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   دکتر پرویز کردوانی

( جغرافیدان ایرانی است. او به عنوان چهره گرمسار مندولکدر روستای  ۳۱۳۱)زاده 

 است.  ماندگار در زمینه جغرافیا معرفی شده

 تحصیالت

پرویز کردوانی تحصیالت ابتدایی را در دبستان داراب ریکان و دوره متوسطه را تا کالس 

گذراند. دیپلمش را از دبیرستان رازی تهران )مدرسه  در دبیرستان آفتاب گرمسار می ۹

گیرد. کردوانی پس از پایان تحصیالت متوسطه برای ادامه تحصیل به  ها( می فرانسوی

 کند .  اش را تا دکترای رشته عمران کویر طی می رود و مراتب تحصیلی آلمان می

 

 فعالیت ها

  )۳۱۳۱استخدام در دانشکده کشاورزی ارومیه )رضائیه. 

  انتقال به گروه آموزشی جغرافیا در دانشگاه تهران و آغاز تدریس در تهران

۳۱۳۱. 

  ۱۳تا  ۳۱مدیرکل دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه تهران. 

  ۱۱تا  ۱۳بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران. 

  رساله دکترا. ۷لیسانس و  نامه فوق پایان ۳۱۱راهنمایی بیش از 

 .مطالعات میدانی در مناطق کویری و بیابانی ایران 

  ۱۱و  ۷۱سال  ۲استاد نمونه دانشگاه تهران در. 

  خاطر تالیف بهترین کتاب سال در زمینه  به «مهرگان علم»برنده جایزه

 زیست. محیط

  عضویت در بنیاد مطالعات آسیایی، شبکه آب خاورمیانه، عضو هیات امنای

 زیست ایران. زدایی انجمن متخصصان محیط صلح سبز، رئیس کمیته بیابان

های فارسی، انگلیسی و آلمانی و  ها مقاله علمی به زبان جلد کتاب و ده ۲۱تالیف بیش از 

  های متعدد در مجامع علمی داخلی و خارجی. سخنرانی

پس از بازگشت به ایران به عنوان اولین عضو هیأت علمی دانشکده جدیدالتاسیس 

به  ۳۱۳۷سال تدریس در این دانشکده در سال  ۲کشاورزی ارومیه استخدام شد. پس از 

ها است که مطالعه  گروه آموزشی جغرافیای دانشگاه تهران انتقال یافت و در همین سال

 میدانی خود روی مناطق کویری ایران را با جدیت فراوان دنبال کرد.

 پژوهش و انتشارات
هایی که عالوه بر رشتٔه تحصیلی  کردوانی بیشتر به نگارش کتاب پرداخته است، کتاب

ها عبارت است  شود. این کتاب های بسیار دور از رشتٔه ایشان نیز می ایشان، گاه وارد حوزه

(، کویر )نمکزار( بزرگ مرکزی ایران و مناطق همجوار آناز عمران کویر )

(، اکولوژی حفاظت خاک؛ جغرافیای خاکهاهای بسیار متنوعی از خاکشناسی، ) موضوع

آبهای ؛ های شور آب؛ های آبی اکوسیستمشناسی ) (، آبهای طبیعی اکوسیستم)

(، و سرانجام خشکی مراتع ایرانشناسی ) (، مرتعژئوهیدرولوژی؛ سطحی و زیرزمینی

 مناطق خشک: ویژگیهای اقلیمی، علل خشکی، مسائل آب و غیرهو مسایل آن )

 شود ( را شامل میهای مقابله با آن در ایران خشکسالی و راه)!(؛ 

اي  اي است، چند نظامي شاخه مديريت خدمات بهداشتي و درماني رشته

ي علوم پزشكي، كه مدير با هدايت           از علوم انساني با كاربرد در حيطه        

تشكيالت انساني و اخذ تصميمات مطلوب و استفاده موثر و كارا از منابع              

ريزي، سازماندهي، هدايت و نظارت براي       مادي و انساني، از طريق برنامه

دستيابي به اهداف موسسات خدمات بهداشتي و درماني براساس نظام           

 كند. ارزشي مورد قبول جامعه ايفاي نقش مي

ريزي براي ايجاد اداره، توسعه و         در حقيقت از طراحي ساختمان با برنامه        

ي متخصصان    گيري از انديشه    احتماالً تعطيلي يك بيمارستان نيازمند بهره     

 رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني است.

افرادي كه عالوه بر دانش مديريت در زمينه داروشناسي، مديريت                 

استانداردهاي بيمارستاني، كاربرد     اختصاصي واحدهاي مختلف بيمارستاني،   

كامپيوتر در مديريت بيمارستان، روابط درون بخشي و برون بخشي                  

در نظام بهداشتي و درماني و نظام بهداشتي و درماني             …..  بيمارستان و 

ها با    اطالعات الزم را دارند. همچنين نحوه اداره امور شاخه                 تطبيقي،

كند يعني    هاي مختلف نظام بهداشت و درمان را تامين مي            زيرمجموعه

هاي   هاي مختلف نظام بهداشت و درمان از خانه             ي شبكه   نحوه اداره 

بهداشت گرفته تا مراكز بهداشتي درماني روستايي و شهري ،                      

، …..بيمارستانهاي عمومي و تخصصي وابسته به مراكز بهداشتي درماني و           

به دانش آموختگان اين رشته در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و   

التحصيل رشته مديريت خدمات        شود. فارغ   دكتري آموزش داده مي     

بهداشتي ـ درماني به عنوان مدير بخش بهداشت و درمان عمدتًا با                 

ترين نيازمندترين انسانها روبرو است و از سوي           بيماران يعني با ضعيف   

سر و كار دارد بنابراين بايد از پختگي،          ….  ديگر با استرس و اضطراب و         

تحمل و شكيبايي برخوردار باشيم. همچنين الزم است كه از نظر جسمي و              

 گيري قاطع باشد. روحي قوي بوده و در تصميم

 هاي اشتغال: زمينه

ي   امروزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به اهميت رشته             

التحصيالن آن پي     مديريت خدمات بهداشتي درماني و نياز جامعه به فارغ

هاي علوم    برده است و به همين دليل به رغم آن در تعدادي از رشته               

پرستاري و مامايي با تعداد قابل توجهي                پزشكي مانند پزشكي،   

التحصيل مازاد نياز روبرو هستيم، در كل ساختار مديريتي نظام بهداشت             فارغ

هاي علوم پزشكي      ها گرفته تا دانشگاه       خانه  و درمان كشور از وزارت      

التحصيالن اين رشته   ها به فارغ هاي بهداشتي و درماني و بيمارستان شبكه

فوق ليسانس و دكتري نياز دارد. همچنين              در هر سه مقطع ليسانس،      

تواند در هالل احمر، سازمان تامين اجتماعي         التحصيل اين رشته مي     فارغ

 و سازمان بيمه خدمات درماني فعاليت نمايد.

