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دستاوردهای پژوهش در فارابی،
دگرگشت و تعالی آن

سرمقاهل

دکتر علیرضا الشیئی
معاون پژوهشی بیمارستان
و عضو شورای مشورتی

تجربه و سابقه پژوهش در فارابی به اولین سال های برپایی این بیمارستان یعنی حدود  80سال پیش باز می گردد که در نتیجه نگرش علمی
پژوهشی بنیان گذار آن و سایر اساتید وقت بیمارستان بوده است .مستندات این مدعا را که شامل انجام اولین جراحی پیوند قرنیه در ایران
و دستاوردهای مبارزه با تراخم و گزارش اولین موارد بیماری های چشمی را که قبال در ایران ناشناخته بوده است؛ در مجله علمی دانشکده
پزشکی و انتشاراتی که توسط خود بیمارستان و به همت جناب پرفسور شمس و به زبان فرانسه چاپ می شده و حاوی گزارش هیات علمی
در جلسات راند هفتگی و ژورنال کالب بوده است می توان یافت.
آرشیو سمعی بصری بیمارستان فارابی همچنین سرشار از اسالیدهایی است که از دهه های قبل و از اساتیدی که دیگر نامی از آنان برده
نمی شود برای ما به جا مانده است و یادآور این واقعیت است که علیرغم فشار درمان و کمبود پزشک و پرسنل ورزیده ،تعهد مدیریت
گروه و اساتید گران قدر این مجموعه به بحث آموزش و پژوهش جریان مداومی بوده که علیرغم نامالیمات دوره ای نه تنها کم نشده است،
بلکه به طور فزاینده ای تبدیل به جریان ارزشی و غالب در بیمارستان فارابی گردیده است .حضور جدی اساتید فارابی در کنگره های علمی
خارجی از اوایل دهه  60خورشیدی و ارائه مقاالت پژوهشی نوید بخش آینده ای روشن بود؛ در این میان حضور دستیاران جوان و ارائه
گزارش های پژوهشی آنان در این کنگره ها بی سابقه بوده است.
همزمان کنگره های علمی سالیانه فارابی که بعدها به عنوان بنیان و پایه ،به کنگره سالیانه چشم پزشکی کشور تغییر نام داد ،راه اندازی و
منجر به ساختارمند شدن پژوهش در چشم پزشکی کشور گردید؛ با رسمیت یافتن پست معاونت پژوهشی و تاسیس مرکز تحقیقات چشم
در سال  1382در بیمارستان فارابی موج جدیدی برای تحول جدی در امر پژوهش به راه افتاد؛ در آن سال ( 2003-1382میالدی) تنها 3
مقاله معتبر به زبان انگلیسی از بیمارستان فارابی در نمایه های بین المللی وجود داشت ،در حالی که تا سال  2014این تعداد مجموعا افزون
بر  593مقاله گردید؛ به عبارتی رسمیت یافتن ارزش های پژوهشی از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز فارابی به بار نشسته است.
اکنون وقت آن بود تا ریاست بیمارستان با الهام از چشم اندازهای به وجود آمده در افق پژوهش در سطح کشور و جهان و با نگاه به اهمیت
روز افزون بازتاب دستاوردها و کاربرد علوم پایه در بالین بیمار با هدف تبدیل شدن به قطب علمی چشم پزشکی کشور زمینه ساز جشنواره
سالیانه علمی پژوهشی شمس و تشکیل پژوهشکده علوم بینایی فارابی شود.
با تشکیل واحد بزرگ فراهم آوری سلول های بنیادی ( )SPUهمراه با پایه گذاری آزمایشگاه های اپتیک ،ژنتیک ،شیمی ،نانوافتالمولوژی،
پرتئومیکس و مهندسی بافت و رشته های اپیدمیولوژی چشم و اقتصاد بهداشت ،حلقه علمی پژوهشکده علوم بینایی تا حدودی تکمیل
گردید؛ در این میان به کارگیری دانشجویان دکترا در رشته های فوق همراه با توانمند سازی نیروی انسانی بیمارستان ،مهره های کارآمدی که
مسئولیت کلیدی در آزمایشگاه های مربوطه را به عهده گرفتند پرورش یافتند .نهایتا ،بالندگی پژوهشکده بینایی فارابی نظر بنیادهای علمی
کشور را به خود جلب نمود و هم اکنون پروژه بزرگ و مشترک بیمارستان فارابی و موسسه رویان در امر سلول درمانی شبکیه در دست
اجرا می باشد.
با اعطای جایزه پژوهشی عالمه طباطبایی به جناب دکتر هرمز شمس ،کرسی پژوهشی شمس با هدف انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک چشم
و بررسی های میدانی تاسیس و بدین منظور استان کردستان به عنوان جامعه هدف ( )Population Labبرگزیده شد .توان باالی واحد
اپیدمیولوژی چشم پژوهشکده سبب شد تا در قالب پایان نامه های متعدد کارورزی ،دستیاری و  PhDمسئولیت تعیین بار بیماری های چشم
را که بخشی از پروژه بزرگ ملی تعیین بار بیماری ها در ایران بود به عهده بگیرد.
آخرین قدمی که در این راستا برداشته شد تاسیس بانک چشم و فرآورده های زیستی بیمارستان فارابی بود که قطعا جدا از اهمیت خدماتی
آن نقش اساسی در پیشرفت مهندسی بافت پژوهشکده بینایی فارابی خواهد داشت؛ با رشد سریع شاخص های علمی و پژوهشی و فزونی
چشمگیر دستاوردهای این مجموعه در آخرین ارزشیابی ها در سال  93بیمارستان فارابی در میان  5قطب اول علمی پزشکی کشور قرار
گرفت و این در شرایطی بود که تا سال  93تعداد مقاالت بین رشته ای (پایه-بالینی) و علوم پایه بیمارستان از حد صفر به  106و در این سال
 34درصد کل مقاالت بیمارستان را تشکیل می داد.
در پایان شایسته است به نقش بی بدیل اساتیدی چون دکتر جباروند و دکتر سیدفرزاد محمدی و دیگر همکاران مانند دکتر صادقی و دکتر
خوش زبان در تشکیل چنین مجموعه ای اشاره کرده و امید داشته باشیم تا با همت سایر اساتید و تداوم پیشرفت هایی که به اجمال از آنها
سخن به میان آمد و به یاری خداوند بزرگ در آینده نزدیک شاهد گستره وسیعی از دستاوردهای علمی علوم بینایی و در کالس جهانی
توسط فرزندان برومند فارابی باشیم.
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رخدا داه

روز پزشک در بیمارستان فارابی

اول شهریور ماه  94در سالروز والدت حکیم بوعلی سینا و روز
پزشک بیمارستان فارابی تکاپویی ویژه داشت.

از مرکز آکادمیک فارابی
چه خبر؟

دیدار صمیمانه دکتر هاشمی
با اعضای هیات علمی بیمارستان فارابی

وزیر بهداشت با حضور در بیمارستان فارابی با اعضای هیات علمی
گروه چشم دیدار و روز پزشک را به آنان تبریک گفت.
دکتر هاشمی در این دیدار ضمن ابراز خوشحالی از افزایش تعداد
اساتید جوان گروه چشم و حضور رتبه های برتر بورد در بین آنان،

بر لزوم افزایش فعالیت های پژوهشی تاکید کرد.
دکتر الشیئی ،معاون پژوهشی بیمارستان فارابی ،در تایید صحبت
دکتر هاشمی با ارائه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های پژوهشی
گفت« :خوشبختانه همکاران ما علیرغم حجم باالی مراجعات
بیمارستان از نظر تعداد مقاالت از جایگاه ممتازی برخوردارند».
در ادامه این دیدار اعضای هیات علمی برخی از مشکالت خود را
با دکتر هاشمی مطرح کردند و از طرف ایشان توضیحاتی داده شد.

دیدار شهردار ناحیه  ۴منطقه ۱۱
با رییس بیمارستان فارابی

سیدغفار وهابی ،شهردار ناحیه  ۴منطقه  ،۱۱با حضور در دفتر دکتر
جباروند ،روز پزشک را به وی و سایر پزشکان بیمارستان فارابی تبریک
گفت .دکتر جباروند در این دیدار ضمن تشکر از مدیریت ارشد منطقه به
خاطر همکاری ویژه با بیمارستان فارابی گفت« :چاره بسیاری از مشکالت
به دست خودمان است و با همکاری میتوانیم عمده مسائل را حل کنیم».
وهابی ،نیز با اشاره به تاکید شهردار منطقه بر رفع مشکالت شهروندان
یادآور شد« :با توجه به سابقه ای که از حوزه بهداشت و درمان دارم ،از
نزدیک مشکالت شما را حس می کنم و تمام توان خود را برای بهبود
وضعیت منطقه و کمک به مردم شریف این ناحیه که جنوبی ترین بخش
منطقه  ۱۱می باشد ،به کار خواهیم گرفت».
وی برای گسترش همکاری با بیمارستان فارابی در زمینه های مرتبط
و بهبود شرایط ارائه خدمت به مراجعین و بیماران اعالم آمادگی کرد.

نشست صمیمانه خبرنگاران حوزه سالمت
با وزیر بهداشت

جمعی از خبرنگاران حوزه سالمت ،با حضور در بیمارستان فارابی
و در دیداری صمیمانه روز پزشک را به دکتر هاشمی تبریک گفتند.
در این مراسم دکتر زارع نژاد ،مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت،
نیز حضور داشت و وزیر بهداشت سواالت خبرنگاران را در مورد
مسایل حوزه بهداشت و درمان در فضایی صمیمی و بدون تشریفات
پاسخگو بود.
صرف نهار ،گرفتن عکس یادگاری با وزیر و اهدای لوح تقدیر از
جانب خبرنگاران به دکتر هاشمی از حاشیه های جالب این دیدار بود.

به گفته مهندس حامدیان ،مدیر اجرایی پروژه تا به حال اقداماتی
نظیر تحویل زمین ،اخذ مجوز شهرداری ،عملیات تخریب ،ابالغ
نقشههای فاز  2تعیین بر و کف و جانمایی ،تجهیز و برچیدن
کارگاه ،گودبرداری و نیلینگ ،اجرای فونداسیون و ساخت و
نصب اسکلت و اجرای دیوار حائل توسط پیمانکار صورت گرفته
است .همچنین تجهیز کارگاه شامل ساخت محل اسکان کارگری و
سرویس بهداشتی و دفتر کارگاه نیز انجام و جلسات هفتگی منظم
در روزهای دوشنبه هر هفته با شرکت تمام عوامل دخیل در ساخت
پروژه تشکیل میشود.
حامدیان گفت« :باتوجه به اهمیت بحث ایمنی ،اقدامات ایمنی مانند
خرید و شارژ کپسولهای آتش نشانی ،خرید ملزومات ایمنی فردی،
تهیه عالیم هشدار دهنده ،کمکهای اولیه ،نصب عالیم هشدار
محیطی ،خرید لوازم روشنایی کارگاه ،محصور کردن محوطه محیطی
محل گود ،ایمن سازی کابل های برق و تاسیسات انجام شده است».

بازدید معاون توسعه منابع وزارت بهداشت
از پیشرفت پروژه

دکترسیدعلیصدرالسادات،معاونتوسعهمدیریتومنابعوزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،روز پنجشنبه  ۳۰مهر  ۹۴در محل ساخت مرکز
آکادمیک فارابی حضور یافت و از روند پیشرفت پروژه بازدید کرد.
دکتر صدرالسادات سپس در جلسهای با شرکت دکتر بیگلر ،معاون توسعه
منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی؛
دکتر منصوری ،نماینده رییس دانشگاه؛ دکتر رحیمنیا ،مدیر بودجه دانشگاه؛
مهندس مکری ،مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه؛
علیاری ،مدیر بیمارستان؛ مهندس حامدیان ،مدیر اجرایی پروژه و جمعی
از دستاندرکاران پروژه شرکت نمود و در جریان گزارش پیشرفت کار
و مشکالت موجود قرار گرفت؛ در این جلسه مهندس مکری گزارش
مبسوطی از روند اجرای پروژه و اقدامات صورت گرفته ارائه کرد.
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تقدیر از دکتر محمدصادق پیروز و دکتر هرمز شمس
در جشنواره دکتر یلدا
ششمینکنگرهبینالمللیتازهتریندستاوردهای
پژوهش در دانش پزشکی پس از  4روز و
با اجرای  14پانل علمی به کار خود پایان
داد و طی مراسمی از  19نفر از برگزیدگان
بنیاد علمی جهانی دکتر یلدا تقدیر شد.
در این مراسم که با حضور دکتر یلدا ،استاد
پیشکسوت دانشگاه؛ دکتر بهادری ،رییس
دفترارتباط با دانشآموختگان؛ دکتر رنجبر،
رییس بنیاد علمی جهانی دکتر یلدا؛ دکتر
امینی ،مشاور عالی رییس دانشگاه؛ دکتر
منصوری ،رییس پیشین دانشگاه؛ دکتر
شریعتی ،معاون بهداشتی دانشگاه و جمعی از
استادان داخل و خارج از کشور برگزار شد؛
دکتر فردوسی ،دبیر بنیاد علمی جهانی دکتر
یلدا هدف از تاسیس یک بنیاد علمی توسط
جمعی از پزشکان در خارج از کشور را تبادل
علمی یافتهها و دستاوردهای علمی دانشمندان
داخل و خارج از کشور عنوان کرد.
وی یادآور شد« :دنیای امروز عرصه تبادل
اطالعات است و علم و دانش و پیشرفت آن
مرزهای جغرافیایی نمیشناسد و با توجه به
تسهیل این ارتباطات در دوره اخیر ،امیدوارم
بتوانیم با ارتقای دانش خود هرچه بیشتر در
خدمت هممیهنان باشیم».
دکتر رنجبر ،رییس بنیاد علمی جهانی
دکتر یلدا نیز در ادامه این مراسم گفت:
«استادانی همچون استاد یلدا ،استاد بهادری
و استاد شمس شریعت که جایشان در بین
ما خالی ست بهحق استاد استادان هستند و
تکریم آنها توسط شاگردانشان که هماکنون
در جایگاههای باالی علمی قرار دارند،
نشاندهنده شأن و منزلت باالی آنان است».
دکتر بهادری ،رییس دفتر ارتباط با
دانشآموختگان نیز با اشاره به تاریخچه و
روند توسعه علوم پزشکی در کشور ،دانشگاه
تهران را مادر سایر دانشگاهها عنوان کرد.
وی با اشاره به وضعیت بیماران در سالهای
گذشته یادآور شد« :اگر امروز شاهد ريشهكن
شدن بسياري از اين بيماريها هستيم به
همت و تالش پزشكان دانشگاه تهران است
و بنده بهعنوان عضو قديمي از جامعه پزشكي
كشور از تربيت متخصصين ،جراحان پزشكان
حاذق در اين دانشگاه به خود ميبالم و خدا
6
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را شكر ميكنم كه در اين دانشگاه يا توسط
دانشآموختگان اين دانشگاه بهترين خدمات
درماني ،آموزشي ،باليني و جراحي انجام
ميشود».
دکتر امینی ،مشاور عالی رییس دانشگاه نیز
پس از ابالغ پیام ریاست دانشگاه گفت«:استاد
یلدا ویژگیهای خاصی دارند و هدف از
برگزاری این مراسم نکوداشت نیز نشان دادن
تکتک این ویژگیهاست».
در بخشی از این مراسم از تمبر یادبود دکتر
یلدا رونمایی شد و در خاتمه نیز از  19محقق
پیشکسوت و جوان در  6حیطه به شرح زیر
تقدیر به عمل آمد.
حیطه مدال افتخار (باالترین نشان):
 دکتر محمدصادق پیروز؛ دانشگاه علومپزشکی تهران
 دکتر حسن بطحایی؛ دانشگاه علوم پزشکیتهران
 دکتر عبداله بهرامی؛ دانشگاه علوم پزشکیمشهد
 دکتر عبدالکریم وصال؛ دانشگاه علومپزشکی شیراز
 دکتر سیدنصراله سیار؛ دانشگاه علومپزشکی تهران
 دکتر فریدون عالء؛ سازمان انتقال خونایران

حیطه استاد برجسته:
 دکتر مهوش صلصالی؛ دانشگاه علومپزشکی تهران
 دکتر هدایت اله الیاسی؛ دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی
 دکتر سیاوش صحت؛ دانشگاه علوم پزشکیاصفهان
 دکتر هرمز شمس؛ دانشگاه علوم پزشکیتهران
 دکتر فرشته معتمد؛ دانشگاه علوم پزشکیشهیدی بهشتی
دکتر محمدعلی جوادی؛ دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
 دکتر حسین بهاروند؛ موسسه رویانحیطه مسئولیت اجتماعی:
دکتر زهره ادیب منش؛ مشهد
حیطه اختراع و نوآوری:
 دکتر بابک باباپور؛ آلمان دکتر مریم شریفیان؛ شیرازحیطه محقق جوان:
 الهام مسرت؛ دانشجوی دکترای مدیریتدانشگاه علوم پزشکی تهران
 زهراسادات آزادمنجیر؛ دانشجوی دکترایمدیریت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شیال جالل پور؛ دانشجوی دکترای پژوهشیایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

گرنت دکتر رگنر

مریم شمس
کارشناس مدیریت

همزمان با برگزاری جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس و
جشن  80سالگی بیمارستان فارابی و  110سالگی پرفسور شمس در
اسفند ماه سال  93و اعطای نشان خدادوست (نوعدوستی و پیشگیری
از نابینایی) به دکتر فقید آنتوان رگنر از کشور اتریش ،گرنتی با عنوان
ICO Fellowship for Young Iranian Ophthalmologists

از سوی بازماندگان ایشان به جشنواره شمس و بیمارستان فارابی اهدا
شد تا به موجب آن به مدت  5سال ،هر سال یک نفر چشم پزشک
جوان ایرانی برای گذراندن دوره فلوشیپی تحت برنامه فلوشیپی انجمن
بینالمللی چشم پزشکی با در نظر گرفتن شرایط ذیل انتخاب شود:
• برنامه به صورت یک دوره فلوشیپی سه ماهه (درمانی یا پژوهشی)
برای چشم پزشکان جوان ایرانی ارائه خواهد شد.
• هماهنگی برنامه توسط  ICOو تحت برنامه فلوشیپی مصوب آن
صورت خواهد گرفت.
جهت اطالع؛ انجمن بین المللی چشم پزشکی ( )ICOیک دوره سه
ماهه فلوشیپ کوتاه مدت را تسهیل مینماید .برنامه این دوره در
کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی و حتی آسیایی وجود دارد.
حائز ذکر است که بیمارستان فارابی نیز به عنوان یکی از میزبان ها در
وب  ICOفهرست شده است.
• برنامه فلوشیپی تا زمانی که گرنت اختصاص داده شده موجود است،
باقی خواهد ماند؛ تا به امروز بودجه اختصاص داده شده معادل 5000
فرانک سوییس است و ساالنه  10000فرانک برای هر فلوشیپ اعتبار
در نظر گرفته و بر اساس برنامه فعلی ،پذیرش یک نفر فلوشیپ به
صورت ساالنه برنامهریزی شده است .مدت زمان برنامه  5سال در نظر
گرفته شده است.
• ساالنه فراخوانی ملی در قالب جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی
شمس منتشر خواهد شد و توسط دبیرخانه جشنواره در معرض
انتخاب و شرکت در رقابت کاندیداهای بالقوه عالقهمند قرار خواهد
گرفت.
• انتخاب توسط هیات داورانی از بیمارستان فارابی در تهران انجام
خواهد شد .در حال حاضر اعضای هیات داوران ،پروفسور هرمز
شمس ،دکتر محمود جباروند ،دکتر علیرضا الشیئی و دکتر سیدفرزاد
محمدی هستند.
شایان ذکر است که چشمپزشکان جوان جهت کسب این گرنت در
قالب رقابتهای جشنواره چشمپزشکی و علومبینایی شمس و شرکت
در رقابتهای دسته دانشور جوان (زیرگروه بالینی) برگزیده میشوند.

اهدای جایزه مخترع برگزیده

نخستین همایش و نمایشگاه فناوری سالمت

به دکتر محمود جباروند

در مراسم اختتامیه نخستین همایش و نمایشگاه فناوری سالمت که با
حضور مسئولین وزارت بهداشت و دانشگاه سهشنبه  ۱۹آبان  ۹۴در
سالن آمفیتئاتر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار
شد؛ از دکتر محمود جباروند ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه و
رییس بیمارستان فارابی به خاطر طرح های «طراحی و ساخت لنزهای
کاشتنی داخل قرنیه و طراحی و ساخت قرنیه مصنوعی و الیهای برای
بیماران قوز قرنیه» به عنوان مخترع برگزیده قدردانی شد.
دکتر جباروند در مورد «لنزهای کاشتنی داخل قرنیه» گفت« :این لنزها
در درمان بیماران مبتال به کراتوکونوس یا قوز قرنیه استفاده می شود و
هدف از کارگذاری این لنزها باالبردن مقاومت بافتی ،اصالح قوز قرنیه
و کاهش مشکالت انکساری ناشی از آن است و در نتیجه بینایی بیمار
هم از نظر ک ّمی و هم از نظر کیفی بهبود پیدا می کند».
وی افزود« :کارگذاری این لنزها با بی حسی موضعی انجام می شود
و سرعت باالی عمل ،امکان برگشت سریع بیمار به فعالیت های
اجتماعی (از یک روز بعد از عمل) از مزیت های آن است».
دکتر جباروند اظهار داشت« :این روش عالوه بر کاهش  ۴۰درصدی
در هزینه بیمار ،موارد عمل پیوند قرنیه را که یک عمل تهاجمی است،
تا حد زیادی کم می کند».
وی همچنین افزود« :تا به حال حدود  ۱۵۰۰بیمار را با این روش
درمان کرده ایم و نتایج آن در مجله معتبر قرنیه ( )Corneaامریکا منتشر
شده است».
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حضور فعال بیمارستان فارابی
در کمپین معرفی عملکردهای نوآورانه دانشگاه
در کمپین معرفی عملکردهای نوآورانه
دانشگاه که روز چهارشنبه  ۴آذر  ۹۴در
سالن آمفی تئاتر ستاد مرکزی دانشگاه علوم
پزشکی تهران برگزار شد ۲۰ ،موضوع در
حوزه خلق منابع جدید با محوریت ایجاد
جریان ارزش افزوده معرفی شدند .دکتر
سیدفرزاد محمدی ،زهرا هاشمی و دکتر
علی غریبی سه عنوان طرح «پژوهش بالینی
درباره عملکرد دستگاه فیکوی مروارید به
عنوان گامی در فرایند اخذ استاندارد ،»CE
«طراحی و پیاده سازی آزمایشی مشاوره
چشم پزشکی از راه دور در بیمارستان فارابی
در قالب اقدامپژوهی» و «سپر تمرکز» را که
از طرف بیمارستان فارابی در این جشنواره
شرکت کرده است ،معرفی کردند.
دکتر ترابی ،دبیر ستاد نوآوری دانشگاه
هدف از این کمپین را مطرح کردن موضوع

نوآوری در سطح دانشگاه و امکان مشارکت
همه همکاران درآن عنوان کرد و گفت۴۷« :
موضوع در سامانه جشنواره ثبت شده و دو
مرحله داوری تخصصی و عمومی را پشت
سر می گذارند».
وی با تاکید بر لزوم برگزاری این کمپین در
دانشگاه و با بیان اینکه نوآوری نیاز به نشاط
دارد گفت« :در این کمپین  ۲۰موضوع از
موضوعات ثبت شده معرفی و فرصتی برای
گفتگوی رودررو بین کسانی که این طرح ها
را ارائه کردند و همکاران دیگر ایجاد شده
است تا موضوعات بهتر باز شده و نتایج
نظرسنجی قرین به اعتبار بیشتری می شود».
در ادامه جلسه هریک از مجریان۲۰ ،
طرح نوآورانه در حوزه خلق منابع جدید
با محوریت ایجاد جریان ارزش افزوده به
معرفی کوتاهی از طرح های خود پرداختند.

