبلی با هم خوندیم که بچه ها برای دستیابی به سطح علمی باالتر و بیشرت چه سختی هایی رو تحمل کردن تا برسن به کنگره آزمایشگاه و بالین! اونا 

باالخره بعد از گذروندن 17.5 ساعت سختی رسیدن به پایتخت دوست داشتنی کشورمون. ساعت 17:30 بچه ها رسیدن تهران. چون اونا نتونسته بودن توی قطار یه ناهاری 

به بدن بزنن )آخه رستوران قطار فقط اسمش رستوران بود وگرنه هیچی در بساط نداشت( وقتی رسیدن به تهران می خواسنت آدمارو قورت بدن! بدبختیای اونا هنوز ادامه 

داشت! 

وقتی در اوج خوشحالی داشنت از پله های قطار میومدن پایین، یهو دسته چمدون هانیه -که انصافاً سنگین ترین بود- شکست و علیرضا و امید با هم شیفت گذاشنت تا 

چمدون هانیه که مجبور بودن روی شونه هاشون بذارن رو، حمل کنند تا رسیع تر برسن »خانه معلم« )مکانی که برای اقامت رزرو کرده بودن(. در محوطه خارجی راه آهن 

نحسی سفر تهران اول از همه گریبانگیر هانیه شد؛ به دو دلیل: یکی شکسنت دسته چمدونش که انصافاً گمونم 10 کیلویی وزن داشت و دوم این که وقتی همه بچه ها توی 

محوطه خارجی راه آهن واستاده بودن، هانیه به الناز گفت که حواسش به یکی از ساک هاش که توی اون چکمه های جدید و خوراکیاشو گذاشته بود باشه تا بره از عابربانک 

پول برداره؛ اما غافل از این که به چه کسی سفارش کرده بود! الناز همین قدر که حواسش به خودش می بود جای خوشحالی داشت، چه برسه به این که حواسش بخواد به 

ساک هانیه باشه! باالخره بچه ها 2 تا تاکسی گرفنت و تشنه و گشنه رسیدن به خانه معلم. وقتی داشنت از تاکسی پیاده می شدن و وسایل رو خالی می کردن، هانیه دنبال 

ساکش گشت، اما هر چقدر دو تا تاکسی رو باال و پایین کرد این ساک پیدا نشد که نشد! ساک هانیه بیچاره و چکمه های جدیدش به خاطره هاش پیوست... 

بچه ها باالخره همشون رفنت خانه معلم 2 تا اتاق گرفنت. اتاق 403 که اتاق دخرتا و پنج تخته بود و توش هانیه و الناز و مونا و اعظم و زینب ساکن شدن و اتاق 404 که 

اتاق پرسا بود و توش علیرضا و امید و مهرداد و سجاد اتراق کردن. ساعت 6 بود و بچه ها هنوز نه صبحونه خورده بودن و نه نهار! حسابی گشنه شده بودن؛ دقیقاً شبیه 

قحطی زدگان سومالی! توی خانه معلم امید به بچه ها پیشنهاد داد تا امروز رو تحمل کنن و خودشونو با خوردن غذای خانه معلم سیر کنن.همه بچه ها قبول کردن، ولی 

چه دل خوشی داشنت این ملت! میگن آدم گشنه چشاش آلبالو گیالس می چینه! آخه یکی بگه نابغه ها ساعت 6 بعد از ظهر کدوم آشپزخونه غذا داره که شام می خواین 

غذا سفارش بدین؟!! امید اول سفارش 11 پرس چلوکباب داد و مسئول رستوران گفته بود فک کنم در حال حاظر فقط ماکارونی در آشپزخونه موجوده، بچه ها اینقدر گشنه 

بودن که به همون ماکارونی هم راضی شدن، اما مسئول رستوران فقط و فقط توهم زده بود؛ چون در اون ساعت هیچ غذایی توی رستوران موجود نبود. بچه ها منی تونسنت 

تحمل کنن. امان از دست پیشنهادهای امید!!! امید با کلی خجالت از بچه ها خواست تا اون روز رو با نون ماست خودشونو سیر کنند و شب شام برن بیرون غذا بخورن. 