 كارشناسي ارشد ناپيوسته

  مديريت خدمات بهداشت و درمان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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 راهکارهای عملی برای انتخاب موضوع
مهم تر از هر چیز، بررسی و شناخت نیاازهاا    :  نیازسنجی 

جامعه ا  است که در آن زندگی می کنید. نیازها  افاراد،     

گروه ها و سازمان ها  اطراف خود را به خوبی و با حوصله 

بررسی کنید. هر نیاز می تاواناد سارآ ااز راژ  ارو ه                

 تحقیاقااتای و حاکای راژ فاعاایایات تا اار  بااشاد.                          

در انکخاب ماوواوا اها ایات          بررسی میان رشته ای :    -

ا  را بسیار جاد  بارایارراد.  ا اره               یوندها  بین رشکه

ا  توید ماوواوااهاا  ناوران بارا                 یوندها  بین رشکه

هاا ماحااحای بسایاار               ژوهش است. در بسیار  از رشکاه  

ا  تاازه در         تاواناد از زاوراه        ا  وجود دارد که می ارزنده

 ا  درااراار مااورد بااررساای  اارار گاایاارد.                   رشااکااه 

ها  مسأیاه    ژوهش»در جسک و  :  رویکرد حل مسئله   -

باشید. بر ارن اساس، به محیط کار و زندگی خود باا      «مدار

 نااراااهاای  اارساا ااراار و د ااکاای باایاا ااکاار بااناارااررااد.            

     تواند باا ناکایا اه          آرا  ژوهش ش ا می:  کاربردپذیری   -

کاربرد  و مفید ه راه باشد و م کلی از م کالت ماوجاود   

را حل کند؟ آرا گروه خاصی از کاربران را از نکارج تحقایا    

 ماااناااد خاااواهاااناااد شاااد؟                شااا اااا باااهاااره       

با نراهی جدرد و از زاوره ا  درارار باه          دریچه ای نو :    -

 مااااووااااواااااات  ااااحاااالاااای بااااناااارااااررااااد.             

مووواات ساده را دست ادم احور از کنار مسائل ساده :   -

 کم نریررد و آن هاا را بای ارزق  الا اداد ناکانایاد.                     

از ابهام ها و ادم اط ایاناان هاا         پذیرش عدم قطعیت :   -

نکرسید و با جسک و، زوارا   نهان را بارا  خاود آشاکاار         

 کااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااایااااااااااااااااااااااد. 

ت ارب خود را ارزش ند بدانایاد و     :  تجربه های شخصی   -

آن را برا  خدمت به جامعه به کار بریررد. رژ اتفاق ساده  

  در زندگی ش ا می تواند موووا رژ بررسی ال ی باشد.

تکرار مکرّرات، خود تبدیل بهه   : تکراری بودن

پدیده ای تکراری در جامعه علمهی مها شهده        

 است که الزم است از آن اجتناب شود

پرداختن به موضوعات سطهح   : سطح نامناسب

پایین در مقاطع تحصیالت تکمیلی و همچنهیهن   

پرداختن به موضوعات پیچیده و سهنهگهیهن در       

مقاطع تحصیلی پایین، موجب کاهش کیهیهیهت    

 .تحقیق خواهد شد

 اشتباهات رایج در انتخاب موضوع تحقیق

متأسیانهه بسهیهاری از         : کاربردی نبودن -

تحقیقاتی که در دانشگاه ها و مهوسهسهات        

علمی کشور انجام می شود، کاربرد مشخصی 

در داخل کشور ندارد و فقط عمر گهرانهقهدر      

پژوهشگران و منابع مادی کشور را بهه ههدر     

شناخت نیازهای روز جهامهعهه و           .می دهد

طراحی پروژه های تحقیقاتی بر اساس ایهن    

 .است «ضرورت انکارناپذیر»نیازها، یک 

معموالً افرادی که تجربه کمتری در امهر     : کلی بودن

پژوهش دارند، موضوعی را انتخاب می کنند که بسیهار  

گسترده است. موضوع باید به گونه ای طرح شود کهه     

تحقیق بتواند در فرصتی که در اختیار است پاسخ آن   

را پیدا کند. لذا بهتر است موضوع ساده تر و مهحهدود      

 تری برای تحقیق انتخاب شود

3آشنایی با مراحل پروپوزال نویسی بخش   
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 پاسخ سوال زیر را به ادرس ایمیل

)  src.baztab@yahoo.com(    ارسال فرمایید .   5/2/3931حداکثر تا تاریخ 

 .هر ماه به سه نفر از افرادی که به سوال مسابقه پاسخ صحیح داده اند جوایزی اهدا خواهد شد

 

  منظور از فرضیهH0 چیست؟ 

 الف. فرضیه ای که از وجود رابطه اثر بین متغیر ها خبر می دهد.

 ب. فرضیه ای که رابطه اثر بین متغیر ها را انکار می کند.