نشست هم اندیشی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان فارابی

در آستانه سالروز صدور فرمان تاریخی
رهبر کبیر انقالب اسالمی ،حضرت امام
خمینیره مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین،
جلسه هم اندیشی اعضای کانون بسیج
جامعه پزشکی و اساتید بیمارستان فارابی
با حضور دکتر منصوری ،فرمانده و
علیاری ،جانشین فرماندهی این کانون ،روز
چهارشنبه  ۴آذر  ۹۴تشکیل شد.
دکتر منصوری با تبریک فرا رسیدن هفته
بسیج ،هدف از برگزاری این نشست را
هم اندیشی برای برنامه ریزی و ساماندهی
فعالیت های این کانون عنوان و بر افزایش
مشارکت اعضا در این فعالیت ها تاکید
کرد .فرمانده کانون بسیج فارابی همچنین
8
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خواستار فعال تر شدن حلقه های صالحین
شد.
علیاری ،مدیر بیمارستان و جانشین
فرماندهی کانون بسیج فارابی هم ضمن
تاکید بر حضور بیشتر اعضای بسیج در
فعالیت های عقیدتی و فرهنگی ،بررسی و
ارائه راهکارهای مناسب برای ترغیب بیشتر
اعضای بسیج در این امر را ضروری دانست
و برای حل آن قول مساعد داد.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین
اصغری ،امام جماعت بیمارستان فارابی،
طی سخنانی با اشاره به آیه شریفه« فضل
اهلل المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما»
اظهار داشت« :ممکن است عده ای انجام

کارهای فرهنگی را واجب کفایی و وظیفه
افرادی خاص بدانند ،در حالی که تلقی
مقام معظم رهبری از امور فرهنگی ،جهاد
فرهنگی است».
وی افزود« :شعار وای اگر رهبری حکم
جهادم دهد! چه فایده ای دارد؟ ایشان به
طور غیر مستقیم و با نام گذاری سال ها با
عناوینی چون فرهنگ و اقتصاد و ...در واقع
حکم جهاد داده اند».
حجت االسالم والمسلمین اصغری بسیج را
نوک پیکان جهاد فرهنگی خواند و گفت:
«این حکم خداوند است که برای مجاهدان
درجه و برتری در نظر گرفته است.
باید منافع شرکت در جلسات بسیج و
مشارکت در فعالیت های فرهنگی تبیین و
به حکم آیه شریفه برای کسانی که در امور
فرهنگی مشارکت دارند برتری و امتیاز قائل
شد وگرنه بی تفاوت می شوند و این خیلی
بد است».
وی اضافه کرد« :باید در همه دغدغه
فرهنگی ایجاد کنیم .فرهنگ مثل هوا است،
همان طور که به فکر آلودگی هوا هستیم
باید دغدغه آسیب های فرهنگی را هم داشته
باشیم.
تاکید بر فعال تر شدن حلقه های صالحین،
بررسی چارت سازمانی کانون بسیج فارابی
و لزوم شرکت حداکثری اعضا در جلسات
عقیدتی و سیاسی بسیج دانشگاه از دیگر
موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

بازدید اعتباربخشي بيمارستان فارابی
توسط ارزیابان ارشد وزارت بهداشت
با هدایت دکترعلیمحمد مصدق راد ،سرپرست اداره ارزشیابی موسسات
پزشکی وزارت بهداشت ،بازدید اعتباربخشی بيمارستان فارابی توسط
ارزيابان ارشد دانشگاه های علوم پزشكي شهيد بهشتي و ايران ،به
همراه گروه اعتبار بخشي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
به سرپرستي دكتر عباسي ،مدير اداره نظارت و اعتباربخشي ،روزهای
یکشنبه  8و دوشنبه  9شهریور  ۹۴انجام شد.
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی ،در جلسه معارفه این بازدید
که صبح یکشنبه  ۸شهریور با حضور گروه ارزیاب؛ علیاری ،مدیر
بیمارستان و مسئولین پاسخگوی سنجههای اعتبار بخشی در سالن
شورا برگزار شد ،گفت« :همه انسانها و جوامع ،تالش و همت خود
را به کار میگیرند تا اعتبار کسب کنند و آن را سرمایه و موجب
سربلندی خود میدانند .اعتقاد ما بر این است که بیمارستان فارابی،
به عنوان یک مرکز آموزشیدرمانی و پژوهشی باید برای کسب اعتبار
جهانی ،ابتدا با تکیه بر پتانسیلهای موجود خود اعتبار داخلی را به
دست آورد .بنابراین همه مسئولین ،پزشکان و کارکنان فارابی انرژی
و توان خود را برای رفع مشکالت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی،
آموزشی و پژوهشی ،حفظ کرامت و حقوق بیماران به کار میگیرند و
در این جهت برنامهریزی میکنند».
دکتر جباروند به آمار باالی خدمات ارائه شده در بیمارستان اشاره کرد
و گفت« :روزانه ۳هزار بیمار در فارابی پذیرش و  ۳۵۰تا  ۴۰۰عمل
جراحی انجام میشود؛ در حالی که در خیلی از کشورهای پیشرفته برای
جراحی چشم ،لیست انتظار وجود دارد؛ با همت اساتید گرانقدر و پرسنل
زحمتکش فارابی توانستهایم بسیاری از اعمال جراحی را بهروز کنیم».
رییس بیمارستان فارابی ،اورژانس این بیمارستان را بزرگترین اورژانس
چشم در کشور دانست که  ۲۴ساعته پذیرای بیماران از سراسر ایران
است و افزود« :به جرات ادعا میکنم قریب به اکثر اعمال جراحی
در بیمارستان فارابی توسط اعضای هیات علمی انجام و جراحیهای
آموزشی هم تحت نظارت مستقیم اساتید صورت میگیرد».
دکتر جباروند در ادامه به کیفیت باالی آموزشی بیمارستان فارابی و
حضور رتبههای ممتاز بورد اشاره کرد و اظهار داشت« :بسیاری از
فارغالتحصیالن چشم پزشکی دانشگاههای خارجی تقاضای گذراندن
دورههای کوتاه مدت در فارابی را دارند».
وی افزود« :ساالنه  ۱۲۰مقاله پژوهشی در بهترین و معتبرترین
مجالت دنیا چاپ میشود و مقاالت اساتید ما ظرف یکی دو ماه در
تمام مجالت دنیا پذیرش و چاپ میشوند».
دکتر جباروند این کارنامه درخشان را حاصل تالش اعضای هیات
علمی ،مسئولین و کارکنان بیمارستان دانست و گفت« :این جایگاه
به آسانی به دست نیامده ولی هنوز خود را در ابتدای راه میدانیم و
معتقدیم تالش برای بهبود کیفیت متوقف نخواهد شد چون کمال
مطلق مختص ذات الهی است».
رییس بیمارستان فارابی خطاب به تیم ارزیاب گفت« :ما ادعا نمیکنیم
بدون اشکالیم ولی تمام تالش خود را برای رفع نقاط ضعف و
افزایش و تقویت نقاط قوت عملکردمان صرف خواهیم کرد و از شما
انتظار داریم برای رسیدن به این هدف به ما کمک کنید».
پس از پخش كليپ معرفي بيمارستان ابوالفضل علیاری ،مدير بيمارستان،
ضمن خوشامدگويي ،گزارشی از دستاوردها و افتخارات بیمارستان
فارابی ،واحدها و بخشهای موجود در بیمارستان ،وضعیت نیروی انسانی
و شاخصهای کلیدی عملکرد بیمارستان ارائه نمود و به معرفی مسئولین
ارشد بیمارستان و افراد پاسخگوی سنجههای اعتبار بخشی پرداخت.
سرپرست اداره ارزشیابی موسسات پزشکی وزارت بهداشت نیز

بیمارستان فارابی را از بزرگترین بیمارستانهای تهران دانست که در سه
حوزه درمان ،آموزش و پژوهش فعالیت دارد و ابراز امیدواری کرد این سه
حوزه با هم ارتقا یابند و پژوهش در خدمت آموزش و درمان قرار گیرد.
دکتر مصدق راد گفت« :اگر پژوهش کاربردی نباشد و پیوند با حوزههای
آموزش و سالمت نداشته باشد ،این دو جزء هم تحلیل میرود».
وی درخواست کرد تا پژوهشهای بیمارستان فارابی عالوه بر حوزه
چشم پزشکی به حیطه مدیریت هم هدایت شود تا کارایی نیز در
برنامههای سالمت ادغام و بیمارستان اثر بخش و کارآمد شود و
بهرهوری ارتقا یابد .دکتر مصدق راد فرآیند اعتباربخشی را فرصتی
برای بیمارستانها دانست تا بخشهای مختلف آن مورد ارزیابی
حرفهای قرار گیرد و تاکید کرد« :اعتبار بخشی بیمارستانها ،منجر به
ارائه خدمات با کیفیت باال ،ایمنی و اثر بخشی برای بیماران میشود؛
چون حرکت به سوی کمال امری ذاتی در همه انسانها است».
وی هدف دیگر اعتباربخشی را اطالعرسانی به مردم در مورد کیفیت
اثر بخشی و ایمنی خدمات ارائه شده در هر بیمارستان دانست تا
مردمی که اطالع چندانی از فرآیندها ندارند ،خدمات بیمارستانها را
با آگاهی بیشتری انتخاب کنند.
در ادامه جلسه دکتر عباسی ،مدير اداره نظارت و اعتباربخشي
دانشگاه ،از همراهی بیمارستان فارابی با اهداف و سیاستهای
معاونت درمان تشکر کرد و گفت« :بیمارستان فارابی در بسیاری از
خدمات پیشقدم و حتی منحصر بفرد باقی مانده است و خوشبختانه
در حوزه اجرایی و نظارتی نیز همکاری بسیار خوبی را از جانب
بیمارستان فارابی میبینیم».
وی افزود« :پتانسیلهای خاص بیمارستان فارابی ،فضاهای
آموزشیدرمانی ،اساتید نخبه و کارکنان دلسوز و متعهد باعث افتخار
ما در دانشگاه است .ما همیشه شاهد تالش شما بودهایم ولی امروز
فرصتی است تا تالش یک ساله شما به نحو احسن به نمایش گذاشته
شود و درجهای که شایسته آن هستید را اخذ کنید».
مدير اداره نظارت و اعتباربخشي دانشگاه در پایان اضافه کرد« :ما
برای ارتقای کیفیت خدمات در کنار شماییم تا مصرف کننده این
خدمت که اکثرا از قشر نیازمند هستند ،خدمت بهتری بگیرند».
قدردانی مدیر بیمارستان از تالش مسئولین و کارکنان واحدها
روز چهارشنبه  11شهریور طی جلسهای با حضور مسئوالن
پاسخگوی سنجههای اعتبار بخشی ،مدیر بیمارستان از تالشهای
مجدانه همه کارکنان بیمارستان بویژه مسئوالن واحدها طی پروسه
اعتباربخشی تشکر کرد؛ در این جلسه هر یک از شرکتکنندگان از
منظر خود نقاط قوت و ضعف این بازدید را برشمرده و خواستار
رفع مشکالت برای بازدیدهای آتی شدند.
پیام مدیر بیمارستان
امروزه کیفیت ارائه خدمات و ارتقای آن در تمام سازمانهای
ارائه دهنده خدمات درمانی ،مفهومی آشنا و قابل قبول است .برنامه
اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین روشهای ارزشیابی کنونی
بیمارستانها میباشد.
اینجانب از همکاران کوشا و ارجمندم که در مسیر پیادهسازی
استانداردهای اعتبار بخشی از بذل وقت ارزشمند خود دریغ نکردند
و در این راه مجدانه گام برداشتند و با هدف ارتقای مستمر کیفیت
خدمات با نگاه تعالی بالینی و با استفاده از ابزار اعتبار بخشی تالش
کردند ،قدردانی و تشکر مینمایم .امیدوارم نتایج زحمات تمامی
شما عزیزان منجر به کسب رتبه درجه یک عالی برای بیمارستان
فارابی باشد.
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بازنشستگی دو عضو هیات علمی بیمارستان فارابی

دکتر علی صادقی طاری و دکتر مرتضی مواسات اعضای هیات علمی گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران طی ابالغی از سوی ریاست دانشگاه به افتخار بازنشستگی نایل
شدند .ندای فارابی ضمن عرض تبریک به ایشان ،برایشان از پروردگار متعال آرزوی توفیق
و روزگاری خوش مسئلت دارد.

ارتقای علمی دو تن از
اعضای هیات علمی بیمارستان فارابی

ارائه گزارش عملکرد
معاونت پژوهشی
بیمارستان فارابی
دکتر علیرضا الشیئی ،معاون پژوهشی
بیمارستان فارابی در کنفرانس هفتگی گروه
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
که روز دوشنبه  ۱۸آبان  ۱۳۹۴در سالن
آمفی تئاتر پروفسور شمس برگزار شد،
گزارش این معاونت در سال های  ۹۲تا ۹۴
را ارائه نمود.
دکتر الشیئی گفت« :طی این مدت ۱۷۵
طرح پژوهشی در این معاونت به تصویب
رسیده است که شامل پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دکترای عمومی ،دستیاری ،فلوشیپی و
طرح پژوهشی است».
وی افزود« :معاونت پژوهشی بیمارستان
فارابی در  ۵طرح ملی مشارکت دارد و ۱۱
سمینار و جشنواره ۱۴ ،کارگاه پژوهشی۵ ،
تور پژوهشی و  ۴۴ژورنال کالب را در طی
این مدت اجرا نموده است».
دکتر الشیئی به مقاالت منتشر شده در
مجالت ایندکس شده نیز اشاره کرد و
گفت« :اعضای هیات علمی آن بیمارستان
ساالنه حدود  ۱۰۰مقاله در مجالت معتبر
اروپا و امریکا منتشر می کنند و در سال
 ۹۳این مقاالت بیش از  ۶۰۰مورد ارجاع
داشته اند».

قطب چشم پزشکی فارابی
تور علمی برگزار کرد
طی احکام جداگانه ای از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر ساسان مقیمی،
فوق تخصص گلوکوم به مرتبه علمی استادی و دکتر مهرداد محمدپور ،فوق تخصص قرنیه
به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافتند.
ندای فارابی ضمن عرض تبریک به ایشان ،برایشان از پروردگار متعال آرزوی توفیق مسئلت
دارد.

تقدیر دکتر جباروند از اعضای تحریریه ندای فارابی

دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان و مدیر مسئول ندای فارابی در جلسه ای با حضور
دکتر بهشت نژاد ،سردبیر و اعضای هیات تحریریه ،عملکرد این نشریه سازمانی را رضایتبخش
عنوان کرد و از تالش داوطلبانه اعضای تحریریه که علیرغم وظایف شغلی خود ،در انتشار
به موقع و افزایش کیفیت نشریه نهایت سعی خود را به کار می گیرند ،تقدیر کرد.
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به مناسبت روز جهانی فیزیک پزشکی ،تور
علمی یک روزه برای اعضای هیات علمی و
دانشجویان گروه اپتیک و مهندسی پزشکی
دانشگاه های تهران و صنعتی شریف روز
چهارشنبه  20آبان  94برگزار شد.
این گروه پس از شرکت در یک سمینار
علمی از بخش های لیزیک ،لیزرتراپی و
 ،OCTآزمایشگاه اپتیک ،اتاق اکو و محاسبه
قدرت لنزهای چشمی بازدید نمودند؛ در هر
بخش توضیحات الزم توسط راهنمایان ارائه
می شد.
دبیر این برنامه دکتر سیدفرزاد محمدی و
هماهنگ کننده آن زهرا هاشمی بود.

بانک چشم در بیمارستان فارابی راه اندازی می شود
دکتر جباروند در اولین جلسه هیات امنای
بانک چشم که روز  3شهریور  1394در
سالن شورای مرکز تحقیقات چشم تشکیل
شد ،گفت« :ایده تاسیس بانک چشم در

وی یکی دیگر از اهداف تاسیس بانک چشم
فارابی را ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط
بین محققین علوم پایه و علوم بالینی عنوان
کرد و افزود« :عالوه بر بافت چشمی برای

بانک چشم راهاندازی شده است.
در ادامه دکتر احمد شجاعی ،رییس سازمان
پزشکی قانونی کشور طی سخنانی از دکتر
جباروند برای پیگیریهای مجدانهاش در

بیمارستان فارابی ،به عنوان قطب علمی چشم
پزشکی با فعالیتهای آموزشیپژوهشی و
درمانی وسیع آن ،از  3سال قبل که جای
خالی بانک چشم درکنار واحد فراهم آوری
سلولهای بنیادی احساس شد ،شکل گرفت.
با مشورتهایی که با دوستان انجام شد و به
همت ایشان ،الحمدهلل امروز شاهد تاسیس
بانک چشم در بیمارستان فارابی هستیم».
دکتر جباروند از توجهات ویژه رییس قوه
قضاییه و بویژه زحمات و پیگیری های دکتر
شجاعی ،رییس سازمان پزشکی قانونی کشور
تشکر کرد و گفت« :تاسیس این واحد اتفاق
بزرگی درعرصه چشم پزشکی کشور و منطقه
خواهد بود و امیدوارم بتواند خدمات پژوهشی
و درمانیاش را در سطح ملی ارائه کند.

تامین بافتهای آسیب دیده چشم بیماران،
سایرفرآوردههای بافتی و فرا بافتی نیز در
این واحد تهیه خواهد شد».
رییس بیمارستان فارابی در مورد خدمات
واحد فراهم آوری سلولهای بنیادی نیز
توضیح داد« :این واحد عالوه بر ارائه
خدمات ویژه برای درمان بیماریهای
سطحی چشم ،در زمینه رشد و تکثیر
سلولهای شبکیه و استفاده از سلولهای
بنیادین در ترمیم عصب بینایی کسانی که
دچار آسیب های چشمی شدهاند نیز فعال
است ،همچنین بانک اشک چشم که از آن
برای تشخیص برخی بیماریها استفاده
میشود و آزمایشگاه پروتئومیکس که مبحث
جدیدی در علوم بینایی است نیز در کنار

راه اندازی سومین بانک چشم کشور تشکر کرد.
دکتر احمد شجاعی ،رییس سازمان پزشکی
قانونی؛ دکتر عیسیزاده ،نماینده ولی فقیه
و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه؛ دکتر پیروز و دکتر شمس
اساتید پیشکسوت بیمارستان فارابی؛ دکتر
ناصریپور ،رییس دانشکده پزشکی علوم
پزشکی ایران؛ دکتر محسن رمضان زاده،؛
دکتر جوادیان؛ دکتر الشیئی ،معاون پژوهشی
بیمارستان فارابی و جمعی از اعضای هیات
علمی و مسئولین بانک چشم در این جلسه
شرکت داشتند.
اعضای هیات امنای بانک چشم سپس از
بخشهای مختلف بانک چشم فارابی و واحد
فراهم آوری سلولهای بنیادی بازدید کردند.

مراسم تودیع و معارفه
مسئوالن قدیم و جدید انتظامات بیمارستان

با حضور سرهنگ میری ،مسئول حفاظت فیزیکی دانشگاه؛ علیاری ،مدیر بیمارستان؛ رضانژاد،
مسئول حراست و جمعی از پرسنل انتظامات روز  3شهریور  94از خدمات صادقانه سعید
جعفری نسب ،مسئول انتظامات که به افتخار بازنشستگی نائل شد تقدیر و مرتضی نادری به
عنوان مسئول جدید این واحد معرفی شد.

بیمارستان فارابی در
طرح جهادي دست هاي مهربان
مرحله هفتم طرح جهادي ويزيت رايگان بيماران
مناطق محروم و حاشيه شهر تهران روز پنجشنبه
 ۱۹شهریور در مراكز بهداشتي درماني حسن
آباد ،قلعه نو ،شهید شاه آبادي و الغدیر اجرا شد.
 ۴تیم  ۱۵نفره متشکل از اعضای هیات علمی
چشم پزشک ،دستیار ،اپتومتریست ،پرستار و
نیروهای پشتیبانی بیمارستان فارابی خدمات
چشم پزشکی را به  ۵۱۰نفر ارائه دادند.
دکتر علی جعفریان ،رییس دانشگاه؛ دکتر
شریعتی ،معاون بهداشتی و دکتر علی پور،
معاون درمان دانشگاه نیز از روند اجرای
طرح بازدید کردند.
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گفت وگو با دکتر مهدی صنعت کار فر
معاون درمان بيمارستان فارابي
و عروق ( )1392و مدير مركز تحقيقات
آندوواسكوالر اينترونشن ( 1385تا )1392
اشاره کنم .اینجانب پس از عضویت هیات
علمی در گروه آموزشی بیهوشی در سال 90
مشغول کار در بیمارستان رازی شدم.
طی فعالیت در بیمارستان رازی مسئولیت
ریاست اتاق عمل جراحی و بخش بیهوشی
را عهدهدار بودم و موفق به افزایش تعداد
اتاق عملهای جراحی و همچنین راهاندازی
بخش لیزر درمانی اطفال و راهاندازی اولین
بخش مراقبتهای ویژه درماتولوژی در
کشور شدم .همچنین اینجانب از حدود 5
سال قبل به عضویت هــیات تحـــریریه
مجـــله  Acata Medica Iranicaدرآمدم و
تاکنون مشغول فعالیت هستم.
با لطف خداوند متعال و حمایت بی دریغ
مدیر گروه بیهوشی دانشگاه دکتر نجفی
و همکاری کلیه اعضای هیات علمی
گروه بیهوشی از یک سال قبل موفق به
انتشار اولین نشریه انگلیسی زبان بیهوشی
و مراقبــتهای ویژه دانشــگاه با نـام
Archives of Anesthesiology and Critical Care

لطفا خودتان را معرفی کنید.
بنده دکتر مهدی صنعتکار ،استادیار گروه
آموزشی بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی
تهران هستم؛ از حدود  3سال قبل به عنوان
عضو هیات علمی بیهوشی در بیمارستان
فارابی مشغول خدمت میباشم.
خالصه ای از سوابق تحصیلی و کاری
خود را بیان نمایید.
من تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در
کاشان گذراندم و در سال  71در رشته
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته
شدم .پس از اتمام دوره پزشکی عمومی و
طی دوره طرح خدمات پزشکان به صورت
پیامآوران بهداشت در رشته بیهوشی پذیرفته
شدم و پس از فارغالتحصیلی ،عضو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم.
اینجانب از دوره دانشجویی عالقهمند به
امور پژوهشی بودم و از سال  73به عنوان
پژوهشگر به عضویت مرکز تحقیقات قلب
و عروق دانشگاه درآمدم و در چندین طرح
تحقیقاتی مشغول کار شدم .طی فعالیت در
این مرکز با استاد گرانقدر مرحوم دکتر
میرخانی آشنا شدم و طی  10سال آشنایی
با ایشان افتخار همکاری موثر در طرحها و
پروژههای متعدد کشوری و دانشگاهی در
12
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مجتمع بیمارستانی امام خمینی را داشتم
که از آنها میتوانم به هماهنگ کننده اولین
پیوند قلب و ریه کشور ،هماهنگ کننده
اولین پیوند ریه کشور ،هماهنگ کننده اولین
پیوند کبد دانشگاه ،هماهنگ کننده اولین
تزریق سلولهای بنیادی در بیماریهای
قلبی ،مشارکت در راهاندازی بانک اعضای
پیوندی ایران ،مشارکت در راهاندازی
مرکز تحقیقات علوم پایه پزشکی دانشگاه،
مشارکت در راهاندازی مرکز تحقیقات
توانبخشی بیماریهای قلبی و عضو موسس
انجمن آترواسکلروز ایران اشاره کنم.
همزمان با این فعالیتها مسئولیتهای
اجرایی را نیز به عهده داشتم که از آنها
میتوانم به مدیریت انجمن آتروسکلروز
ایران ( 1384تا  1388و  1390تا ،)1392
عضو کمیته اجرایی کنگرههای سراسری
تازههای قلب عروق ( ،)1393–1376دبیر
کمیسیون دانشجویان خارجی دانشگاه
علوم پزشکی تهران ( ،)1385–1386رييس
مركز توسعه پژوهش مجتمع بیمارستانی
امام خمینی (1389تا  ،)1392قائم مقام
معاون پژوهشي مجتمع بيمارستاني امام
خميني ( 1390تا  ،)1392دبير اجرايي
پانزدهمين كنگره سراسري تازههاي قلب

شدیم که تاکنون  4شماره از آن انتشار یافته
است و امید است که بزودی جایگاه علمی
خود را در منطقه و آسیا پیدا کند.
از چه سالی وارد دانشگاه علوم پزشکی
تهران شدید و تا کنون در کدام واحدها
مشغول بودهاید؟
بنده پس از فارغ التحصیلی پزشکی عمومی
به دلیل فعالیت موثر در پروژههای تحقیقاتی
دانشگاه و همچنین فعالیت در انجام
پیوندهای اعضا در سال  79به استخدام
دانشگاه درآمدم .محل خدمت اینجانب تا
زمان عضویت هیات علمی در بیمارستان
امام خمینی بود .البته همزمان به مدت دو
سال در معاونت آموزشی دانشگاه مسئولیت
دبیری کمیسیون دانشجویان خارجی دانشگاه
را نیز به عهده داشتم .پس از دوره دستیاری
و اخذ بورد تخصصی بیهوشی و عضویت
در هیات علمی از سال  90در بیمارستان
رازی مشغول به خدمت شدم و از سال 91
به صورت پارهوقت در بیمارستان فارابی نیز
مشغول فعالیت میباشم.
گزیدهای از مهمترین شرح وظایف خود
را به عنوان معاون درمان بیمارستان عنوان
نمایید.
طبق مصوبه  10آبان  94هیات رییسه داشگاه
شرح وظایف معاون درمان بیمارستان ها به
شرح ذیل میباشد:

 .1برنامهریزی و نظارت با هدف ارتقای
تشخیصی ،درمانی در تمام واحدهای
سرپایی ،بستری ،اورژانس و پاراکلینیک.
 .2بسترسازی و نظارت بر حسن اجرای
مدلهای مختلف بهبود کیفیت و کسب
جایگاه برتر اعتباربخشی در دانشگاه مطابق
با استانداردهای کشوری و بینالمللی.
 .3بسترسازی و اجرای بهینه طرح تحول
نظام سالمت.
 .4برگزاری کمیتههای درمانی بیمارستان (از
جمله کنترل عفونت بیمارستان ،مرگ و میر
مادران نوزادان ،دارو و تجهیزات و.)...
 .5هماهنگی و نظارت بر امور مسئولین فنی،
امور پرستاری ،خدمات دارویی ،امور مربوط
به بهداشت محیط ،فعالیت واحدهای آمار
و مدارک پزشکی بیمارستان و ساماندهی و
نظارت بر خدمات پاراکلینیک.
 .6ساماندهی و نظارت بر وضعیت تجهیزات
پزشکی.
 .7ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای
پزشکان متخصص شامل موارد زیر از طریق
روسای بخشهای مربوطه:
 .7-1ویزیت صبحگاهی بیماران توسط
متخصصین در بخشهای بستری و تعیین و
اتخاذ روش تشخیصی /درمانی مناسب.
 .7-2حضور به موقع در درمانگاه و تعیین و
اتخاذ روش تشخیصی/درمانی مناسب.
 .7-3حضور به موقع در اورژانس جهت
ویزیت و تعیین تکلیف بیماران.
 .7-4حضور در اعمال جراحی و سایر
اقدامات تهاجمی تشخیصی و درمانی.
 .7-5ثبت دقیق و صحیح مستندات در
پرونده بیماران بستری و سرپایی.
 .7-6رعایت شئون اخالق پزشکی و تعهد

حرفهای در برخورد با بیماران و همکاران
غیر پزشک.
 .7-7کنترل عفونت و ارتقای وضع موجود.
 .7-8شرکت در کمیتههای درمانی.
 .7-9همکاری با برنامههای بهبود کیفیت و
اعتباربخشی.
 .7-10همکاری در برنامه تحول نظام
سالمت.
 .8توسعه گردشگری سالمت.
 .9همکاری و هماهنگی با معاونت درمان
دانشگاه و ارسال گزارشها بر اساس برنامه
اعالم شده از طرف معاونت درمان.
 .10تهیه گزارش فعالیتهای تشخیصی
و درمانی بیمارستان برای مراجع باالتر
و تعریف و بهروزرسانی مستمر بخش
تشخیصی و درمانی در سایت بیمارستان.
 .11انجام سایر وظایف محوله از طرف
رییس بیمارستان.
نشریه ندای فارابی را میخوانید؟ اگر
نظری دارید بفرمایید.
بله ،هر بار که ندای فارابی منتشر میشود ،آن
را تا حد امکان مطالعه میکنم و حسن انتشار
چنین نشریاتی این است که همه همکاران
بیمارستان این امکان را پیدا میکنند که از
فعالیتها و دستاوردهای بیمارستان مطلع
شوند .این نشریه از شروع به کار توانسته
بخوبی به انتشار اخبار بیمارستان بپردازد و
به نظر من رو به رشد و ارتقا بوده است.
چون بنده مسئولیت انتشار مجله علمی گروه
بیهوشی را به عهده دارم بخوبی میدانم که
انتشار هر شماره از هر نشریه چقدر نیازمند
صرف وقت ،دقت و همکاری تعداد زیادی
از افراد میباشد؛ از همین جا از زحمات
کلیه همکاران محترم هیات تحریریه این

نشریه تشکر میکنم و از خداوند سالمتی و
توفیق آنها را خواستارم.
اگر پیامی برای همکاران بیمارستان فارابی
دارید بفرمایید.
بنده حدود  3سال است که به عنوان
متخصص بیهوشی در بیمارستان فارابی
مشغول کار هستم؛ طی این مدت بسیار
خوشحالم که در این مرکز علمی مشغول
خدمت میباشم زیرا خوشبختانه بیمارستان
فارابی به عنوان قطب علمی چشم پزشکی
کشور در تمام شاخصهای آموزشی،
پژوهشی ،درمانی و گسترش و روبه رشد
بودن جز مراکز سرآمد کشور و دانشگاه
میباشد که این موفقیت حاصل زحمات و
تالشهای بی دریغ رییس بیمارستان ،دکتر
جباروند و همچنین تالشهای مدیریت و
معاونان بیمارستان و روسای بخشها و
همچنین کلیه اساتید و پرستاران و سایر
همکاران میباشد.
افتخار بسیاری برای بنده بود که مسئولیت
معاونت درمان بیمارستان را به عهده گرفتم.
مسئولیت معاونت درمان در چنین مرکز
فعالی با این حجم از مراجعین به بیمارستان
نسبتا زیاد است و از همین جا از کلیه اساتید
و همکاران درخواست میکنم که بنده را
در انجام وظایف محوله یاری فرمایند و
هر گونه نظر و پیشنهاد یا انتقادی داشتند از
بنده دریغ نفرمایند .امیدوارم زمانی که بنده
این مسئولیت را به نفر بعد از خود واگذار
میکنم ،در مقابل کلیه همکاران بیمارستان
فارابی سربلند و روسفید باشم .در پایان از
کلیه همکاران درخواست میکنم بنده را از
دعای خیر خود در انجام خدمات محوله
محروم نفرمایند.