خالصه اینقد بچه ها گرسنه بودن که اگر سنگ هم جلوشون میذاشتی قورت میدادن و باالخره راضی شدن تا نون و ماست بخورن. امید رسیع پرید و نون بربری خرید و دو 

سطل ماست؛ یکی واسه پرسا یکی واسه دخرتا. خالصه این که اونا منی دونسنت اون ماستا رو با دهن بخورن یا دماغ. بعد از این که ماست خوردنشون متوم شد، همشون روی 

تختاشون ولو شدن و قرارگذاشنت که ساعت 9 شب همگی شام با هم برن بیرون. 

ساعت 9 شب بود که همگی سوار یک مینی بوس قراضه شدن و رفنت یه کبابی توی میدون تجریش. طفلکی ها مثل آدمایی بودن که تا به حال غذا نخوردن یا اصن منی دونن 

غذا چی هست!! خالصه بعد از این که خوردن کباب و جوجه کبابای دو مرتی متوم شد، بچه ها چون خیلی خسته بودن رسیع تر سوار تاکسی شدن و به خانه معلم رفنت. 

عکس گرفنت جلو برَِن کنگره هم عاملی داره...
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چون فردای اون روز برای اون ها روز بزرگی بود؛ روز رشوع کنگره ای که این همه سختی و مشقت رو برای رشکت در اون تحمل کرده بودن. روزی که فکر می کردن چقدر 

براشون دستاورد علمی خواهد داشت! صبح روز بعد ساعت 6، امید همه بچه ها رو بیدار کرد تا حارض بشن؛ چون قرار بود کنگره ساعت 8 صبح رشوع بشه. ولی خب؛ این 

آقا امید از ذوق کنگره 2 ساعت زودتر به استقبالش رفته بود! خالصه همه حارض شدن و تاکسی گرفنت و رفنت به مرکز هامیش های رازی. وقتی به سالن رسیدن فقط همین 

11 نفر اون جا بودن. به عالوه چند خدمه که داشنت محوطه سالن رو آب و جارو می کردن! بچه ها از ساعت 6:45 تا ساعت 8 واستاده بودن تا فقط در سالن باز بشه و برن 

توی سالن؛ چون هوا اونقدر رسد بود که همشون منجمد شده بودن. باالخره ساعت 8 شد و بچه ها وارد سالن مرکزی هامیش های رازی شدن. به عنوان اولین نفرات رفنت 

کارت هاشونو گرفنت و رفنت داخل سالن. وقتی وارد سالن شدن همشون توی یه ردیف نشسنت تا یه موقع خدایی نکرده همدیگرو گم نکنن. طبق روال روزانه، کنگره هر روز 

ساعت 10 تا 10:30 و 5 تا 5:30 پذیرایی میان وعده داشت و ساعت 2:30 هم ناهار می دادن.

این 11 نفر فکر می کردن قراره توی این کنگره کلی چیزی یاد بگیرن! از وقتی که مجری مراسم افتتاحیه رشوع به صحبت کرد، کاغذ و قلام رو آماده کردن و دوربینا 

رو روشن، تا این صحنه ها رو هم از دست ندن! وقتی هم که استادا رشوع به صحبت و ارائه کنفرانس کردن، اولش چیزی نفهمیدن... بعد گفنت اشکالی نداره، اولشه!! 

بعد همین طور که می گذشت بیشرت احساس موجودی بهشون دست می   داد که به قطار در حال حرکت زل زده! بچه های علوم تغذیه که به هوای بخش بالینی اومده 

بودن، گنگیشونو انداخنت تقصیر این که رشته شون علوم آزمایشگاهی نیست و از اصطالحات اونا رس در منیارن! باز اونا حداقل همین دلگرمی رو داشنت! بیچاره بچه های 

علوم آزمایشگاهی که مدام به خودشون رسکوفت می زدن و داشنت کم کم از این که هیچی منی فهمن افرسدگی می گرفنت! در نهایت این بچه ها نه تنها چیزی عایدشون نشد، 

بلکه هرکدومشون در پایان این کنگره 3 روزه کلی اضافه وزن پیدا کردن؛ چون به این نتیجه رسیدن حاال که از مطالب چیزی بارشون منیشه نهایت استفاده رو از بخش 

خوشمزه کنگره بربن و حتی 1 ثانیه از وقتای پذیرایی رو از دست منی دادن! 