 ج.فرضیه جهت دار

 د. فرضیه بدون جهت

 م ا ا ب     

 فرزندان اول خانواده و تك فرزند ها کم روترند

به طور كلي در بيشتر موارد، فرزندان اول خانواده و تك فرزندها با 

بزرگترها بيشتر همانند سازي مي كنند و تمايل آنهاها در بهررهراري         

 .ارتههطهها  بههها بههزرگاههامن بههيهها از هههمههاهههامنشههان اسههه                            

با اشاره به اين كه فرزندان اول خانواده و تك فرزندها در بررهراري  

ارتطا  با هماامن و همكالسي هاي خود بيشتر با مشكهل مهوا هه مهي         

شوند، عموما والدين انتظارت و تورعات متنوعي از تناها فهرزنهد و يها           

فرزند اول خود دارند و به دليل همين انتظارات فهو  الهعهاده، اعهمهال            

فشارهاي رواني از طرف والدين و آرمان خواهي هاي فراوان آنهاها و     

احااس ناتواني اين رطيل فرزندان زمينه اضهرهراو و كهمهرويهي در            

 .شهههتهههههههيههه  آنهههاههها رابهههيهههشهههتهههر نهههمهههايهههان مهههي كهههنهههد                         

، مدرسه به عنوان اولين  ايگاه و تجربه ا تماعي كودكان، مي تهوانهد     

نقا تعيين كننده اي در تقوي  كهمهرويهي يها شهرورر مهاهارت ههاي                   

متأسفانه در باهيهاري از مهوارد،          ابراز داش :   ا تماعي آنان ايفا كند،

كمرويي كودكان در محيط مدرسه و فضاي كالس درس تهقهويه  مهي       

 .شود و چنين رفتار ناخوشايندي در شتهي  كودك تثطي  مهي شهود    

در بيشتر موارد اولياي مدرسه رفهتهار انهفهعهالهي و آراو و سهكهوت                     

مضرربانه كودك يا كودكان كمرو و ناتهوان  

را به عنوان يك صفه  شاهنهديهده و ويه گهي             

رفتاري مرلوو تلقي مي كننهد و در بهعهضهي           

اورات با تأييد و تشويق هاي خهود، بهه طهور          

ماتقيم و غيرماتقيم سعي مهي كهنهنهد آن را             

تقوي  كنند كه اين امر به تدريج او را به يهك  

مو ود كامالً كمرو با شتهيتي انفعالي تطديل 

 مي كند.

 پاسخ سوال مسابقه شماره قبل 

 ورکررن نوا ماااایاعاات بارا           

ا حات راباه الت و معلویی کادام  

 مطالعات مداخله ایاست؟  

پای   ان اریااای ایان     

یوال در شامااره رامال       

نادریه بود و رر ه ردی 

بران ا  ان ووایا هاورا  

 . .نفرگه

mailto:src.baztab@yahoo.com
http://elmamoz.blogfa.com/post/74
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اند. فارغ   معنا دانسکه  اند و بعضی نیز آن را با فرسکادن را گرفکن انر   مثحت هم بینی معنا کرده مثحت اندر ی را برخی ه ان خوق

 .ر م رواجش، ناظر به معنا  د یقی نیست انر   مثحت، به  از ارنکه وا ه

اند و بعضی  بینی معنا کرده هاست. برخی آن را ه ان خوق اصاالحات امروز   اندر ی رکی از اصاالحات نو  درد در گسکره مثحت

ر م رواجش، ناظر به معنا   انر   مثحت، به  اند. )فارغ از ارنکه وا ه معنا دانسکه نیز آن را با فرسکادن را گرفکن انر   مثحت هم

اندر ی  حل از ارنکه   رسد مثحت نظر می اند. به اندر ی را خال یت دانسکه و مثحت  ا  فعاالنه به آن داده د یقی نیست.( گروهی نیز جنحه

اندر ی با چه چیزهاری اشکحاه گرفکه  تعررف شود بارد از آنچه که نیست ت ییز داده شود. به تعحیر  بارد م خص شود مثحت

 .باره گفکنی است نککه در ارن 7شود.  می

 : رکم

ااک اد نام روط ، بدبینی است. هنر آن است که به دزدان، ااک اد نکنی و از آن   اندر ی، ااک اد نام روط نیست. آن رو  سکه مثحت

ها  راباه را تاررژ نکنی.  ااک اد  نرن انی و چراغ سو راران مواف  را با بی

دزدند و از آن طرف بهکررن  ها را هم می رادمان باشد ارن روزها گاوصندوق

 .روند دوسکان هم سر هیچ و  وچ از دست می

   : دوم

  .وجه نیست ها  مفت و بی صد ه باز  و  ربان  اندر ی، زبان مثحت

 : سوم

گذار از باورهار ان، در صلح با جهان باشیم و  اندر ی، گررز از تعارض و  رهیز از انکقاد و ااکراض نیست.  رار نیست به  ی ت مثحت

کرد. الت را که از او  رسیدرم  گررخت و در ترحیم نزدرکانش شرکت ن ی ها را نحینیم. دوسکی داشکم که از گورسکان می وا عیت

 .آرد اندر ی جور ن ی گفت ارن کارها با مثحت

 : چهارم

حسابش را  س دهد. ظرفیت  ها  بی حساب و ککاب نیست. آدمی توان ارن را ندارد که تاوان ااشقی اندر ی، ا   ورزردن بی مثحت

 .آدمی برا  جاگذاشکه شدن  یش ارن و آن محدود است

 :  ن م

 .کنند وا عی می ها  مصنوای، احساسات و باورها  انسان را  یر آور نیست. شاد  ها و مواد شاد  اندر ی،  ناه بردن به دارو مثحت

 : ش م

توجهی به جهان و هر چه در  داند و سرخوق از بی انرار  جهان نیست. کسی که مال دنیا را چرك دست می اندر ی، هیچ مثحت

  .خورد. ارن روزها دنیا را مدرررت بی کر  الزم است شود، گاهی به دست روزگار باز  می اوست می

 : هفکم

 !توجهی به فردا نیست. دم  نی ت ش ر  ایحکه هنر بزرگی است به شرط آنکه فردا، تاوانش نحاشد اندر ی، در حال زرسکن و بی مثحت

 7 نکته مهم در مورد مثبت اندیشی که باید بدانید :
 رواندنایی

ی 
اس

شن
ج 

زا
م

 

http://www.beytoote.com/psychology/zendegi-behtar/great4-positive-thinking.html
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در این شماره به مزاج گرم وتر )دم( می 

 پردازیم.