جلسه معارفه معاون درمان جدید
بیمارستان فارابی با سرپرستاران

ارتباط با معاون درمان

روز دوشنبه دوم آذر  ،۱۳۹۴جلسه معارفه دکتر صنعت کار ،معاون درمان بیمارستان و
سوپروایزرها و سرپرستاران با حضور علیاری ،مدیر و اکبری ،مدیر پرستاری این مرکز
برگزار شد .در این جلسه هر یک از سرپرستاران مسائل و مشکالت واحدهای خود را
مطرح نمودند.

همکاران محترم جهت بیان نظرات
و پیشنهادهای خود در زمینه مسائل
درمانی می توانند به دفتر معاون درمان
واقع در طبقه دوم ساختمان جدید
مراجعه کنند یا با شماره 55426621
یا داخلی  2308تماس حاصل نمایند.
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سمينار سراسري ارزشيابي استاد
سمینار سراسری ارزشیابی استاد توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تهران با
همكاري دفتر امور هيات علمي وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي برگزار مي شود.
در اين سمينار كه با محوريت موضوع ارزشيابي،
بهمن ماه  1394در تاالر ابن سينا دانشكده
پزشكي برگزار مي شود ،تالش خواهد شد تا
ابعاد مختلف اين موضوع بررسي شود.
عالقه مندان بایستی مقاالت خود را به
زبان فارسی تا  ۲۰آذر ماه  1394به رایانامه
 edcseminars@tums.ac.irارسال نموده
و برای اطالعات بیشتر با دبيرخانه سمینار
 ۸۸۹۵۵۷۱۲داخلی  ۲۰۱تماس بگیرند.
از جمله مباحث این سمینار به موارد زیر
می توان اشاره کرد:
 .۱ارزشيابي نظام مند اعضاي هيات علمي
(ك ّمي و كيفي) و استقرار آن.
 .۲ارزشيابي  ۳۶۰درجه :استفاده از منابع متعدد
جمعآوري داده ها
 .۳ارزشيابي هيات علمي توسط دانشجو :معتبر يا غير معتبر
 .۴ارزشيابي آنالين اعضاي هيات علمي و چالش هاي آن
 .۵ما چگونه از نتايج ارزشيابي در سيستم هاي آموزشي استفاده مي كنيم
 .۶ارزشيابي و توانمندسازي اعضاي هيات علمي :دو روي يك سكه
 .۷پورتفوليوي آموزشي و قابليت اجراي آن
 .۸مدل هاي نوآورانه ارزشيابي هيات علمي

انتصاب مدیر سایت بیمارستان فارابی

دکتر جباروند ،مدیرگروه چشم پزشکی و رییس
بیمارستان فارابی ،ضمن تشکر از زحمات دکتر
امیرهوشنگ بهشت نژاد ،مدیر پیشین سایت
بیمارستان ،طی نامه ای ،ابوالفضل علیاری ،مدیر
بیمارستان را از آذرماه سال  1394برای یک سال به
عنوان مدیر سایت منصوب کرد.
شایان ذکر است مدیریت سایت بیمارستان از سال
 1390بر عهده دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد بود.

برگزاری سمینار تصویر برداری اربیت
در بیمارستان فارابی

سمینار بازآموزی
روز پنج شنبه  ۲۸آبان  ۱۳۹۴در سالن
آمفی تئاترپروفسور شمس بیمارستان
فارابی برگزار شد؛ در این برنامه که به
صورت پانل برگزار شد ،مباحثی مانند
تصویربرداری تروماهای اربیت ،اجسام
خارجی اربیت ،ضایعات پری اربیتال،
تومورهای اربیت و گلوب ،تومورهای
اربیت در اطفال ،تومورهای عصب بینایی،
تومورهای عروقی اربیت و ضایعات
مادرزادی اربیت توسط دکتر محمدطاهر
رجبی ،دبیر علمی سمینار ،مطرح و توسط دکتر بهمنی کشکولی ،دکتر علی صادقی طاری و
دکتر سیدضیاءالدین طباطبایی اعضای پانل به بحث و بررسی گذاشته شد.
Orbital Imaging
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کارگاه احیای قلبی ریوی
در بیمارستان فارابی

کارگاه احیای قلبی ریوی و مغزی و تجهیزات
مرتبط با آن با حضور  ۴۰نفر از پرستاران و
کارشناسان بیهوشی بیمارستان فارابی روز
پنجشنبه  28آبان  ۹۴در کالس آموزش
پرستاری این مرکز برگزار شد .زهرا میرزایی،
سوپروایزر آموزشی بیمارستان فارابی با
اعالم این خبر گفت« :این اولین کارگاه
احیا در سال  ۹۴است و شرکت کنندگان
در  ۵ایستگاه به صورت عملی نحوه احیای
قلبی عروقی و مغزی و کار با تجهیزات
مرتبط را آموزش دیدند .سرپرستی کارگاه بر
عهده دکتر مهرداد گودرزی بود؛ در ایستگاه
مانیتورینگ و انفوزیون ،فاطمه سلیمانی؛
در ایستگاه مدیریت راه های هوایی ،زهرا
افضل وطن؛ در ایستگاه دفیبریالتور،
پرویز حسین زاده؛ در ایستگاه ماساژ قلبی،
یوسف ندایی و در ایستگاه ونتیالتور ،ساناز
جلیلی وند گروه ها را هدایت و توضیحات
الزم را ارائه می کردند.

جلسه آموزشی
تشابهات دارویی
در بیمارستان فارابی
واحد ایمنی بیمار بیمارستان فارابی دوره
آموزشی «تشابهات دارویی» با هدف اجرای
استانداردهای ایمنی بیمار و اعتباربخشی
را روز شنبه  ۷آذر  ۹۴در سالن شورای
بیمارستان فارابی برگزار کرد.
دکتر خالقی داروساز و مدرس این دوره،
خطاهای نسخه خوانی و نسخه نویسی را از
رایج ترین خطاهای پزشکی خواند و متذکر
شد این خطاها شامل داروی اشتباه ،دوز
نادرست و زمان اشتباه مصرف می شود.
وی در ادامه مثال هایی از اشتباهات رایج
که در اثر تشابهات دارویی پیش می آیند را
برشمرد و راهکارهایی برای جلوگیری از
بروز خطاها ارائه کرد.
سرپرستاران ،پرستاران و کارشناسان
واحدهای پاراکلینیکی و دفتر بهبود کیفیت
بیمارستان در این دوره شرکت داشتند.

برگزاری مراسم اربعین حسینی در بیمارستان فارابی
درآستانه اربعین شهادت سید و ساالر
شهیدان ،حضرت اباعبداهلل الحسین
علیه السالم و اصحاب با وفای ایشان،
نمازخانه بیمارستان فارابی روز سه شنبه
 10آذر  ۹۴میزبان کارکنان و نمازگزاران
عزادار بود؛ در این مراسم که بعد از اقامه
نماز ظهر و عصر ،با حضور مدیر و مسئولین
بیمارستان برگزار شد ،حجتاالسالم و
المسلمین اصغری ،سخنانی در تشریح
اهمیت اربعین در حفظ دستاوردهای واقعه
عاشورا ایراد کرد و عبادی ،مداح اهل بیت
به نوحه خوانی پرداخت.

اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی با همکاری
مراکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شهیدبهشتی ،ایران ،مشهد،
شیراز ،پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده ملی ژنتیک و زیست فناوری ،اول بهمن ماه ۱۳۹۴
در بیمارستان فارابی برگزار خواهد شد .رییس کمیته برگزاری این همایش ،دکتر محمود
جباروند؛ دبیر علمی ،دکتر علیرضا الشیئی و مدیر برنامه ریزی علمی ،دکتر احد خوش زبان
می باشند .عالقه مندان می توانند برای ثبت نام از  ۱۵آبان  ۱۳۹۴تا  ۱۵دی  ۱۳۹۴به آدرس
 www.spu.fham.orgمراجعه نمایند.

برگزاری همایش خانواده موفق با سخنرانی
دكتر شاهين فرهنگ در بيمارستان فارابی
به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی سالمت بانوان ایرانی
( ۱۶-۲۳مهر ماه) و به همت معاونت فرهنگي دانشگاه،
همایش خانواده موفق با همکاری کمیته بانوان و شورای
فرهنگی بیمارستان فارابی ،روز پنجشنبه  ۱۶مهر ۹۴در
آمفی تئاتر این بیمارستان برگزار شد.
دراین همایش ،دكتر شاهين فرهنگ گفت« :مطابق
تحقيقات دانشگاه استنفورد  ۹۷درصد مردم در زندگي
خود هدف ندارند و خیلی از افراد آرزوهای خود را به
عنوان هدف معرفی می کنند ولی بايد مقصد ،آرزو و
هدف را به خوبي مشخص و دنبال کرد».

بیمارستان فارابی با ارسال پیامی درگذشت
ناگهانی دکتر حمیدرضا عبدالرزاق نژاد،
دستیار سال یک این مرکز را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«هوالباقی
عون
اِن ّا ّلل َو اِن ّا اِلَيْ ِه را ِج ُ
هرچند تاب فراق و هجران سخت و دشوار
است،ولی تقدير الهي را جز صبر و بردباري
چاره اي نيست.
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ناگهاني
دکتر حمیدرضا عبدالرزاق نژاد ،دستیار
ورودی سال  ۱۳۹۴این بیمارستان را به
اطالع می رساند.
ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم
بویژه پدر داغدار حجت االسالم و المسلمین
حاج شیخ مهدی عبدالرزاق نژاد ،عضو
محترم شورای اسالمی شهر بیرجند ،از
خداوند بزرگ براي آن عزیز ،غفران واسعه
الهي و براي بازماندگان محترم صبر جميل و
اجر جزيل مسئلت مي نماییم.
ریاست ،مدیریت ،اعضای هیات علمی و
دستیاران بیمارستان فارابی
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با دکتر مهدی خداپرست
درباره بخش لیزیک
بیتردید بخش جراحیهای رفرکتیو بيمارستان فارابي به عنوان یکی از بخشهای
پر مراجعه بیمارستان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این بخش که بهتازگی ،مسئولیت آن را دکتر مهدی خداپرست پذیرفته است؛
در راستای سیاستهای قبلی و منطبق بر اهداف کلی بیمارستان فارابی به عنوان
قطب علمی چشمپزشکی کشور به فعالیت خود ادامه میدهد.
بی گمان اعتماد هموطنان عزیز به این مرکز که نماد آن تعداد باالی مراجعات و
عملهای جراحی رفرکتیو انجام شده در هر ماه است ،بدون دسترسی به سطح
باالی تسهیالت و نتایج مناسب درمان امکانپذیر نخواهد بود.
بخش لیزیک بیمارستان فارابی از لحاظ تجهیزات  imagingو دستگاههای جراحی
دارای جدیدترین وسایل در دسترس میباشد و کلیه اعمال جراحی در این بخش
توسط اساتید تمام وقت گروه سگمان قدامی انجام خواهد شد.
در ادامه چشمانداز فعالیتهای این بخش ،میتوان این اهداف را پیش رو داشت:
 ارتقا در سیستم نوبت دهی تلفنی و اینترنتی. بهرهبرداری از سیستمهای الکتریکی برای ثبت مستندات پروندهها در جهت تسهیل در جمعآوری اطالعات ،جهتپایش و انجام فعالیتهای پژوهشی.
همچنین الزم به یادآوری است که دستگاه لیزر اگزایمر موجود در این بخش جدیدترین دستگاه تولیدکننده توسط
شرکت مربوطه میباشد که کمتر از یک سال از تولید این نسل از دستگاه میگذرد.
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پژوهشکده علوم بینایی فارابی
فراوردههای بیولوژیک اتولوگ میسازد
به دنبال راهاندازی بخشهای جدیدی مانند
آزمایشگاه پروتئومیکس در پژوهشکده
علوم بینایی فارابی ،امکان ساخت
فرآوردههای بیولوژیک در این بیمارستان
فراهم شده است .دکتر سیدرضا غفاری،
فوق تخصص قرنیه و استادیار بیمارستان
فارابی در مورد استفاده از فراوردههای
بیولوژیک اتولوگ در بیماریهای چشم
و مزیت آن بر قطرههای سنتتیک گفت:
«استفاده از فاکتورها و عوامل رشد موجود
در خون و سرم ،به عنوان جایگزین
قطرههای سنتتیک ،درکاهش مشکالتی
مانند موارد شدید و متوسط بیماریهای
سطحی چشم موثر است».
وی افزود« :با وجود پیشرفتهایی که در
سالهای اخیر در زمینه تولید و استفاده از
اشکهای مصنوعی صورت گرفته است؛ این
قطرهها همچنان فاقد بسیاری از فاکتورهای
بیولوژیک موجود در اشک سالم که در ترمیم
و نگهداری اپیتلیوم قرنیه و حفظ سالمت
اعصاب آن دخالت دارند ،میباشند».
دکتر غفاری یکی از مزایای استفاده از
فراوردههای بیولوژیک اتولوگ را پیشگیری
از عوارضی مانند انتقال بیماریهای عفونی
از طریق فرآوردههای خونی دانست.
وی در مورد ترکیبات مشتق از خون بیمار و
کاربرد آنها گفت« :این فرآوردهها به صورت سرم
اتولوگ ( ،)Autologous Serumمشتــقات
پالکتی شامل )PRP (Plotelet Rich Plasma
 ،Plasma Rich In Growth Factorدر درمان
موارد شدید خشکی چشم و مشکالت سطح
چشم مورد استفاده قرار گرفتهاند».

دکتر غفاری همچنین موارد عدم استفاده
از این ترکیبات را شامل خشکی متوسط و
شدید چشم مثل خشکی چشم بعد از ،LASIK
زخمهای اپیتلیال مزمنNeurotrophic Ulcer ،
و  Recurrent corneal erosionsعنوان کرد.
عضو هیات علمی بیمارستان فارابی گفت:
«خوشبختانه در سایه تالش و زحمات
همکاران محترم پژوهشکده علوم بینایی و
واحد پروتئومیکس بیمارستان فارابی ،در
حال حاضر امکان تولید و فرآوری این مواد
به وجود آمده است و میتواند در جهت
ارائه خدمت بیشتر و برطرف کردن بخشی
از مشکالت بیماران مورد استفاده قرار
گیرد».
دکتر سعید حیدریکشل ،مسئول آزمایشگاه
پروتئومیکس بیمارستان فارابی ،نیز با اشاره
به راه اندازی واحد  Eye-PRPاین آزمایشگاه
گفت« :فراوردههای بیولوژیک مشتق از
خون ،دارای ویژگیهای منحصر بفردی
در افزایش ترمیم ،تحریک و بازسازی
بافتها میباشندکه این ویژگیها عمدتا
به خاطر حضور پروتئینهای زیست فعال،
فاکتورهای رشد و سایتوکینها است».
وی افزود« :هموستاز سطح چشم ،به
فرایندهای فیزیولوژیک و هیدرودینامیک
بافتی وابسته است .اپیتلیوم قرنیه و
پروتئینهای مترشحه از جمله بخشهایی
است که در این کنشها و واکنشها نقش
محوری بر عهده داشته و عملکرد صحیح
این سلولها تا حدود زیادی به عوامل
پروتئینی و غیر پروتئینی موجود در اشک از
جمله  ،FGF،EGF، IGF،TGF-bفیبرونکتین و
غیره بستگی دارد».

دکتر حیدری با اشاره به استفاده از
در درمان مشکالت چشمی گفت« :امروزه
از سرم و  PRPمشتق از خون خود فرد،
به صورت محصوالت اتولوگ بدون ماده
نگهدارنده و فاقد ويژگيهاي آنتي ژنتيك
استفاده گسترده میشود».
وی در مورد اثر التیام بخش  PRPدر بهبود
آالم چشمی اظهار داشت« :همان طور که
میدانید سرم شامل گروه وسيعي از عوامل
رشدي ،ويتامينها و ايمونوگلوبينهاست.
اين عوامل اپي تليوتروفيك ،مسئول اثرات
درماني سرم و  PRPدر اختالل سطح چشم
ميباشند».
مسئول آزمایشگاه پروتئومیکس بیمارستان
فارابی کاربردهای بالقوه  PRPدر بالین
را شامل درمان بیماریهایی مانند
متاپالزي
سيکا،
کراتوکونژنکتيويت
سنگ فرشي سطح چشم ناشي از
کراتوکونژنکتيويت فوقاني ليمبوس،
کراتوپاتي نوروتروفيک ،تسهيل التيام
اپيتليوم در نقايص اپيتليومي پايدار،
سندرم ضايعه (خراش) عودکننده (،)RES
خشکي چشم ناشي از ساير بيماريها،
PRP

Surface reconstruction after corneal
perforation associated with amniotic

 membrane transplantationعنوان
و تاکید کرد بیمارستان فارابی با توجه
به امکانات و زیر ساختهای موجود،
بدون هزینهکرد میتواند خط فرآوری
فراوردههای بیولوژیک دیگر را همزمان با
دیگر مراکز پیشرفته دنیا مخصوصا بر پایه
پروتئین درمانی در اختیار داشته باشد.
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افتتاح درمانگاه پالستیک و زیبایی در بیمارستان فارابی
درمانگاه پالستیک و زیبایی بیمارستان فارابی با هدف ایجاد یک مرکز آکادمیک برای ارائه خدمات جراحی
و غیر جراحی زیباسازی صورت با باالترین کیفیت توسط اعضای هیات علمی و اساتید رشته اکولوپالستیک
شروع به کار کرد.
در گفتگو با دکتر فرزاد پاکدل ،عضو هیات علمی و رییس درمانگاه پالستیک و زیبایی بیمارستان فارابی جزییات
خدمات این کلینیک را جویا شدیم.
 چه خدماتی در این کلینیک ارائه خواهدشد؟
در این کلینیک قادر به ارائه طیف وسیعی
از خدمات زیباسازی صورت هستیم،
گرچه بر حسب سلیقه و روش همکاران،
طرح های درمان متفاوت است.
این خدمات شامل روش های minimal
 ،invasiveآن قسمت از اعمال زیباسازی
قابل انجام در کلینیک( ،تزریق یا درمان با
لیزر) است .بخشی نیز مربوط به آن دسته
از اعمال جراحی زیبایی است که بایستی
در اتاق عمل انجام شود.
 در مورد روش های تزریقی و لیزرتراپیتوضیح بیشتری دهید.
انواع روش های تزریقی که در فاز اول
راه اندازی کلینیک انجام می شود شامل
تزریق بوتاکس ،برای از بین بردن و
جوان سازی چروک های حرکتی صورت،
تزریق انواع فیلر (ژل و چربی) برای رفع
چروک های عمیق پوستی و فرم دادن
به صورت خواهد بود .لیزر جوان سازی
پوست ( )Fractional CO۲هم که برای رفع
چروک صورت و گردن و لیفتینگ ،درمان
اسکار و فرو رفتگی های پوست صورت،
برداشتن ضایعات برجسته ،اسکارهای
پوستی و ضایعات عروقی استفاده می گردد؛
با استفاده از بهترین مدل های این دستگاه
انجام می شود.
این نوع لیزر ،برخالف مدل های قدیمی
لیزر  co۲که مشکالتی را برای پوست های
تیره ایجاد می کرد ،به راحتی در این افراد
قابل استفاده است .مزیت دیگر این لیزر
آسیب کمتر به الیه های دیگر بافت پوست
است که در نتیجه موجب تسریع در دوره
ترمیم و ریکاوری پوست و کاهش عوارض
می شود.
 نحوه ارائه خدمت در این درمانگاهچگونه است؟
در اولین جلسه مراجعه ،مشاوره زیبایی
انجام و مشکالت بررسی می شود .بر اساس
تمایل مراجعه کننده طرح درمان ارائه و
روش جراحی ،عوارض و مزایای هر روش
و تعرفه ها شرح داده می شود تا مراجعه
کننده به راحتی بتواند تصمیم بگیرد .گاهی
نیاز است که فرد با همسر یا بستگانش
18
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مشورت کند ،قطعا این فرصت در اختیار
آنها قرار خواهد گرفت.
گاهی فرد برای ادامه روش های درمانی
مراجعه می کند مثال تمدید تزریق بوتاکس،
ژل یا فیلر ،برای این افراد از همان ابتدا وقت
درمانی گذاشته می شود.

 تعرفه خدمات این کلینیک چگونهاست؟
تعرفه خدمات این کلینیک بر اساس
تعرفه های ابالغی وزارت بهداشت و بین
تعرفه خصوصی و تعرفه مراکز دولتی
برای اعمال غیر زیبایی تعیین شده است و
سعی مان بر این است که خدمات زیبایی را
به طیف وسیعی از کسانی که تمایل به انجام
این اعمال دارند ،ارائه دهیم.
مراجعین برای اطالع از جزییات تعرفه
خدمات می توانند پس از دریافت طرح
درمان از هزینه خدمات مطلع شوند.
 آیا این خدمات تحت پوشش بیمهمی باشد؟
همان طور که می دانید اعمال جراحی زیبایی
جزء تعهدات بیمه ها نیست ولی برخی از
اعمال زیبایی در شرایطی ،درمانی محسوب
شده و تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
به همین دلیل هیچ کدام از خدمات این
درمانگاه تحت پوشش خدمات بیمه ای
نیست مگر اینکه فرد نیاز به اعمال جراحی
درمانی همزمان هم داشته باشد .مثال همراه
افتادگی شدید مادرزادی پلک ،لیفتینگ ابرو
هم انجام شود.

 پذیرش این درمانگاه از چه طریقیصورت می گیرد؟
سیستم نوبت دهی این درمانگاه مجزا از
سیستم پذیرش بیمارستان است و مراجعین
مستقیما چه به صورت مراجعه حضوری
یا تماس با تلفن های مستقیم این درمانگاه
پذیرش و تعیین نوبت شده و بر اساس
برنامه کاری درمانگاه در سرویس یکی از
پزشکان که همگی از اعضای هیات علمی
دانشگاه هستند قرار می گیرند.
البته امکان انتخاب پزشک هم برای مراجعین
وجود دارد و در صورت آشنایی و تمایل
می توانند در سرویس پزشکی خاص قرار
گیرند.
 آیا مدت انتظار طوالنی خواهد بود؟بستگی به طرح درمان دارد .خدماتی مانند
تزریق ها و لیزرتراپی در اسرع وقت انجام
می شود .تمام سعی ما بر این است که در
زمان تعیین شده خدمات ارائه شود ولی
طبیعتا ممکن است بر اساس نوع کار بیمار
قبلی کمی این وقت با تاخیر صورت
بگیرد.
 زمان فعالیت درمانگاه چگونه است؟اوقات کاری درمانگاه در فاز اول از ساعت
 9تا  ۱۲روزهای شنبه تا چهارشنبه است
ولی ممکن است در آینده تغییراتی داشته
باشد.
 آیا محدودیتی برای مراجعه به اینکلینیک وجود دارد؟
خدمات برای همه در تمامی سنین و هر دو
جنس صورت می گیرد و محدودیتی نداریم.
محدودیت ها و مالحظات همان مالحظات
اعمال درمانی و جراحی است؛ مثال برای
افراد زیر  ۱۸سال یا کسانی که نیاز به اجازه
ولی قانونی دارند حتما باید این اجازه کسب
شود.
 چه توصیه هایی برای مراجعین دارید؟توصیه من به مراجعین محترم مراجعه با
تعیین وقت قبلی است چون هم خودشان
اتالف وقت کمتری خواهند داشت و هم
تنظیم برنامه و سرویس دهی کلینیک بهتر
خواهد بود.
همچنین توصیه می کنم هنگام مراجعه حتما
با یکی از بستگان یا دوستان تشریف بیاورند
تا در تصمیم گیری به آنها کمک کنند.

مشغول به کار هستیم.
و نکته پایانی؟
تالش خود را خواهیم کرد تا در این مرکز
بهترین خدمات را با باالترین کیفیت ارائه
کنیم و در این راه مشتاقانه از هرگونه نظر
و پیشنهاد برای بهتر شدن و بالندگی این
درمانگاه استقبال می کنیم.