در اولین روز کنگره بچه ها از ساعت 8 تو سالن نشسته بودن، اما هیچی متوجه منی شدن. چندتا از دخرتا طبق معمول داشنت در مورد این که بعد از ظهر به کدوم مرکز 

خرید رس بزنن و کجا برن با هم بحث می کردن. زینب و اعظم که نذر و نیازهاشون برای این که یه کم چیزی بفهمن اثری نداشت و مخشون یاریشون نکرد، ترجیح دادن 

به عامل خواب پناه بربن! از بین پرسا علیرضا هندزفری توی گوشش بود و داشت آهنگ می خوند و با خودش زمزمه می کرد. امید هم که یه اینرتنت مفت پر رسعت  پیدا 

کرده بود داشت نرم فزار دانلود می کرد؛ مهردادم که واسه خودش می چرخید و یه جا منی نشست. فقط تنها کسی که از این کنگره خیلی استفاده کرد سجاد بود که تو متام 

کنفرانس ها و پنل ها حتی یک لحظه هم پلک نزد و با حدود 1000 نفر از دانشجوهایی که از خارج از کشور در کنگره رشکت کرده بودن لینک برقرار کرد. واقعاً که اُعجوبه 

 ایه این برش! 

باالخره ساعت 10 شد و رسگرمی و به عبارتی دلگرمی بچه ها رشوع شد. این 11 نفر اولین نفراتی بودن که  وارد سالن پذیرایی می شدن و آخرین نفراتی بودن که از اون جا 

بیرون می رفنت. معده هاشون این چند روز جور کم کاری مغزشون رو کشید و به جاش کلی اضافه کاری کرد. تصور کنید آدم نیم ساعت پشت رس هم فقط بخوره!!! اصالً 

هم به خودش اسرتاحت نده! حاال تصور کنید این نیم ساعت دو بار در روز اتفاق بیفته! تازه این دو تا نیم ساعت فقط میان وعده بود که شامل موارد زیر می شد: انواع 

و اقسام شیرینی و کیک، شیر کاکائو، شیرموز، انواع و اقسام رشبت ها، هات چاکلت و چای و... خدا خیلی بهشون رحم کرد که دیابت نگرفنت! روز دوم بچه ها خیلی زرنگ 

شده بودن. به جای این که ساعت 7 از خواب بلند بشن ساعت 9:30 بلند می شدن و می رفنت سالن هامیش. ناقالها دیگه یاد گرفته بودن که چطوری ساعتشونو هامهنگ 

کنن یا برنامه ریزی کنن! وقتی که می رسیدن مستقیم می رفنت سالن پذیرایی و حسابی از خودشون پذیرایی می کردن. بعدش که متوم می شد، از سالن پذیرایی میومدن بیرون 

و می رفنت تو محوطه که چرخی بزنن تا موقع نهار؛ بعد از نهار واسه خالی نبودن عریضه 1 ساعت می رفنت توی سالن و یک چرتی می زدن، بعد از خواب بلند می شدن و تا 

موقع میان وعده دوم دوباره می رفنت و می چرخیدن تا به پذیرایی دوم برسن! بعد از پذیرایی دوم دیگه نوبت می رسید به گشت و گذار! خالصه این چند روز با متام خوشی 

و ناخوشی هاش گذشت؛ اما خداییش واسه بچه ها هیچ بار علمی نداشت.

ادامه دارد...

                              نویسنده: هانیه ریاحی، علوم آزمایشگاهی ورودی 911
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پشت لنز......... 

همون طور که می دونین دانشگاه ما اهمیت زیادی به عکاسی و دوربین 

می ده! هرن نزد وارستگان است و بس..

عرض کردم که اینجا اهمیت دوربین خیلی زیاده!! حاال از هر نوعش!!! فوران 

هرنه دیگه! چه می شه کرد؟؟!...

ی 921
ی ورود

شگاه
سا رفتاری- علوم آزمای

پری
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مسابقه عکاسی سال 92
پس با شامم! آهای اونایی که کفشاتونو برای اسرتاحت درآوردین و نشستین کنج وارستگان 

و دارین »پو« بازی می کنین!!