اگر در یک ماده شیمیایی، آلی یا معدنی             

عنصر هوا )هوای عنصری( نسبت به دیگر            

عناصر غالب باشد می گوییم آن ماده مزاج           

گرم و تر دارد و خلط حاصل از هضم آن                

می نامیم. کیییت      «دم»توسط انسان را       

حاصله از خلط دم گرم و تر است واز طرفی             

گرما و رطوبت الزمه ی رشد و نمو است. در            

کودکان در سنین رشد خلط دم غالب است.          

کبد که در اصطالح بیو شیمیست ها                

آشپزخانه ی بدن نامیده می شود، مسئول           

رشد تغذیه بدن است؛ پس مزاج کبد باید گرم   

و تر باشد. به همین ترتیب سایر اعضای بدن          

مزاج خاص خودشان را دارند و برای حیظ            

سالمت بدن هیچ کدام نباید از مزاج اصلی           

 خود فاصله بگیرند.

به طور ذاتی خلط غالب بدن         «دم»اگر خلط   

انسان باشد، مزاج شخص گرم وتر خواهد بود         

و باعث به وجود آمدن خصوصیاتی شبیه به          

خصوصیات هوا در انسان می شود.خصوصیاتی      

چون تخلخل، سبکی، چاالکی، لطافت و میل        

 به صعود که در ادامه به آنها اشاره می شود.

نکته ی در خور توجه این است که اوال مزاج            

یک طیف است؛ یعنی هیچ دو نیری را نمی           

توان یافت که دقیقا مثل هم باشند. ثانیا             

عوامل متعددی از جمله هنجارهای اجتماعی،      

فرهنگ، مذهب و تربیت فرد می توانند              

رفتارهای فرد را تحت تاثیر قرار داده و با              

تشخیص مزاج یک فرد باز هم نمی توان به            

 عمق وجود او پی برد و به او برچسب زد.

عالئم و ویژگی های افراد با مزاج گرم           

 وتر:

به طور کلی مزاج افراد چاق،         ظاهر:  و  تیپ

تر )گرم و تر یا سرد و تر( و مزاج افراد الغر،              

خشک )گرم و خشک یا سرد و خشک( است.          

در افراد گرم و تر چاقی و درشتی بدن بیشتر           

از عضالت ناشی می شود اما در افراد بلغمی           

)سرد وتر( چاقی ناشی از غالب بودن توده            

چربی نسبت به توده عضالنی است. پس             

دموی مزاج ها افرادی چاق و تپل، قد بلند و با 

 استخوان بندی درشت هستند.

سایر عالئم: سرخی و برافروختگی چهره،           

قرمزی اسکلرا، تعریق فراوان، دارای پوستی         

نرم و گرم، توانایی خوابیدن با وجود سر و             

صدای زیاد، تنومند های پرکار، نبض عظیم،         

 پهن بودن قیسه سینه.

هوا، نماد     خصوصیات روانی و فکری:     

سیالیت و انعطاف باال، سبکی و میل به صعود         

است؛ پس افراد گرم و تر افرادی هستند:             

صمیمی، شجاع ، جسور، خونگرم، تنوع طلب،       

خوش اخالق و خوش رو، اهل عشق و محبت،         

بلند پرواز و دور اندیش، اهل خیر و معنویت،          

دست و دلباز، توان ریسک باال، دارای هوش و         

حافظه برتر، صدای رسا، اعتماد به نیس باال،          

بد حال در تابستان، عالقه مند به طبیعت،           

دارای استعداد شاعری، بی نظم اما دقیق!،           

دارای استعداد شقاوت آنی، سریع، چاالک و         

 پر انرژی.

*دموی ها و بلغمی ها هر دو انعطاف پذیری          

دارند، ولی دموی ها مهربانتر و احساساتی تر         

عمل می کنند در حالی که بلغمی ها منطقی          

تر هستند. هر چه به سمت سودا نزدیک             

شویم )افزایش برودت و یبوست( افراد خیلی         

 منطقی و اهل حساب و کتاب می شوند.

به طور کلی افراد           سازگاری با غذاها:   

غذاهای موافق مزاجشان را دوست دارند اما          

نباید در مصرف آنها زیاده روی کنند. موادی          

که از غذائیت باالیی برخوردارند )خونساز           

هستند( و همچنین شیرینی جات برای افراد        

دموی مناسب نیستند از جمله: گوشت             

گوسیند و بره، خرما، انجیر، مغزها، عسل،           

انگور، روغن ها و زنجبیل. افراد دموی با              

 غذاهای زیر سازگاری بیشتری دارند:

غذاهای سرد و اندکی مایل به خشکی مثل           

غوره، شاه توت، لیمو و پرتقال، سنجد، تمر،          

گشنیز، نارنج، نارنگی، گالبی، برنج، شیر،           

 ماست و کشک، عدس، یخ، ترشی، کلم، ماهی.

تمامی عالئم مذکور در افرادی که به طور             

ذاتی درای مزاج گرم و تر هستند، تا زمانی که      

منجر به اختالل در عملکرد نشوند طبیعی           

هستند اما اگر به هر علتی مزاج دچار تغییر           

 شود عالئم سوء مزاج در شخص پدید می آید.

سید اسماعیل جرجانی در       عالئم غلبه دم:  

جوانی »مورد نحوه ی غلبه خلط دم می گوید:         

و فصل بهار و تن گوشت آلود و بسیار خوردن          

گوشت و شیرینی، این نشانه ها را درست کند         

 .«که نشانه غلبه ی خون است

این عالئم شامل: سرخی رنگ چشم و زبان،          

قرمزی چشم، سنگینی در سر، عطش و عدم         

تحمل گرما، خارش محل فصد و حجامت،           

چرت زدن، شیرینی مزه دهان بخصوص در          

صبح، گرگرفتگی، کسالت و خوابیدن زیاد،          

خستگی بدون علت، حواس پرتی، کند فهمی،       

خمیازه و دهان دره )تثائب(، کش و قوس            

آمدن و باز کردن دست ها )تمطی(، گزگز            

پوست، خالی شدن زیر پا،بروز برخی جوش ها     

در بدن و گاهی خونریزی از لثه ها و بینی،             

درد گلو و سردرد جلوی سر، هپاتیت، ورم            

طحال و اعضای تناسلی، ضعف قوه جنسی،          

سکته و فشارخون، خواب دیدن رویاهای سرخ       

 و خونین.