 آیا اعمال جراحی ترمیمی هم جزءجراحی زیبایی محسوب می شوند؟
اعمال ترمیمی ثانوی که ناشی از آسیب های
حوادث است ،جزء اعمال زیبایی محسوب
نمی شود مگر اینکه اعمال ترمیمی کامال تمام
شده باشند و حاال بخواهند برای زیباسازی
اقدام کنند مثال فردی که در سانحه جای
زخم روی گونه ،پلک یا ابرو داشته باشد و
بخواهند این جای زخم را درمان کنند.
 شروع به کار رسمی کلینیک از چهزمانی است؟
از ابتدای آبان ماه درمانگاه رسما توسط دکتر
جباروند ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه
و رییس بیمارستان فارابی افتتاح شد ولی
بعد از اطالع رسانی عمومی فعالیت جدی
آن شروع می شود.
 لطفا در مورد مواد و تجهیزات مورداستفاده در این کلینیک هم توضیح دهید.
اصل قضیه زیباسازی و نتیجه آن بستگی
به پزشک ،مواد و تجهیزات مورد استفاده
دارد به همین دلیل طبق تاکید ریاست محترم
بیمارستان تمامی وسایل و مواد مورد استفاده
در این کلینیک مورد تایید مراکز معتبر امریکا
و اروپا و دارای تاییدیه  FDAهستند و به
هیچ وجه از داروهای با مارک های متفرقه
استفاده نخواهد شد و این ضامنی برای ایجاد
اعتماد خواهد بود.
 بیمارستان فارابی یک مرکز آموزشیاست ،آیا در این کلینیک دستیاران حضور
خواهند داشت؟
این کلینیک جنبه آموزشی ندارد و خدمات
مستقیما توسط اساتید و اعضای هیات علمی
بیمارستان ارائه خواهد شد .البته مثل بسیاری
از مراکز زیبایی دنیا نگاه ما در این کلینیک

یک نگاه آکادمیک است و صرفا نگاه
خدماتی به آن نداریم .خدمات با بهترین
سطح کیفیت ارائه خواهد شد .بنا داریم از
دستاوردهای روز دنیا استفاده شود و این
مستلزم مطالعه و کسب مهارت های مختلف
است .چون کلینیک یک مرکز دانشگاهی
است و اعضای هیات علمی در آن فعالیت
می کنند ،مطمئنا بالندگی در آن وجود دارد و
با علم روز پیش خواهد رفت.
 کدام یک از اساتید در این کلینیکفعالیت خواهند داشت؟
اکنون در بخش پالستیک و زیبایی بیمارستان
فارابی  ۵نفر از اساتید دکتر ابوالفضل کسایی،
دکتر ضیاء الدین طباطبایی ،دکتر محمدطاهر
رجبی ،دکتر منصوره جمشیدیان و بنده
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تعهد و پوشش حرفهای
در گفتگو با دکتر علیرضا پارساپور

تیرماه سال  93بود که راهنمای پوشش حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران با امضای دکتر
جعفریان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ابالغ و رعایت مفاد آن در محیطهای بالینی و
دانشگاهی الزامی شد .بحثهای مختلفی در آن زمان مطرح شد؛ برای روشن شدن موضوع در
گفتگو با دکتر علیرضا پارساپور ،استادیار گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی-مرکز تحقیقات
اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسی جنبههای مختلف این موضوع
پرداختیم.
ادبیات تعهد حرفهای در سالهای اخیر
بیش از پیش در کنار اخالق پزشکی در
دانشگاه استفاده میشود .تعهد حرفهای و
اخالق پزشکی چه نسبتی با هم دارند؟
به نظرم میرسد این دو ارتباط وثیقی با هم
دارند اما جنس اخالق پزشکی بیشتر از جنس
دانش است .دانشی که به شما (به عنوان
یک پزشک) میگوید بر سر دوراهیهای
اخالقی چگونه باید عمل کنید؟ به طور
مثال بیمار شما خانمی  HIVمثبت است که
نمیخواهد همسرش در جریان بیماری او
قرار گیرد .اینجا شما به عنوان پزشک معالج
بر سر دوراهی قرار میگیرید .دوراهی بین
ضرر نرساندن به یک نفر و حفظ راز یک
نفر دیگر؛ از طرفی باید راز بیمار را حفظ
کنید و نمیتوانید بدون اجازه وی در مورد
بیماریاش با کسی صحبت کنید ،از طرفی
اگر سکوت کنید ،همسرش آلوده میشود.
اینجا است که دانشی به نام اخالق پزشکی
به کمک شما میآید .اما تعهد حرفهای یک
شأن نگرشی است؛ بدین معنی که حرفهمند
در اعمال حرفه خود متعهدانه عمل کند تا
اعتماد جامعه به حرفه مخدوش نشود؛ از
جمله شئون این تعهد داشتن دانش کافی در
مقام تصمیمگیری در برخورد با چالشهای
اخالقی یا همان اخالق پزشکی است.
حرفهمندی که پایبند تعهدات حرفهای خود
نباشد به نظر میرسد که اصال کمتر متوجه
چالش اخالقی میشود تا بخواهد برای رفع
آن راهی بیندیشد .تعهد حرفهای است که
عطش دریافت دانش اخالق پزشکی یا
ضرورت انجام مشاوره اخالقی را برای
حرفهمند ایجاد میکند.
در مورد تعهد حرفهای لطفا بیشتر توضیح
دهید.
مثال وقتی وارد کالس اول شدید به شما گفتند:
دیگر بزرگ شدهای ،در منزل نیستی! باید
موقع صحبت کردن اجازه بگیری .در زمانی
خاص باید در کالس حضور داشته باشی و
آرام باشی؛ در دبیرستان توقعاتی دیگری از
شما دارند؛ در دانشگاه توقعاتی دیگر .ازدواج
20
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که میکنید به عنوان همسر یک سری وظایف
را میپذیرید و  ....به عنوان یک ایرانی چه
وظایفی دارید؟ به عنوان یک مسلمان چه
وظایفی؟ بنابراین شئون متفاوتی را میتوان
برای یک فرد تصور کرد .همه این شئون
برای ما بار مسئولیتی میآورد که ممکن است
همپوشانی هم داشته باشند .تعهد حرفهای
میگوید :شما به عنوان پزشک ،پرستار یا
فردی که وارد حرفه ارائه خدمات سالمت به
جامعه شده است ،چه وظایفی دارید؟ فارغ از
اینکه ایرانی هستی ،مسلمان هستی ،زن یا مرد

هستی  .یعنی وقتی این روپوش سفید را به تن
میکنی ،چه وظایفی داری؟ این صحبت تعهد
حرفهای است و تفاوتش با اخالق پزشکی تا
حدودی اینجا معلوم میشود.
در اخالق پزشکی ،وقتی میخواهید
تصمیمی بگیرید؛ اصول اخالقی ،باورهای
فرهنگی ،اعتقادی و غیره کامال میتوانند در
تصمیمگیری شما دخیل باشد ولی در تعهد
حرفهای این تاثیر اصوال به این شدت نیست.
مخاطب ما در تعهد حرفهای ،پزشک است
به عنوان یک حرفهمند .ما نمیتوانیم تمام

تعهدات خودمان را به عنوان یک پزشک
مسلمان ایرانی در دایره تعهد حرفهای
خالصه کنیم و خیلی از تعهداتمان ،خارج
از تعهدات حرفهایمان است.
با این مقدمه که فرمودید ،پوشش حرفهای
یا  Dress Codeچیست؟
پوشش حرفهای ،پوششی است که از یک
حرفهمند ،چه پزشک ،چه پرستار یا هر
شخص دیگر به عنوان حرفه مند توقع میرود.
همانطور که گفتم ،تعهدات و الزامات
فراوانی ،فراتر از تعهدات حرفهای ما وجود
دارد که باید به آن پایبند باشیم .وجه تمایز
پوشش حرفهای از پوشش ایرانیاسالمی در
این است؛ به عبارت دیگر میخواهم بگویم
پزشک و پرستار ما به هیچ عنوان نمیتواند
بگوید چون من باور دینی درستی ندارم،
اعتقاد درستی ندارم پس به پوشش حرفهای
هم پایبند نیستم .شما به عنوان حرفهمند گروه
پزشکی ،نمی توانید ناخن بلند کنید یا الک
بزنید .این در شأن این حرفه نیست؛ به عنوان
پزشک و پرستار نمیتوانید با لباس جین
یا تیشرتهای طرحدار و آرمدار بیایید در
بخش راه بروید؛ به عنوان پزشک و پرستار
نباید آرایش موهایتان در بیمارستان عجیب
و غریب باشد .این ادبیات مشترک در حوزه
تعهد حرفهای کشورهاست.
ابالغ دستورالعمل پوشش حرفهای چه
بازخوردی در بین کارکنان دانشگاه داشته
است؟
البته چون بنده کار بالینی نمیکنم ،نمیتوانم
در مورد بازخورد محیطهای بالینی قضاوت
دقیقی داشته باشم اما احساس شخصیام این
است که دستورالعمل جدید پوشش حرفهای
با ادبیاتی متفاوت طرح شده و مخاطب
خاص دارد .ادبیاتی که در حوزه بهداشت و
درمان طرح میشود با ادبیات حوزه وزارت
کشور یا وزارت ارشاد باید متفاوت باشد؛
به هر حال شما در سطح شهر هم هر جا
وارد شوید تابلو رعایت پوشش رسمی اداری
کشور را میبینید و البته الزم هم هست ولی
ادبیات دستورالعمل پوشش حرفهای دانشگاه
از آن جنس نیست .ادبیات جدیدی است و
به نظر من ،این برای نظام سالمت خوب بود.
نه فقط در بیمارستانهای آموزشی ،کل حوزه
سالمت که جامعه ارائهکننده خدمت است
بایستی متوجه شود که باید چارچوبهایی
را عالوه بر وظایف شرعی و ملیمان رعایت
کنیم ،آن هم تعهدات حرفهایمان است.
در ابتدای بحث ،اشارهای داشتید که
حرفهمندان نظام سالمت باید شأنیتی را
رعایت کنند؛ به نظرتان دانشگاه به عنوان
متولی آموزش این افراد باید چه تمهیدی
را برای پذیرش و رعایت این دستورالعمل
از جانب دانشجویان بیندیشد؟
بنده حقیقتا فکر میکنم آحاد دانشگاه چه

اعضای هیات علمی و چه مدیران ،نسبت
به وضعیت پوشش ارائه دهندگان خدمات
سالمت در محیط درمان و در محیط بالین
بی تفاوت نیستند و برایشان مهم است .ممکن
است در سطح جامعه نظرات مختلف وجود
داشته باشد اما کسی را از اعضای هیات علمی
نمیشناسم که بگوید در سطح بیمارستان
هرکس هر طور بخواهد میتواند بیاید!
این دغدغه و این ادبیات و این ذهنیت حتی
قبل از انقالب هم وجود داشته است .قبل از
انقالب اساتید پیشکسوت ما تایید میکنند
که هر کسی با هر صورت و ظاهری ممکن
بود در سطح شهر بتواند بگردد ولی در
بیمارستان نمیتوانست؛ یعنی روی رعایت
پوشش حرفهای اجماع وجود دارد و اگر هر
حرکتی در حوزه تعهد حرفهای و پوشش
حرفهای میشود ،مبتنی بر این اجماع ،باور
و اعتقاد باشد به نظرم حرکت موثر و مفیدی
خواهد بود.
من شاهد بودم در طراحی متنی که به عنوان
 Dress Codeتهیه و ابالغ شد ،خانم دکتر
اصغری و خانم دکتر نیری تالش کردند نظر
اجماعی تمام دانشگاه گرفته شود و همین متن
 10خطی که شما میبینید ،واقعا ماه ها وقت
گرفت و جلسات متعددی در موردش تشکیل
شد و مکاتبات متعددی صورت گرفت .البته
ممکن است در بخشهایی کوچک یک سری
نظرات باشد ولی به نظرم باید دانشگاه روی این
متن پافشاری کند و همه دانشگاه بخواهند آن را
اجرایی کنند.
به نظرتان رعایت پوشش
حرفهای چه تاثیری در
ارتباط با بیمار خواهد
داشت؟
حرفه پزشکی قائم به
اعتماد است و آنچه
حرف اول و آخر را بین
بیمار و پزشک میزند
اعتماد است .اگر این
اعتماد شکل بگیرد بیمار
کامال تحت مدیریت
پزشک قرار میگیرد و
میتوان بهترین سرویس
را به طور کامل به او داد.
اما اگر خدای نکرده به
دالیلی این اعتماد مخدوش
و سلب شود این رابطه
شکننده و آسیب پذیر
خواهد بود .یکی از عواملی
که میتواند به این رابطه
خدشه وارد کند ،پوشش
است.
البته این خاص حرفه
پزشکی هم نیست .شما
وقتی به یک روحانی

مراجعه میکنید توقع دارید ظاهری سنگین
و متین داشته باشد و توقع یک سری
حرکات را از او ندارید .همین ذهنیت را
بیمار از پزشک دارد .شأن و متانت حرفه
پزشکی اقتضا میکند ظاهر یک پزشک
نمایانگر وقار ،طمانینه و پختگیاش باشد.
آنچه به عنوان پوشش حرفهای در دانشگاه
ترویج میکنیم ،در این جهت است که
حداقل ظاهر یک حرفهمند باعث مخدوش
شدن اعتماد گیرنده خدمت نشود.
آیا نمونهای از این دستورالعمل در
دانشگاه های جهان وجود دارد؟
غالب دانشگاههای معتبر Dress Code
دارند .با یک جستجوی معمولی میتوانید
نمونه ها را پیدا کنید .گزارشی در مورد
پوشش حرفهای در دانشگاههای مختلف
جهان توسط روابط عمومی دانشگاه منتشر
شد .البته دستورالعمل آنها ممکن است تمام
چارچوبهای ما را پوشش ندهد ولی این
اصل که حرفهمند در محیط حرفه ملزم به
رعایت پوششی خاص باشد بله هست.
نکته آخر شما؟
از پوشش حرفهای توقع پوشش حرفهای
را داشته باشیم .پوشش حرفهای بخشی از
تعهدات ما در پوششی است که ما به عنوان
حرفهمند مسلمان ایرانی باید رعایت کنیم
ولی تمام آن نیست .اگر بخواهیم تمام آن
تعهدات را زیر چتر پوشش حرفهای پیاده
کنیم این پروژه شکست میخورد.

ندا ی افرابی -پاییز 1394

21

گردهمایی مسئولين
فرهنگي دانشگاه
در بیمارستان فارابی

کسب رتبه های برتر بورد  94توسط دستیاران فارابی
دستياران بيمارستان فارابي موفق شدند رتبههاي دوم تا چهارم آزمون بورد تخصصي
چشمپزشكي سال  ۱۳۹۴را از آن خود نمايند؛ دكتر پریسا عبدی ،رتبه دوم؛ دكتر حمید
ریاضی اصفهانی و دکتر سیدمهدی مرتضوی ،رتبه سوم و دکتر مهدی مظلومی رتبه چهارم
را كسب كردند.

گرامیداشت روز جهانی بینایی در بیمارستان فارابی

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی بینایی ( ۸اکتبر ۱۶ -مهرماه) و همزمان با روز جهانی
کودک و آغاز هفته سالمت بانوان ایرانی ،برنامه نمادین معاینات چشم پزشکی روز پنجشنبه
۱۶مهر  ۹۴در بیمارستان فارابی برگزار شد؛ در این معاینات جمعی از کودکان ،بانوان عضو
سرای محله امیریه و تعدادی از شهروندان شرکت داشتند.

تغذیه نامناسب ،دیابت و سیگار از علل نابینایی است

دکتر سیدفرزاد محمدی ،مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم و عضو هیات
علمی بیمارستان فارابی ،با اعالم این مطلب گفت« :حدود یک درصد از جمعیت باالی
 ۵۰سال کشور به دلیل بیماریهای نابیناکنندهای مانند فرسودگی شبکیه ،رتینوپاتی بیماران
دیابتی و آب سیاه ،دچار معلولیت هستند که با تغییر سبک زندگی میتوان تا  ۷۰درصد از
معلولیت آنها جلوگیری کرد».
دکتر محمدی که به مناسبت  ۱۶مهر و روز جهانی بینایی سخن میگفت؛ به انتخاب مضمون
«بیماریهای غیرواگیر چشم» برای گرامیداشت این روز در ایران اشاره کرد و افزود« :ما با
انتخاب این مضمون دو هدف را مد نظر قرار دادهایم ،نخست تمرکز بر بیماریهای نابینا کننده
غیر عفونی چشم مانند بیماری فرسودگی شبکیه در سالمندی ،رتینوپاتی دیابتی ،آب مروارید و
آب سیاه که همگی با افزایش سن ارتباط دارند و دیگری توجه به عوامل خطر بیماریهای غیر
واگیر مانند فشار و چربی خون ،سندرم متابولیک و چاقی ،کم تحرکی ،الگوی تغذیهای نامناسب
و بیماری دیابت که میتوانند عامل خطر و ایجادکننده بیماریهای نابیناکننده چشم هم باشند».
مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم افزود« :با توجه به اینکه بیش از  ۸۰درصد
بیماریهای چشم قابل پیشگیری هستند ،قصد داریم از این پس با حمایت وزارت بهداشت در
زمینه روزهای مناسبتی چشم به هموطنان اطالعرسانی کنیم .وی افزود« :برنامه ملی پیشگیری
از نابینایی و سالمت چشم در نظر دارد در  6ماه دوم هر سال 6 ،مناسبت را که مرتبط با سالمت
بینایی و چشم است ،برگزار کند ».اولین مراسم ،روز جهانی بینایی است و امید میرود در
نوبتهای آینده به صورت موضوعی و تخصصی به سایر مناسبتها نیز پرداخته شود.

هفته ملی تنبلی چشم  /بیش از  ۷۵درصد کودکان زیر  ۶سال
تحت پوشش غربالگری تنبلی چشم قرار گرفتهاند

دکتر سیدفرزاد محمدی به مناسبت فرا رسیدن «هفته ملی تنبلی چشم» 2 ،تا  8آبان ۹۴
گفت« :در حال حاضر  ۸۴درصد جمعیت روستاها ۷۵ ،درصد جمعیت شهرها و درجاتی از
جمعیت حاشیه شهرها و جمعیت عشایری کشور ،زیر پوشش برنامه ملی غربالگری تنبلی
چشم قرار دارند و این میزان پوشش نشانه موفقیت سازمان سازمان بهزیستی در اجرای این
برنامه است».
دکتر محمدی با اشاره به اینکه برنامه ملی غربالگری تنبلی چشم یک برنامه بهداشتی،
پیشگیری و مراقبت اولیه در نظام سالمت محسوب میشود ،گفت« :از سال گذشته ،با
شکل گیری تعامل سازنده سازمان بهزیستی و مدیریت شبکه وزارت بهداشت و انجمن
علمی اپتومتری ،جلسات متعدد فنی و بین بخشی با هدف ارائه راهکارهای ارتقا ،پوشش
برنامه و بهبود ارجاع موارد مشکوک به تنبلی چشم ،برگزار شده است».
وی تصریح کرد« :در راستای مسئولیت تولیتی وزارت بهداشت در موضوع سالمت ،ارزشیابی
این برنامه با هدف بررسی اثربخشی نهایی آن و تاثیر این طرح بر کاهش شدت و شیوع تنبلی
چشم در دستور کار قرار گرفته است».
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همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه
عید سعیدغدیر خم جلسه مسئولین فرهنگی
دانشگاه با حضور دکتر باقرزاده ،مدیر
فرهنگی دانشگاه ،روز دوشنبه ۶مهر  ۹۴در
سالن شورای بیمارستان فارابی برگزار شد.
مدیر فرهنگی دانشگاه در ادامه هدف
از تشکیل جلسات مسئولین فرهنگی را
الگوبرداری و هم افزایی فکری برای بسط
و گسترش فضای فرهنگی در واحدها عنوان
کرد و بر تهیه و تدوین برنامه عملیاتی
فرهنگی تاکید کرد.
وی افزود« :با داشتن برنامه عملیاتی مدیریت
امور فرهنگی در مجموعه بهتر و قالب
فعالیت ها مشخص می گردد و پیش بینی
بودجه مورد نیاز نیز آسان تر خواهد بود».

اردوي تفريحي
بانوان بیمارستان فارابی

در پایان هفته سالمت بانوان ایرانی 80،تن از
کارکنان زن بیمارستان فارابی روز پنجشنبه
 ۲۳مهر  ۹۴در اردوي یک روزه تفریحی
شرکت کردند.

معاینات غربالگری بانوان

با هدف افزایش سطح سالمتی بانوان
شاغل در بیمارستان فارابی و طبق مصوبات
کمیته بانوان این مرکز ،معاینات غربالگری
سرطان های شایع بانوان برای آنان انجام شد.
با حمایت مدیر بیمارستان و پیگیری های به
عمل آمده ،تفاهم نامه همکاری با بیمارستان
جامع بانوان آرش و مرکز بیماری های
پستان جهاد دانشگاهی منعقد و در آبان ماه
 94آزمایش پاپ اسمیر و ماموگرافی برای
بانوان گروه هدف انجام شد.

لحظاتی با آیت ا ...اکبری
مدیر نمونه پرستاری
 لطفا خودتان را به طور کامل معرفیکنید .خالصه ای از سوابق خود را بیان
نمایید.
آیت اله اکبری متولد  1346در روستای
کاوان آهنگر از توابع قائمشهر هستم؛ در
سال  1367وارد دانشکده پرستاری دانشگاه
علوم پزشکی تهران شدم و از ابتدا در بسیج
جهاد دانشگاهی و انجمن اسالمی فعالیت
داشتم.
 از چه سالی در بیمارستان فارابی بهعنوان مدیر پرستاری فعالیت دارید؟
از سال  1388به عنوان مدیر پرستاری در
بیمارستان فارابی از طرف رییس محترم
بیمارستان انتخاب شدم.
 خالصهای از مهمترین عملکردهای دفترپرستاری بیمارستان فارابی در سال  93را
بیان نمایید.
تدوین برنامههای عملیاتی دفتر پرستاری،
تدوین خط مشیهای پرستاری ،تعیین مسیر
ارتقای شغلی پرستاران ،ایجاد خدمات
رفاهی جهت پرسنل پرستاری و غیره.
 چطور شد به عنوان مدیر پرستارینمونه انتخاب شدید؟
طی بازدیدهای معاونت درمان دانشگاه (دفتر
پرستاری دانشگاه) و ارزیابی مجدد در سال
 93در سطح دفتر پرستاری بیمارستانهای
دانشگاه  ،باالترین نمره را کسب نمودیم.
 از نظر خودتان چه کسانی یا چهچیزهایی در رسیدن به این موفقیت
بیشترین تاثیر را داشته اند؟
همکاری و لطف ریاست محترم بیمارستان،
مدیریت بیمارستان و در نهایت مشارکت همه
همکاران محترم پرستاری (سوپروایزران،
سرپرستاران ،پرستاران ،بهیاران ،کمک
بهیاران و منشیها)
 گرفتن این جایزه چه تغییری در رفتارکاری پرستاران و خود شما به وجود
آورده است؟
همیشه با روحیه باال در خدمت بیماران
باشیم و هیچگونه کوتاهی در خدمترسانی
بیماران رخ ندهد.
 اگر خاطره خوبی از دوران خدمتتاندارید ،بفرمایید.
در یکی از روزهای کاری در درمانگاه
اورژانس بودم که بچه  3سالهای توسط
مادرش با بیقراری تمام به اورژانس

مراجعه کرد؛ بچه در اثر برخورد کمربند
پدرش (عمدا) مورد آسیب قرار گرفته
بود؛ گریه بچه کل درمانگاه را فرا گرفته
بود و مادر بچه اصرار داشت فقط دارو
به بچه داده شود و بچه ترخیص شود و
اظهار میداشت که در غیر این صورت پدر
بچه من را خواهد کشت ولی اینجانب با
پافشاری زیاد و هماهنگی با کالنتری منطقه
مانع ترخیص شدم و بچه به صورت رایگان
بستری شد؛ علیرغم تهدیدهای پدر بچه
(از طریق تلفن) بعد از یک هفته و لحظه
ترخیص بیمار ،وقتی مادر بیمار جهت
تشکر مراجعه کرده بود ،خندههای کودک
بعد از درمان یکی از بهترین خاطرات

میراث و خاطرات
گفتگوها از :لیال احمدی فرد
حمیده امیدوار

کاری من بود.
 پیشنهاد شما برای دیگران درجهت کسب مقام مدیر پرستاری برتر
چیست ؟
توجه به تمام پرسنل محترم در جهت
خدمترسانی به بیمار.
 یک پیام برای پرستاران بیمارستانفارابی ...
مهمترین پیام برای همکاران محترم پرستاری
این است که همیشه جزء بهترینها بودید
و هستید ،این شما هستید که در کنار سایر
همکاران محترم بیمارستان با توجه ویژه
به بیماران ،همه مسئولین و بیمارستان را
سربلند نگه داشتید.
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دقایقی با سعید جعفری نسب
مسئول بازنشسته انتظامات
 در كجا به دنیا آمدید و دوره کودکیتان چگونه گذشت؟من در  1344/11/1در شهر تهران در محله قدیم فالح (منطقه)17
به دنیا آمدم .دوره ابتدایی و راهنمایی را در همان محل گذراندم
تا اینکه انقالب شد و بعد از انقالب ،جنگ شد و از سال 1361
به جبهه رفتم.
 از خانوادهتان بگویید ،چند فرزند دارید ،چه میکنند؟ما خانواده پرجمعیتی بودیم؛  5خواهر و  5برادر؛ از خانوادههای
متوسط جامعه بودیم 3 .فرزند دارم؛ یک دختر و  2پسر .دختر و
یکی از پسرانم ازدواج کردند و پسر دیگرم دانشجو رشته هوا و
فضا است.
 از چه سالی وارد بیمارستان فارابی شدید و در کدام قسمتهامشغول بودید؟
از سال  1367وارد دانشگاه شدم و در سال  1385به بیمارستان
فارابی آمدم و از همان ابتدا در واحد انتظامات بودم؛ قبل از این
نظامی بودم بنا به شرایطی با توجه شرایط جسمانی و راهنمایی
یکی از دوستان به اینجا آمدم و چون رستهام نظامی بود؛ در
انتظامات مشغول شدم.
 به عنوان نگهبان ،خوابتان در طول شبانه روز چند ساعتبود؟
تا به حال نگهبان نبودم ،همیشه به عنوان مسئول بودم اما برخی از
شب ها جهت سرکشی میآمدم و با نگهبانان صحبت میکردم و به
درد دل آنها گوش میدادم.
 شما رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس بودید ...چگونه بهجبهه رفتيد و دوران جنگ چگونه بود؟
به دستور ولی فقیه جبهه را به درس خواندن اولویت دادم؛ از سال
 1361به جبهه رفتم 13 ،سال داشتم که انقالب شد ،من در 16
سالگی در خط مقدم بودم و در  63/5/20در یک عملیات مجروح
و جانباز شدم .گرچه لیاقت ندارم ،من از دوران جنگ خیلی خاطره
دارم اما کسی نیستم که بخواهم از فضیلت جبهه حرفی بزنم .من
کوچکترین قطره از دریا بودم.
 آيا با همرزمان دوران جنگ ارتباط داريد؟ بله آيا بهكارهاي فرهنگي و هنري هم عالقه داريد؟بله؛ در دوران نوجوانی کاروانهایی به صورت توریست به مناطق
جنگی و عملیاتی میبردیم.
 اهل ورزش هستید؟ بله؛ در گذشته ورزش رزمی انجام میدادم. خوشبختی را در چه میبینید؟خوشبختی یعنی اینکه زندگی را به بطالت نگذراندم و همیشه یک
هدف داشتم و رو به یک هدف حرکت میکردم؛ این گونه که مورد
رضایت باشد نبوده ولی خدارو شکر راضیام ،چون خداوند به من
همسر و فرزندان خوبی عطا کرده است.
 آیا تاکنون به سفر حج مشرف شدید؟ بله ،یکبار بهترين دوران زندگيتان کدام است؟ دوران جنگ و جبهه. دوره بازنشستگی را دوست دارید؟ برای بازنشستگیتان چهبرنامه ای دارید؟
بله ،این دوره یک دوره طبیعی است که باید سپری شود ،من برنامه
خاصی ندارم؛ از طرف دوستان به من برای کار پیشنهاد شده ولی
باید فکر کنم ،نه به خاطر کسب درآمد ،چون خدا روزیرسان
است ،دوست ندارم خانهنشین باشم.
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 یک خاطره از دوره خدمتتان برایمان تعریف کنید.از فارابی خاطره خوب و بد زیاد دارم ،خدا را شکر همه
همکاران در فارابی خوب بودند ،دکتر جباروند واقعا تالش کردند
و بیمارستان را به این جایگاه رساندند؛ در کل راضی بودم و
توفیقی شامل حال من شد؛ تقریبا  20سال پیش ،مادر خانمم را
به بیمارستان آوردم ،ما را به داخل راه ندادند و طوری شد که
من رفتم و یک ویلچر خریدم و آمدم ،دست تقدیر مرا به فارابی
آورد؛ اولین کاری که کردم ویلچر خریداری کردم و االن خدا را
شکر کسی مشکل ندارد؛ چون اینجا افراد مسن زیاد میآیند باید
خیلی عاطفی برخورد کرد .یوم القیامت یوم الحسرت است ،انسان
حسرت میخورد چرا کار نیک نکرده ،اینجا در فارابی شرایط مهیا
است ،انشاء ا ...که همکاران استفاده کنند.
 نظرتان درباره نشريه نداي فارابي چیست؟خوب است  ..برخی از همکاران امیدشان به این نشریه است،
حرف دلشان را نمیتوانند به کسی بگویند در نشریه میتوانند
عنوان کنند .نشریه ندا مسئولیت مهمی دارد ،اگر کسی از همکاران
مسئولیت خود را به درستی انجام دهد و از او تقدیر شود ،این
عمل باعث انگیزه میشود .ما باید دست به دست هم دهیم مثل
زنجیر ،اگر همدلی باشد میتوانیم بیمارستان را ارتقا بدهیم.
 حرف آخر ...در آخر از همه مسئولین باالخص دکتر جباروند تشکر میکنم؛ از
مدیران قبلی (آقای رحیمی و دکتر مخترع) و از اساتید محترم،
من از کسی کینه به دل ندارم و از همه همکاران میخواهم که مرا
حالل کنند.