دوربین گوشیاتونو بیارین، کفش همتو پاتون کنین و عکسای قشنگ قشنگ بگیرین و 

بفرستین واسه ما تا مجبور نباشیم از بی عکسی، خاطره عکسای باستانی رو زنده کنیم!!!

آدرس مقصدو دارین دیگه؟؟....

parantezbaz.mag@gmail.com
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َهاَر یَا َمن َجَعَل الظُّلاَُمِت َو األَنَواَر یَا َمن َخلََق الظِّّل  یَا َمن یَُقلُِّب اللُّیَل َو النَّ
یَا َمن َخلََق  َّ ر الَخیِر َو الرشَّ مِس َو الَقَمَر یَا َمن قَدَّ َر الشَّ و الَحروَر یَا َمن َسخَّ

املَوَت و الَحیاَة یَا َمن لَُه الَخلُق َو األَمُر...
ای کسی هک جاهب جا کنی شب و روز را. ای هک مقرر ساختی اتریکی اه و نور را. ای هک آفریدی ساهی و گرما را. ای هک مسخر خود کردی مهر و 

ماه را. ای هک مقدر کردی خیر و شر را. ای هک آفریدی مرگ و زندگی را. ای هک آفریدن و فرمان از اوست...

انِی یَا َمن َرزَقَِنی َو َربَّانِی یَا َمن أَطَعَمِنی َو َسَقانِی یَا  یَا َمن َخلََقِنی َو َسوَّ
بَِنی َو أَدنَانِی یَا َمن َعَصَمِنی َو کَفانِی یَا َمن َحَفظَنی َو کَالنِی یَا َمن  َمن قَرَّ

أََعزَّنِی َو أَغَنانِی یَا َمن َوفََّقِنی َو َهدانِی یَا َمن آنََسِنی و آوانِی یَا َمن أَماتَِنی 
َو أَحیَانِی...

ای هک مرا آفریدی و آراستی. ای هک روزیم دادی و رپوریدی. ای هک مرا خوراندی و نوشاندی. ای هک شیپ خود ربده و زندیکم 
ریم کردی. ای هک هب من زعت بخشیدی و توانگرم ساختی.  گاه داشته وکفایت کردی. ای هک محافظت و نگهدا کردی. ای هک مرا ن

ای هک هب من توفیق داده و راهنمایی ام کردی. ای هک با من انس گرفته و جایم دادی. ای هک مرا بمیراند و زنده کند.

مِس  یَک لَُه َو اَل َوِزیَر یَا َمن اَل َشِبیَه لَُه َو اَل نَظیَر یَا َخالَِق الشَّ یَا َمن اَل رَشِ
یِخ  ِغیِر یَا َراِحَم الشَّ َو الَقَمِر املُِنیِر یَا ُمغِنَی البَائِِس الَفِقیِر یَا َراِزَق الطِّفِل الصَّ
الَکِبیِر یَا َجاِبَر الَعظِم الَکِسیِر یَا ِعصَمَة الَخائِِف املُستَِجیِر یَا َمن ُهَو ِبِعبَاِدِه 

ِخِبیٌر بَِصیٌر یَا َمن ُهَو َعلَی کُلِّ َشیٍء قَِدیٌر...
ای هک ربایش شریک و وزریی نیست. ای هک ربایش شبیه و نظیری نیست. ای آفریننده مهر و ماه اتبنده. ای بی نیازکننده 

ر رتسان  بی نوای ردمانده. ای روزی ده کودک خردسال. ای مهرورز پیر کهنسال. ای جوش ده استخوان شکسته. ای نگهدا
پناهنده. ای هک هب حال بندگانش خبیر و بیناست. ای هک او رب همه چیز اقرد و تواانست...

اِر یَا رَبِّ ُسبَحانََک یَا اَل إِلََه إاِلَّ أَنت ألَغوث ألَغوث َخلِّصَنا ِمَن النَّ
ب آتش نجات بده... یی نیست. فریاد، فریاد، ما را  از عذا یی هک جز تو خدا پاک و منزهی تو ای خدا

فرازهایی از دعای جوشن کبیر... 

تا حاال دیدین کسی واسه نظردادن جایزه بده؟؟؟

خب حاال ببینین!!!

