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ــته  ــرکت وابس ــک ش ــگران ی ــود پژوهش ــرای بهب ــیدنی ب ــاوری پوش ــک فن ــته اند ی ــورک توانس ــگاه ی ــه دانش ب
ــازند. ــه پارکینســون بس ــا ب ــاران مبت ــت بیم وضعی

ــا ایــن حــال، بســیاری از  ــرای درمــان بیمــاری پارکینســون اســت. ب لوودوپــا یکــی از داروهــای بســیار موثــر ب
بیمــاران پــس از اســتفاده از ایــن دارو، درگیــر حــرکات غیــرارادی می شــوند کــه کیفیــت زندگــی آنــان را پاییــن 

مــی آورد.
امیــر ده ســروی، از پژوهشــگران ایــن شــرکت می گویــد: »ایــن حــرکات بــه خاطــر میــزان بــاالی داروســت نــه 
بیمــاری. مــا تــاش می کنیــم کــه در بازه هــای ۲۴ ســاعته بیمــار را زیــر نظــر بگیریــم تــا ببینیــم بیمــاری در 

ــا او چــه می کنــد و دارو چــه اثــری روی او می گــذارد«. ــا محــل کار ب ــه ی خان
ــاوری پوشــیدنی کــه در آخریــن نمایشــگاه فناوری هــای پوشــیدنی در لنــدن معرفــی  ایــن فن

ــود. ــده می ش ــد، LID-Monitor نامی ش
ایــن شــرکت معتقــد اســت کــه ایــن مجموعــه پوشــیدنی، راهــی امــن و ســاده بــرای بررســی 

ایــن بیمــاری در خانــه و بــدون نظــارت در درمانــگاه اســت.
آقــای ده ســروی می گویــد: »خروجــی حســگرها بررســی شــده و بــا اســتفاده از الگوریتم هــای تکاملــی تجزیــه 
ــا  ــد ب ــاوری می توان ــن فن ــی ای ــات خروج ــتفاده از اطاع ــا اس ــج ب ــک معال ــپس پزش ــوند. س ــل می ش و تحلی

تنظیــم میــزان دارو، عــوارض جانبــی و حــرکات غیــرارادی آزاردهنــده را بــه طــور موثــری کاهــش دهــد«.
ــه  ــا، دســت ها، ســر و تن ــه در پاه ــاوری از شــش حســگر بی ســیم کوچــک تشــکیل شــده اســت ک ــن فن ای
ــم و  ــن بررســی کــرده، عائ ــن شــش حســگر حــرکات بیمــار را در بازه هــای معی بیمــار نصــب می شــوند. ای
نشــانه های بیمــاری پارکینســون را از حــرکات دیگــر جــدا می کنــد و بــه صــورت الکترونیکــی بــه متخصــص 

ــتد. ــودار می فرس ــرای تفســیر نم ب
ــود  ــرای بهب ــاوری پوشــیدنی ب ــک فن ــورک توانســته اند ی ــه دانشــگاه ی ــک شــرکت وابســته ب پژوهشــگران ی
وضعیــت بیمــاران مبتــا بــه پارکینســون بســازند.لوودوپا یکــی از داروهــای بســیار موثــر بــرای درمــان بیمــاری 
پارکینســون اســت. بــا ایــن حــال، بســیاری از بیمــاران پــس از اســتفاده از ایــن دارو، درگیــر حرکات غیــرارادی 

می شــوند کــه کیفیــت زندگــی آنــان را پاییــن مــی آورد.
ــد:  ــرکت می گوی ــن ش ــگران ای ــروی، از پژوهش ــر ده س امی
ــه  ــت ن ــاالی داروس ــزان ب ــر می ــه خاط ــرکات ب ــن ح »ای
 ۲۴ بازه هــای  در  کــه  می کنیــم  تــاش  مــا  بیمــاری. 
ســاعته بیمــار را زیــر نظــر بگیریــم تــا ببینیــم بیمــاری در 
ــری  ــد و دارو چــه اث ــا او چــه می کن ــا محــل کار ب ــه ی خان
روی او می گذارد«.ایــن فنــاوری پوشــیدنی کــه در آخریــن 
نمایشــگاه فناوری هــای پوشــیدنی در لنــدن معرفــی شــد، 

می شــود.. نامیــده   LID-Monitor

این شرکت معتقد است که این 
مجموعه پوشیدنی، راهی امن و ساده برای بررسی 

این بیماری در خانه و بدون نظارت در درمانگاه است. 
آقای ده سروی می گوید: »خروجی حسگرها بررسی شده و با استفاده از الگوریتم های تکاملی تجزیه و 

تحلیل می شوند. سپس پزشک معالج با استفاده از اطاعات خروجی این فناوری می تواند با تنظیم میزان 
دارو، عوارض جانبی و حرکات غیرارادی آزاردهنده را به طور موثری کاهش دهد«.

این فناوری از شش حسگر بی سیم کوچک تشکیل شده است که در پاها، دست ها، سر و تنه بیمار نصب 
می شوند. این شش حسگر حرکات بیمار را در بازه های معین

 بررسی کرده، عائم و نشانه های بیماری پارکینسون را از
حرکات دیگر جدا می کند و به صورت الکترونیکی به متخصص

 برای تفسیر نمودار می فرستد.
 پزشک با بررسی خروجی این فناوری می تواند عوارض جانبی

 آن را به طور موثر کاهش دهد این فناوری از شش حسگر
 بی سیم کوچک تشکیل شده است که در پاها، دست ها، سر و 

تنه بیمار نصب می شوند

ــع  ــد مان ــه داروی اســتامینوفن می توان ــد ک ــن نتیجــه رســیده ان ــه ای ــی ب گروهــی از متخصصــان کانادای
خطایابــی مغــز شــود.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــبکه خبــر،  بــا اینکــه اســتامینوفن از مســکن های پرمصــرف و موثــر 
ــد ایــن دارو  ــا معتقدن ــواع دردهــا اســت، امــا محققــان دانشــگاه تورنتــو و بریتیــش کلمبی در درمــان ان

ــد. ــی در مغــز را مختــل کن ــد خطایاب می توان
ایــن اولیــن مطالعــه در حــوزه عصب شــناختی اســت کــه نشــان می دهنــد چگونــه ایــن مســکن می توانــد 

مانــع از آن شــود تــا مغــز از شناســایی خطاهــا بــاز بمانــد.
»دان راندلــس« یکــی از متخصصــان ایــن مطالعــه گفــت: در بررســی خــود بــه طــور کامــل متوجــه شــدیم 
ــرات  ــورد تاثی ــاری در م ــات رفت ــذارد. در حالیکــه تحقیق ــر می گ ــر مغــز تاثی ــه داروی اســتامینوفن ب چگون
ــه لحــاظ عصــب شــناختی چــه  ــا متوجــه شــویم ب ــال آن هســتیم ت ــه دنب ــه ب اســتامینوفن انجــام گرفت

ــد. ــی رخ می ده اتفاق
متخصصــان کانادایــی در بررســی خــود 60 نفــر را در دو گــروه تقســیم بندی کردنــد. از آنــان درخواســت شــد 
بــا دیــدن حــرف » دکمــه مــورد نظــر را فشــار داده و در صــورت مشــاهده حــرف«  اقدامــی نکننــد. همچنیــن 

فعالیــت الکتریکــی در مغــز شــرکت کنندگان محاســبه شــد.
بــه گــزارش ســاینس ورلــد ریپــورت، همچنیــن بــه شــرکت کنندگان یــک گــروه، 1000 میلی گــرم 
اســتامینوفن داده شــد. نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد در واقــع بــا مصــرف ایــن مســکن، آگاهــی از 

ــود. ــرو می ش ــکل روب ــا مش ــا ب خط

ااستامینوفن ویژگی خطایابی  مغز را مختل می کند

درمان پارکینسون فــناوری در خدمتــ

1۲
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ســازمان کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــای آمریــکا )ســی دی ســی( تاییــد کــرده اســت کــه ویــروس زیــکا باعــث نقــص شــدید 
مــادرزادی از جملــه انــدازه ســر کوچــک، موســوم بــه میکروســفالی، مــی شــود.

صدهــا نــوزاد ســال گذشــته در برزیــل بــا میکروســفالی بــه دنیــا آمدنــد. ایــن تولدهــا بــا جهــش شــدید مــوارد ابتــا بــه ویــروس 
زیــکا همزمــان بــود کــه باعــث شــد کارشناســان بــه ایــن ویــروس مظنــون شــوند.

سی دی سی گفت که تحقیقات آن اکنون سوءظن کارشناسان را تایید کرده است.
تام فریدن مدیر این سازمان گفت:

 »این مطالعه نقطه عطفی در شیوع زیکاست. اکنون روشن است که این ویروس عامل میکروسفالی است.«
ــد و خواســتار  ــکا گســترش یاب ــد در آمری ــکا مــی توان ــد کــه شــیوع زی ــکا روز دوشــنبه اخطــار دادن مقــام هــای بهداشــتی آمری

ــا آن شــدند. ــه ب ــرای مقابل بودجــه بیشــتر ب
دکتــر ان شــوچات در ایــن ســازمان گفــت: »چیزهایــی کــه اکنــون دربــاره ایــن ویــروس مــی دانیــم باعــث مــی شــود ترســناک 

تــر از قبــل بــه نظــر برســد.«
ویروس زیکا ابتدا در سال 1۹۴۷ در اوگاندا کشف شد اما عائم آن مثل تب و درد مفاصل عمدتا خفیف بود.