گفتگو با دکتر محمدرضا شاوردی
مسئول فنی جدید بيمارستان فارابي
 لطفا خودتان را معرفی کنید.اینجانب دکتر محمدرضا شاوردی نیاسر
مسئولیت فنی بیمارستان فارابی را به عهده دارم.
 خالصه ای از سوابق تحصیلی و کاریخود را بیان نمایید.
تحصیالت خود را در رشته پزشکی در خارج
از کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهران به اتمام
رسانیده ام در حال حاضر در بخش ،درمانگاه و
اورژانس بیماریهای خونریزی دهنده و ترمبوز
(هموفیلی و ترمبوفیلی) مجتمع بیمارستان امام
خمینیره به درمان و ویزیت بیماران مشغول
هستم (البته در روزهایی که نوبت کاری و
کشیک آنکال اورژانس و بخش هستم)
 از چه سالی وارد دانشگاه علوم پزشکیتهران شدید و تاکنون در کدام واحدها
مشغول بودید؟
مدت کوتاهی است ،زمانی که دانشجوی
پزشکی بودم در بیمارستان فارابی و بعد از
مدتی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی
در وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم
پزشکی تهران و بیمارستان فارابی ماموریت
آموزشی در حین تحصیل را داشتم و سپس
در واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهرری،
مجتمع بیمارستان امام خمینیره ،اورژانس
بیمارستان ضیائیان ،همزمان با کار درمانی،
در مرکز تحقیقات ترمبوز و هموستاز عضو
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ترمبوزموستاز،
مدتی نیز دبیر و معاون اجرایی مرکز تحقیقات
ترمبوزموستاز دانشگاه بودم ،حدود  4سال
مسئولیت فنی بیمارستان امام خمینیره و
بیمارستان ولی عصرعج را عهده دار بودم.
گزیده ای از مهمترین شرح وظایف خودرا به عنوان مسئول فنی بیمارستان برای ما
عنوان نمایید.
اهم وظایف مدیران فنی بیمارستان طبق
مصوبات وزارت بهداشت:
 .1نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی
و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگویی در
ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین،
مقررات و دستورالعمل های وزارت.
تبصره -با توجه به ضرورت حضور و کنترل
نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری
مربوطه  ،مسئوالن فنی در زمان قبول مسئولیت
فنی نبایستی در محل دیگری مثل مطب،
بیمارستان و ...اشتغال داشته باشند و پروانه
مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمیگردد.
 .2سرپرستی کلیه بخش های بستری،
درمانگاه و فوریت های پزشکی و اورژانس.
 .3کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ،درمانی،
تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان.

 .4نظارت بر انتخاب ،به کارگیری و فعالیت
نیروی انسانی واجد شرایط و صالحیت
براساس ضوابط مورد قبول وزارت برای
قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر
فعالیت های آنان براساس مقررات موجود.
 .5ایجاد هماهنگی الزم بین واحدهای و
بخش های مختلف بیمارستانی و تشکیل
جلسات مربوطه براساس دستور العمل های
وزارت.
 .6نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای
ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع
مقدس و دستورالعمل های مربوطه.
 .7جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز
بدون اندیکاسیون های علمی.
 .8رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی
و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط.
 .9نظارت بر جمع آوری اطالعات و آمار مربوط
به ارائه خدمات ،نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه
گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط
براساس قوانین ،مقررات و دستورالعملها.
 .10کنترل و نظارت بر ارائه خدمات الزم به
بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل
با رعایت مقررات مصرح در این آیین نامه.
 .11کنترل و نظارت بر پذیرش موارد
فوریت های پزشکی بیمارستان ها براساس
تخصص هایی که مجوز آن را دریافت کرده
بایستی امکانات ،نیروهای تخصصی و کادر
پیراپزشکی مورد نیاز را برای درمان بیماران
اورژانسی به صورت  ۲۴ساعته در اختیار
داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز
دیگر نبایستی انتقال داده شود؛ مگر در
شرایطی که در حیطه تخصصی بیمارستان
نبوده که در این صورت پس از انجام
اقدامات اولیه درمانی مستقیما یا از طریق
ستاد هدایت و اطالع رسانی دانشگاه مربوط
اقدام به اخذ پذیرش می گردد.
 .12نظارت بر گزارش دهی صحیح و به
موقع مشخصات بیماران مبتال به بیماری های
واگیر قابل گزارش به مرکز بهداشت
شهرستان مربوطه.
 .13ارسال آمار کلی فعالیت های بیمارستان
هرسه ماه یکبار به دانشگاه /دانشکده مربوطه
طبق فرم مخصوص که از طرف وزارت در
اختیار آنها قرار می گیرد.
 .14نظارت بر پذیرش بیماران و رعایت
تعرفههای مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه.
 .15اعالم نواقص و تخلفات ارتکابی در
نوبت های کاری بیمارستان از وظایف
و دستورالعمل های مربوطه (از جمله
اقدامات خالف موازین اسالمی ،قانونی،

شئون پزشکی و اخالقی کادر پزشکی و
پیراپزشکی) به موسس بیمارستان ،وزارت،
دانشگاه /دانشکده مربوطه ،سازمان نظام
پزشکی جمهوری اسالمی و سایر مراجع
ذیربط.
 .16ایجاد هماهنگی بین مسئوالن فنی و
نظارت بر عملکرد آنها.
 .17شرکت در جلسات هماهنگی تشکیل
شده از طرف دانشگاه/دانشکده ذیربط.
تبصره -نام و مشخصات بیماران اورژانس
باید در دفتر مخصوص ثبت و اسامی افراد
فوت شده برحسب دستورالعمل های وزارت
با ذکر علت و زمانبندی تعیین شده به معاونت
مربوطه دانشگاه/دانشکده گزارش شود.
 بیمارستان ها باید حداقل یک دستگاهآمبوالنس برای تمام ساعات در اختیار داشته
باشند.
 آمبوالنس بیمارستان صرفا مجاز به انتقالیا جابه جایی بیماران تحت درمان خود در
موارد مورد نیاز می باشد.
 مشخصات فنی ،تجهیزات ،ملزومات،و خدمه آمبوالنس براساس ضوابط مرکز
مدیریت ،حوادث و فوریت های پزشکی
خواهد بود.
 اگر پیامی برای همکاران بیمارستانفارابی دارید ،بفرمایید.
بسیار خوشحال هستم که مسئولین و ریاست
محترم بیمارستان ،دکتر جباروند اعتماد کردند
که بتوانم از یافته ها و تجربیاتم در خصوص
مسئولیت فنی بیمارستان ،به مجموعه بیمارستان
فارابی که تنها مرکز چشم پزشکی ایران و
خاورمیانه است ،خدمت کنم و ان شاءا ...با
همکاری و همدلی همکاران محترم کار را پیش
خواهیم برد و در خاتمه تشکر ویژه از اعضای
محترم هیات علمی ،معاون محترم درمان و
همکاران ایشان ،مدیریت محترم و رییس امور
اداری و همکاران ایشان و مدیر محترم پرستاری
و همکاران ایشان و نیز همکاران گروه اپتومتری
و پیراپزشکی.
از همکاران خواهشمندم هر مساله ای که در
شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان بود به
دفتر معاونت ارجاع تا اقدام الزم صورت
پذیرد.
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رد همین زندیکی

درمانگاه قرنیه

واحد قرنیه یکی از درمانگاههای تخصصی بیمارستان فارابی و متشکل
از پذیرش قرنیه ،درمانگاه ،بایگانی ،اپتومتری و تصویربرداری است
که با هدف پذیرش و ارائه خدمات سرپایی به بیماران دارای مشکل
قرنیه چشم در طبقه همکف ساختمان جدید (درمانگاه  )31قرار دارد
و با ریاست دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد و مدیریت فاطمه شاملوی
فعالیت می کند.
در این درمانگا ه عموما به بیماران با تشخیص مشکل قرنیه چشم
مانند بیماران نیازمند جراحی پیوند قرنیه ،کاتاراکت ،کراتوکونوس
و ...خدمات درمانی ارائه می شود.
قسمت پذیرش قرنیه ،بیماران با مشکالت قرنیه را پذیرش می کند که
این بیماران یا به صورت مستقل و با گرفتن تاریخچه توسط متصدی
مربوطه یا به صورت تلفنی و اینترنتی نوبت پذیرش میگیرند یا شامل
بیماران ارجاعی از سایر درمانگاهها می باشند که مشکل قرنیه دارند.
پرونده درمانگاهی بیماران پیوند قرنیه به دلیل مراجعات مختلف به
جهت پیگیری درمانگاهی و با ذکر نام پزشک جانشین جهت ویزیت
درمانی ،در قسمت بایگانی واحد قرنیه نگهداری می شود.
در قسمت اپتومتری این واحد ،برای بیمارانی که برای اولین بار
مراجعه کردهاند و همچنین بیمارانی که به تازگی جراحی کردهاند
یا بیمارانی که با دستور پزشک نیاز به بینایی سنجی مجدد دارند،
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خدمات بینایی سنجی ارائه میشود.
قسمت تصویربرداری قرنیه خدمات پاراکلینیک چشم (اسپکوالر،
 octویزانته ،توپوگرافی ،کانفوکال اسکن و  )HRTبه بیماران ارائه
میشود .این بیماران یا بیماران خود درمانگاه قرنیه هستند یا از
درمانگاههای دیگر ارجاع می شوند یا با دستور پزشک از خارج
بیمارستان ارجاع شدهاند یا بیمارانی هستند که پزشکان به جهت
طرح های تحقیقاتی ارجاع می شوند.
اسامی پرسنل شاغل در این درمانگاه به شرح زیر است:
قسمت پذیرش و بایگانی :خانم ها ریحانه زراعتکار و فریبا علمی
و آقای علی عزیزی.
قسمت تصویر برداری :خانم ها مریم کثیری ،هانیه نصیریان و ناهید
عبدالصمدی.
قسمت اپتومتری :خانم ها الهام رحمانی ،سمیه حیدرزاده ،سمیه
رداییمقدم ،سمانه میرباقری ،پروین مختاری و آقای محسن قربانی.
پرستاران :خانم ها زهرا فرازمند ،رقیه پورستار ،حدیثه حسینی و
آقای میرحجت شفیعی.
منشی ها :خانم ناهید عبدالصمدی و آقایان میرعلی حسینی و
اسماعیل عزتی.
خدمات واحد :آقای محمدتقی نوروزی.

مدیریت مالی مراکز درمانی ،شاهرگ حیاتی
در عصر فناوری اطالعات و اقتصاد ،حسابداری به عنوان مهمترین
و واقعیترین محل اخذ درآمد مراکز پزشکی و بهداشتی است؛ زیرا
مبتنی بر اقدامات انجام شده برای بیمار است .مدیریت مالی مراکز
درمانی تا حدودی مشابه شاهرگ حیاتی یک سیستم میباشد که نبود
و یا عدم دقت در آن میتواند حیات سازمان را به مخاطره بیندازد.
مجموعه امور مالی بیمارستان فارابی متشکل از چندین بخش شامل
واحد حسابداری ،اموال ،انبارها ،ترخیص و درآمد میباشد .این
واحد در ضلع شمال غربی محوطه بیمارستان قدیم قرار دارد و
اکنون با مدیریت آقای عبدالمجید علیدادی فعالیت میکند؛ به دلیل
ماهیت واحد حسابداری سایر واحدها به نوعی با این واحد در
ارتباط هستند؛ از وظایف اصلی واحد حسابداری می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
پرداخت کلیه هزینه های بیمارستان در سقف اعتبار مربوطه ،پرداخت
کارانه و اضافه کار پزشکان و پرسنل :سیستم محاسبه کارانه از
فروردین  94تغییر یافت؛ طی این دستورالعمل کلیه پرسنل با لحاظ
کردن ضرایب عملکردی مربوطه ،کارانه دریافت می کنند؛ در سیستم
کارانه جدید اطالعات مربوطه تحت عنوان  rpmsثبت میگردد.
پرداخت بن کارت :بن کارت پرسنلی هر  6ماه یک بار به کلیه پرسنل

به غیر از پرسنل قراردادی تعلق می گیرد.
پرداخت بن خرید لباس :بن خرید لباس هر 6ماه یک بار طبق
بخشنامه مصوب وزارتخانه به پرسنل خدمات ،پرستاری ،بیهوشی،
نگهبانی و نامهرسان تعلق می گیرد.
تکمیل فرم های  :5/1این فرم ها در دو مورد تکمیل می شود ،پرسنلی
که بازنشسته شدهاند که بعد از آن حکم جدید برای آنها صادر
می شود و پرسنل شاغل پس از پرداخت دیون زمانی که حکم دیون
برای ایشان صادر شده است.
از دیگر وظایف اصلی این واحد میتوان به پرداخت به شرکتهای
مختلف و سایر پرداختیها و هماهنگی با واحد درآمد بیمارستان
به منظور ثبت بهموقع درآمدهای بیمارستان در سیستم تعهدی و
هماهنگی با ستاد مرکزی بابت دریافت مبالغ درخواستی ثبت شده،
اشاره کرد.
اسامی پرسنل شاغل در واحد حسابداری بیمارستان فارابی به شرح
زیر است:
خانمها فاطمه هوشنگی ،شیرین رفیعزاده ،فرانک محمدسلطانی،
میترا محمدیکشه و بهناز محمدلویی و آقایان عقیل مرادی ،محمد
شهبازی و مجید سعیدی.
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سرطان و باورهای نادرست

هر اندازه که موضوعی نزد مردم ناشناخته باشد ،تلقی جادویی و رمز آلود بودن آن بیشتر خواهد شد.
سرطان یکی از این موضوعات است ،باورهای نادرست تنها یک تلقی نادرست نیستند که در ذهن
انسان ها بمانند بلکه بر جهت گیری آنها در زندگی اثر می گذارند.
در موضوع سالمت این جهت گیری های نادرست از آن جهت مهم می شوند که بر مهمترین موضوع
زندگی یعنی بودن یا نبودن تاثیرگذارند .بنابراین لزوم تغییر این باورهای نادرست اساسی تر از هر
باور نادرست دیگری است.
سرطان سال ها به عنوان عامل اجتناب ناپذیر مرگ تلقی می شده است؛ بنابراین چندان عجیب نیست
که باورهای نادرست درباره آن زیاد باشد؛ در این مجموعه مهمترین باورهای نادرست درباره سرطان
بیان می شود.
درمان

قطعی سرطان کشف
شده است ولی شرکت های بزرگ
داروسازی اجازه نمی دهند که این درمان
به کار رود!

1

آموزش سالمت
انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

2

آیا بیمار
مبتال به سرطان سرنوشت
غم انگیز محتومی دارد؟

بیماری سرطان بیماری دشوار و پیچیده ای است؛ چه
از منظر فرد مبتال و خانواده و چه از منظر پزشکان و بخش
هر از گاهی چنین مطالبی بخصوص در فضای مجازی
سالمت اما با پیشرفت های صورت گرفته در دانش پزشکی
انتشار می یابد .اطمینان داشته باشید که چنین چیزی
امروزه دست کم نیمی از سرطان ها بهبود می یابند و بسیاری
صحت ندارد .بسیاری از پزشکان صاحبان شرکت های
دیگر از موارد باقیمانده نیز طول عمری طوالنی خواهند داشت؛
دارویی و افراد مشهور وپر نفوذ دنیا بر اثر سرطان
همین تغییر در دیدگاه باعث می شود یک بیمار مبتال به سرطان
جان خود را از دست داده اند اگر چنین درمانی
از پیش باخته نباشد.
وجود داشت قطعا این گونه افراد از آن بهره
میزان بقای بیماران مبتال به سرطان بیش از هر چیز به
می جستند.
نوع سرطان و مرحله بیماری بستگی دارد.
آیا سرطان
3
یک بیماری مسری است؟
به عنوان یک اصل کلی بیماری سرطان ،بیماری قابل انتقالی
نیست ،بنابراین لزومی ندارد از یک بیمار مبتال به سرطان دوری
کنیم .البته برخی از عوامل ایجادکننده سرطان از دسته عوامل عفونی
هستند مانند نقشی که مانند برخی عوامل عفونی در ایجاد سرطان های
معده ،گردن ،رحم و کبد دارند و به شیوه هایی می توانند انتقال یابند ولی
4
خود بیماری سرطان انتقال نمی یابد.
آیا ارث
می تواند علت سرطان باشد؟
6
آیا عمل
تنها تعداد اندکی از انواع سرطان می تواند ارثی باشد.
جراحی باعث پخش شدن سرطان در
شاید در برخی خانواده ها امکان بروز یک نوع سرطان بیش از
بدن می شود؟
معمول باشد اما چیزی که بیش از عوامل ارثی مهم است شیوه
نمونه برداری اساسی ترین راه تشخیص بیماری و جراحی
زندگی نامناسب مانند مصرف سیگار ،عوامل تغذیه ای و
یکی از مهمترین روش های درمان بیماری سرطان است و سبب
محیطی است.
انتشار بیماری نمی شود .گاهی که نمونه برداری احتمال آلوده شدن
نواحی نزدیک تومور را زیاد می کند ،پزشکان تمهیداتی را به
آیا سرطان
می تواند به وسیله ضربه یا تصادف 5
خرج می دهند که از پخش شدن بیماری جلوگیری
کنند.
ایجاد شود؟
گاهی یک ضربه سبب می شود توجه ما به توده یا نقطه ای
از بدن جلب شود اما به این معنی نیست که آن ضربه این
بیماری را ایجاد کرده است.
آیا استفاده از

7

دئودورانت و ضد عرق صابونی ،مایع یا اسپری سبب
ابتال به سرطان می شود؟
برخی معتقدند که این مواد آرایشی بهداشتی به دلیل اینکه حاوی مواد سمی نظیر
آلومینیوم هستند و این مواد از پوست جذب می شوند ،می توانند سبب بروز سرطان
شوند ولی تاکنون هیچ مطالعه و تحقیقی این مساله را نشان نداده است و مجموعه
اطالعات حال حاضر بیان کننده این مطلب است که مصرف این مواد
ارتباطی به بروز سرطان ندارد.
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8

آیا اطالع داشتن
9
آیا با
از بیماری سبب بدتر شدن بیماری می شود؟
انجام رادیوتراپی
اصل مهمی که درباره اطالع داشتن از بیماری اهمیت دارد ،این است که
و شیمی درمانی برای یک
میزان نیاز بیماران به دانستن متفاوت است .بنابراین باید با هر بیمار بر اساس نیازها و
بیمار ،ضرری متوجه اطرافیان
خواسته هایش برخورد کرد .باید دانسته های قبلی بیمار را سنجید و هر اندازه که عالقه مند بود،
می شود؟
شیمی درمانی و رادیوتراپی یکی از به او اطالعات را منتقل کرد؛ در ایران نیز مانند دیگر نقاط جهان بیش از دو سوم بیماران مبتال به
سرطان ،دوست دارند تشخیص خود را بدانند و درباره شیوه های درمانی خود مطلع گردند.
شیوه های درمان بیماری است و بیماری
دیده شده است بیمارانی که از سرطان خود آگاهند ،با بیماری خود بهتر کنار می آیند،
که با این روش ها درمان می شود ،ضرری
درمان ها را بهتر پیگیری می کنند و جز در دوره کوتاه پس از تشخیص
را متوجه اطرافیان نمی کند و از قضا اگر
بیماری وضعیت روانی بهتری دارند.
اطرافیان فرد مبتال به سرطان ،دچار
بیماری حاد عفونی باشند ،می تواند در
آیا بیماران
دوره ای که بیمار مبتال به سرطان در
دچار سرطان باید از مصرف شکر
حال شیمی درمانی است ،او را در
خودداری کنند؟
10
معرض خطر بیماری عفونی
قرار دهند و باید از او
سلول های سرطانی مانند سایر سلول های بدن انرژی مورد نیاز
دوری کنند.
خود را از قند داخل خون تامین می کنند لذا برخی تصور می کنند
آیا استفاده
مصرف شکر ممکن است سبب رشد سریع تر سرطان شود .این
پالستیکی
های
از ظروف و بسته بندی
موضوع صحیح نیست .مصرف شکر سبب رشد سریع تر
11
در مایکروفر سبب بورز سرطان می شود؟
سرطان نمی شود؛ از طرف دیگر ،عدم استفاده از شکر نیز
حقیقت این است که استفاده از ظروف پالستیکی که برای
سبب کاهش سرعت رشد سلول های سرطانی
استفاده درمایکروفر طراحی و ساخته شده اند ،خطری ندارد .ولی
نخواهد شد.
استفاده از ظروف پالستیکی معمولی (که برای استفاده در مایکروفر
آیا مردمان
ساخته نشده اند) برای گرم کردن غذا در مایکروفر سبب آب شدن
خوب و درستکار سرطان نمی گیرند؟ 12
پالستیک و نشت یکسری مواد شیمیایی در غذا می شوند که
سرطان زا هستند برای پخت و پز در مایکروفر حتما باید از
بسیاری از بیماران مبتال به سرطان تصور می کنند سرطان
ظروف مخصوص این کار استفاده کنید.
عقوبت گناهی است که در گذشته مرتکب شده اند .این موضوع
صحیح نیست؛ اگر این طور باشد ،چرا کودکان کم سن مبتال به سرطان
برای اینکه مغلوب حریف خود نشوید باید اول خود و
سپس او را درست بشناسید.آگاهی خود را درباره سرطان می شوند .انسان های درستکار نیز همانند انسان های گناهکار ممکن است
افزایش دهید و باورهای غلط خود را تغییر دهید تا پیروز به سرطان مبتال شوند .سرطان مانند تمام بیماری های مزمن فقط یک بیماری
شوید و در این راه به دیگران نیز یاری رسانید تا بیشتر است و فرد بیمار در ابتال به آن تقصیری ندارد .ممکن است عادت ها و شیوه
زندگی ما از جمله تنش ها و اضطراب ها و رقابت های ناسالم به این دلیل
بدانند برای دستیابی به رستگاری دانستن حق همه ماست
که سیستم دفاعی بدن ما را ضعیف می کنند؛ در ابتال به سرطان نقش
و رهایی از باورهای نادرست وظیفه ای همگانی.
داشته باشند اما در نهایت سرطان فقط یک بیماری است نه یک
عقوبت.
سرطان
آیا
همیشه با درد همراه است؟
13
درد جزیی از بیماری سرطان نیست .درد سرطان و درمان آن خود سر منشا
تصورات نادرست بسیاری است که اکنون برخی از آنها را بر می شماریم:
 درد جزیی از سرطان نیست و در بیشتر موارد می توان درد سرطان را با درمان درست بهبود بخشید.وقتی درد سرطان درمان نشود ممکن است دچار اضطراب ،افسردگی و بی خوابی شوید ولی با درمان درد کیفیت
زندگی باالتری دارید ،از زندگی لذت می برید و می توانید درمان های معمول را بهتر تحمل کنید.
 مصرف مواد اپیوییدی (مشتقات تریاک) پزشکی اعتیادآور نیست؛ به شرطی که با تجویز پزشک باشد و برای درمان درد بهکار رود .برخی از بیماران برای بهبود درد نیاز به دوز بیشتری از مواد اپیوییدی دارند و این به معنای وابستگی نیست.
 از درد نترسید ،چرا که ترس از درد ،درد را افزایش می دهد درباره درد حرف بزنید پنهان نکنید تا تحمل نکنید .برخی درد راتحمل می کنند به این دلیل که:
 تحمل درد را بر اساس فرهنگ یا عادات خود فضیلت می شمارند. گمان می کنند درد جزیی از بیماری است و اگر مهم بود پزشک خودش از آنها سوال می کرد. گمان می کنند در مورد نحوه درمان درد حق انتخاب یا اظهار نظر ندارند. می گویند نمی خواهیم داروی شیمیایی مصرف کنیم یا نمی خواهیم به بدن خود آسیب بزنیم. گمان می کنند که به داروهای ضد درد وابسته می شوند. گمان می کنند اگر بگویند درد دارند یا داروی ضد درد بگیرند یعنی پذیرفتن اینکه به روزهای آخرزندگی نزدیک شده اند.
 گمان می کنند اگر حاال که آن قدر درد ندارند ،دارو بخورند بعدها که واقعادرد شدیدی داشتند ،داروها موثر نخواهد بود.
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دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم وزارت بهداشت -پرستار و پژوهشگر

والدین و تنبلی چشم فرزندان

اهمیت بیماری تنبلی چشم مربوط به دوران کودکی ا ست که می توان
با تشخیص به وقت ،آن را درمان کرد یا از شدت آن کاست .در این
بیماری ،ساختار و استعداد چشم طبیعی است اما دید مطلوب به
دست نیامده است یا به شکل ترجیحی و در رقابت با چشم دیگر
تضعیف و مهار شده است.
علل تنبلی چشم
از علل شایع تنبلی چشم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1انحراف (کجی) چشم ها (استرابیسم/لوچی)
 .2ناهمسانی خطای انکساری چشمها یا خطای انکساری باالی دو
طرفه؛ در این بیماری میزان اختالل انکساری دو چشم یکسان نیست.
برای مثال یک چشم نزدیک بین تر یا دوربین تر از چشم دیگر است و
یا اینکه هر دو چشم خطای انکساری باال دارند که اصالح نشده است.
 .3آب مروارید
 .4افتادگی شدید پلک؛ سبب می شود نور به طور کلی و در اوقات
قابل توجهی نتواند وارد چشم شود.
پیشگیری ،کنترل و درمان
دالیل اول ،سوم و چهارم باال ،با نشانههای آشکاری در ظاهر چشم کودک
همراه هستند و مراجعه به هنگام به پزشک موجب پیشگیری و درمان موثر
تنبلی چشم میشود .مواردی از آب مروارید در ظاهر دیده نمیشوند ،از
این رو معاینه چشم کودک در هفتههای اول تولد توصیه میشود.
برای تشخیص و درمان موثر دسته دوم ،توافق جهانی بر انجام برنامه
غربالگری در سنین  4تا  6سالگی ،به صورت ساالنه است .این برنامه
در کشور ما از حدود  20سال قبل به صورت فصلی در آبان ماه و در
مهد کودک ها ،پیش دبستانی ها ،خانه های بهداشت و در ویزیت های
سیار و توسط سازمان بهزیستی با همکاری کارشناسان بینایی سنجی
و چشم پزشکان انجام می شود.
راهکارهای درمانی
 .1ایجاد تجربه بینایی طبیعی و غنی برای چشم تنبل موجب درمان
آن می شود.
 .2اگر چشم تنبل خطای انکساری داشته باشد ،قدم اول تجویز
عینک اصالحی آن است .در بسیاری از موارد برای یافتن نمره دقیق
عینک ،از قطره چشمی پیش از انجام معاینه استفاده می شود .این
قطره نمره نهفته چشم را آشکار می کند.
 .3قدم دوم ،بستن چشم بهتر است
تا چشم تنبل بتواند (صاف قرار
بگیرد و) بدون رقابت با چشم
بهتر ،تجربه بینایی داشته باشد .دیدن
کارتونهای رنگی ،کشیدن نقاشی و
انجام بازیهای رایانه ای (در حال
بسته بودن چشم بهتر) ،تجربه بینایی
خوبی ایجاد میکنند .این کارها را
میتوان به صورت تشویقی برای
بچهها برنامهریزی کرد تا کودک
برای بستن چشم همکاری کند.
چشم بند باید روی چشم سالم
استفاده از پدهای چسبی روزانه/یک بار مصرف
طوری گذاشته شود که کودک اکنون بستن چشم را بسیار آسان کرده است.
نتواند از اطراف پانسمان دزدکی
یا ناخودآگاه نگاه کند .چشم بندهای چسبی برای چسباندن مستقیم
روی چشم طراحی شده اند .این روش ،بیشترین اثر را دارد ،زیرا
30
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خود مراقبتی چشم

قسمت سوم

کودک نمی تواند نگاه زیر چشمی یا دزدکی به اطراف داشته باشد.
هر روز بایستی یک چشم بند چسبی جدید استفاده شود.
 .4برای همکاری بهتر کودک
باید به گونهای عمل شود که
کودک آن را یک بازی تلقی
نماید؛ به همین منظور می توان
چشم مشابه را در والدین یا
عروسک ،همزمان با کودک
بست .استمرار و تعهد به
درمان بستن چشم ،در کودکان
اهمیت زیادی دارد.
 .5اگر کودک نیاز به استفاده
از عینک دارد ،بستن چشم
همراه آن صورت می گیرد .بازی دزدان دریایی برای تشویق کودک به بستن
 .6گاهی تنبلی دو طرفه چشمهایش و خجالت زده نشدن نزد دوستان
است و الزم است به صورت
نوبتی چشم ها را بست.
 .7به دلیل اینکه چشم سالم بسته
شده و چشم تنبل دید کمتری
دارد ،پس دید کودک کمتر از
حالت عادی (قبل از شروع
درمان) است و بایستی احتیاطات
و پیشگیری الزم در پلهها ،زمانی
که کودک در بیرون از منزل بازی
می کند ،در آشپزخانه و غیره
انجام دهید تا دچار حادثه نشود.
بایستی به همه اشخاصی که با
کودک شما سروکار دارند شامل
بستن چشم همزمان با استفاده از عینک و بستن معلمین و مراقب کودک ،آگاهی
چشم عروسک برای تشویق به همکاری کودک الزم را در این زمینه بدهید.
 .8در صورت شکست درمان
بستن چشم ،از قطره های تار کننده دید به صورت دو بار در هفته
استفاده می کنیم .این قطره ها نیز در چشم بهتر ،چکانده می شوند و
با تار کردن چشم بهتر ،امکان تجربه بینایی بهتر را برای چشم تنبل
ایجاد می کنند .این روش به اندازه بستن چشم موثر نیست و در
موارد متوسط تا شدید تنبلی چشم ،توصیه نمی شود.
 .9این قطرهها ممکن است صورت کودک را برافروخته کنند یا حالت
تبدار ایجاد نمایند .در صورت بروز این وضعیت ،دیگر از قطره
نچکانید ،دست و پاها و صورت کودک را با آب خنک خیس کنید تا
وضعیت تبدار برطرف شود .پس از یک ربع ساعت در صورت عدم
بهبودی مشکل ،به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید .الزم است پس
از بهبود این شرایط ،مجدد به چشم پزشک کودک خود مراجعه نمایید.
 .10الزم است معاینه دوره ای داشته باشید تا بتوان عینک را به روز
کرد ،ساعات بستن چشم را تنظیم کرد و در صورت نیاز به عمل
جراحی انحراف چشم ،برنامه عمل را مشخص نمود.
 .11پس از درمان تنبلی ،به دلیل احتمال عود ،شاید الزم باشد درمان
گهگاهی بستن را تا سنین  12سالگی ادامه داد.
درمان تنبلی نیاز به مداومت و شکیبایی دارد .درمان و پیگیری تنبلی
چشم ،توسط چشم پزشکان و کارشناسان بینایی سنجی انجام می شود.