لطفاً پس از خوندن نرشیه، بهرتین بخش رو از دید خودتون انتخاب 

کنین و به شامره 30001342345678 بفرستین.

ضمناً نظر خودتون و بخش هایی که دوست دارین تو نرشیه اضافه بشه 

به ایمیل نرشیه ارسال کنین.

به بهرتین نظرها جایزه میدیم!

باور کنین!

دست نوشته ها، عکس ها، نقاشی ها یا هر چیزی که از خودتون دارین و 

دوست دارین تو نرشیه قرار بدین، برای ما ایمیل

کنین تا به اسم خودتون تو نرشیه چاپ بشه.

هم چنان منتظریم...

parantezbaz.mag@gmail.com

آیا این عالی نیست که بتوان با اشعه ایکس درون شخصیت افراد را نگاه کرد؟ 

بتوان با یک نگاه فهمید که او در چه فکری است، چه چیزی برایش بیشرتین 

اهمیت را دارد، چه چیزهایی را دوست دارد و از چه چیزهایی بیزار است؟ 

اگر واقعاً دید اشعه ایکس داشتیم می دانستیم بهرتین راه برای نزدیک شدن 

به افراد کدام است، چگونه آنها را به افکار و ایده های خود عالقه مند کنیم، 

اختالفات را حل و فصل مناییم، معامله ای را جوش دهیم یا رصفاً کاری کنیم که 

در ارتباط با ما احساس راحتی بیشرتی داشته باشند... 

آدم ها شکل و شامیل و قد و قامت مختلفی دارند، و مسلم این که هر آدمی 

منحرص به فرد است. اما احتامالً با ما هم عقیده اید که برخی آدم ها در مقایسه 

با دیگران، شباهت بیشرتی به هم دارند. در صورتی که شخصیت مادرزادی و فطری یا نقشه 

ژنتیکی فرد را درک کنید که معرف خصایص روان شناختی بنیادی اوست، متوجه می شوید 

رفتاری که تصادفی و اتفاقی به نظر می رسد، در واقع، کامالً قابل درک و اغلب حتی قابل 

پیش بینی است... 

تیپ شخصیتی از چهار بعد تشکیل شده است: 1( افراد از کجا انرژی می گیرند )برون گرا یا 

درون گرا بودن(، 2( به چه نوع اطالعاتی توجه دارند )حسی یا شهودی( 3( چگونه تصمیم 

می گیرند )متفکر یا احساسی( 4( دوست دارند دنیای پیرامون خود را چگونه سازماندهی 

کنند )قضاوت گر یا دریافت گر(...

اگر دوست دارید به تیپ شخصیتی انسان ها و خواسته های آنان پی بربید و در ارتباط خود 

با دیگران به موفقیت دست یابید، ما کتابی را به شام معرفی می کنیم که انواع تیپ های 

شخصیتی و روش شناخت آن ها را به شام می آموزد. کتاب »هرن شناخت مردم« این هرن 

را در اختیار شام قرار می دهد. نویسنده این کتاب »پُل دی تیگر« و »باربارا بارون تیگر« 

و مرتجم آن »محمد گذرآبادی« است. نرش این کتاب را »انتشارات هرمس« به عهده گرفته 

است. امیدواریم از خواندن آن لذت بربید...
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وارستگان کجاست؟؟
جایی که بر اساس تدابیر، حتی 

درختانش هم باید بار چهارفصل 

رو یک جا به دوش بکشند!!!!!

به این میگن بهره برداری متام و 

کامل از امکانات!!!

بعععععللللهههههههه....

)عکاس: گمنام!(

برگ سبز 

)تابستون(

برگ زرد )پاییز( شکوفه )بهار(

شاخه خشک و خالی )زمستون(

            توجه! توجه!

  به چند عدد صفحه آرا نیازمندیم!

از دوستانی که مسلط به نرم افزار 

 Indesign ًو احیانا Photoshop

هستند، شدیداً )با تأکید!( 

   دعوت به همکاری

        می شود!

               برای کسب 

        اطالعات بیشرت و اعالم

    متایل به همکاری می تونید

   از طریق ایمیل نرشیه با ما                       

ارتباط برقرار کنید.

parantezbaz.mag@gmail.com    خدا خیرتون بده!...

اوایل پاییز 1393!!!