شــیوع فعلــی در ســال ۲۰1۵ در برزیــل شــروع شــد و عائــم آن ایــن بــار بســیار شــدیدتر بــوده اســت. تقریبــا ۲۰۰ نــوزاد در 
اثــر ایــن ویــروس مــرده انــد.

محققــان مــی خواهنــد بداننــد چــرا ایــن ویــروس در بعضــی مــوارد منجــر                             بــه نقــص هــای مــادرزادی مــی 
شــود درحالــی کــه در ســایر مــواد چنیــن تاثیــری نــدارد.

بعضی زنان که در هنگام بارداری مبتا به این ویروس شدند بچه های 
سالم به دنیا آورده اند.

به گفته سی دی سی تاکنون ۳۴۶ مورد زیکا در آمریکا تایید شده است 
که جملگی ناشی از سفر بوده است.

این سازمان به زنان باردار توصیه می کند از سفر به کشورهایی که زیکا در آن شایع شده 
پرهیز کنند؛ این کشورها بیشتر در آمریکای التین و کارائیب هستند.

دکتــر فریــدن گفــت کــه تحقیقــات فشــرده اکنــون بــرای کســب شــناخت خیلــی بهتــر از ایــن ویــروس، کــه بــا نیــش پشــه 
منتقــل مــی شــود، و همچنیــن ســاخت واکســنی بــرای آن در جریــان اســت.

با این حال او اخطار داد که احتماال سال ها با ساخت چنین واکسنی فاصله داریم.
دکتــر فریــدن مــی گویــد ایــن اولیــن بــار اســت کــه نیــش پشــه باعــث نقــص مــادرزادی مــی شــود. ایــن ویــروس همچنیــن 

از طریــق تمــاس جنســی منتقــل مــی شــود.

سازمان بیماری آمریکا نقش زیکا  در کوچکی سر نوزادان را تایید کرد
نتیجه این تحقیق در ماه مارس ۲۰1۶ انتشار یافت که می گوید، تسلط ساعت بیولوژیک بدن بر روند 

سوخت و ساز بیشترین اهمیت را دارد؛ نتیجه این تحقیق از این نظر مهم است که می تواند برای تنظیم 
جدولی برای خورد و خوراک که فرد را به الغر شدن یا چاق شدن هدایت کند، راهنمایی خوب باشد.

این تحقیق می گوید زمان خوردن و ساعت بیولوژیک شاید حتی بیش تر از میزان خوراکی که فرد می 
خورد، در تنظیم سوخت و ساز بدن او  اهمیت دارد. این تحقیق برای الغر شدن یا کسانی که الزم است 
وزن بیشتری بدست آورند مهم نیست بلکه برای کسانی نیز که از سوء تغذیه رنج می برند اهمیت دارد.

بر اساس نتایج تحقیقاتی که نشریه موسسه علمی وایزمن اسرائیل منتشر کرده است، دکتر گاد آشر 
سرپرست این تحقیقات بوده است که وی از دانشمندان بخش علوم بیومولکولوژی در این موسسه است. 

محققان اسرائیلی با چند نفر از همتایان خود از موسسه »پانک« بیوشیمی در آلمان در این تحقیق 
شریک بوده اند.

به گفته دکتر گاد آشر، این حقیقت که در فضای کره زمین ۲۴ ساعت شبانه روز وجود دارد و در بدن 
انسان ساعت بیولوژیک ایجاد می کند که ما را می خواباند و بیدار می کند و در ساعات معینی گرسنه می 

کند و در ساعاتی خسته یا پرانرژی می کند، در ویروس ها، در مگس ها و پشه ها نیز وجود دارد.
ساعت بیولوژیک بدن ما است که سوخت و ساز بدن را تعیین می کند؛ این روند ۲۴ ساعته شامل حاالت 
فشار خون، سطح قند خون و سطح هورمون های دیگرمان نیز هست. در عرصه مولکولی نیز یعنی آنزیم 

ها و مسیرهای سوخت و ساز همین امر مصداق دارد. برای همین است که هر گونه اختال در ساعت 
بیولوژیک ما این روند را مختل می کند.

به گفته دکتر گاد آشر، زمانی که در تحقیقات آزمایشگاهی بروی موش ها مشاهده شد که موش ها 
را مجبور می کردند که تنها در شبها بخورند و این ساعت به اصطاح ساعت کار آنهاست و نه همان 

زمانی که خودشان ولع خوردن دارند، موش ها همان میزان کالری غذا را می خورند ولی سطح چربی 
در کبدشان پایین تر از پنجاه درصد است و این آنها را چاق می کند. یعنی نتیجه تنها به چیزی که می 

خورند مربوط نیست بلکه ساعت خوردن نیز اهمیت دارد.
این نتایج نشان می دهد چگونه می توان بر اثرات تغذیه بر بدن نظر به ساعات خاص شبانه روز کنترل 

داشت.  

زمان خوردن و ساعت بیولوژیک بیشترین اهمیت را در سوخت و ساز مواد غذایی دارد

۳۴
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بــا تاش هــای متمرکــزی کــه مرکــز رویــان در ایــران انجــام داده و بودجــه و امکاناتــی کــه بــرای تحقیــق 
قطبــی در درمــان بیمــاری آلزایمــر تبدیــل شــوند بســیار زیــاد اســت.دربــاره بیمــاری آلزایمــر اختصــاص داده اســت، امــکان ایــن کــه در آینــده نزدیــک ایــن مرکــز و ایــران بــه 
بیمــاري الزایمــر یکــي از شــایع ترین بیماري هــا در بیــن افــراد ســالمند اســت کــه امــروزه ســن شــیوع 
آن بــه افــراد  چهــل ســاله هــم رســیده ت.  یکــي از عایــم و تظاهــرات بالینــي رایــج آن، زوال عقــل و 
ــه  دو  ــن اختــال ب ــد. ای ــدا مي کن ــروز و ظهــور پی ــه صــورت فراموشــي ب اختــال حافظــه اســت کــه ب
ــدک و  ــی های ان ــج  و از فراموش ــه تدری ــوال ب ــد و معم ــان می ده ــود را نش ــدید خ ــف و ش ــورت خفی ــد.ص ــرفت مي کن ــود و پیش ــروع مي ش ــک ش کوچ
در حــدود ۲تــا ۵ درصــد افــراد ســالمند دچــار بیمــاري آلزایمــر هســتند و دانشــمدان و متخصصیــن علــت 
آن را فاسدشــدن ســلولهای منطقــه هیپــو کامــپ  می داننــد کــه معمــوال مقــدار زیــادی اســتیل کولیــن 
ــد  ــع می کنن ــی جم ــد، پاکهای ــیب دیده ان ــه آس ــی ک ــا نرون های ــزی ی ــلول های مغ ــد. س ــد می کن تولی
و بــه تعــداد زیــادی می میرنــد. بخــش آســیب دیــده مغــز و اســتیل کولیــن بــراي شــکل دادن خاطــرات 
جدیــد وارد عمــل می شــوند و فعالیــت مي کننــد بــه همیــن دلیــل فــرد مبتــا بــه بیمــاري آلزایمــر در 
ــد.بســیاري از مــوارد قــادر بــه یــادآوري آدرس هــاي جدیــد نیســت و معمــوال در جهت یابــي دچــار مشــکل  ــر آســیب می بینن ــرد کمت می شــود.  معمــوال خاطــرات گذشــته ف
ــد.  ــام داده ان ــاري انج ــن بیم ــان ای ــراي درم ــادي ب ــیار زی ــاي بس ــمندان تاش ه ــگران و دانش پژوهش
خوشــبختانه اخیــرا از بیــن پژوهشــگران، دکتــر کــوروش شاه پســند، پژوهشــگر ایرانــي موفــق بــه دریافــت 
ایرانــي،  ایــران طــي شــش ســال آینــده بــه قطبــی در درمــان آلزایمــر تبدیــل خواهــد شــد.جایــزه علمــی شــده اســت بــراي تحقیــق و پژوهشــی دربــاره درمــان آلزایمــر. بــه گفتــه ایــن  پژوهشــگر 
کــوروش شاه پســند، محقــق فــوق دکتــرا از دانشــکده پزشــکي هــاروارد و برنــده جایــزه تحقیقــات علمــي 
آلزایمــر در آمریــکا اســت کــه اخیــرا عضــو هیئــت علمــي موسســه رویــان تهــران شــده اســت.  وي اشــاره 
ــي  ــدارد، اگرچــه داروهای ــان قطعــي اآلزایمــر وجــود ن ــراي درم ــي ب ــد کــه در حــال حاضــر داروی می کن
ــات  ــج تحقیق ــاره نتای ــاه پســند درب ــر ش ــع شــده اند. دکت ــر ســاخته و توزی ــم آلزایم ــراي کاهــش عای بیماري آلزایمر به صورت برخي از عایم زیر بروز پیدا می کند:بالینــي اش دربــاره آلزایمــر در آینــده ابــراز امیــدواري کــرد.ب

۲- اختال در انجام وظایف روزمره1- اختال حافظه
۳- گم کردن زمان و مکان

۴- اختال در گفتار
۵- اختال در قضاوت

۶- اختال در تفکر
۷- تغییر در خلق و خو

۹- از دست دادن یا کاهش انگیزه زندگی8- جابه جا گذاشتن وسایل
1۰- تغییرات شخصیتی

ــاالي  ــالمند ب ــراد س ــد اف ــدود 1۰ درص در ح

ســن ۶۰ ســال، دچــار مشــکات حافظــه و بــه 

ــر از  ــتند.  آلزایم ــا هس ــر مبت ــاري آلزایم بیم

جملــه بیماري هــای ناهمگــن از نظــر ژنتیکــی 

ــده مي شــود. ــا دی ــام نژاده ــه در تم اســت ک
اس 

دوره بیماری آلزایمر چقدر است؟

رونــد پیشــرفت بیمــاری آلزایمــر در افــراد 

مختلــف بــا توجــه بــه شــرایط و پیشــینه 

زندگــی، زمــان تشــخیص، نــوع اقدام هــای 

ــی  ــت و گاه ــاوت اس ــی متف ــی و درمان مراقبت

ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــم می رس ــال ه ــه 1۰ س ب

ایــن بیمــاری ۳ مرحلــه دارد؛ در مرحلــه اول یا 

ــوند و  ــر می ش ــج ظاه ــم به تدری ــف، عای خفی

مشــکاتی را بــرای فــرد بــه وجــود می آورنــد. 