یادداشتی بر مقاله خستگی چشم

شهرزاد نکونام
اپتومتریست

در ندای فارابی (خبرنامه داخلی بیمارستان فارابی) شماره تابستان  1394صفحه  20مطلبی تحت عنوان «خستگی چشم» به نگارش استاد
محترم ،دکتر سید فرزاد محمدی و پرستار محترم ،خانم هانیه دلشاد به چاپ رسیده بود .در پاراگراف ششم این مقاله ،به ضرورت
مراجعه به چشم پزشک و کارشناس بینایی سنجی جهت بررسی از نظر خطای انکساری ،اختالل هماهنگی و تعادل عضالت چشم و
پیرچشمی اشاره شده است.
پاراگراف هفتم این مقاله حاوی نکاتی است که جای تامل و تفکر دارد و بنده را بر آن داشت تا به نوشتن جوابیه آن اقدام نمایم.
متن این پاراگراف چنین است:
«یک حالت استثناء هست که شخصا می توانید عینک مطالعه (درباره پیر چشمی) تهیه کنید؛ در صورتی که دید خوبی برای دور دارید
(به عنوان مثال دید واضح و راحت برای طوالنی مدت برای خواندن زیر نویس تلویزیون دارید) ،می توانید با مراجعه به داروخانه،
عینک مطالعه استاندارد آزمایش و خریداری کنید؛ پایین ترین نمره عینکی که برای خواندن متن معمول روزنامه نیاز داشتید».
اکنون ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد:
 )1اگرچه تهیه و خرید عینک مطالعه از
داروخانه یا دستفروشان میادین شهر آسان
و ارزان است ولی هرگز جای یک معاینه
کامل و تهیه عینک متناسب با سن ،شغل و
فعالیت های فرد را نمی گیرد .دید دور خوب
مالکی برای عدم نیاز به عینک نیست؛ چه بسا
همان گونه که در پاراگراف دوم بیان شده،
دید فرد ده دهم باشد اما نیاز به عینک داشته
باشد یا ممکن است دو چشم نمره متفاوت
داشته باشند ولی دید دور خوب باشد.
انتخاب عینک با آزمایش نمره های مختلف
به هیچ عنوان روش مناسبی برای تعیین نمره
عینک مطالعه نیست.
 )2عینک مطالعه استاندارد وجود ندارد.
ممکن است بعضی از آنها کیفیت بهتری
داشته باشند ولی هیچ یک استاندارد نیستند.
این عینک ها معموال در تعداد زیاد و با کیفیت
نامناسب فریم و عدسی وارد می شوند .مرکز
عدسی های عینک های مطالعه آماده به
صورت سری سازی تهیه می شود و احتمال
کمی دارد که با فاصله مردمکی ( )pdخریدار
هماهنگی داشته باشد .این ناهماهنگی موجب
ایجاد یا افزایش خستگی چشم خواهد شد.
در شرایطی که ساخت انواع عدسی ها
در جهت شخصی سازی ()customized

پیش می رود؛ نمی توان برای هیچ عینک
مطالعه ای که در داروخانه می فروشند ،لفظ
استاندارد را به کار برد.
 )3در متن گفته شده است که «پایین ترین
نمره عینکی که برای خواندن متن معمول
روزنامه نیاز داشتید «انتخاب این گونه عینک
مطالعه بدون شک منجر به ایجاد مشکل
در مطالعه یا کار نزدیک طوالنی می گردد.
پایین ترین نمره منجر به استفاده از تمام
ذخیره تطابقی می شود که خود منجر به
خستگی چشم می شود.
 )4در شیوه نگارش مقاله ،تا پیش از پاراگراف
«یک حالت استثنا  »...مخاطب به صورت
سوم شخص شنونده مطالب نگارنده است؛
در حالی که در این پاراگراف نگارنده با
مخاطب به عنوان دوم شخص گفتگو می کند
و تقریبا آمرانه از مخاطب می خواهد که برای
خرید عینک مطالعه به داروخانه برود.
 )5مخاطبین این نشریه پرسنل بیمارستان
فارابی (و احتماال افراد خانواده آنها) هستند
که براحتی به چشم پزشک و اپتومتریست
و عینک سازی دسترسی دارند؛ در حالی که
امکان معاینه کامل پیرچشمی برای آنها وجود
دارد ،لزومی ندارد که به این افراد توصیه شود
برای خرید عینک به داروخانه مراجعه کنند.

البته الزم به ذکر است که چندی است
خرید عینک مطالعه آماده از داروخانه یا
سوپرمارکت ،حتی در کشورهای جهان
اول فراگیر شده است؛ در ایران نیز در
شهرهای بزرگ و کوچک در عینک سازی،
داروخانه و حتی نزد دستفروش ها موجود
است .وجود این عینک ها را نمی توان
انکار کرد ولی الزمه تهیه چنین عینکی،
یک معاینه کامل اپتومتری یا چشم پزشکی
و تعیین وضعیت انکساری چشم است.
پس از اینکه با توجه به وضعیت تطابقی
و عضالنی چشم ها تجویز عینک صورت
گرفت؛ در صورتی که نمره هر دو چشم فرد
یکسان باشد و آستیگماتیسم قابل توجهی
وجود نداشته باشد ،می تواند بر اساس نمره
تجویز شده ،عینک مطالعه را از مکان های
معتبر تهیه نماید .حتی االمکان باید از ارجاع
بیمار به داروخانه جهت خرید عینک مطالعه
خودداری شود.
عینک های آماده صرفا برای امور کوتاه مدت
و لحظه ای مثال نوشتن یک فیش بانکی یا
خواندن یک شماره تلفن پیشنهاد می شود و
به هیچ وجه برای مطالعه طوالنی مثل کتاب
خواندن و یا کار با رایانه نباید مورد استفاده
قرار گیرند.
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سمت اول
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حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

مهارت پدری و مادری

مهارت اهی زندگی

پدران و مادران آموزش ندیده به دلیل نداشتن مهارت های الزم انتظاری ورای توان کودک از او دارند؛ از کودک انتظار دارند
همچون یک فرد بزرگسال فکر کند و رفتارش را تنظیم نماید و به دلیل همین انتظارات نامتناسب است که از تکنیک هایی چون
ترس و تحقیر و نصیحت و غیره استفاده می کنند.
دو حیطه در نظام تربیتی والدین وجود دارد یکی حیطه عاطفی و دیگری حیطه کنترلی (اقتدار) .بر اساس این دو حیطه سبک های
فرزند پروری به  4دسته تقسیم بندی می شوند:
 فرزند پروری مقتدرانه (علمی) فرزند پروری مستبدانه فرزند پروری سهل گیرانه فرزند پروری بی اعتنا.در اینجا با چند قانون اولیه پدری و مادر به سبک مقتدرانه آشنا خواهید شد.
• پایه رشد بر نابرابری است.
هم کودک و هم پدر و مادر باید این نکته را
بدانند که کودکان با بزرگ ترها فرق می کنند
و با بزرگ شدن این تفاوت ها کم می شود.
دو فاکتور در کاهش این فاصله بین والدین
و کودک دخیل است :افزایش سن کودک
و استقالل ومسئولیت پذیری کودک؛ یعنی
کودک با افزایش سن ،مسئولیت هایش بیشتر
شده و به تناسب باال رفتن مسئولیت ،آزادی ها
و استقالل او نیز افزایش می یابد و فاصله اش
با والدین کم و کمتر می شود .زمانی که
100درصد مسئولیت به دوش او محول شد با
والدین برابر می شود 18( .سالگی)
• کودک شما نباید نفر اول خانواده باشد.
کودک دائما تالش می کند افسار زندگی را
از شما برباید .هیچ گاه به او چنین اجازه ای را
ندهید؛ در عوض در بازی به او اجازه دهید
تصمیم گیرنده اصلی باشد( .بازی نفر اولی)
به کودک نفر اول 3 ،آسیب عمده وارد می شود.
 رشد روانی او متوقف می شود. رشد اجتماعی او متوقف می شود. امنیت الزم را به دست نمی آورد.• هماهنگی پدر و مادر ،الزمه تربیت کودک
است.
• کودک شما ،آینه تمام نمای رفتار پدر و
مادر است.
کودکان آن گونه رفتار می کنند که می آموزند؛
در واقع فرزندان ما همان گونه می شوند که
ما هستیم.
• قوانین در تربیت کودک دو دسته هستند.
دسته اول قوانین خیلی مهم و دسته دوم
قوانین با اهمیت کمتر.
قوانین خیلی مهم شامل
 کتک زدن و پرتاب کردن در هر حالتیممنوع است( .مهمترین قانون پدری و مادری)
 زمان مشخص خواب بستن کمربند در ماشیندر اجرای قوانین باید به این نکات توجه کنید:
 قوانین باید به کودکان بگوید «چه کار32
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بکنند» نه اینکه بگوید «چه کار نکنند».
 قوانین را بارها و بارها برای کودک توضیحدهید.
 قوانین ضروری و مهم وضع کنید و ازوضع کردن قوانین خشک و دست و پاگیر
بپرهیزید.
 هنگام وضع کردن قانون باید همه اعضایخانواده حضور داشته باشند.
 قوانینی وضع شود که قابل اجرا باشد. پس از وضع کردن قانون پیامد عدم توجهبه آن را ذکر کنید.
 از کودک بخواهید قانون و پیامد عدمرعایت آن را یک بار برایتان بیان کند.
 هنگامی که کودک قانونی را رعایتمی کند او را تشویق کالمی کنید.
• وظیفه پدر و مادر ،پرورش کودک است
نه صرفا فرمان صادر کردن و دستور دادن.
• بجای کنترل کودک باید محیط کودک را
کنترل کنید.
• پدر و مادر در طول روز فقط تعداد
محدودی کارت «نه» در اختیار دارند .موقعیتی
را در خانه به وجود آورید که دائما مجبور
نباشید به کودک «نه» بگویید.
• کودک نیازمند مهر والدین است نه
دلسوزی آنها.
هر چقدر در توان دارید به او مهر بورزید
ولی دلسوزی نکنید چرا که دلسوزی مانع
رشد کودک می شود؛ مثال اگر کودک شما
قادر باشد خودش غذا بخورد ولی شما به
او غذا بدهید دلسوزی کرده اید؛ کودک شما
باید بداند که با گریه کردن نمی تواند به
خواسته هایش برسد و اگر شما به گریه های
درخواست او توجه کنید دلسوزی کرده اید.
• کودکان موجودات فراموشکاری هستند،
قوانین را هر از چند گاهی برایشان مرور
کنید.
• اجرای قانون از خود قانون مهمتر است.
• قوانین مربوط به خانه مادربزرگ و
پدربزرگ ارتباطی با خانه ما ندارد.

• قبل انجام هر کاری ابتدا کودک را برای آن
کار آماده کنید .کودکان تحمل تغییرات آنی را
ندارند.
• آینده کودک ،امروز است .خوشبختی و
سالمت روانی کودک در آینده منوط به رفتار
درست و خوب امروز ماست.
• در موقعیت هایی خاص مانند میهمانی و
فروشگاه که اقتدار والدین کاهش می یابد
نیازمند برنامه ریزی از قبل هستید.
• این جمالت را روزانه ده ها بار به کودک
خود بگویید :به تو افتخار می کنم ،دوستت
دارم ،تو پسر یا دختر خوبی هستی ،من
همیشه مراقب تو هستم.
• این جمالت را در هفته حداقل یک بار(در
موقعیت های پیش آمده) به کودک خود
بگویید :معذرت می خواهم ،من بلد نیستم،
اشتباه کردم ،نمی دانم.
• سئواالت کودک را به سرعت پاسخ ندهید
سعی کنید آنها را به چالش بکشید :نظر تو
چیه؟ تو چی فکر می کنی؟
• این جمالت را هیچ گاه به زبان نیاورید:
دوستت ندارم ،تو پسر یا دختر بدی هستی،
من دیگر مامان یا بابای تو نیستم ،من تو
را ترک می کنم ،وای به حالت! دیگه بزرگ
شدی این کارها زشته.
• کودک درک درستی از مفهوم مرگ ندارد از
به کار بردن جمالتی که تکیه کالم بزرگ ترها
هستند و مفهوم مرگ در آنها به کار رفته،
بپرهیزید؛ مثال برات می میرم ،الهی بمیرم ،تو
منو کشتی ،آخرش از دستت دق می کنم و
می میرم .این جمالت را جلوی کودک برای
دیگران هم به کار نبرید .کودک فرق بین
شوخی ،جدی و اصطالحات غلو شده را
نمی داند .مادری که به همسر خود می گوید
«تو آخر با این کارهات منو می کشی «کودک
احساس می کند پدر قصد کشتن مادر را دارد
و این احساس ناامنی او را به مادر می چسباند
و از ترس اینکه نکند پدرش ،مادر را بکشد
حاضر به جدا شدن از مادر نیست.

درباره کودک مان بیشتر بدانیم

لیال احمدی فرد
عضو تحریریه

منبع :تارنمای نی نی سایت
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ع کاسخاهن

نقش نور در عکاسی

همه ما می دانیم که اجسام گوناگون موجود در طبیعت دارای سه بُعد طول،
عرض و ارتفاع هستند که مجموع این ابعاد ،حجم را به وجود میآورد
اما هنگامی که اجسام به تصویر در میآیند ،خصوصیات سهبُعدی آنها
روی سطحی دو بُعدی به صورت تخت نمایان میشود .درست است که
توقع نداریم ابعاد را در تصویر لمس کنیم ،اما به کمک سای ه روشنهایی
که روی حجم مورد نظر تشکیل میشود ،میتوان احساس حجم و
برجستگی را در تصویر ایجاد کرد .برای ثبت یک اثر خوب و ماندگار
الزم است اطالعاتی در ارتباط با نور و نورپردازی داشته باشید.
به طور حتم نورپردازی برای روشن کردن سوژه نیست ،بلکه برای تاکید
بر سطوح ،شکل و جنس سوژه و حتی کم جلوه دادن آن است ،می توانیم
با سایه روشن ،آثاری جذاب ،شگفت انگیز ،زیبا و یا رویایی خلق کنیم،
می توانیم با نورپردازی آگاهانه و هنرمندانه توجه بیننده را به نقاط خاصی
از تصویر جلب کنیم .می توانیم نقاطی را برجسته و چشمگیر و نقاط
دیگر را بی اهمیت و سرخورده نشان دهیم ،می توانیم قد کوتاه را بلند،
قد بلند را کوتاه کنیم ،چاق را الغر و الغر را چاق نشان دهیم؛ به طور
کلی می توانیم ظاهر سوژه را تغییر دهیم؛ همان طور که در مباحث قبلی
در مورد مثلث نوردهی صحبت شد یعنی حساسیت ،دیافراگم و سرعت
شاتر 3 ،فاکتور اصلی نوردهی در عکاسی محسوب می شوند.
نکته مهم:
تغییر در هر یک از فاکتورهای فوق روی فاکتورهای دیگر اثر می گذارد؛
بدین معنی که نمی توانید یکی از فاکتورها را بدون توجه به بقیه فاکتورها
در نظر بگیرید؛ به عنوان مثال شما می توانید دوربین خود را به صورت
پنجره ای با درهای باز و بسته شدن در نظر بگیرید؛ در این مثال دیافراگم
اندازه پنجره است ،هر چه اندازه آن بزرگ تر باشد ،نور بیشتری وارد اتاق
می گردد.
سرعت شاتر همان باز ماندن پنجره است ،هر چه زمان باز بودن بیشتر
باشد نور بیشتری وارد اتاق می شود ،در همین حال تصور کنید شما در
این اتاق بوده و عینک آفتابی بر چشم دارید؛ در این حالت حساسیت
چشمان شما به نور کم است ( حساسیت پایین).
راه های مختلفی برای افزایش نور اتاق وجود دارد ،شما می توانید زمان باز
بودن پنجره را افزایش دهید (سرعت های پایین شاتر) یا اندازه پنجره را
افزایش دهید (دیافراگم بازتر) یا عینک آفتابی خود را بردارید (حساسیت
بیشتر).
در نهایت می توان گفت که تسلط بر تکنیک نوردهی مستلزم صبر
و کسب تجربه می باشد؛ باید توجه داشته باشید که تغییر هر یک از
فاکتورهای نوردهی نه تنها بر نوردهی تصویر بلکه بر جنبه های دیگر آن
نیز اثر می گذارد .تغییر دیافراگم باعث تغییر عمق میدان ،تغییر حساسیت
باعث تغییر نویز تصویر و تغییر سرعت شاتر باعث تغییر نحوه ثبت سوژه
های متحرک می گردد.
لوازم حرفه ای نورپردازی در عکاسی
وقتی که وارد آتلیه عکاسی برای گرفتن عکس مراجعه می کنید شاهد
ده ها وسیله ریز و درشت هستید که هر کدام به نوبه خود قسمتی از
عملیات نورپردازی را انجام می دهند ،با توجه به این که نورپردازی یکی
از مهمترین فاکتور در ایجاد یک عکس خالق است بد نیست ،ابزارها و
تجهیزات الزم را برای نورپردازی به طور اجمالی معرفی نماییم؛ البته الزم
به ذکر است که هنر نورپردازی ،هنر عکاس
است و وسایل پیشرفته به تنهایی تاثیری در
ثبت زیبایی و بازتاب زیباشناسی آن اثر نخواهند
داشت.
نور اسپات ()Spot
نور اسپات مانند فالش ها با تاباندن نور موضعی
34
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از فواصل دور و محدود عمل می نماید و تفاوت آن با فالش های معمولی
به خاطر فالش و نور مدلینگ اسپات هاست که به وسیله یک لنز نور
تنظیم و جابه جا میشود ،به وسیله نور اسپات میتوانیم اسالیدها و اشکال
نوری مختلف را روی پسزمینه و فون منعکس نماییم.
چتر مخصوص نورپردازی ()Umbrella Photography
برای تاباندن نوری مالیم ،با تضاد نوری کم ،شفاف ،نرم و یکنواخت
از چترهای مخصوص نورپردازی استفاده میکنیم .چترها در سه گروه
بازتابی(انعکاسی) ،شفاف (عبوری) و چترهای دوکاره (با یک الیه اضافه
قابل برداشت برای تغییر کاربری انعکاسی به شفاف) در سه رنگ سفید،
نقره ای و طالیی در دسترس میباشند ،چترهای بازتابی سفید نوری
طبیعی و نرم تر از چترهای نقره ای دارند ،کاربرد چترهای نقره ای بیشتر
در عکاسی پرتره قابل استفاده میباشد و با استفاده از چترهای طالیی
رنگ های گرمتری را روی سوژه خواهیم داشت.
اکتاباکس ()Octabox
اکتاباکس ها مسئولیت مالیم کنندگی نور را به عهده دارند؛ در این مورد
نیاز است بدانید که اکثر نورها تند و خشن هستند و برای جلوگیری از
آن بایستی با استفاده از نرم کننده ها نور منتقله به سوژه را تعدیل و مالیم
نمایید .برای رسیدن به این هدف با استفاده از یک صفحه مالیم کننده نور
در جلوی چترها میتوانید نوری مالیم تر و با درجه نرمی اکتاباکس ها از
چترها داشته باشید.

سافت باکس ()Softbox
سافت باکس نیز از خانواده چتر و اکتاباکس میباشد و برای مالیم کردن
نور فالش ها روی سوژه استفاده میگردد ،معموال داخل سافت باکس ها
به رنگ نقره ای می باشد و قابلیت نصب سایبان هایی به شکل شبکه ای،
ماسک های مخصوص و صفحه های مالیم کننده نور وجود دارد ،سافت
باکس های بزرگتر با نور مالیم تر و سافت های کوچک تر با نور کنتراست
باال و متمرکز تر عمل میکنند.
کاسه چتر ()Umbrella Flood Reflector
برای محدود کردن و متمرکز کردن نور روی قسمت میانی چتر و
جلوگیری از انعکاس آن در محیط از کاسه چتر استفاده کنید؛ در مواقع
الزم و در جایی که نمیتوانید از چتر ،اکتاباکس و سافت باکس استفاده
نمایید ،می توانید با تاباندن و تنظیم نور فالشها به وسیله کاسه چتر روی
سقف یا دیوارها نور مالیم و کنترل شده ای را روی سوژه تجربه نمایید.
رفلکتورها ()Reflectors
رفلکتورها صفحاتی در شکل های مختلف اما غالبا دایره ای هستند که
سطح آنها از جنس مواد بازتابی تهیه و قابلیت بازتاب نور به سمت سوژه
رو دارند .رفلکتورها در سایزهای مختلف و در رنگ های سفید ،نقره ای
و طالیی تولید و بیشتر برای کاهش و کنترل کنتراست ،کنترل دمای رنگ
و پر کردن سایه های موجود در تصویر استفاده میشوند.
در مواجهه با نور شدید آفتاب ،یک عکاس حرفه ای از یک بازتابنده
استفاده میکند؛ در واقع این بازتابنده ها به منظور حمل و نقل راحت تر تا
حد امكان کوچک طراحي شده اند اما نه آن قدر کوچک که بتوانید آن را
در جیب خود بگذارید.