امساک در خوردن غذاهای گرم و      پیشگیری:

پیشگیری از یبوست با خوردن سبزیجات تازه،       

 خودداری از مصرف زیاد غذاهای موافق مزاج.

 تدابیری برای افراد با مزاج گرم و تر:

حجامت برای این افراد خصوصا در فصل       

 بهار عالی است.

تقریبا از میوه  وسبزیجات و گوشت ها          

 به نسبت مساوی استیاده شود.

پیاده روی یا دویدن صبحگاهی حدود         

دقیقه الزم است اما فعالیت          ۲۱

زیاد و ورزش سنگین برایشان میید      

 نیست.

 مزاج شناسی در طب سنتی 
 طب ینتی 
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تغذره با شیر مادر نه تنها به طور واوح دارا  ا ارات کاوتااه        

مدت مانند حفاظت در برابر بی ار  ها  افونی و کاهش مرگ 

ومیر است بلکه ن ان داده شده است که با افزارش هوق نایاز   

امکیاز را در واررا       7/7ارتحاط دارد. ماایعات  حل، افزارش  

هوشی کودکان در  سنین ابکداری که با شیر مادر تغذراه شاده     

اند ن ان داده است و در افراد بزرگسال سح  ارتقاا ماهاارت      

 کالمی ،  بهحود ا لکرد و افزارش بهره   هوشی شده است.

آخررن و ی ه به ارن دردگاه رژ ماایعه بلندمادت اسات          

که بر رو  کودکان مکوید شده در  التااس بارزرال در ساال           

 7825ان ام ودر النست منک ر شد. در ارن ماایعه باا      2891

مادر در مورد تص یم شان برا  شیردهی مصاححه شد و سپاس  

نحوه   ا ل آنها درارن مورد  یریر  شد. نورسنده مااایاعاه     

"دکتر برناردو لسا هورتا" گفت: اطالعات  درمورد مدت زمان    

شیردهی که از زمان شیر دهی اتفاق می افکاد، ج ع آور  شاد  

بنابرارن ما اطالاات بسیار د یقی از مادت زماان شایاردهای            

 بدست آوردرم.

چه چیز باای شد که در ارن ماایعه   منحصر به فرد افراد      

 سایری مورد بررسی  رار دهند؟ 03را تاسن 

درصاد از       89ما  ادر به  یریر  حادود       :یسا هورتا گفت     

شرکت کنندگان هسکیم که ارن میزان بسایاار خاوبای بارا             

 یریر  است. ما م اهده کردرم که تغذره با شیر مادر با نحوه  

سایری ارتحاط مثحت دارد، ه یناور  03ا لکرد و هوق تا سن 

نیز با تحصیالت و دسکاورد ها  مدرسه و کس  درآمد باالتر...   

او ه چنین گفت:  درحقیقت موارد  که به مادت      ارتحاط دارد.

ماه را بی کر با شیر مادر تغذره شده بودند، ورر  هوشای   21

درصد  13درصد(، تحصیالت باالتر و تقررحا   7/0باالتر )حدودا  

درآمد باالتر  نسحت به ساح در آمد مکوسط دارند. او گافات:    

ارن ن ان می دهد که  تا یر مثحت تغذره با شیر مادر بار رو       

ورر  هوشی،  من ر به کس  درآمد باالتر می شاود و اران         

 رافکه اصلی ما در ارن یحظه است.

رکی از دالرل م کن برا  اسکفاده از شیر مادر ارن است کاه         

آن  نی از اسیدها  چرب بلنادزنا ایار  ایاراشاحااا کاه باه                 

نامیده می ود، است که برا   رشاد ماغاز و           LCPUFAاخکصار

تکامل مفید است. ارن اسید هاا  چارب وارور  در مااهای               

باه  2883سای ون و حلزون صدف دار رافت می شود و در سال   

فرمول  ذاری نوزادان اوافه شد. با ارن وجاود تاا ایار ماثاحات            

به فرمول  ذاری نوزادان بار رو  تاکاامال            LCPUFAافزودن 

 ذهنی و روانی کودکان نام خص است.

از آن اریکه زندگی وابسکه به خانه ، تحررژ فکر  و راباااه        

  مادر و کودك  در ماایعه محاسحه ن د بانااباراران باه اران             

موووا که ارن فاککورها هم م کن است به افازاراش واررا          

هوشی ک ژ کند ،  رداخکه ن ده است وارن دست منکاقادان را     

جاان ویاف        A"Mباز گذاشکه است از ج له  روفسور ترزاس   

 نورسنده ککاب "آرا شیر مادر بهکررن است؟"

نوشت : ارن ماایعه به رژ احک ال خیالای  او        CNNویف        

اشاره ن یکند محنی بر ارنکه مادرانی که تغذره با شایار ماادر را        

انکخاب میکنند صرف نظر از درآمد را تحصیالت ، خاودشاان را     

احک اال از نظر بهره   هوشی باال نسحت به افراد  که تغذراه باا     

بار  را در ه ه   انواا و روق ها برمیرزرنند، مک ارز میکنند. 

برا  یسا هورتا مفهوم و نکارج  ارن ماایعه روشان اسات "اران         

رافکه از ترورج تغذره با شیر مادر ح ارت میکناد. اران بسایاار          

روشن است که تغذره با شیر مادر االوه بر مزارا  کوتاه مادت    

 یر  ابل انکار ، دارا   یامدها  بلندمدت در شاراراط باایاقاوه        

 انسان است.