در مرحلــه میانــی، تمــام عایــم بــروز می کنند 

ــد و  ــی کن ــا زندگ ــت تنه ــادر نیس ــار ق و بیم

حتمــا بــه همراهــی نیــاز دارد. در مرحلــه 

نهایــی هــم بــه دلیــل درگیرشــدن بخش هــای 

ــر مشــکات ذهنــی،  ــادی از مغــز، عــاوه ب زی

مشــکات جســمی متعــددی نیــز در فــرد بــه 

وجــود می آیــد و بیمــار بــرای زندگــی، کامــا 
ــه دیگــران وابســته اســت. ب

راهکارهاي درمان بیماري آلزایمر:

ــه  ــاز ب ــر نی ــال آلزایم ــه اخت ــا ب ــراد مبت اف

ــود  ــوال خ ــد و معم ــژه اي دارن ــاي وی مراقبت ه

احســاس  بیماري شــان   شــرایط  از  افــراد 

نارضایتــی  دارنــد. مصــرف برخــي از مــواد 

ــکاتي را  ــک مش ــید فولی ــاوي اس ــي ح غذای

در توانایــي و قــدرت درک انســان ها ایجــاد 
. مي کنــد

از طرفــي مصــرف برخــي از مــواد غذایــي 

ــی  ــل توت فرنگ ــای C مث ــار از ویتامین ه سرش

ماننــد:   ۳ امــگا  غذایــی  منابــع  بــادام،  و 

ماهی هــای چــرب، گــردو و روغــن زیتــون 

ــه بیمــاری آلزایمــر  ــه کاهــش خطــر ابتــا ب ب
می کنــد. کمــک 

چــون   دیگــري  غذایــي  مــواد  جملــه  از 

مــواد غذایــی یــا نوشــیدنی های سرشــار از 

ــه و  ــال اخت ــدم، زغ ــیب، گن ــا، س فاوونوئیده

گریپ فــروت سرشــار از فاوونوئیدهــا هســتند.

ــم  ــاز، کل ــه، پی ــل مارچوب ــبزیجاتی از قبی س

ــی و  ــاز، نخودفرنگ ــا، پی ــیر، لوبی ــل، س بروکس

ــوب  ــا محس ــع فاوونوئیده ــز منب ــفناج نی اس

ــر  ــم آلزایم ــراي کاهــش عای ــه ب ــوند ک می ش
ــد. موثرن

ــه  ــا ب ــزان ابت ــد می ــت هن در کشــور پرجمعی

ــر از کشــورهای  ــر بســیار کمت ــاری آلزایم بیم

غربــی اســت. احتمــال مــی رود زردچوبــه کــه 

ــودر کاری وجــود دارد ســهمی  ــات پ در ترکیب

مهــم در کاهــش آلزایمــر در ایــن منطقــه ایفــا  

ــام  ــه ن کنــد. ایــن ادویــه سرشــار از مــاده ای ب

ــون  ــز مدی ــگ زرد آن نی ــت و رن curcuma اس

وجــود همیــن مــاده اســت.

ــل پیشــگیري نیســت و  آلزایمــر متاســفانه قاب

تاکنــون هیــچ راه و درمــان تضمیــن شــده ای 

ــته  ــود نداش ــر وج ــگیری از آلزایم ــرای پیش ب

اســت، امــا تحقیقــات اخیــر نشــان داده اســت 

ــه  کــه برخــي از فعالیت هــاي فکــري منجــر ب

ــه: ــود از جمل ــر مي ش ــگیري از آلزایم پیش

ــري،  ــاي فک ــد بازي ه ــری مانن ــات فک تمرین

حــل جــدول، تمرینــات بدنــي ماننــد ۳۰دقیقه 

ــامت  ــزایی در س ــه س ــر ب ــه تاثی ورزش روزان

قلــب، ماهیچه هــا و مغــز دارد. پیــاده روی، 

ــد  ــزل و….می توان ــردن من ــز ک ــی، تمی باغبان

ــر  ــگیری از آلزایم ــرای پیش ــی ورزش و ب نوع

ــر  ــا کاســتن از شــدت رشــد آن موث زودرس ی
افتــد.

ــر  ــور متغی ــن فاکت ــم مهم تری ــرف آب ک مص

بــرای از دســت دادن حافظــه اســت، نوشــیدن 

ــر  ــد تاثی ــي مي توان ــدار کاف ــه مق ــات ب مایع

ــته  ــر داش ــم آلزایم ــش عای ــزایي در کاه بس
ــد. باش

                                                    تبدیل می شودایران به قطب درمان آلزایمر        

۵۶
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حجامت - ورزش
ــه یــک ســوال پــر تکــرار مخصوصــا در  همیــن ابتــدا ب

ــم: ــی دهی ــار پاســخ م فصــل به
ایــا همــه میتواننــد در فصــل بهــار حجامــت عام داشــته 

؟ شند با
در پاســخ بایــد گفــت حجامــت ماننــد بســیاری از شــیوه 
هــای درمانــی دیگــر بایــد اندیکاســیون انجــام داشــته 
باشــد. حجامــت یــک اقــدام درمانــی اســت و نمیتــوان 
ــی انجــام آن  ــرد. یعن ــه ک ــردم توصی ــه م ــه هم ان را ب
ممکــن اســت خــوب یــا بــد باشــد. بــرای بعضــی افــراد 
) کســانی کــه امتــائ دم داشــته باشــند و ...( توصیــه 
مــی شــود امــا یــک دســتور العمــل عمومــی نیســت و 
بایــد افــراد تحــت نظــر پزشــک متخصــص طــب ســنتی 

اقــدام بــه حجامــت کننــد.

ورزش در طب سنتی:
در دنیایــی کــه کــم تحرکــی جزیــی از زندگــی مــردم 
شــده بســیاری از بیمــاری هــا دامــن گیــر بشــر امــروز 
شــده اســت. در دنیــا حــدود ۲۰۰ میلیــون نفــر مبتا به 
دیابــت هســتند و ایــن رقــم در ایــران حــدود ۳ میلیــون 
اســت. کبــد چــرب غیــر الکلــی، چاقــی، افزایــش وزن و 
بســیاری از بیماریهــای مرتبــط بــا تغذیــه و تحــرک در 

حــال افزایــش پیــش رونــده هســتند.
ــم در  ــایل مه ــی از مس ــت بدن ــرک و فعالی ــاله تح مس
پزشــکی جدیــد و قدیــم بــوده اســت. امــروزه پزشــکی 
ورزشــی شــاخه ای اســت کــه شــیوه هــای پیشــگیری، 
درمــان و بازتوانــی بعــد از بیماریهــا را مطالعــه و بررســی 
مــی کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه شــیخ الرئیــس ابن 
ســینا حــدود هزارســال پیــش ورزش و فعالیــت بدنــی 
را مهمتریــن اصــل ازاصــول ســته ضروریــه مــی دانــد؛ 

اصــول شــش گانــه ای کــه ابــزار یــک ســبک 
زندگی سالم نام دارند و فرد با عمل به

 انها اساسا بیمار نخواهد شد.

اصول کلی ورزش:
ــد  ــه اول بای ــتمرار: ورزش در وهل اس  -1
ــا 4  ــل 3 ت ــد. حداق ــم باش ــتمر و منظ مس
نوبــت در هفتــه و هــر بــار بــه مــدت 30 تــا 
40 دقیقــه توصیــه مــی شــود. کار در خانــه، 
ــل  ــن قبی ــی از ای ــازار وکارهای ــتن در ب گش
ــا ورزش  ــی الزام ــتند ول ــی هس ــت بدن فعالی

ــد. ــی این ــاب نم ــه حس ب
ــرط  ــه ش ــدل س ــدال: ورزش معت اعت  -2

دارد: 
اول انکــه: فــرد حیــن ورزش یــک احســاس 
گرمــی و حــرارت در بــدن پیــدا کنــد. 
ــا  ــرخی ب ــه س ــره ب ــگ چه ــا رن اصطالح

ــد. ــل کن ــود( می ــه کب ــاط )ن نش
دوم انکــه: تنفــس فــرد بــه تواتــر بیفتــد که 
معمــوال کارهــای خانــه ایــن گونــه نیســتند 

)قابــل توجــه خانــم هــای خانــه دار(.
سوم انکه: تعریق مالیم داشته باشد.

ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب نکت
ــزاج  ــا م ــب ب ــی متناس ــد ورزش ــرد بای ف
ــای  ــال ورزش ه ــد؛ مث ــته باش ــودش داش خ
ــرای  ــرم روز ب ــاعات گ ــخت در س ــی س خیل
ــود  ــی ش ــه نم ــک توصی ــرم و خش ــراد گ اف
بلکــه ورزش هــای ابــی بــرای آن هــا خیلــی 
ــر  ــرد و ت ــراد س ــود. اف ــد ب ــودمند خواه س
ــد  بیــش تریــن منفعــت را از ورزش مــی برن

ــد.  ــی دارن ــتانه باالی ــه آس چراک
ــص طــب  ــادم، متخص دکتــر ابراهیــم خ
ــران ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــنتی دانش س

آیا با فواید گریه کردن آشنا هستید؟
1(هنگامــی کــه مــا دچــار اســترس هیجانــی مــی شــویم، مغــز وبــدن مــا شــروع بــه تولیــد ترکیبــات شــیمیایی و هورمونهای 
ــه آنهــا نیســت از بــدن  ــد کــه نیــازی ب ــا ایــن ترکیبــات شــیمیایی زائ خاصــی میکنــد. گریــه کــردن کمــک میکنــد ت

حــذف گردنــد. 
۲(اشــکهای احساســی در واقــع مــواد ســمی ای کــه در پــی اســترس هیجانــی در خــون تجمــع مــی یابنــد را از بــدن دفــع 

. میکند
ــر مســتقیم  ــق و خــو تاثی ــروی خل ــی ب ــواد معدن ــن م ــد. ای ــدن را کاهــش میدهن ــز ب ۳(اشــکهای احساســی ســطح منگن

ــز موجــود در ســرم خــون اســت. ــر بیشــتر از منگن ــز اشــک احساســی ۳۰ براب ــذارد. غلظــت منگن میگ
۴( اشک احساسی نسبت به اشک پایه و رفلکس حاوی ۲۴ درصد پروتئین آلبومین بیشتری میباشد.

۵(گریه مانند ادرار و تعریق باعث حذف مواد سمی و محصوالت زائد بدن میشود
۶( گریه یک مکانیسم رایگان، طبیعی و قدرتمند برای کنار آمدن با درد، استرس و اندوه میباشد.

۷(هورمونهایــی کــه پــس از اســترس در بــدن انباشــته میشــوند بــه حــد ســطح ســمی رســیده و باعــث تضعیــف سیســتم 
ایمنــی بــدن و دیگــر فرآیندهــای بیولوژیکــی میشــوند. اشــک هــای احساســی بــه عنــوان دریچــه اطمینــان بــرای قلــب 

عمــل میکننــد.
8( ترکیباتــی کــه حیــن اســترس در بــدن تجمــع مــی یابــد بــا اشــک خــارج میگردنــد. همیــن امــر باعــث کاهــش اســترس 
میگــردد. ایــن مــواد شــامل آندورفیــن )lucine-enkephaline(، کــه در کنتــرل درد موثــر اســت، پروالکتیــن کــه در تنظیــم 
تولیــد شــیر نقــش دارد، و آدرنوکورتیکوتروپیــن )ACTH( کــه یــک نشــانگر مهــم اســترس اســت، میباشــند. ســرکوب 

گریــه و اشــک باعــث افزایــش اســترس میگــردد.
۹(نــه تنهــا گریــه باعــث ارتقــای ســطح ســامتی فــرد میشــود بلکــه در افزایــش حــس تعلــق در گــروه نیــز تاثیــر گذاربــوده 
و موجــب افزایــش حضــور و دخالــت دیگــران در تامیــن رفــاه فــرد میشــود. اشــک هــا یــک روش موثــر در ایجــاد ارتبــاط 
بــوده و در برانگیختــن حــس همــدردی و دلســوزی ســریعتر ازهــر ابــزار دیگــری عمــل میکننــد. گریــه بطــور موثــری 
بازگــو کننــده آنســت کــه شــما در مــورد یــک دلمشــغولی خــاص صــادق و بــی ریــا بــوده و در کنــار آمــدن بــا آن مشــکل 

مضطــرب میباشــید.
1۰(هنگامــی کــه گریــه ســرکوب میشــود، هیجانــات رهــا نمــی شــوند و خصایــص شــخصیتی مخــرب همچــون پرخاشــگری 

ــروز میکنند. ب
11( بــه بــاور دانشــمندان ســرکوب و امتنــاع از گریــه کار معقولــی نیســت. امــا برخــی افــراد کــه پــس از مــورد انتقــاد قــرار 
گرفتــن، مشــاجره بــا دوســتان، مواجهــه بــا ناکامیهــای کوچــک فــورا شــروع بــه گریســتن میکننــد، بایــد بــه روانشــناس 
مراجعــه کننــد. چراکــه معمــوال علــت اصلــی ایــن نــوع گریــه هــا اعتمــاد بنفــس پاییــن و یــا مشــکات روانــی مزمــن در 

فــرد بــوده و بایســتی فــرد تحــت درمــان قــرار گیــرد.
ــی  ــع ســبک و خال ــد و در واق ــری میکنن ــی احســاس بهت ــردن از لحــاظ جســمی و روان ــه ک ــس از گری ــا پ 1۲( انســان ه

ــع مــواد انباشــته شــده کــه توضیــح داده شــد. ــه علــت دف میشــوند. )ب
1۳(گریه یک ابزار برقراری ارتباط است یک زبان جهانی برای درخواست کمک و حمایت اجتماعی.

1۴( گریــه کمــک میکنــد بــه آزاد ســازی آندورفیــن هــا بــه جریــان خــون. آندورفیــن هــا ترکیبــات شــیمیایی ای هســتند 
کــه باعــث بهبــود خلــق و خــو و تســکین درد میشــوند. 

 فواید گریه کردن برای چشم

اشــک هایــی کــه توســط غــدد اشــکی تولیــد مــی شــوند باعــث بــاز شــدن دیــد مــی گردنــد. زمانــی کــه غشــای چشــم 
دچــار کــم آبــی مــی شــود از کیفیــت بینایــی کاســته خواهــد شــد، لــذا اشــک باعــث شستشــوی ســطح چشــم شــده و مانــع 

از دســت دادن آب غشــای آن مــی گــردد. 
 فواید گریه کردن برای پوست

 بعــد از نکاتــی کــه از فوایــد گریــه کــردن بــرای دفــع ســموم بــدن و کاهــش اســترس گفتــه شــد بــه راحتــی مــی تــوان 
فهمیــد کــه دو عامــل مهــم در پیــری و از بیــن رفتــن زیبایــی پوســت بــا گریــه مناســب رفــع خواهــد شــد و پوســت بــه 

طبــع بــه زیبایــی خواهــد رســید.

۷8

يت  طب س�ن
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دجاِل فکر و احساس
شــاید دیــده هــا و شــنیده هــا حاکــی از آن باشــد کــه خانــم هــا احساســی، مهربــان و دلســوز هســتند. در عــوض 

مــردان منطقــی و فکــری تصمیــم مــی گیرنــد. 
البتــه آمــار و اعــداد تــا حــدودی ایــن دیــدگاه را تاییــد مــی کنــد. آزمــون هــای تشــخیص تیــپ هــای شــخصیتی 
نشــان مــی دهــد کــه ۷۵/۵ در صــد خانــم هــا احساســی و ۵۶/۵ درصــد آقایــون فکــری هســتند. پــس بــا ایــن 

آمــار بایــد قبــول کنیــم حــدود نیمــی از مــردان جهــان احساســی عملــی مــی کننــد.
تفاوت افراد احساسی با افراد فکری با مثال زیر تا حدودی روشن می شود:

ــا خــود ایــن ســوال را مــی پرســد: »قــدم منطقــی  بــه افــراد منطقــی و فکــری اگــر حقایــق را ارائــه بدهیــم ب
بعــدی چیســت؟« ولــی فــرد احساســی ســوال خــود را مبنــی بــر افــراد و شــرایط ایــن گونــه مــی پرســد: »بــا 

توجــه بــه افــراد، قــدم منطقــی بعــدی چیســت؟« 
مســتقل از ایــن کــه شــما شــخصیت فکــری را مــی پســندید یــا شــخصیت احساســی بایــد دقــت کنیــد کــه 
تقابــل جنســیتی و فضیلــت بیــن افــراد احساســی و فکــری اصــوال نبایــد وجــود داشــته باشــد. و ایــن نکتــه نیــز 
مهــم مــی باشــد کــه زحمــت تعویــض جایــگاه احساســی بــا فکــری یــا فکــری بــا احساســی را از ذهــن خــود 

بیــرون کنیــد. بهتریــن جایــگاه، جایــگاه خــود شماســت کــه طــی چندیــن ســال شــکل گرفتــه اســت.
در واقــع شــخصیت فکــری یــا احساســی شــکل گرفتــه نتیجــه ســال هــا تلقیــن فرهنگــی خانــواده و جامعــه 
مــی باشــد. در بیشــتر مــوارد از خانــم هــا انتظــار خانــه داری و بچــه داری مــی رود و رفتــار هــای مدیریتــی 
و دســتوری زنــان موجــب حساســیت و نکوهــش مــردم مــی شــود. شــاید ایــن دیــدگاه بــه ایجــاد شــخصیت 
مهربــان و پــر احســاس خانــم هــا تاثیــر مــی گــذارد. پــس ممکــن اســت یــک زن بــا ایــن کــه ذاتــا شــخصیت 

فکــری داشــته باشــد ولــی در طــول زمــان تبدیــل بــه شــخصیت احساســی شــده باشــد. 
از ســوی دیگــر بــرای اکثریــت افــراد فکــری نیــز وضعیــت مشــابه وجــود دارد. پســرانی کــه ذاتــا احساســاتی 

هســتند در دوران نوجوانــی بهتریــن لفظــی کــه میشــنوند »لــوس« اســت. 