تغذیه در سرماخوردگی
برای پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی و
آنفلوآنزا بهتر است سطح ایمنی بدن باال برود
که به این منظور نحوه تهیه و مصرف مواد
غذایی و انتخاب برخی از آنها می تواند موثر
واقع شود ترجیحا از مصرف مواد غذایی که
از تهیهاش مدت زمانی میگذرد ،پرهیز شود.
ویتامینهای گروه  Aو  Cکه در انواع میوهها
و سبزیها وجود دارد و از ویتامینهای آنتی
اکسیدان محسوب میشود ،بسیار مفید است.
در میان میوهها نیز میوههایی که ترش
مزه هستند مثل لیمو و کیوی سرشار از
ویتامین  Cهستند و برای پیشگیری و درمان
سرماخوردگی توصیه میشود .مصرف
قرصهای جوشان ویتامین  Cقبل از صرف
صبحانه را برای پیشگیری و در روزهای اول
سرماخوردگی موثر میداند افراد سرماخورده
باید مایعات گرم زیاد بنوشند.
● عالج واقعه
تغذیه سالم ،عالج و عامل جلوگیری کننده
از ابتالی افراد به سرماخوردگی است .برای
اینکه سیستم ایمنی بدن به بهترین نحو
به وظیفهاش که مبارزه علیه ویروسهای
سرماخوردگی و آنفلوآنزا است ،عمل
کند باید مواد مغذی حیاتی را دریافت
کند .مصرف پرتقال ،انواع توت ،فلفل
دلمهای ،سیب زمینی و سبزیهای برگ
سبز از قبیل انواع کلم و دریافت زیاد و
منظم ویتامین  Cبه کاهش بروز ،شدت و
طول مدت سرماخوردگی کمک میکند.
غالت سبوسدار و حبوبات ،منابع غذایی
خوبی برای ویتامینهای گروه  Bهستند،
عدم مصرف این مواد در بدن سبب بروز
عفونتهای مکرر دستگاه تنفسی فوقانی
میشود .مصرف سیر که دارای آهن و روی
است ،سبب تقویت سیستم ایمنی و کاهش
خطر عفونتهای ویروسی می شود .افرادی
که زیاد دچار سرماخوردگی میشوند،
توصیه میکند ماهی قباد ،قزل آال ،ماهیهای
روغنی ،دانه کدوحلوایی و روغن شاهدانه
که غنی از اسیدهای چرب امگا ۳هستند،
مصرف کنند.
همچنین دانه کنجد و آفتابگردان منابع
غنی اسیدهای چرب امگا ۶هستند و این
اسیدهای چرب در مبارزه علیه عفونتهای
سرماخوردگی به سلولهای دستگاه تنفسی
کمک میکنند .عفونتهای مکرر تنفسی
با کاهش ذخایر ویتامین  Aهمراه است،
مصرف جگر ،کره و تخم مرغ سرشار از
منابع ویتامین  Aهستند و هویج ،انبه ،سیب
زمینی ،زردآلو ،کدوحلوایی و سبزی های

سبز تیره نیز تامین کننده بتاکاروتن هستند
که در بدن به ویتامین  Aتبدیل می شوند.
● مصرف کنسرو ،ممنوع
درباره اینکه در زمان سرماخوردگی باید
از مصرف چه غذاهایی خودداری کرد،
غذاهای آماده بستهبندی شده و کنسروها از
لحاظ ویتامین ها و مواد معدنی فقیر هستند،
بنابراین به جای مصرف این نوع غذاها بهتر
است از انواع میوه و سبزی تازه ،گوشت،
ماهی ،غالت ،مغزها و دانهها استفاده شود.
استفاده از بخور برای رفع گرفتگی بینی
کمک میکند و برای این کار  ۱۰دقیقه سر را
روی بخار یک ظرف آب در حال جوشیدن
بگیرید .بهتر است دستمال یا حولهای را
روی سر بگذارید و این عمل را  3بار در
روز تکرار کنید .همچنین میتوان مقداری
روغن منتول یا اکالیپتوس به آب در حال
تبخیر اضافه کرد تا موجب تسهیل عمل
تنفس شود.
● معجزه عسل
تقریبا همه ما در مورد مصرف مخلوط عسل
و لیموترش به همراه یک لیوان آب جوش
برای درمان بیماران مبتال به سرماخوردگی
چیزهایی شنیدهایم .بیشترین موارد شکایت
از سرماخوردگی مربوط به عالیمی از قبیل
گلودرد ،بی تابی و بی قراری ،گرفتگی بینی و
احساس سرما است .سعی در برطرف کردن
هر کدام از این عالیم ،به تنهایی میتواند در
بهبود حال بیمار بسیار موثر باشد زیرا هنوز
داروی قطعی برای ریشهکن کردن ویروس
مسبب سرماخوردگی پیدا نشده و عالوه
بر این در افرادی که مبتال به نقص سیستم
ایمنی نیستند ،از بین بردن ویروس لزومی
ندارد .تامین گرمای بدن با پوشیدن لباس
کافی و گرم نگه داشتن محیط را از جمله
اقدامات ضروری در سرماخوردگی میداند.
مصرف یک لیوان آب جوش به همراه
عسل و لیموترش ،یکی از روشهای موثر
تسکین عالیم سرماخوردگی است .همچنین
مداومت بر مصرف چای کمرنگ و آبمیوه به
دلیل افزایش میزان مایعات دفعی بدن موجب
تنظیم دمای بدن میشود .ضمن اشاره به تاثیر
بسزای مصرف ماست در تقویت سیستم
ایمنی بدن حین مواجهه با عوامل میکروبی
با بهبود کارکرد سیستم ایمنی ،بدن در مقابله
با انواع ویروسهای مسبب سرماخوردگی،
قویتر شده و سریعتر سالمت خود را باز
مییابد.
● عناب
اگر در شروع فصل سرما دچار سرماخوردگی

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

شدهاید و از خشکی سینه و سرفه رنج میبرید،
عناب داروی گیاهی مناسب و کارآمدی است.
عناب دارای لعاب فراوان ،پروتئین ،مواد قندی
و مقدار زیادی ویتامین  Cاست.
عناب به دلیل داشتن لعاب زیاد ،نرم کننده
سینه و ضد سرفه است .جوشانده عناب
گرفتگی صدا را برطرف میکند عناب آرام
کننده اعصاب و خواب آور است و بی
خوابی و خستگی شدید را برطرف میکند.
البته توجه داشته باشید عناب در اشخاص
سرد مزاج باعث نفخ معده میشود .این افراد
باید عناب را با شکر و مویز بخورند.
بهتر است این میوه با غذاهای محرک مانند
عسل میل شود .دقت کنید که میوه عناب
باید در جای خشک و خنک و دور از نور
نگهداری شود.
● سوپ سبزی و مرغ
نشان داده شده است که سوپ عالیم
سرماخوردگی بویژه گرفتگی مجرای تنفسی
را بهبود میبخشد.
مایعات گرم بنوشید
ویروسهای سرما خوردگی وقتی درجه
حرارت محیطشان حدود  ۳۲درجه
سانتیگراد باشد ،بسرعت رشد و تکثیر
مییابند؛ این در حالی است که اگر درجه
حرارت باالتر باشد احتمال تکثیر آنها کم
میشود .پس نوشیدنیهای گرم بنوشید .این
نوشیدنیها گلوی شما را گرم میکنند و به
نظر میرسد به این ترتیب تکثیر ویروسی
مختل میشود .همچنین مایعات گرم اثری
هر چند اندک بر باز کردن مجاری تنفسی
شما دارند .نوشیدن نوشیدنیهای گیاهی مثل
چای زنجبیل بسیار مفید است؛ چراکه عالوه
بر اثر گرمایی ،خاصیت ضد ویروسی دارد.
از شیرینی پرهیز کنید
نوتروفیلها گروه خاصی از گلبولهای
سفید هستند که ویروسهای سرما
خوردگی و دیگر مواد بیگانه را تخریب و
نابود میسازند .هنگامی که شما شیرینیها
میخورید نوتروفیلها سست و تضعیف
میشوند؛ در نتیجه بهتر است در دوران سرما
خوردگی از خوردن شیرینی صرف نظر کنید.
همچنین میتوانید از این مساله به عنوان یک
استراتژی دفاعی در فصل سرما خوردگی
استفاده نمایید .هر چیزی که شامل هر نوعی
شکر باشد شامل ساکاروز ،فروکتوز ،شربت
سیروپ و غیره میتواند فعالیت نوتروفیلها
را تضعیف کند .بدترین غذاها ،آبنبات و
شیرینی است که کامال حاوی شکر هستند
و ارزش تغذیهای ندارند.
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مواد غذایی برای مراقبت از پوست
متخصصین اعتقاد دارند که هیچ چیز برای داشتن پوستی شاداب و جوان بهتر از رعایت یک رژیم غذایی مخصوص نیست که در آن
از مواد غذایی استفاده می شود که باالترین میزان ویتامین های ضد پیری را دارند؛ بهتر است بدانید که مواد غذایی بهترین راه برای
برآوردن نیازهای بدنتان است .استفاده از موادغذایی نه تنها انتخاب خوشمزه تری است ،بلکه مکمل های غذایی همه ویتامین ها و مواد
مغذی موجود در محصوالت طبیعی را ندارند .در این مقاله کمکتان می کنیم بفهمید چطور با رژیم غذاییتان ،قابلیت بدن خود برای
مقابله با چین و چروک را باال ببرید.

تمشک

با آنتی اکسیدان های موجود در تمشک ،از تخریب سلولی ناشی از باال رفتن سن جلوگیری
کنید .آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد مقابله می کنند تا از پوست شما در برابر
مهاجمین محیطی محافظت کنند .مصرف مواد غذایی که سرشار از آنتی اکسیدان باشد،
یکی از ساده ترین و طبیعی ترین کارهایی است که برای تقویت سالمت و زیبایی خود
می توانید انجام دهید .پس از این به بعد در صبحانه خود یک مشت تمشک بریزید.

شیرکاکائو

با نوشیدن شیرکاکائو سرشار از فالوونوئید ،سالمت پوستتان را ارتقا بخشید؛ یک تحقیق
جدید که در آن از زنان خواسته شده بود طی  12هفته به طور مرتب شیرکاکائو بنوشند،
مشخص کرد که جریان خون در بافت های پوستی این افراد افزایش یافته و همین مساله
موجب آب رسانی بهتر پوست آنها و کاهش سختی و پوسته پوسته شدن آن شد.

کیوی و توت فرنگی

با خوردن توت فرنگی و کیوی که سرشار از ویتامین  Cهستند ،از بروز چین و چروک
جلوگیری کرده و کالژن پوستتان را تقویت کنید .ویتامین  Cفقط برای سرماخوردگی خوب
نیست! در یک تحقیق مشخص شد که مواد غذایی سرشار از ویتامین  Cبا کاهش چین و
چروک و خشکی پوست همراه است .ویتامین  Cهمچنین التهاب پوست را از بین برده و
به کاهش پف زیر چشم کمک می کند؛ از آنجا که کیوی یکی دیگر از منابع آنتی اکسیدان
است ،می تواند رادیکال های آزاد که موجب التهاب ،آسیب رسیدن به سلول ها ،سرطان و
بیماری های قلبی می شود را خنثی کند.

رب گوجه فرنگی

با خوردن گوجه فرنگی که سرشار از لیکوپن است ،از پوستتان در برابر آسیب های خورشید
محافظت کنید .تحقیقات نشان داده است که مصرف روزانه لیکوپن به شکل رب گوجه فرنگی
باعث می شود کمتر دچار آفتاب سوختگی شوید و پختن گوجه فرنگی جذب لیکوپن را
باال می برد .مواد غذایی دیگری که همین کار را انجام می دهند ،سیب زمینی شیرین ،اسفناج،
انبه ،هندوانه و طالبی می باشد .اینها هم مثل گوجه فرنگی حاوی کاروتینوئید هستند که از
بروز آفتاب سوختگی جلوگیری می کنند.

ماهی سالمون

با افزودن ماهی سالمون سرشار از اسید چرب امگا 3به رژیم غذایی خود ،پوستتان را
صاف و بدون چین و چروک نگه دارید .سالمون چربی های موجود در پوست تان را
دوباره پر کرده و این باعث می شود که پوستتان قابل انعطاف و مرطوب بماند .اسیدهای
چرب امگا 3التهاب در سطح سلولی که می تواند موجب خشکی ،پوسته پوسته شدن،
قرمزی ،آکنه و جوش پوست شود را نیز از بین می برد .منابع خوب دیگر از اسیدهای
چرب امگا 3برای آنهایی که ماهی دوست ندارند ،بذر کتان و گردو است.
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نظم ،كار ،آرامش

آيا تا بهحال به اين فكر كردهايد كه اگر غريبهاي از بيرون به محل كار شما وارد شود ،چه قضاوتي درباره نظم و ترتيب آن خواهد
كرد؟ اگر دوست داريد محل كاري مرتب و منظم داشته باشيد ،با ما همراه شويد تا شما را با هفت نكته ساده آشنا سازيم كه به كار
بستن آنها براي شما نظم و در نتيجه آرامشي باالتر در محيط كار فراهم ميسازد.

1
نگاه از بيرون
به فضای کار خود از دید ناآشنایی که
برای نخستین بار آن را میبیند ،بنگرید.
با این نگاه جدید ببینید که چه تغییراتی
میتواند وضع محل کارتان را بهبود
ببخشد.

 2حذف
چیزهای جاگیر ،قدیمی و به
درد نخور را از اتاق و محل
كارتان دور بريزيد .افزون بر
آن اشيای مزاحمي که کارایی
و زیبایی خاصی ندارند را
حذف کنید.

 3پراستفادهها
تجهیزاتی که زیاد با آنها سر و
کار دارید را در جای مناسبی
قرار دهید .تعداد دفعاتی که از
این تجهیزات استفاده میکنید
معلوم میکند که اینها را باید
کجا قرار داد .تجهیزاتی را که
کارشان به هم شبیه است مانند
رایانه ،چاپگر و غیره را در یک
جا قرار دهید.

4

5

مديريت نامهها
چند نكته مهم و كليدي زير را در مديريت
نامهها فراموش نكنيد:
 نامهها را در نزدیکی سطل زباله باز کنیدو تکههای پاره شده آنها را دور بریزید.
همچنین میتوانید نامههای بیاهمیت را
همان وقت روانه سطل بازيافت كاغذ
کنید.
 معموال در برخی موارد یک تلفن کوتاه،سریعتر از نوشتن نامه کار را راه میاندازد.
 به جای اینکه هميشه دور و بر نامههایتانبچرخید ،هر چه سریعتر تکلیف آنها را
مشخص کنید .نگذارید عقب انداختن
رسيدگي به نامهها ،برایتان یک عادت
شود.

كشو تكاني
از کشوی میزتان بهتر استفاده کنید .هر کشو را به
چیزی اختصاص دهید .یک کشو را مخصوص
چیزهایی کنید که زیاد ولی نه هر روز از آن استفاده
میکنید .چیزهایی که در کشوها زیادی است را به
کارتنهای برچسبدار منتقل کنید.

6

7

سليقهآرايي
فضای کارتان را آنگونه که خود میپسندید شکل دهید .مطابق
احساسات و سلیقه خود محیط کارتان را بچینید .نگذارید
تجهیزاتی که هیچ گونه اثری روی کار یا روحیه شما ندارند،
فضای اطرافتان را پر کند.
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ميز تكاني
دستی به سر و روی میزتان بکشید .تمام چیزهای
غیر الزم روی میز خود را درون کارتنهای
برچسبدار ،کنار بگذارید .فقط چیزهایی که هر
روز به کار می برید ،روی میز بگذارید .میز تمیز،
صرفهجويي در وقت را به ارمغان ميآورد.

نسخه ای از طبیعت
باباآدم ،گیاهی با خواص فراوان

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

باباآدم که فیلگوش و آراقیطون نیز نامیده
میشود ،گیاهی است علفی و دوساله از تیره
کاسنی که به حالت وحشی در دشتها و
نواحی معتدل و مرطوب و سایه در اروپا
و آسیا میروید .این گیاه در برخی مناطق
مرطوب و معتدل ایران نیز رشد میکند.
ساقه آن که شبیه پوست مار و پوشیده از
کرکهای خشن و زبر است .برگهای آن
بسیار بزرگ ،پهن و به حالت افتاده روی
ساقه قرار دارد .پوست ریشه باباآدم ،قهوهای
و مغز آن سفید و طعمی شیرین با بویی
نامطبوع دارد .میوه آن پس از رسیدن به
صورت فندقی با  ۳یا  ۴سطح به رنگ زرد
حنایی ظاهر میشود.

رزین ،موسیالژ ،روغن چرب ،قند و
اسیدهای مختلف و ترکیبات دیگر است.
اثرات درمانی
از اثرات درمانی ریشه باباآدم میتوان به تاثیر
آن در موارد ذیل اشاره کرد؛ ضد نقرس ،ضد
امراض عفونی و میکربی ،مصرف موضعی
برای بیماری های پوستی مزمن مانند
پسوریازیس ،آکنه و دمل ،کورک ،اگزما،
آبسه ،همچنین ضد افزایش هیستامین ،از
بین برنده خلطهای غلیظ ،صفراآور ،ضد
مسمومیت با جیوه ،پاالیش خون ،عرقآور و
مدر گیاهی ،رویاندن مویرگ خونی (مالش
روغن) ،ضد سم مار (ضماد) و التیام دهنده
زخمها (ضماد).

مبنی بر عوارض فرآوردههای آن در دوران
بارداری و شیردهی و همینطور سرطانزایی
این گیاه دیده نشده است.
الیههای خارجی میوه باباآدم از استوانههای
مو مانند تشکیل شده است .درون میوه تعداد
بسیار زیادی برگهای خاردار ریز وجود
دارد که ممکن است با وارد شدن این برگها
در ملتحمه و بندرت در قرنیه باعث عوارض
شدید چشمی شود .حضور عالمتهای
خراشی خطی روی قرنیه که در مسیرهای
تصادفی امتداد دارند ،عالمت شاخصی است
که میتواند پیشنهادی برای مشکل چشمی
ناشی از باباآدم باشد.
توصیه :استفاده از میوهها و سبزیهای تازه

پیام
گیا بهداشت
ی
:
ا
س
ت
فاده
هی و
وخی متر یا گیاهان خودسر
و
ن
اب
داروی
از دا
جا از دا
ب
هتر است در روهای شیمی ی میتواند روهای
ا
ع
ا
ی
ی
ن مورد سن ی داشته با وارضی
ش
جی
دهتر عمل ن د .پس
م
اییم.

طبیعت آن گرم و خشک است و بیشتر به
عنوان برطرفکننده جوش معروف میباشد.
ترکیبات شیمیایی موجود در این گیاه
خاصیت آنتیباکتریال و ضد قارچی دارد.
ترکیبات شیمیایی
ریشه باباآدم مقدار زیادی کربوهیدرات به
شکل اینولین دارد .همچنین دارای روغن
فرار ،تانن ،سیتوسترول ،استیگماسترول،

در آلمان مصرف ریشه این گیاه ،داروی
منسوخ شده است و بیشتر در محصوالت
هومیوپاتی یافت میشود.
عوارض جانبی
استفاده از باباآدم عوارض و خطراتی برای
سالمت انسان و حیوان همراه نداشته است.
روغنهای تهیه شده از دانههای باباآدم نیز
عوارضی نداشته است .همچنین دادههایی

که سرشار از ویتامینها ،مواد معدنی و سایر
عناصر الزم برای بدن است ،مهمترین روش
برای قوای جسمانی و تقویت سیستم ایمنی
انسان بخصوص در کودکان و سالمندان به
شمار میرود .باید به این موضوع نیز توجه
داشته باشیم که بهترین زمان مصرف این
محصوالت هنگام به ثمر رسیدن آنها در
فصول مختلف سال است.

منابع:
 دورنمایی از طب اسالمی ،آیت اهلل مصطفی نورانی فوریتهای پزشکی برئ الساعه یا درمان فوری ،دکتر سید محمد سیادتی عوارض جانبی داروهای گیاهی ،ترجمه دکتر محسن تفقدی ،رضا امیری- Growing and Using Herbs, Andi Clevely and Katherine Richmond, 1999.
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دکتر علی صادقی طاری
استاد گروه چشم

وقتی که تو در خوابی ،فصلها از روی کوه میگذرند...
			
باد شالق میزد و باران
اشکها را ز چشم من میشست
			
			
در میان مسافران عجول
دیدهام آرزوی خـود میجـست
			
			
مژه بر هم نمیزدم شاید
َر َود از دسـت فـرصـت دیـدار
			
			
میرسد نرمتر ز حریر
دور او حـلقهای و مــن به کنار
			
		
در غروبی که سرد و وهمآلود
هــمه آفـاق ز ســایهها پر بود
			
میرود دلنواز همچو نسیم			
شعلهای سر کشد ز عمق وجود
			
		
دو نگه شد به لحظهای در هم
گویــیا در زمــان توقـف بــود
			
		
یک نگه داشت کوهی از حسرت
وان دگر ســخت سرزنش آلود
			
			
آسمان همچو روح من دلگیر
سـایهای رفت و در افق گم شد
			
			
تن من زیر باد میلرزید
بیــمها مــاند و آرزو گــم شد
			
			
رفت پاییز و زندگی به شتاب
گوییـا مـاندهام من اندر خـواب
			
			
فصلها در گذر به کوهستان
همــچنانم به جسـتجوی سراب
			

(ضرب المثل ایتالیایی)

ظریف شریفی
همکار خدمات
عادل حسین خانی
همکار اموال
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پا نهی کج...

				
دزدکی می گفت در پـندار خود
می کنم آهسته جایی کار خود
				
				
دسـت در کیف فالنی می کنم
بی صدا کاری که دانی می کنم
				
				
پول ها را می شمارم تک به تک
می کشم اموال باقی را یدک
				
		
		
شاد و خرم بود و کیفش کوک بود
اندکی بر آن فضا مشکوک بود
				
					
دوربیــن ها نقش او انداختند
دلبرانی رو به سویش تاختند
				
				
دست او بستند و بردندش ز پی
رو به آنجا کان عرب انداخت نی
				
					
ذلک السجن انه فیه المقیم
جز ز رهپویان راه مستقیم
				
					
از قضا او سوژه در شهر شد
چهره شطرنجی اش هم پخش شد
				
گفت یکی ز اصحاب اهل گفتگو				
گر کالمی داری اینک خود بگو
				
			
گفت :هر کس را که ناباب است دوست
خاک بر سر حیف نان و هرزه گوست
				
				
هر که با خوبان عالم شد عجین
توپ و بیست و نمره یک بی شک هم اوست
				
					
بعد از آن گویم به یاران عزیز
کیف قاپان ،سارقان خرده ریز
				
					
جیب برهای گرام دست کج
یا دله دزدان خوش دست تمیز
				
				
سروران سارق از هر دسته ای
پند ما را بشنوی وارسته ای
				
این مکانی را که در تصویر هست				
بک گراند قصه ما بود و هست
				
				
گر بجنبد پشه ای اندر هواش
یا پرد زاغی ورای آن فضاش
				
				
در خفای شاخه های سبز کاج
یا میان لحظه های هاج و واج
				
				
گر تو باشی در هوا یا در زمین
هست آنجا دوربینی در کمین
				
					
نصب گردیدند در اقصا نقاط
بس فراوان عینهو نقل و نبات
				
				
پا نهی کج فاتحه ،بیچاره ای
جان تو ظرف سه سوت آواره ای
				
					
نقل کردم قصه را تا بشنوی
نی به کار اندر کنی چون مثنوی
				
				
قصه های ما برای خنده است
دوربین ها هستشان پاینده است
				
				
بیش و کم در هستی خود باقی اند
گاه آن و گاه آف الصاقی اند
				

آمیرزا

همکاران گرامی
لطفا برای چاپ هرگونه تصویر و مطلب (اعم از علمی ،دلنوشته شغلی ،ادبی ،فرهنگی و )...در ندای
فارابی ،آنها را فقط به اعضای تحریریه یا دفتر نشریه تحویل بفرمایید؛ در غیر این صورت هیچ یک از
اعضای تحریریه پاسخگوی تاخیر یا عدم چاپ نخواهند بود.
با سپاس -دبیر تحریریه
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الهی! توانی ده که در ناهمواری های سرنوشت ،ابراهیم وار ،تن به شعله ایمان سپاریم تا طعم رحمتت را بچشیم و
سرفراز از آزمونت ،خود را در دامان مهر تو بیابیم .بارالها! نگاه مان را وسعت بخش تا فراتر از قضاوت های محدود،
مصلحت تو را در ورای پیشامدها لمس کند .الهی! تنها اراده توست که روشنایی به ضمیر مؤمنان می بخشد تا خوب
بندگی کنند و راضی به رضای تو باشند که باالترین مقام نزد توست .الهی! همان گونه که ابرهای پراکنده را به اصل
خویش در دریا برمی گردانی ،آرمان های ما را از دسترس ابوجهل های زمان مصون بدار تا به اصل خویش بازگردیم
و تو را دریابیم.
دریا هیچ توقعی از رودها و نهرهای
حقیر ندارد .دریا از نباریدن باران گالیه
نمی کند و حتی در هر تشنگی سر به
اوجی ،لب فروبسته می ماند .تشنگی را
چگونه بر دریا مسلط کردند که دریا
سر از هر کجای تاریخ ،هر کجای کویر
و صحرا در آورد ،سخنی از تشنگی بر
لب نمی آورد و به زانو نمی افتد برای
جرعه های سنگدلی آب .دریا دلیل
تمام آب هاست .دریا سلطان هرچه
آب است؛ پس آب ها حقیرتر از آن
هستند که دریا را از نفس بیندازند.
اگر از نسل آب بودم ،شرم داشتم روایت این قصه را؛ روایت روسیاهی آب ها را آه! ای تمام
رودخانه ها! چگونه سرگذشت طغیان گناهان تان به آزار شقایق های صحرا ختم شد؟ چگونه
قطره قطره از دیار الله ها طفره رفتید و راهتان کج شد از سمتی که قبله بود و تمام مهربانی خدا
را در خود داشت؟ ای آب ها! چطور دست های دریا را نادیده گرفتید ،وقتی که شما را به امانت
می خواست برای لحظه های سوزان گیاهان مهر ،برای غنچه های پژمرده در کویر؟!
کاش آنجا بودم و در آن بیابان گم شده بودم! کاش گم می شدم تا پس از غروب آن ستاره ها دیگر
تا هیچ کجای هستی زنده نمی ماندم و نمی دیدم که پس از تاخیر باران ،تا همیشه قصه تلخ آن
ظهر ،از زمین ،الله می رویان َد و از آسمان ،صدای ناله به گوش می رساند .چرا نبودم ،چرا تولدم
در این قرن های دیر اتفاق افتاد؟ چرا آنجا هیچ کس نبود به یاری قبیله معصومی که در حصار
خارها و نیزه ها به نماز ایستادند و به سمت شهادت دویدند و برای پرواز شتافتند؛ قبیله نور،
قبیله خورشید در تاریک پُر واهمه روزگار ،در ناشناسی چشم های تماشای وقیح که روشنی را
نمی فهمید و پرتو هدایت را با واژگان تیره خویش بی معنا می کرد.

سال  10هجرت بود و پيامبر از آخرين سفر حج
خود باز مي گشت ،گروه انبوهي كه تعدادشان
را تا  120هزار رقم زده اند او را بدرقه مي كردند
تا اينكه به پهنه بي آبي به نام غدير خم رسيدند.
نيم روز  18ذي الحجه بود كه ناگهان پيك وحي
بر رسول خداص نازل شد و از جانب خدا پيام
آورده كه« :اي رسول آنچه از جانب پروردگارت
بر تو نازل شده به گوش مردم برسان و اگر
چنين نكني رسالت او را ابالغ نكرده اي و
خداوند تو را از گزند مردمان حفظ خواهد
كرد» پيامبر دستور توقف دادند و همگان در
آن بيابان بي آب و در زير آفتاب سوزان صحرا
فرود آمدند و منبري از جهاز شتران براي پيامبر
ساختند و رسول خدا بر فراز آن رفته و روي
به مردم كردند .ابتدا خداي را سپاس فرموده
و از بدي هاي نفس اماره به او پناه جست و
فرمود« :اي مردم بزودي من از ميان شما رخت
بر مي بندم ،آنگاه مي افزايد چه كسي بر مومنين
در ارزيابي مصلحت ها و شناخت و تصرف در
امور سزاوارتر است ،همه يك سخن مي گويند
خدا و پيامبر داناترند».

انتخاب از :آرزو سالمی
منشی مرکز تحقیقات

عشق یعنی خیمه های سوخته
هر دم به گوشم می رسد آوای زنگ قافله
این قافله تا کربال دیگر ندارد فاصله

یک زن میان محملی اندر غم تاب و تب
است

این زن صدایش آشناست ای وای من

این زینب است

عشق یعنی آتش افروخته

عشق یعنی خیمه های سوخته

عشق یعنی حاجی بیت الحرام

دل بریدن های حج ناتمام

عشق یعنی غربت نور دو عین

عشق یعنی گریه بر قبر حسین

ع

عشق را گویم فقط در یک کالم

یا اباالفضل و حسین والسالم...
لبیک یا حسینع...