 مکرجم: فاط ه رودسرابی 

  تداوم تغذیه با شیر مادر با ضریب هوشی باالتر ارتباط دارد و بر روی کیفیت مطالعه تاثیر میگذارد.

 ترومه



  10 4931مجله علمی خبری بازتاب . سال سوم . شماره دوازدهم. فروردین  

 !قلب چاپ شده در سینه انسان
بعدی مختلیی برای ساخت قطعات مختهلهف    های اخیر چاپگرهای سه در سال

پالستیکی، چوبی و حتی فلزی طراحی و به بازار عرضه شده است اما این بهار  

را ”  قهلهب انسهان     “ بهعهدی      دانشمندان قصد دارند به کمک فناوری چاپ سه

های بدن خود بیمار قلب جهدیهدی    هدف این است که به کمک سلول.بسازند

تهاکهنهون مهحهقهقهان           .ساخته شود که قابل پیوند زدن به بدن بیمار باشهد.  

ههای مهخهصهوص        بعدی دریچه، آتل اند با استیاده از فناوری چاپ سه توانسته

شکستگی استخوان و حتی گوش را نیز تولید کنهنهد. اسهتهوارت ویهلهیهام،             

گوید: تاکنون تیم دانشگهاه    شناس سلولی و مسئول پروژه چاپ قلب می زیست

های خونی کوچک قلب انسهان بها        ها و رگ لوئیس ویل موفق به چاپ دریچه

های دیهگهر    ها را با روش توانند دیگر بخش اند و آنها می های بدن او شده سلول

اند عروق خونی کوچکی را که به این شکل ساخته  آنها حتی موفق شده.بسازند

ها و دیگر حیوانات کوچک تست کنند. ویلیام معتقد   شده، با موفقیت در موش

های قلهب را     توانند در طول سه تا پنج سال تمام قسمت است او و تیمش می

چاپ کرده، با مونتاژ آنها یک قلب بسازند. شاید بتوان نام محصول بهه دسهت      

نامید، چرا که ترکیبی از اجزای طبهیهعهی و       bioficial آمده از این روش را

ترین چالش در مسیر تولید قلب پرینهت   مصنوعی است. به گیته ویلیام، بزرگ 

ها به تقلید عملکردی است که در کنار هم و در    شده چگونگی واداشتن سلول

دهند. موسسه نوآوری قلب و عروق همکاری نزدیکی بها    قلب طبیعی انجام می

ههای     دانشگاه لوئیس ویل و تیم ویلیام دارد. بدن برخی بیماران پیوند انهدام    

های ساخته شده به این روش و با  کند. ارگان  کمکی یا قلب مصنوعی را رد می

توانند این مشکل و استیاده از داروههای       های بدن بیمار می استیاده از سلول

 .ریجکشن )ضد پس زدن پیوند( را حل کنند آنتی

گوید: اگر همه چیز براساس برنامه پیش برود، قلب پرینت شهده را      ویلیام می

توان کمتر از ده سال آینده روی انسان تست کرد و به احتمال زیاد، اولیهن   می

تهوانهنهد از قهلهب             ها برای تست این نوع قلب افرادی هستند که نمی گزینه

مصنوعی استیاده کنند؛ ازجمله کودکان که سینه کوچک آنها استیاده از قلب 

ویل سابقه خهوبهی در        مصنوعی را غیرممکن ساخته است. بیمارستان لوئیس 

زمینه دستاوردهای قلب مصنوعی داشته است. دومین پیوند مهوفهق قهلهب          

در این بیمارستان انجام شد و    ۹۱اواسط دهه  ۷مصنوعی موسوم به جارویک 

روز پس از عمل با  ۳۱۷بیماری که قلب مصنوعی به او پیوند زده شد، توانست 

گوید  ویلیام می.پمپ پالستیکی ه تیتانیومی کاشته شده در بدنش زندگی کند

های گرفته شده از چربی بدن بیمار ساختهه خهواههد       قلب مد نظر او از سلول

که  شد. البته مشکالت بسیار زیادی پیش روی او خواهد بود؛ ازجمله درک این 

های قلب را پس از چاپ زنده نگه داشت. دکتر آنتهونهی اتهاال از          چگونه بافت

دانشگاه ویک فارست ه که تیمش در تالش برای چاپ کهلهیهه هسهتهنهد ه           

های پیچیده مانند قلب و کلیه این است  گوید: یکی از معضالت درباره اندام  می

که چگونه باید اکسیژن کافی برای زنده ماندن این اعضا تا زمان پیوند در بدن 

 .را تامین کرد

بعدی، شباهت زیادی به پرینترهای جوهر افشهان دارد و       طرز کار پرینتر سه

پاشهد.   مواد را به وسیله یک سوزن در قالب یک الگوی از پیش تعیین شده می

توان قلب را الیه بهه الیهه از طهریهق            با استیاده از یک مدل کامپیوتری می

های زنده و ژل مهخهصهوص     ها تولید کرد. پرینتر ویلیام از مخلوط سلول  سلول

ها بها ههم      کند تا بتدریج شکل مد نظر را بسازد و در نهایت سلول استیاده می

دهند. مایکل گولوی، رئیس بخش فنهاوری    کنند و بافت را تشکیل می رشد می

گوید: ما در حال تجربه یک انیجار تشریهحهی بهه        بیمارستان لوئیس ویل می

 .کمک فناوری هستیم

 دسکراهی برا   یدا کردن رگ 
 

رژ شرکت  زشکی، دسکراهی برا  م اهده بهکر 

ورردها  بی ار برا  تزرر  آمپول تویایاد کارده      

است. شرکت  زشکای کاررساکای در آمارراکاا               

تویید کرده است که با  «وِن وروِر»دسکراهی به نام 

تاوان     اسکفاده از نور  م ابه ماادون  ارماز مای        

ورردها  بی ار را با کایافایات بااالرای م ااهاده             

کرد.ارن دسکراه در زمانی که بی ار تزررقی بااراد      

هاا  زرار  اوسات          ان ام دهد به درده شدن رگ

 کند. ک ژ می

 تبلت هاي مخصوص گوگل براي مبارزه با ابوال
ابوال به عنوان يكي از مرگبار ترين مريضي هاي عصر حاضر، همچنان در آفريقا جريان دارد. دكتر هايي كـه بـراي        