آیا شما فردی احساسی هستید یا فکری؟
افــراد احساســی ســعی مــی کننــد مراقــب احساســات دیگــران باشــند چــون خودشــان زودرنــج مــی باشــد. و 
ایــن دلیــل ضعــف نیســت. چــرا کــه ایــن افــراد نگــران رنجــش شــخصی هســتند کــه برایشــان مهــم اســت. 
بعضــی از ایــن افــراد بــرای جلوگیــری از بــروز ناهنجــاری بــا دیگــران روابــط ســطحی را اتخــاذ مــی کننــد. 
ــرای ایجــاد  ــا ســرزنش خــود تســلیم جــو ناهنجــار مــی شــوند. در نتیجــه احساســی هــا ب بعضــی هــم ب
ارتبــاط کمــی تناقضــات را بایــد قبــول کننــد. افــراد احساســی بســیار عاقــه بــه روابــط دوســتانه عمیــق 
دوطرفــه نشــان مــی دهنــد. آن هــا داشــتن یــک دوســت صمیمــی را بــه داشــتن چندیــن دوســت نســبتا 

نزدیــک ترجیــح مــی دهنــد. بخاطــر همیــن معمــوال در اجتمــاع هــا کمتــر دیــده مــی شــوند. 

ــردی فکــری هســتید دوســتانتان  ــر شــما ف ــا اگ ام
شما را بابت زبان صریح و برنده مامت می کنند. شاید به 

نظــر ســخت گیــر و بــی احســاس باشــید امــا در نهایــت انتقــاد هــا را قبــول مــی کنیــد. تســلیم اســتدالل هســتید 
و بــا شــورا و اجمــاع کامــا موافــق هســتید. 

ایــن افــراد در تصمیــم گیــری هــا قبــل از ایــن کــه بــه تاثیــر رفتارشــان بــر روی طــرف مقابــل فکــر کننــد بــه 
درســتی عمــل از دیــدگاه خــود توجــه دارنــد. 

افــراد احساســی، نیم کــره راســت مغزشــان فعال تــر اســت و افــراد فکــری نیــم کــرده چــپ مغزشــان. پــس مــی 
توانیــم اطاعــت گذشــته ی خودمــان را در مــورد نیــم کــره هــای مغــز بــرای ایــن افــراد تعمیــم دهیــم. افــراد 
احساســی افــرادی خــاق، کلی نگــر، بلندپــرواز و رؤیایــی هســتند. امــا افــراد فکــری منظــم، منطقــی، جزئــی 

نگــر، واقع گــرا و تحلیــل گــر مــی باشــند.

پیشنهاد ها برای حل مشکالت افراد احساسی
از مهــارت دلســوزانه خــود اســتفاده کنیــد. بــا دقــت ســخنان فــرد مقابلتــان گــوش کنیــد و بــدون ســرزنش 
ــتراک  ــه اش ــترک ب ــاط مش ــکل نق ــه ش ــد ب ــی توانی ــکات را م ــد. مش ــل کنی ــا او ح ــکلتان را ب ــردن مش ک

ــه دوش بکشــند.  ــی هــا را ب ــار نگران ــا هــر دو طــرف ب ــد ت بگذاری
ــط  ــه رواب ــی ک ــط های ــد، در محی ــان کنی ــود را بی ــای خ ــته ه ــد، خواس ــن کنی ــتر تمری ــن را بیش ــه گفت ن
دوســتانه و دلســوزانه بــا شــما ایجــاد مــی کننــد کار پیــدا کنیــد. بــه مســائل اقتصــادی و تمرینــات فلســفی 

ــد. بپردازی
مهم تــر از همــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه احساســات افــراد مخصــوص بــه خودشــان اســت. شــما مســئول 
پاســخ های عاطفــی شــریکتان نیســتید. اگــر شــخص مقابلتــان عصبانــی و یــا ناراحــت اســت، ایــن مشــکل 
آنهاســت و آنهــا بایــد مشکلشــان را برطــرف کننــد. شــما تنهــا می توانیــد احساســات آنهــا را مــورد ماحظــه 

قــرار دهیــد ولــی مســئولیت آن بــر عهــده شــما نیســت.

پیشنهاد برای حل مشکالت افراد فکری
در روابــط و رفتــار خــود بــا دیگــران بیشــتر احســاس مســئولیت کنیــد. تمریــن کنیــد خودتــان را بجــای 
طــرف مقابــل تصــور کنیــد و از رفتارهایــی کــه موجــب ناراحتــی او مــی شــود بپرهیزیــد. انتقــاد هایتــان را 
بــا تحســین هــا تشــویق هــا همــراه کنیــد. گاهــا از مباحــث کنــاره گیــری کنیــد تــا جــو همیشــه بــه ضــرر 

شــما نباشــد و مــردم از شــما دوری نکننــد. 
بــا توجــه بــه آمــار ارائــه شــده در اول مقالــه بیشــتر انســان هــای سراســر زمیــن احساســی هســتند. و همان 
طــور کــه میدانیــد شــخصیت هــا مطلقــا احساســی یــا فکــری نیســتند. آزمــون هــای مختلفــی هســتند 
 MBTI کــه شــخصیت هــا را تفکیــک مــی کننــد، و یکــی از معتبــر تریــن آن هــا تســت شــخصیت شناســی
مــی باشــد کــه توســط کارل یونــگ پایــه ریــزی و بعــد توســط دانشــمندان دیگــر تکمیــل شــد. ایــن تســت 
دارای چهــار بعــد شــخصیتی مــی باشــد و بــر مبنــای آن هــا بــرای افــراد شــانزده تیــپ شــخصیتی تعریــف 
ــرات  ــت سیســتم، تغیی ــغلی، ازدواج، مدیری ــی، ش ــای تحصیل ــاوره ه ــای مش ــه ه ــه در زمین ــد ک ــی کن م

ســازمان هــا و.... مــی تــوان از آن اســتفاده نمــود.  
بر گرفته از سایت خانه توانگری طوبی و سایر

۹1۰



ت ماه 1395
نشريه علمي خبري بازتاب   سال سوم شماره هفدهم ارديبهش

13
95

اه 
ت م

هش
ديب

 ار
هم

فد
ه ه

مار
 ش

وم
 س

ال
 س

ب  
زتا

ي با
خبر

ي 
علم

يه 
شر

ن

PLANT RICH DIETS,,
LOWER BREAST CANCER RHSKS 
Women whit diets rich in vegetables, fruits and legumes may have somewhat 
decreased risk of developing one type of breast cancer, a new suggests. 
The findings, from a large, long running study of U.S. nurses, showed that 
women whit diets high in plant foods but low in red meat, sodium and processed 
carbohydrates tended to have a lower risk of developing certain breast tumors.
Specifically, they were less likely than other women to develop breast tumors that 
lack receptors for the hormone estrogen.
Those estrogen receptors-negetive tumors account for about one-quarter of breast 
cancers.
Of more than 86000women the study followed for 26years, slightly less than one 
percent developed ER negative breast cancer. 

Mystery

1. What is the perfect cure for dandruff? 

2.	 Do	you	say	‘’Nine	and	five	are	thirteen	‘’or	‘’Nine	and	five	is	thirteen’’?

3.	 How	many	months	have	28 days?

Happiness
Happiness can not
Come from without

it must come
From within

It is not what we
See or touch or

That which others
Do for us

This makes us happy;
It is that which we

Think and feel and do
First for the other fellow
And	then	for	ourselves					               

بازتاب و فناوری

شــما دانشــجویان بــه عنــوان قشــر تحصیــل کــرده جامعــه بایــد بــا فنــاوری و 
اصــول ICDL  آشــنایی داشــته باشــید. ایــن قســمت از نشــریه بازتــاب صرفــا 
جهــت یــادآوری ایــن مســئله بــه شــما مــی باشــد. و تــاش شــده اســت کــه 
ــرد. ــرار بگی ــز ق ــار شــما دانشــجویان عزی یکســری ترفندهــای ســاده در اختی
مطمئنــا بســیاری از خواننــدگان عزیــز بــا ایــن میــان بــر هــا آشــنا هســتند، اما 
هــدف از ایــن کار بیشــتر معرفــی ایــن قابلیــت هــا بــرای کســانی اســت کــه 

آشــنایی کمتــری بــا محیــط ایــن برنامــه ی کاربــردی دارنــد. 
 تغییر فواصل بین خطوط 

ابتــدا متــن مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد: بــراي یــک برابــر کــردن فاصلــه 
ــه  ــردن فاصل ــم ک ــراي یک و نی ــه Ctrl+۲، و ب ــردن فاصل ــر ک Ctrl+1، دوبراب

Ctrl+۵ را فشــار دهیــد.

A4 در نصف صفحه A5 روش چاپ  •
هــرگاه بخواهیــد در یــک صفحــه ی A۴ دو صفحــه چــاپ کنیــد )یعنــی دو 
صفحــه A۵ را در یــک A۴ چــاپ کنیــد( مــی توانیــد بــه قســمت Print رفتــه 

و در بخــش Pages per Sheet آن را بــه Pages ۲ تغییــر دهیــد.

ــه صفحــه  ــن ب ــگام رفت ــراف هن ــک پاراگ ــري از تکــه شــدن ی جلوگی  •
ــد بع

 Paragraph ــد و ــک راســت کنی ــرده و روي آن کلی ــاب ک ــراف را انتخ پاراگ
 Keep ــوید و ــه Lines and Page Breaks ش ــد. وارد زبان ــاب کنی را انتخ

ــد. ــت بزنی Lines together را عام
 

پاورقي  •
مــکان نمــا را بــه کنــار کلمــه اي ببریــد کــه مي خواهیــد در مــورد آن توضیــح 

دهیــد. بــه منــو Refrences رفتــه و ســپس Insert Footnote را بزنیــد.
همچنیــن مــی توانیــد از طریــق عامــت پاییــن آن بــه منویــی دسترســی پیــدا 

کنیــد کــه در آن مــی توانیــد تنظیمــات پاورقــی هــای خــود را تغییــر دهیــد. 

بــا فشــردن کلیــد Shift+F۵ مي توانیــد بــه قســمتي از متــن کــه بــه   •
تازگــي تغییــري در آن ایجــاد کرده ایــد، برویــد. فشــردن مجــدد ایــن کلیدهــا 

ــرد. ــن مي ب ــه مت ــر یافت ــمت هاي تغیی ــه قس ــما را ب ش

اگــر فرمــت قســمتي از متــن را تغییــر داده ایــد، مثــَا رنــگ یــا نــوع   •
ــه همــان وضعیــت پیــش  فونــت آن را عــوض کرده ایــد و حــاال مي خواهیــد ب
فــرض Word برگردانیــد، مي توانیــد آن بخــش از متــن را انتخــاب و کلیدهــاي

ــد. ــار دهی Ctrl+space را فش
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آشنایی با واحد ابداعات واخرتاعات کمیته تحقیقات دانشجویی

ــه یکســال  ــا عنایــت پــروردگار ایــن واحــد نزدیــک ب ب

اســت کــه بــا تــاش وهمــکاری گروهــی از دانشــجویان 

ــت  ــه فعالی ــجویی رشوع ب ــات دانش ــه تحقیق و کمیت

منــوده اســت .

ــده  واحــد ابداعــات و اخرتاعــات ، آمادگــی پذیــرش ای

وطــرح هــای دانشــجویی را دارد. بــه گونــه ای کــه ایده 

ــه قــرار داده و از  ی مــورد نظــر را مــورد بررســی اولی

هــر جنبــه آن ایــده را حامیــت مــی منایــد وتــا حصــول 

بــه نتیجــه دلخــواه، همــکاری الزم را  بــا مجــری 

ــم داشــت . مربوطــه خواهی

هــدف مــا حامیــت از ایــده هــای پیشــنهادی از ســوی 

شامســت و همچنیــن پذیــرای حضــور گــرم دوســتانی 

کــه فقــط بــه ایــده پــردازی عاقمنــد هســتند نیــز مــی 

باشــیم.

کارگاه  برگــزاری  افتخــار  مــا  گذشــته  یکســال  در 

ــا  ــم وب اموزشــی وجلســات هــم اندیشــی را داشــته ای

اســتعانت از خداونــد متعــال در مســیری کــه انتخــاب 

ــرد . ــم ک ــت خواهی ــرت حرک ــاش بیش ــم بات ــرده ای ک

ــا  ــه ت ــد ک ــای واح ــام اعض ــاعدت مت ــکاری ومس از هم

ایــن لحظــه  در کنــار هــم فعالیــت داشــته وصبورانــه 

ایــن گــروه را حامیــت کــرده صمیامنــه کــامل تشــکر را 

دارم . دوســتانی کــه همــراه مــا بــوده انــد:

آقــای ســعید یــاژن . آقــای احمــد ســاعدی . آقــای 

رســول عصــار زاده .آقــای امیــد صبــوری 

خانــم صالــح مــرام . خانــم مریــم جــوادی . خانــم دلیــر 

.خانــم قــزی .خانــم قربانــی .خانــم محمدپــور .خانــم 

مهرابــی . خانــم فاطمــه اهتــامم 

جهــت عضویــت نــام نــام خانوادگــی رشــته وترمتــان را 

بــه مــا ایمیــل کنیــد:

Idepardazi.medsab@gmail.com

بــا آرزوی ســالی خــوب و موفقیــت روز افــزون بــرای 

همــه شــام عزیــزان ...

 مسئول واحد ابداعات و اخرتاعات

مزایای داشنت مدرک ثبت اخرتاع 

ــای ویــژه ای بــرای مخرتعیــن ایجــاد  داشــن مــدرک ثبــت اخــرتاع مزای

مــی کنــد کــه در ایــن زمینــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره منــود: 

1. امکان عضویت در بنیاد نخبگان ملی و استفاده از تسهیات اعطایی آن 

2 . تســهیات اعطایــی بــرای خدمــت رسبــازی )کــری، گذرانــدن آن در مراکــز 

ــه  ــروژه پژوهشــی ب ــک پ ــکان انجــام ی ــی و در نزدیکــی ســکونت، ام تحقیقات

ــی در  ــت حت ــان خدم ــت کارت پای ــرای دریاف ــازی ب ــادی رسب ــت ع جــای خدم

ــل، و...( ــن تحصی حی

3 . معافیت از طرح برای گروه های پزشکی بنا به تأیید وزارت بهداشت 

. 4 قــرار گرفــن جــزئ دانشــجویان اســتعدادهای درخشــان و اســتفاده از 

تســهیات در نظــر گرفتــه شــده بــرای آن 

. 5 تسهیل در پذیرش برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور 

. 6 امــکان رشکــت جشــنواره هــا، مســابقات وســمینارهای بیــن املللــی و اخــذ 

مــدال هــای بیــن املللــی

رشایط جذب:

ــت اخــرتاع  هســتند  ــروه  و کســب ثب ــه رشکــت در گ ــل ب ــه متای ــرادی ک  1( اف

ــف  ــل توصی ــده ای قاب ــود، ای ــته ی خ ــا رش ــه ترجیح ــر زمین ــد در ه ــدا بای ابن

ــرده  ــل ک ــروه آن را تکمی ــا در گ ــند ت ــته باش داش

2( افــرادی کــه درجهــت مشــکل یابــی ایــده هــا کــه در گــروه مطــرح میشــوندبه 

گــروه مــی پیوندند.اگــر  ایــن افــراد در یــک ایــده همکاری شــایان داشــته باشــند 

بــه عنــوان جزئــی از رشــد یافــن ایــده عمــل کننــد اسمشــان گروهــی بــرای ثبــت 

اخــرتاع در نظــر گرفته میشــود. 

3( افــرادی کــه رصفــا بــرای آشــنایی بــا عملکــرد گــروه بــه آن اضافــه میشــوند و 

بــا ایــده هــای افــراد گــروه  آشــنا میشــوند وچگونگــی ایــده پــردازی و بــه اجــرا 

رســاندن ایــده  را مــی یابنــد .

آشنایی با اختراعی جالب در حوزه پزشکی:

www.patentoffice.ir    معرفي کانون پتنت ایران

 بــه گــزارش خربنــگار بهداشــت و درمــان باشــگاه خربنگاران،پزشــکان ومتخصصــان مهندســی پزشــکی  تولیــد گــچ متناســب بــا زوایــای ناحیــه شکســته شــده

 .بــدن توســط پرینرتهــای ۳ بعــدی یکــی از برتریــن اخرتاعــات در زمینــه پزشــکی در ســال ۲۰۱۳ معرفــی کــرده انــد

 گفتنــی اســت؛ از جملــه مهم تریــن ویژگی هــای ایــن نــوع خــاص گچ گیــری توانایــی شستشــو و جلوگیــری از بــروز خــارش و حساســیت و همینطــور تحلیــل

.رفــن عضــات بدن اســت

.همینطور تهویه هوا و بررسی مواردی مانند هامتو یا هامن خونریزی میان بافتی در این حالت به راحتی مکان پذیر می شود

 »کانون پتنت ایران« با در نظر گرفتن نیازمندی های کشور در زمینهٔ مالکیت فکری، اقدام به استقرار واحدهای فعال در این حوزه، در قالب یک 
مجموعهٔ متمرکز نموده است. این کانون که از سال 1۳8۴ به عنوان واحد مالکیت فکرِی »ستاد ویژه توسعه فناوری نانو«، فعالیت خود را آغاز نموده 
است، از سال 1۳۹۳، با موافقت »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری«، در قالب »کانون پتنت ایران«، امور مرتبط با حوزه مالکیت فکری و به 

ویژه ثبت اختراع را در تمامی حوزه های علم و فناوری عهده دار شده است. 