درجه، لباس هايي خاص را به تن كنند و بـا       ۰۹درمان اين بيماري فعاليت مي كنند، مجبور هستند تا در دمايي 

يكي از مهم ترين بخش هاي كار دكتران، ثبت اطالعات بيماران .كاله و دستكش مخصوص به سراغ بيماران روند

مجبور بودند اطالعات را بر روي كاغذي بنويسند، و سپس به مرز منطقه قرنطينه شده رفته و  است. تا به حال پزشكان

بـراي  .با فرياد، موضوعات مهم را به همكارانشان منتقل كنند، و در نهايت نسبت به نابود كردن كاغذ، اقدام نمايند

اولين بار دكتر جي آرچر، اين نياز را احساس كرد كه فرآيند ثبت اطالعات مربوط به ابوال بايد دستخوش تغيير شـود.    

دكتر آرچر، به عنوان يكي از اعضاي گروه پزشكان بدون مرز، در يكي از مراكز درماني خطرناک شهـر مـگـبـوراكـا        

 .فعاليت مي كند. آرچر از همكارش، دكتر ايوان گيتون، مي خواهد كه راهي را براي اين موضوع پيدا كند

شـعـبـه     Google.org .مي رود و مشكل خود را مطرح مي نمـايـد   Google.org گيتون سپس به سراغ

خدمات خيرانه گوگل است كه پروژه هايي اينچنيني را بر عهده مي گيرد. در مرحله بعدي مهندسان گوگل، بر روي  

موضوع متمركز شده و تبلت ويژه را براي آن طراحي مي 

تبلت گوگل، از جنس پلي كربنات اسـت و قـادر        .كنند

است بدون اينكه مشكلي برايش پيش بيايد، در كـلـر     

شناور شود. در واقع پزشكان براي اينكه بتوانند اطالعات را 

به همراه تبلت از منطقه پرخطر عبور دهند، بايد دستگـاه را    

 .دقيقه در كلر شستشو دهند ۰۹به مدت 

 ا ب ماا ر   پاا ش  ای 

http://www.farhangnews.ir/content/116541
http://digiato.com/article/2015/03/21/%d8%aa%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%84/
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 کشف یك آنتی بادی برای درمان ایدز
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از نیچر، ایهن آنهتهی بهادی           

۱BNC117 تحقیقات نشان می دهد زمانی که ایهن   .نام دارد

نزدیک می شود، به ویروس اجهازه     HIV آنتی بادی به ویروس

 .اتصال به سلول های دیگر و آلوده کردن آنان را نهمهی دههد       

 

مورد بهررسهی      HIV رشته ویروس ۲۱۷در این آزمایش حدود 

قادر بهه     ۱BNC117قرار گرفتند که از این میان، آنتی بادی 

رشته بود. در این گزارش آمده است که این آنتهی    ۳۹۱کنترل 

در جریان خون بیهمهار    HIV بادی قادر به کاهش ذرات ویروس

 .اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت

محققان بر این باورند که می توان این آنتی بادی را با داروهای 

 .مههخههتههلههف بههرای درمههان ایههدز اسههتههیههاده کههرد                   

در این مطالعات آمده است که باید آنتی بادی را زمانی در بهدن  

بیمار استیاده کرد که هنوز ویروس به طور کامل رشد و تکامل 

  .پهههههههیهههههههدا نهههههههکهههههههرده اسهههههههت                 

را آلوده می کهنهد. ایهن          CD4+ T سلول های HIVویروس 

سلول ها نقش مهمی در سیستم ایمنی بازی می کنند و بهدن    

، HIV را در مقابل بیماری ها محافظت می کنند. با پیهشهرفهت    

فعال در سیستم ایمنی کاهش می یابد، تها   T تعداد سلول های

جایی که سیستم ایمنی نمی تواند عملکرد درستی داشته باشد 

 .به ایدز تبدیل می شود  HIV و در این حالت

 منتشر شده است. Nature نتایج این تحقیقات در نشریه

درمانی مناسب تر و ارزان تر علیه سرطان 

 سینه
 

هزار نهیهر      ۲۱۱سرطان آمریکا، نردیک به  براساس گزارش مجمع

هزار نهیهر      ۳۱امسال به سرطان سینه دچار شدند و از این تعداد 

می میرند. پرتو درمانی که موثرترین راه برای مبارزه محسوب مهی   

شود می تواند جراحاتی را وارد کند و البته گران قیمت هم باشهد.  

 .در نتیجه، برخی از محققین به فکر شیوه درمانی جدید هستند

کلینیک کلیولند تخمین می زند، تابش پرتوهای خاص حین عمل 

برداشتن تومورها می تواند یک پنجم حالت عادی هزینه در بهر      

  داشته باشد

آمريـكـايـي ،       «يف جان او كي»مشتركا به  4۹۰2صد و پنجمين جايزه نوبل پزشكي 

  .نروژي اختصاص يافت «ادوارد موزر»و  «بريت موزر  مي»

كنيم يا چـگـونـه ايـن        دانيم كه كجا هستيم و چگونه راهمان را پيدا مي ما چگونه مي

كنيم كه در زمان بعد در همان راه به سرعت بتوانيـم   اطالعات را به شكلي ذخيره مي

آنها را بازيابي كنيم؟ نوبل پزشكي امسال به كشف سيستم مكانيابي يـا هـمـان        

اي سلـولـي را بـراي         اس داخلي در مغز اختصاص يافته كه در حقيقت پايه پي جي

 .دهد عملكرد شناختي بيشتر نشان مي

مي بريت و ادوارد موزر، پنجمين زوجي هستند كه با هم موفق به كسب جايزه نـوبـل     

بريت يازدهمين زني است كه از زمان آغاز جايزه نوبل تاكنون موفق به   اند. مي  شده

  .كسب جايزه نوبل پزشكي شده است

 