اهداف کانون پتنت ایران: 

• ارتقای رتبهٔ علمی و فناوری کشور
• حفاظت از دارایی های فکری فناوران یا شرکت های نوآور

• تولید ثروت از مالکیت فکری و ایجاد بازار اختراعات و کسب درآمد از آن ها
• هدایت مراکز تحقیقاتی و شرکت ها به سمت نوآوری قابل ثبت در بازارهای داخلی و خارجی

• توسعهٔ منابع انسانی متخصص در حوزهٔ مالکیت فکری

خدمات کانون پتنت ایران: 

 )USPTO، EPO( ثبت اختراعات در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا •
 )USPTO، EPO( حمایت ۹۰ درصدی از کل هزینه های ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا •

• ارائه مشاوره فنی و تخصصی در زمینه نگارش متن اختراع )Draft( استاندارد
• ارزیابی درخواست های ثبت اختراع داخلی ارجاع شده از اداره کل مالکیت صنعتی ایران

• اعطای تسهیات قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی به شرکت های دارای پتنت خارجی
• حمایت تشویقی 1۰ میلیون تومانی از دانشگاه های دارای پتنت در دفا تر ثبت اختراع معتبر دنیا

• ثبت عائم تجاری )برند( در داخل و خارج از کشور
• حمایت ۷۰ درصدی از هزینه های ثبت عائم تجاری برای شرکت های دانش بنیان

• مشاوره در زمینه ثبت طرح های صنعتی
• توانمندسازی کار شناسان دفا تر مالکیت فکری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

• برگزاری )سمینار ها و( کارگاه های آموزشی مالکیت فکری برای دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان
• ارائه مشاوره فنی و تخصصی در زمینه ارزش گذاری و تجاری سازی اختراعات

• تحلیل پتنت و رصد فناوری در حوزه های تخصصی
• ایجاد بانک اطاعات اختراعات ثبت شدهٔ معتبر

1۴ 1۳
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نشريه علمي خبري بازتاب   سال سوم شماره هفدهم ارديبهش

آقــای دانــا از زمــان رشوع بــه کار گــروه 

چــه  از  کــه  ایــن  بگیــن.  موســیقی 

تاریخــی ایــن گــروه فعالیــت جــدی 

خــودش رو آغــاز کــرد. آیــا از آغــاز شــا 

ــه  ــد؟ پای ــوده ای ــروه ب ــن گ ــئول ای مس

ــن گــروه چــه کســانی  ــی ای ــذاران اصل گ

ــد؟ ــوده ان ب

ــار  ــه چه ــوط ب اســاس کار گــروه موســیقی مرب

ــری هــای  ــا پیگی ــه ب ــی ک ــود، وقت ــش ب ــرم پی ت

ــزی شــد  ــی ری ــی گــروه موســیقی پ ــای محب آق

کــه هــامن تــرم ایشــان و بنــده یــک اجــرای دو 

نفــری بــرای جشــن ورودی هــای جدیــد برگزار 

ــه فکــر جــذب عضــو  کردیــم. از هــامن ابتــدا ب

ــتیم  ــه توانس ــن ک ــا ای ــم ت ــد بودی ــای جدی ه

ابتــدای تــرم پیــش )94/7/10( کانــون موســیقی 

در دانشــگاه تاســیس کنیــم. همــون طــور 

ــیقی  ــروه موس ــزار گ ــه گ ــردم پای ــرض ک ــه ع ک

ابتــدای  از  و  بودنــد  محبــی  آقــای  جنــاب 

ــروه  ــتی گ ــه ی رسپرس ــون وظیف ــیس کان تاس

ــد. ــول گردی ــده مح ــه بن ب

اعضــای فعلــی گــروه موســیقی ســوته 

دالن چنــد نفرنــد؟ تــک تــک افــراد 

ــی  ــی معرف ــته تحصیل ــر رش ــا ذک رو ب

ــه ای رو  ــه وطیف ــه چ ــن ک ــد و ای کنی

ــد؟ ــده دارن ــروه برعه در گ

اعضــای فعلــی گــروه آقــای نویــد فاضــل کــه 

ایــن ترم در رشــته اتــاق عمل فــارغ التحصیل 

شــدند نوازنــده ی دف، آقــای احســان محبــی 

تــرم هشــت علــوم آزمایشــگاهی خواننــده و 

ــار  ــده دوت ــای احمــد ســاعدی نوازن ــاب آق جن

ــتند و  ــی هس ــای دندان ــز ه ــج پروت ــرم پن ت

مابقــی اعضــا ورودی هــای مهــر 92 پرســتاری 

ــه  ــده ی س ــی نوازن ــای رودرساب ــتیم، آق هس

ــده ی ســنتور،  ــی مهــدوی نوازن ــای عل ــار، آق ت

آقــای مرتضــی ارس نــژاد هــم خــوان خومبــون 

و بنــده هــم کــه نوازنــده ی ویالــون هســتم. 

ــا کنــون چــه اجراهایــی در چــه مراســم  ت

خودمــون  دانشــگاه  ســطح  در  هایــی 

و دانشــگاه هــای دیگــر داشــته ایــد. 

ــد  ــر داری ــوص اگ ــن خص ــره ای در ای خاط

بفرماییــد.

ــش از 15  ــاال بی ــا ح ــون ت ــدی کار کان از رشوع ج

اجــرا داخــل و خــارج از دانشــگاه برگــزار کردیــم، 

مــن جملــه اجــرای روز دانشــجو، جشــن انقاب، 

شــب یلــدا، اجــرای دانشــگاه پیــام نــور، روز 

پرســتار، چنــد اجــرا بــرای اداره ی ارشــاد ســبزوار 

و....

شــاید روز پرســتار جــذاب تریــن و جشــنواره 

ــه  ــود ک ــی ب ــن اجراهای ــاس تری ــی حس فرهنگ

ــال  ــاه س ــفند م ــه اس ــم. البت ــه کردی ــاال ارائ ــا ح ت

ــه  ــور ب ــت کش ــرف وزارت بهداش ــته از ط گذش

ــدیم  ــوت ش ــاری دع ــاد س ــی خزرآب ــاد ورزش املپی

ــی در  ــل قبول ــرای قاب ــدا اج ــف خ ــه لط ــه ب ک

ــم و  ــه کردی ــت ارائ ــرتم بهداش ــر مح ــور وزی حض

ــود.  ــروه ب ــای گ ــن اجراه ــی از مهمرتی یک

مصاحبه
ــما  ــه ش ــم ک ــم گرفتی ــاب تصمی ــریه بازت ــماره از نش ــن ش در ای

دانشــجویان عزیــز را بــا گــروه موســیقی دانشــگاه ) ســوته دالن (آشــنا نماییــم. در 
ایــن خصــوص بــا آقــای دانــا رهبــر گــروه موســیقی ســوته دالن مصاحبــه ای رو ترتیــب داده ایــم کــه شــما را بــه خوانــدن ایــن 

ــم. ــرم و صمیمــی دعــوت مــی نمایی ــه گ مصاحب

جشــنواره  از 

فرهنگــی دانشــگاه هــای علــوم 

پزشــکی رسارس کشــور بگویید.چــه قطعــه 

ای رو اجــرا کردیــد؟ چــه تعــداد دانشــگاه 

داشــتند؟  رشکــت  موســیقی  حیطــه  در 

شــا چــه مقامــی رو کســب منودیــد؟ 

ســطح کیفــی مســابقات چطــور بــود ؟چــه 

اســاتید موســیقی در مراســم اختتامیــه 

ــره  ــتند. خاط ــور داش ــز حض و دادن جوای

ــد  ــه داری ــوری اگ ــش کش ــن های ای ازا ی

بفرماییــد. 

اثــر موســیقی گــروه متوجــه  از ارســال  بعــد 

ــر( در  ــیقی )84 اث ــر موس ــاالی اث ــداد ب ــت تع ثب

ــه لطــف خــدا توانســتیم  جشــنواره شــدیم کــه ب

بــه جشــنواره راه پیــدا کنیــم و مقــام ســوم کشــور 

رو کســب کنیــم. هــر گــروه موســیقی حــدود 15 

دقیقــه فرصــت اجــرا داشــت و مــا دو قطعــه 

حــق حــق زنــم و از پــرده بــرون آمــد بــه عنــوان 

ــم.  ــه کردی ــگ ارائ ــی و هامهن کار حس

دانشــگاه هــای شــهید بهشــتی تهــران، علــوم 

پزشــکی کرمانشــاه، تربیــز، مازنــدران، شــیراز، 

ــش  ــوب پی ــیار خ ــای بس ــا اجراه ــدان و... ب هم

بینــی رتبــه در جشــنواره را ناممکــن کــرده بودند. 

داور و مهــامن ایــن جشــنواره هرنمنــد کشــورمان 

جنــاب آقــای ســاالر عقیلــی بودنــد. حضــور وزیــر 

بهداشــت و معاونــان وزارت، دکــرت صالحــی و 

بازیگــران مطــرح ســینام آقــای داریــوش ارجمنــد 

و فرهــاد قامئیــان و ســایر چهــره هــای برجســته 

ــود. ــن جشــنواره ب ــت ای ــده اهمی نشــان دهن

ــه ی گــروه موســیقی ســوته  لحظــه ی اعــام رتب

ــرات دوران  ــن خاط ــبزوار یکــی از بهرتی دالن س

ــل شــد. ــه اعضــا تبدی دانشــجویی هم

بــرای رســیدن بــه ایــن موفقیــت چــه 

مــدت متریــن داشــته ایــد و چــه اســاتیدی 

ــد؟ ــرده ان ــون کمــک ک بهت

انجــام  کوتاهــی  مــدت  در  زیــادی  مترینــات 

ــه  ــه دو قطع ــر 200 دفع ــغ ب ــاید بال ــم، ش دادی

ــاب  ــم. جن ــن کردی ی جشــنواره رو گروهــی متری

آقــای ذبیحــی یکــی از برجســته تریــن هــای 

موســیقی ســبزوار هســتند کــه اســتاد و راهنــامی 

از  بعضــی  بودنــد و در  مــا  گــروه موســیقی 

ــه  ــا اجــرای مــا ب مترینــات مــا حضــور داشــتند ت

از ســاتید  بســیاری  برســد.  کیفیــت مطلــوب 

هــم بــا تشــویق هــای خودشــون قــوت قلــب و 

ــد.  ــا بودن ــروه م ــده ی گ ــزه دهن انگی

حیطه  در  رو  خاصی   کانون  آیا 

دانشگاه  در  مشخص  اساسنامه  با  موسیقی 

فعالیت  خصوص  در  اید؟  کرده  دایر 

که  این  و  بدهید  توضیح  کانون  این  های 

دانشجویان چطور می توانند عضو این کانون 

شوند؟تاکنون چند نفر عضو کانون شا شده 

در  دانشجویان  کاری  پیرشفت  برای  و  اند 

حوزه موسیقی چه برنامه هایی دارید؟

کاما واضح است که اساس و کار گروه موسیقی 

فرهنگی  امور  کارشناسانه  دستورات  براساس 

حفظ  باشد.  می  مسئول  های  نهاد  و  دانشگاه 

شئونات اخاقی، انتخاب قطعه های ادبی فاخر و 

همچنین انتخاب اعضا از بین دانشجویان موجه 

نفر  کنون 20  تا  است،  کانون موسیقی  اصول  از 

و هفت  اند  کرده  نام  ثبت  کرال  در کاس های 

با  دانشجویان  هستند.  موسیقی  گروه  عضو  نفر 

در  حضور  با  توانند  می  مند  عاقه  و  استعداد 

اقدام  کانون موسیقی  دفرت  ساختامن شامره یک 

به ثبت نام کنند و یا این که به هر یک از اعضای 

موسیقی خودشان را معرفی کنند تا به ثبت نام 

اعضای جدید رسیدگی کنیم. به منظور پیرشفت 

گروه موسیقی مترینات منظم برگزار می کنیم و 

با تشکیل کاس های وزن خوانی، نت  همچنین 

به  باشد  می  دائر  اکنون  هم  که  کرال  و  خوانی 

دنبال ارتقاء کیفیت موسیقی هستیم.

به نظر شا برای موفقیت در این  رشته 

باید چه اصولی رو رعایت کرد؟

به نظر بنده مهمرتین اصل مترین و مامرست است. 

انگیزه ی صحیح داشن، ذوق هرنی و استعداد هم در 

یادگیری موسیقی پر اهمیت است.

آیا همکاری دانشگاه و مسئولین فرهنگی 

با شام در جهت خوب و تاثیر گذاری بوده 

است؟

از هامن ابتدا مسئوالن با دید مثبت به گروه موسیقی 

این گروه مدیون تصمیامت جناب آقای  نگاه کردند، 

دکرت  آقای  جناب  باشد.  می  آسور  احمدی  مهندس 

با تشویق  با گروه موسیقی  از اولین برخورد  حیدری 

های خودشون انگیزه و اشتیاق به گروه بخشیدند .

فرهنگی  کارشناسان  های  گیری  پی  با  همچنین   

رسکار خانم ثابتی و خانم اکرمی بسیاری از موانع 

راه برطرف شد تا ما بدون هدر رفت انرژی فقط 

به فکر آماده کردن قطعه موسیقی باشیم. 

بــرای پیشــرد اهــداف خودتــون چه پیشــنهادی 

بــه مســئولین دارید؟

ــا حــاال  ــه ت پیشــنهاد خاصــی نیســت. هــامن طــور ک

از گــروه موســیقی و ســایر گــروه هــای فرهنگــی 

ــه حامیــت  ــان ب ــد همچن دانشــگاه حامیــت کــرده ان

خــود ادامــه دهنــد و از اســتعداد هــای دانشــجویان 

ــور  ــر کش ــیقی فاخ ــگ موس ــای فرهن ــیر اعت در مس

اســتفاده کننــد تــا زمینــه ی رشــد آهنــگ هــای 

مبتــذل از فرهنــگ غنــی مملکــت مــا از بیــن بــرود. 

ــد  ــه من ــجویان عاق ــخصی دانش ــت ش ــرای پیرشف ب

ــد؟ ــنهاداتی داری ــه پیش ــیقی چ ــه موس ــه حیط ب

ســاز بــا دقــت و متناســب بــا عاقــه شــخصی 

انتخــاب کننــد. بــه موســیقی فاخــر و اصیــل ایرانــی 

توجــه کننــد زیبایــی این ســبک موســیقی در جهان 

مثــال زدنــی اســت، ســاز هــای ســنتی را بشناســند 

و دســتگاه هــای موســیقی را فــرا بگیرنــد. بــا صــرب 

و متریــن در زمینــه ی موســیقی خواهنــد دیــد بــه 

ــده ای مــی شــوند  ــه یــک نوازن ــل ب رسعــت تبدی

ــگفت  ــول و ش ــان را متح ــود و اطرافیانش ــه خ ک

زده کننــد.

سخن پایانی شا:

بــاز هــم خــدا را شــاکریم کــه زیــر ســایه لطــف 

ــا  ــم و ج ــرار گرفتی ــش ق ــی منتهای ــت ب و عنای

دارد از همــه مســئوالن محــرتم دانشــگاه بــرای 

فراهــم آوردن فضایــی مناســب جهــت فعالیــت 

ــزگان  ــم از ب ــادی کن ــم و ی فرهنگــی تشــکر کن

هــرن موســیقی فاخــر ایــران، و ممنــون از شــام 

و همــه اعضــای ایــن نرشیــه.
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اخبار کمیته تحقیقات دانشجویی:

کارگاه های سه ماهه اول سال 1395

آشنایی با همایش های دانشجویی مرتبط با علوم پزشکی در سال 1395

هفدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی 

کشور
17th Annual Research Congress of Iranian Medical Students

محورهای کنگره:

    بیامری های غیر واگیر

    خون شناسی و رسطان

    کشف و ارزیابی داروها

    نوآوری های علوم پزشکی

    علوم اعصاب و بهداشت روان

    بیامری های واگیر و اختال ایمنی

     آسیب شناسی، ژنتیک و سلول های بنیادی

محورهای ویژه:

    طب سنتی و گیاهان دارویی

    بیامری های قلب و عروق

 

اولین کنگره بین املللی علوم پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی

برگزارکننده: مرکز تحقیقات پیرشفته و انتشارات علمی CASRP )انگلستان( 

زمان برگزاری: 13 الی 14 شهریور 1395 

مکان برگزاری: تهران، مرکز هامیش های رازی 

کنگره بین املللی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل

برگزارکننده: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسامی و مکمل و دانشکده طب سنتی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

زمان برگزاری: 13 الی 15 آذر 1395

ارسال خاصه مقاالت: 31 شهریور 1395

مکان برگزاری: تهران، مرکز هامیش های رازی

دومین هامیش دوساالنه بین املللی ارگونومی ایران

برگزار کنندگان: مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده های 

بهداشت و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل 

انسانی ایران 

زمان برگزاری: 28 الی 30 مهر 1395 

ارسال خاصه مقاالت: 31 خرداد 1395 

مکان برگزاری: شیراز
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تاریخچه و معرفي کمیته کشوري تحقیقات دانشجویي 
hbi.ir/part1

دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ پژوهش بین دانشجویان گروه پزشکی در سال 1۳۷۲ در حوزه 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع آغاز به کار نمود، شکل گیری کمیته های تحقیقات دانشجویی به صورت مجموعه هایی از 

دانشجویان عاقه مند به فراگیری پژوهش در تمامی دانشگاه های پزشکی کشور از مهمترین اقداماتی است که تحت هدایت و نظارت 
دفترهماهنگی به وقوع پیوسته است.

اهداف و ماموریت های کمیته

1.      توامنندسازی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه های مرتبط با پژوهش

2.      تامین و توسعه منابع مالی و فضاهای فیزیکی و تسهیات الزم جهت تحقیقات دانشجویی

3.      ارتباط و همکاری کمیته های تحقیقات دانشجویی با یکدیگر در قالب شبکه های همکار منطقه ای

4.      حامیت های مادی و معنوی از برگزاری کارگاه ها و هامیش های علمی دانشجویی داخلی و خارجی

5.      هدایت، نظارت و تقویت کمیته های تحقیقات دانشجویی به عنوان بسرتی مناسب و پویا در کشور

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی: دکتر مسعود امانلو

کارشناس: خانم خسروی
مسئول دفتر: آقای آژیر

با مراجعه به سايت كميته كشوري تحقيقات دانشجويي مي توانيد به فرم هاي زير دسترسي داشته باشيد.  
-         دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند »ک« ماده ۲ آیین نامه»تسهیات آموزشی، 

            پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان«۹1
-         راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1۳۹۳ 

-         آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور1۳8۹ 

-         منشور اخاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1۳8۵ 

-         سیاست های اباغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی 1۳8۵ 

-         دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1۳۹1 

-         اساسنامه شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور )بازنگری شده در هفتم تیرماه 1۳۹1)

-         دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1۳88 

-         آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی )بازنگری تابستان ۹۳(