جــــان او     

 57يف    كي

ساله در سال 

اوليـن   ۰۰5۰

بخش از اين 

ــم    ــت ــس ــي س

مكانيابـي را    

سـلـول   »شناسايي كرد. وي نوعي سلول عصبي را در هيپوكامپپ مغز موسـوم بـه        

شناسايي كرد كه هميشه زماني كه موش با يك محل خاص در اتاق روبـرو     «مكان

گشت. ساير سلولهاي عصبي در زماني كه موش در مناطق ديـگـر     شد، فعال مي مي

  .شدند اتاق حضور داشت، فعال مي

، مي بريت و ادروارد موزر توانستند بخش كلـيـدي   4۹۹7بيش از سه دهه بعد در سال 

اس مغز را شناسايي كنند. آنها نوع ديگري از سلول عصبي   پي ديگري از سيستم جي

را كشف كردند كه يـك سـيـسـتـم           (grid cells) «سلولهاي شبكه»موسوم به 

سازد. پـژوهـش     گشايي را ممكن مي يابي دقيق و راه مختصات توليد كرده و موقعيت

متعاقب آنها نشان داد كه چگونه مكان و سلولهاي شبكه، تعـيـيـن مـوقـعـيـت و            

  .سازند مكانيابي را ممكن مي

يف، مي بريت و ادوارد موزر مشكلي را حل كردند كه ذهن فالسفه و    كشفيات او كي

سازي توسـط   دانشمندان را براي قرنها به خود مشغول داشته بود و آن، چگونگي نقشه

مغز از محيط اطراف ما و چگونگي شناسايي راهها توسط انسان در محيطهاي پـيـچـيـده       

  .است

به گفته داوران، دليل اهداي اين جايزه به دانشمندان براي كمك آنها به درک بهتـر  

  .كنند، بوده است از فعاليت مغزي و تعيين اينكه مردم چگونه راهشان را پيدا مي

نتايج كشفيات اين سه محقق به توضيح علت ناتواني بيماران مبتال به آلـزايـمـر در      

  .كند تشخيص محيط اطراف كمك مي

اي كه بر روي سايت نوبل منتشر شـده، پـس از          ساله در بيانيه 7۰مي بريت موزر 

شنيدن خبر دريافت جايره نوبل پزشكي اظهار كرد: من هنوز شوكه هستم. اين خيـلـي     

  !عالي است

به گفته هگه تونستاد، سخنگوي دانشگاه تروندهايم، مي بريت زماني كه متوجه دريافت 

جايزه نوبل شد، در دانشگاه بود. تونستاد گفت: وي دقايقي را به گريه گذراند و سـپـس     

ساله موزر در هواپيما بود و بـالفـاصـلـه      74توانست به صحبت ادامه دهد. اگرچه شوهر  

  .نتوانست اخبار را دريافت كند

 ت ا ز ه   ه ا ی   پ ز ش ک ی  4۹۰2برندگان نوبل پزشكي 
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داشتن دوستان چاق حتی با 
فاصله مکانی زیاد ، خطر افزایش 

 وزن را باال می برد

 
  

یک مطالعه کهه      پژوهشگران علوم پزشکی اعالم کردند نتایج

به تازگی انجام شده است ، نشان می دهد که داشتن دوستان 

 .چاق خطر افزایش وزن را در انسان باال می برد

محققین اعالم کردند زمانی که یک شخص چاق می شود بدون 

توجه به مقدار فاصله مکانی آنها از هم دوسهتهان وی نهیهز           

 .اضافه وزن پیدا می کنند

یکی از محققان این مطالعه و استهادیهار عهلهوم       ’  جیمز فاولر‘

سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا گفت: در این مطالعه مهتهوجهه       

شدیم تاثیر دوستانی که صدها مایل دورتر از هم زندگهی مهی     

کنند در افزایش وزن به اندازه دوستانی است که در نهزدیهکهی      

هم هستند.این موضوع می تواند به دلیل این حقیقت بهاشهد    

که دوستان به طور ناخودآگاه نظرات مشترکی در مهورد ذهذا       

 . دارند

هزار نفر بیش از سهه دههه مهورد             59در این تحقیق بیش از 

 .مطالعه قرار گرفتند

محققان گزارش دادند که افرادی که یک دوست چاق دارند بهه  

 .درصد اضافه وزن پیدا می کنند 1۵احتمال 

براین اساس اعضای خانواده در مقایسه با دوسهتهان، تهاثهیهر        

 .کمتری در کسب و یا از دست دادن وزن دارند

با این حال به گفته محققان، تاثیر افهزایهش وزن از طهریهق           

دوستان، ربطی به این که دوست انسان در نزدیکی وی و یها        

 .صدها مایل دورتر از وی زندگی کند، ندارد

محققان با اشاره به این که دوستان صمیمی بیشترین تاثیر را 

در افزایش یا کاهش وزن دارند، افزودند: زمانی که یک دوست  

چاق می شود احتمال چاق شدن دیگری به میزان قابل توجهی 

افزایش می یابد که البته این تاثهیهر در کهاههش وزن نهیهز               

 .مشاهده می شود

آنها خاطرنشان کردند: از آنجایی که بیشتر افراد در حال کسب  

سالی که  9/اضافه وزن و نه از دست دادن آن هستند در طول 

 .این مطالعه انجام شد شاهد فراگیری چاقی بودیم

فیزیکدان و اسهتهاد پهزشهکهی            ’  نیکوالس کریستاکیس‘ دکتر 

اجتماعی در دانشکده پزشکی هاروارد که ریاست این مطالعهه  

را بر عهده داشت، می گوید: در توضیح این مطلب باید گفهت   

دوستان درچاقی یکدیگر تاثیر دارند. زمانی کهه یهک دوسهت           

 .صمیمی چاق می شود چاقی دیگر بد به نظر نمی رسد

به گفته وی، انسان با نگاه کردن به افراد اطرافش نظهرش در    

 .مورد یک اندام مورد قبول تغییر می کند

 New England Journal ofنتایج این مطالعه در مهجلهه       

Medicine  منتشر شده است 
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