داستان غدیر

رسول گرامي مي فرمايد« :آيا من به شما از
خودتان اولي و سزاوارتر نيستم» و همگان
يك صدا جواب مي دهند كه چرا چنين است.
آنگاه فرمود« :من دو چيز گرانبها در ميان شما
مي گذارم؛ يكي ثقل اكبر كه كتاب خداست
و ديگري ثقل اصغر كه اهل بيت منند .مردم
بر آنان پيشي نگيريد و از آنان عقب نمانيد».
آنگاه دست عليع را در دست گرفت و آن
قدر باال برد كه همگان او را در كنار رسول
خدا ديدند و شناختند .سپس فرمود« :خداوند
موالي من و من موالي مومنان هستم و بر
آنها از خودشان سزاوارترم .اي مردم هر كس
كه من موال و رهبر اويم ،اين علي هم موال و
رهبر اوست» و اين جمله را  3بار تكرار كرد
و چنين ادامه داد« :پروردگارا ،دوستان علي
را دوست بدار و دشمنان او را خوار .خدايا
علي را محور حق قرار ده» و سپس فرمود:
«الزم است حاضران اين خبر را به غايبان
برسانند ».هنوز اجتماع به حال خود باقي
بود كه دوباره آهنگ روح بخش وحي گوش
جان محمدص را نواخت كه« :امروز دينتان را

خلوت دل

حجت االسالم و المسلمین اصغری
امام جماعت
برايتان كامل نمودم و نعمت خود را بر شما به
پايان رساندم و اسالم را به عنوان دين برايتان
پسنديدم» و بدين سان عليع از جانب خداوند
براي جانشيني پيامبرص برگزيده شد.
پیام ها و درس ها
 غدير ،تنها نام يك سرزمين نيست ،يكتفكر است؛
 نشانهاى است از تداوم خط نبوت؛ چشمهاى است كه تا پايان هستى مىجوشد؛ غدير ،روز اكمال دين ،اتمام نعمت وموجب خشنودى خداست؛
 روز بزرگ ،روز گشايش و روز تكاملاست؛
 غدير ،نه تاريخ است ،نه جغرافيا و نهروايت ،بلكه واليت است؛
 پيشوند غدير ،رسالت است و پسوند آن،واليت و امامت.
منبع:

 .1آیه  67سوره مائده
 .2بخشی از آیه  3سوره مائده
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نکاتی در خصوص یادداشت
محسن شایان
«برداشتی از دیدگاه پروفسور استفان کارشناسآزمایشگاه
و عضو شورای مشورتی
هاوکینگ درباره خدا»
در مورد یادداشت مذکور به قلم دوست فاضل
و ارجمندم ،دکتر سیدفرزاد محمدی با عنایت
به روحیه علمی و جستجوگر ایشان و صرفا با
این نیت که زمینه گفتگو و نقادی مطالب که به
نظر حقیر از مهمترین راه های تحریک و اشتیاق
به تفکر در مخاطبین یک نشریه است ،فراهم
گردد؛ به اختصار به نکاتی اشاره می نمایم.
دکتر محمدی در مقابل این مدعای هاوکینگ که
«نیازی به وجود خدا برای آفرینش (یا خلقت
جهان) نیست و اکنون علم توضیح قانع کننده تری
برای آفرینش ایجاد می کند »...این گونه استدالل
(یا برداشت) نموده اند که «وقتی کسی می گوید
به خدا نیاز نداریم ،در نزد یک مومن به خدا،
نافی وجود او نخواهد بود ،بلکه به یک معنی،
تسبیح پروردگار به حساب می آید ،یعنی خدا
آن چیزی که در افق ذهنی فرد مدعی قابل تصور
بوده است ،نمی توانسته باشد.
ابتدائا عرض می کنم که در خصوص صحت
یا سقم مدعای پروفسور هاوکینگ هیچگونه
اظهارنظری ندارم چون تخصصی دراین زمینه

(چاپ شده در ندای فارابی تابستان )1394

ندارم و افراد دانشمند و صاحب نظری چون
آیت اهلل سبحانی و دیگران در مقابل ایشان
پاسخ هایی داده اند که دوستان عالقه مند
می توانند پیگیری نمایند؛ در اینکه ذات
خداوند هم در قوه ادراک انسانی نمی گنجد
حرفی نیست که به قول موالنا «گاه خورشیدی
و گه دریا شوی ،گاه کوه قاف و گه عنقا شوی،
تو نه این باشی نه آن در ذات خویش ،ای فزون
از وهم ها از بیش بیش» اما موضوع بحث من
تنها در خصوص نحوه استدالل و مواجهه دکتر
محمدی با چنین مدعایی است.
از اولین آموزه های قواعد منطقی این است که
همانطور که اثبات و نشان دادن درستی یک گزاره
محتاج دلیل است ،ابطال و نشان دادن نادرستی آن
نیز به دلیل و برهان نیاز دارد .به عبارت دیگر در رد
یک مدعا (درچارچوب قواعد منطقی) می توان با
آوردن دلیل ،به خطا بودن اصل یک مدعا یا نشان
دادن تناقضی در آن یا ضعف و اشکال مقدمات
یک مدعا یا ناتوانی مقدمات از اثبات مدعا و
مواردی از این قبیل استناد جست ،اما توسل

جستن به این سخن که موضوع مورد ادعا ،اساسا
قابل وصف و تصور برای ذهن انسانی نیست؛
در واقع مختومه اعالم کردن بحث و بستن راه بر
هرگونه استدالل و برهان عقلی است و بن بستی
برای دو طرف بحث ایجاد می کند که جز سکوت
و توقف گفتگو راه برون شدی باقی نمی گذارد.
نکته دیگراینکه ایجاد یک ارتباط منطقی بین
موضوعی که برای ذهن آدمی قابل ادراک و تصور
نباشد با قائل شدن به عظمت و تسبیح آن موضوع
تا حدی دشوار به نظر می رسد (حداقل برای من
قابل فهم نیست) به عنوان مثال آنچه درذهن و
ضمیر یک جانی بالفطره روی می دهد و او را
به راحتی به کشتن انسان بی گناهی می کشاند
غالبا برای ما قابل تصور و ادراک نیست؛ دراین
صورت آیا این عدم ادراک هم می تواند نشانه ای
از عظمت ذهن این فرد باشد و قابل تسبیح؟ در
واقع اگر بخواهیم استدالل آقای دکتر را از راه
برهان منطقی توضیح دهیم این برداشت را به طور
خالصه این گونه می توان نوشت« :خداوند فراتر
از حد تصور ماست» و «آنچه فراتر از حد تصور
ماست ،قابل تسبیح است» پس «خداوند قابل
تسبیح است» که مقدمه دوم این برهان با توجه به
مثال آورده شده درست به نظر نمی رسد.
برای دکتر محمدی و همه دوستانی که در
مسیرروشنگری اذهان خود ودیگران قلم
می زنند ،آرزوی خیر و بهروزی دارم.

الزم به ذکر است که متن یادداشت جناب شایان با توجه به درخواست ایشان پیش از چاپ در نشریه ،برای دکتر محمدی ارسال شد تا
دبیر تحریریه
جوابیه ای بنگارند؛ وگرنه ندای فارابی همچنان به سیاست نقد پس از انتشار پایبند است			.

سیدفرزاد محمدی
فلسفه و کالم؛ اعتماد وعقل؛ عرفان و شریعت؛ اسالم و ایمان
عید والیت امیر ،مهر 94
آقای شایان ،دوست عزیز و فرهیخته ارجمند ،متکلمین نیست و من نمیخواهم ایمانم وامدار گفتمان عرفان ،بر دیالوگ فلسفی چیره است؛
باب گفتگو گشودید ،امید که خوانندگان عزیز این خیل باشد .وقتی تسلیم روایت صادقانه و مورد فلسفه و برهان ،برای جدل و ابطال ادعای بدیل
از داد و ستد ما ّ
مکرم میشوی ،حیران میشوی کدام و مدعیان کاربرد دارد اما از اسالم و ایمان سر
حظ و بهرهای ببرند و مزاحم اعتماد نبی َ
اوقات و اندیشهشان نباشیم.
مقدم است؟ آفرینش ،نشانهای برای او یا آفرینش ،در نمیآورد؛ بازی پیشرفته کالم و واژه است.
امابرادر گرامی ،مدتهاست گفتمانبرهان و استدالل حاصل وجود او؛ و اگر هست ،چرا نشانهها،
را طالق دادهام و متمسک و دلداده اعتمادم.
برهان وجود و بودنش باشند؟ چه راستتر و
ص
دلیل ایمان حضرت امیرع به نبی مکرم  ،سلمان موزونتر که آفرینش بشود ،تجلی تسبیح ،تجربه
پس عقل کجاست؟
فارسی یا ابوبکر صدیق –که از اشراف مکه ا...اکبر و معنا بخشیدن به ال اله ّال ا. ...
بود– به ایشان چه بود؟ جز اعتماد به محمد اندیشمندان و فیلسوفان در امر پروردگار ،عقل و خرد سلیم (به نظر بنده) ،موید این فرآیند
امین!؟ آری  1400سال و اندی گذشته است اما مبهوت و درماندهاند و خواهند ماند؛ این اعتماد است و در جاییکه ُمقام ،شأن و شایسته
صدای «قولوا الاله ّال ا ،..ّ.تفلحوا» و «اقرأ باسم ربّک تجربه مستند چند هزار ساله بشر است و اگر اعتماد است ،آن را توصیه میکند.
الّذی خلق» ،شفاف و آشکار شنیده نمیشود؟ از در الهیات و خداشناسی نوری تابیده است ،دوم اینکه ،عقل ،ابزار و چراغ ترسیم و دستیابی
ِ
اشراق راهنمایی شده با به مکارم اخالق است و برون رفت از اختالف
روایتگری که میدانیم صادق بود ،نه کاذب؛ معتدل از تشریع و تجربه
و عاقل بود ،نه مجنون؛ پیامآور بود ،نه شاعر و سرودهای آسمانی است .اگر استدالل فلسفی و دوراهیهای اخالقی؛ اما پس از ایمان به ا ...و
انسان بود ،نه فرشته .نزد این نیکمرد ،جز اسالم اقناع کننده بود ،عقول متوسط و انباشته بشری ،پس از چارچوب بندی شریعت از اخالق .این
آوردن و گفتن دو شهادت که در زبان آمدنشان از تکلیف پارادکس دور و تسلسل را در برهان شاید همان علم کالم است؛ ویرایشی از فلسفه،
یکدیگر سبقت میگیرند ،چه میتوان گفت؟ شما علیت گشوده بود ...پای استداللیون چوبین مقید به الهامات آسمانی .به نظر بنده ،این تنها
انتظار دارید ایشان بر بودن ا ،...برهان نظم ،علیت ،است .سرمایه زندگی انسان در امور خُ رد و دامنه راهگشا از گفتگوی فلسفی و مناظره است.
واجبالوجود ،حرکت جوهری و صدیقین ،اقامه کالن ،اعتماد است؛ پذیرش و هوشیار شدن به سوم اینکه پس از ایمان به عالم غیب و به
کند یا اینکه او را گزارشگر ،فرستاده و پیامآوری یک گزارش و روایت تاریخی :رسالت محمدص رسمیت شناختن عوامل باطنی ،عقل میگوید
میبینی در نهایت اعتدال و هنجار که مگر میشود پس از تسلیم شدن ،نوبت تجربه غنی دینی که جهت مصون ماندن از خطاها و اعوجاجات
چیزی بگوید و توصیه کند و تو آن را بر چشم است در قالب مناسک :نماز ،روزه ،حج ...تا در الهامات و عرفانهای مبتنی بر برداشتهای
تمرین مینیاتوری نیت و اخالص کنی و این فردی و انسانی (به اصطالح دروغین) ،به سلوک
نگذاری...
خطاب و عنوان او را در کالم ا ،...مذ ّکرا ،شاهدا ،تذکر مستمر ،موجب ایمان شود که خود ،ترسیم شده در وحی و «فرقان» متصل باش...
ّ
سالم بر صالحان
مبشرا و نذیرا است ،نبی اکرم فیلسوف و از مراقبتی دارد تا حقّ الیقین و نفس مطمئنّه.
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هنر تعزیه ،نمایش و نیایش

تعزیه(یاتعزیت)بهمعنیسوگواری،برپایییادبود
عزیزان از دست رفته ،تسلیت ،امر کردن به صبر و
پرسیدن از خویشان درگذشته و در برخی مناطق
ایران مانند خراسان به معنای مجلس ترحیم است
اما آنچه به عنوان تعزیه مشهور است؛ گونهای
از نمایش مذهبی منظوم است که در آن عدهای
اهل ذوق و کارآشنا در جریان سوگواریهای ماه
محرم و برای نشان دادن ارادت و اخالص به اهل
بیت ،طی مراسم خاصی بعضی از داستانهای
مربوط به واقعه کربال را پیش چشم تماشاچیها
بازآفرینیمیکنند.
در ظاهر ،صحنه نمایش سکویی است در میان
حلقه تماشاگران که وقایع اصلی روی آن اتفاق
می افتد و سفرها ،گذشت زمان ،تغییر مکان و
وقایع فرعی در حاشیه دور سکو رخ می دهد
اما درحقیقت صحنه نمایش ،کل تکیه یا حسینیه
است؛ با تمام تزیینات داخل آن (علم ،کتل،
بیرق ،پنجه ).. ،جهت فضاسازی که به مثابه
خیمهگاه جلوه میکند و تماشاگران نیز جزیی
از بازیاند .کسی که تعزیه را برپا میکند «بانی»
و گرداننده آن را «تعزیهگردان»« ،ناظمالبکاء» یا
«معینالبکاء» و بازیگران آن را «تعزیهخوان» یا
«شبیهخوان» مینامند .شبیهخوانان در اجرای
هر مجلس معموال دو دستهاند :اولیاخوان و
اشقیاخوان .شبیهخوانهایی که نقش اولیا و
یاریدهندگان دین را بازی میکنند ،اولیاخوان،
مظلوم و انبیاخوان نامیده میشوند و کسانی
که نقش اشقیا و دینستیزان را بازی میکنند،
اشقیاخوان یا ظالمخواناند .عموما در نمایش
تعزیه چهرهآرایی یا گریم وجود ندارد و ناگزیر
باید شمایل شبیه خوانان با نقشی که بازی
می کنند ،هماهنگ و متناسب باشد .اولیاخوانها
نقشهای خود را موزون و خطابهای سر
میدهند اما اشقیاخوانها سخنان خود را
ناموزون و معمولی و در پارهای از موارد،
تمسخرآمیز بیان میکنند .اولیاخوانها جامه
سبز ،آبی یا سفید بر تن میکنند و اشقیاخوانها
لباس سرخ یا سیاه .در این میان لباس حر بن
یزید ریاحی ،زرد رنگ است .در دو دلی به سر
می برد و تردید ،نه سبز است و نه سرخ؛ اما
در مورد سیاهیلشکرهای هر یک از دو دسته،
استفاده از جامههایی با این رنگها مصداق
کاملی ندارند .به علت ممنوعیت حضور زنان
بر صحنه نمایش تعزیه ،نقش زنان را هم مردان
جوانی که صدایی زیر و نازک دارند بازی
میکنند که در این حالت به آنها «زنخوان»
میگویند .چنین بازیگرانی برای اینکه در نقش
خود بهتر ظاهر شوند باید صدایی زیبا داشته
باشند و نقاب یا روبند بر چهره بپوشند.
شبیهخوانها هر روز یکی از وقایع کربال را
نشان داده و شبیهخوانی مربوط به آن را نمایش
میدهند .بازیگران نیز معموال نقش خود را

از روی نوشتههایی که دارند میخوانند و
نقشها را بهترتیب اجرا میکنند .تعزیهنامه به
عنوان یکی از اصلیترین متنهای شبیهخوانی
در اختیار تعزیهخوانان قرار دارد .گاهی به
تعزیهنامه« ،نسخه» هم میگویند.
شبیهخوانها در سؤال و جوابها تناسب
آوایی را رعایت میکنند .البته مخالفخوانها
و اشقیاخوانها ،شعرها را با صدای بلند و بدون
تحریر میخوانند و حالتی پرخاشگرانه دارند.
موسیقی در تعزیه به دو شکل آوازی و غیرآوازی
است .شکل آوازی آن از طریق گفتار اولیاء
خوانان نمود مییابد .اهمیت موسیقی آوازی
در تعزیه چشمگیر است به گونهای که ایفاگران
نقشها میبایست از دستگاههای موسیقی آگاه
باشند تا اگر نقش آنها تغییر یافت ،بتوانند در آواز
معین بخوانند .در موسیقی تعزیه برای نقشهای
افراد سختدل آوازهای متناسب با نقشهای آنها
انتخاب میشوند مانند شمر که در نوا یا رجز و
علیاکبر که در دشتی میخوانند .برای پیشگیری
و آمادگی از جابهجایی ناگهانی نقش ،هر کس
باید لحنها و شعرهای دیگر نقشها را فرا بگیرد.
تعزیهخوانی بر اساس یک سلسلهمراتب است.
کسانی که وارد تعزیه میشوند از کودکی در
نقش بچهخوان آغاز میکردند .طبقهبندی تعزیه
هم اینگونهاست که زمانی که کسی بچهخوانی
میکند اول نقش سکینه و رقیه را بازی میکند؛
سپس طفالن مسلم و بعد قاسمخوان میشود.
به اعتقاد تعزیهخوانان ،یک طفالن مسلمخوان
خوب میتواند یک قاسمخوان خوب باشد؛
یک قاسمخوان خوب هم میتواند یک
علیاکبرخوان خوب میشود؛ زیرا این نقشها
مکمل یکدیگر بوده و آوازها در دل هم قرار
میگیرند .دوره علیاکبرخوانی که طی میشود،
تعزیهخوان وارد دوره شهادتخوانی میشود.
اگر صدای خوبی داشته باشد شهادتخوان
میشود؛ اما اگر صدای تعزیهخوان ضعیف
اما خوب باشد زنپوش میشود .بعد از
اینکه یک تعزیهخوان دوره شهادتخوانی را
به پایان برساند دیگر محاسنش سفید شده و
میتواند امامخوان باشد .کسی که در رأس
شهادتخوانی قرار میگیرد هم امامخوانی
میکند و هم عباسخوانی .آخرین مرحله
امامخوانی است که در آن باید از یک سنی
گذشت تا به این مرحله رسید .در این سن صدا
کمی ضعیفتر میشود و سوز بیشتری دارد.
شکل غیرآوازی موسیقی تعزیه از سوی
گروه نوازندگان (با سازهایی چون دهل،
سنج ،طبل و شیپور) که به طور زنده به اجرا
می پردازند .کار ویژه این نوع اجرای موسیقی
ایجاد جذابیت ،جلب تماشاگر ،واقع گریزی
و نمایشی بودن واقعه روی صحنه است .نوع
موسیقی در تعزیه آمیزه ای از اصوات در هم

ریحانه شریفی
عضو تحریریه

فرهنگ وهنر اریانی

یا سر و صداهای ناموزون و بدون ملودی
مشخص است که دو درون مایه غالب در آن
مشهود است :درونمایه حزن آور با ضرباهنگ
آرام ،مختص اولیاء خوانان و درونمایه رزمی با
ضرباهنگ تند ،مختص اشقیاء خوانان .وظیفه
این موسیقی در نمایش تعزیه پرکردن خالء و
وقفه های صحنه ای ،بیان و تقویت حس کلی
صحنه و تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطب است.
آنچه موجب قطع متناوب موسیقی در نمایش
میشود ،شروع گفتار شبیه خوانان است؛ یعنی
موسیقی هیچ گاه زمینه و همراه گفتار نمی شود،
بلکه در فاصله کالم ها نواخته می شود.
نمایششناسان در بررسی گونههای مختلف
نمایشی به همانندیهایی بین تعزیه و تئاتر
روایی اشاره میکنند؛ مثل جنبه استفاده از شیوه
فاصلهگذاری یا بیگانهسازی که در جریان آن
اگرچه بازیگر خود در نمایش ماجرا نقش
میآفریند ،اما شیوه کار او طوری است که در
تماشاگر میدمد تا بازیگر را با شخصیت مورد
نظر یکی نگرفته و همسان نپندارد و بداند که او
فقط نقش افراد را بازی میکند .برای رسیدن به
این هدف ،یا لحظههایی بازی را قطع میکند یا
آنکه در برابر کامرواییها یا رنج و شکنجههای
رفته بر آن شخصیت واکنش نشان میدهد.
هنر تعزیه ،در طول زمان تغییراتی را به خود
دیده است اما هنوز هم جزو اصیلترین
و پرسابقهترین هنرهای ایرانی و اسالمی
مردمان ایران است .در استانهای مختلف
ایران در ایام ماه محرم ،تعزیه برگزار میشود.
نسخههای اشعار این نمایش مذهبی در
سراسر ایران تفاوت کمی با هم دارند .مردم از
اول ماه محرم همهساله به مناسبت سالروز این
واقعه ،در شهرها و روستاهای ایران ،مساجد
و تکایا را با قالی و قالیچه آذین میبندند و
دیوارها و منبر را سیاهپوش میکنند .گویی
این شعر محتشم کاشانی دوباره در جان و
دل و نفسهای بیقرار طنین انداز میشود که:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نـوحه و چه عـزا و چه ماتـم است
منابع:
نگاهی به ارکان نمایش تعزیه .فریده شیرژیان
شهیدی،عنایتاهلل و علی بلوکباشی .پژوهشی
در تعزیه و تعزیهخوانی از آغاز تا آخر دوره
قاجار در تهران.
کالته ،محمدامین« .کهنترین سوگواری
مذهبی :نمایش «تعزیه» هنر ناب ایرانی است
که قدمت دیرینهای دارد»
چینیچیان ،تینا و مظفر قرباننژاد« .موافقخوان
از تعزیه حسینی میگوید :تعزیه متولی ندارد».
روزنامه شرق ،ش۱۴۰۹ .
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فرهنگ مثبت

یادمان باشد...

 منطقه و محل زندگی ،مایه افتخار یا مایه شرمساری نیست. تحصیالت دانشگاهی ،لزوما شعور اجتماعی به همراه ندارد؛ برای کسب شعور اجتماعیتالش کنیم.
 حقوق مولفان را رعایت کنیم. اغلب حرف هایی که پشت سرمان زده می شود ،ریشه در رفتار خودمان دارد. زندگی یا سفر به خارج از کشور ،لزوما باعث افزایش شعور اجتماعی نمی شود. هنگامی که کسی از ما عذرخواهی می کند ،او را نصیحت نکنیم. نسبت به انتقاداتی که می شنویم ،بیندیشیم؛ لزوما همه اطرافیان اشتباه فکر نمی کنند. پیش از سر زدن به منزل آشنایان ،با آنها تماس گرفته و آنها را مطلع کنیم. تا حد ممکن ،کاالی ایرانی بخریم. میان صحبت دیگران نپریم ،حتی اگر برایمان جذاب نبود یا با آن مخالف بودیم. اگر از اقوام یا دوستان مان ،کاال یا خدماتی می خواهیم که شغل آنهاست ،هزینه آن راپرداخت کنیم.
 مصرف سیگار نشانه بزرگ شدن نیست. پیاده رو محل موتورسواری نیست. اگر آدرسی را دقیقا بلد نیستیم ،راهنمایی نکنیم. در بسیاری از مشکالت ،مقصر اصلی خودمان هستیم؛ واقعیت را بپذیریم. شماره تلفن و آدرس کسی را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار ندهیم. توهین کردن نشانه رابطه دوستی صمیمانه نیست! از پدر و مادرمان طلبکار نباشیم. هر روز یا یک روز در میان استحمام کنیم تا در محل کار ،تاکسی و مترو موجب آزاردیگران نباشیم.
 وقتی کسی به ما محبت می کند از او تشکر کنیم. وسط پیاده رو و در مکان های شلوغ نایستیم. هنگام رانندگی با گوشی همراه صحبت نکنیم یا پیامک ندهیم. هنگام تماشای فیلم ،آن را تفسیر نکنیم. اگر چیزی رایگان است ،فقط در صورت نیاز آن را بگیریم. داشته هایمان را به رخ دیگران نکشیم. هنگام خمیازه جلوی دهان مان را بگیریم. از قدرت خود سوء استفاده نکنیم. برای شادی خود موجب سلب آرامش دیگران نشویم. درآمد کسی را نپرسیم. به دیگران برای ادامه زندگی یا جدا شدن ،توصیه بیجا نکنیم. بچه دار شدن برای حفظ زندگی مشترک ،خیانت به فرزند است. به کودکان به اندازه بزرگساالن احترام بگذاریم. درباره چیزی که اطالعات کافی درباره آن نداریم ،صحبت نکنیم. شادی و ابراز آن نه جرم است و نه ناپسند؛ البته باید شرایط ابراز آن را در نظر گرفت. از حقایق فرار نکنیم. متداول بودن یک فکر یا رفتار دلیلی بر صحیح بودن آن نیست. توهین به خود ،نشانه احترام به دیگری نیست. احتیاجی نیست پس از سبقت گرفتن به سرنشینان ماشین کناری نگاه کنیم. رک گویی با بی احترامی مترادف نیست. -اگر با کسی شوخی می کنیم ،ظرفیت جواب متقابل را داشته باشیم.

قطعه ای از یک کتاب

ما مرکز دنیا نیستیم ،حتی اگر این به نظرمان برسد .ما لبریز از اشـتباهات و کمبودهایی
هستیم که دیگران را به خاطرش تحقیر می کنیم!
معنايی براي خوشبختی وجود ندارد .وجود ما لبريز از خوشبختی ها و بدبختی هايی است
كه خودمان در ذهن مان رديف كرده ايم .خيلی وقت ها حاشيه ها هستند كه زندگی را
می سازند.
شهری در میان تاریکی/هورناز هنرور
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قند پارسی

بهارک صالحی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

درست بنویسیم

باسمه تعالی :امالی این ترکیب به همین
شکل صحیح است و نوشتن آن به صورت
بسمه تعالی کامال غلط است.
آزمایشات :کلمه آزمایش فارسی است و
جمع بستن آن با «ات» عربی اشتباه است
و بهتر است به جای آن بگوییم آزمایش ها.
پیشنهادات ،سفارشات و فرمایشات نیز
مشمول همین قانون و اشتباه است.
برائت /براعت :برائت به معنای بیگناهی و
پاکدامنی و مجازا به معنای دوری و بیزاری
است اما براعت به معنای کمال فضل و ادب
و برتری به دیگران در علم است.
نصب /نسب :نصب به معنای گماشتن به
کاری یا مقامی است و ن ََسب به معنای اصل
و نژاد است و نباید این دو را به جای هم
به کار برد.
گذاشتن /گزاردن :گذاشتن در معنای وضع
کردن و نهادن است مانند قانونگذار و
بنیانگذار و گزاردن به معنای ادا کردن است
مانند نمازگزار و سپاسگزار؛ و نباید این دو
را باهم اشتباه کرد.
کاندید /کاندیدا :کاندید واژه ای فرانسوی
به معنای ساده دل و معصوم است .کاندیدا
نیز کلمه ای فرانسوی به معنای داوطلب
برای احراز کاری است و نباید با هم اشتباه
شوند .به کار بردن کلمه نامزد یا داوطلب به
جای کاندیدا پسندیده تر است.
ناهار /نهار :نهار کلمه ای عربی به معنای
روز است و نباید با ناهار که کلمه ای فارسی
است و در معنای غذایی که حدود ظهر
خورده می شود ،اشتباه کرد.
تکمیل نقایص :این ترکیب اشتباه است زیرا
نقایص جمع نقیصه به معنای عیب و خوی
بد است؛ بنابراین تکمیل نقایص به معنای
کامل کردن عیبها است و به جای آن باید
از رفع نقایص استفاده کرد.
تکمیل نواقص :این ترکیب غلط نیست
زیرا نواقص جمع ناقصه به معنای ناتمام و
ناکامل است و بنابراین تکمیل نواقص یعنی
کامل کردن ناتمامها و به کار بردن آن ایرادی
ندارد؛ البته بهتر است در این مورد نیز از
کلمه رفع نواقص استفاده شود.
فوق الذکر :ترکیب غلطی است که نه در
زبان عربی به کار رفته است و نه در متون
معتبر فارسی آمده است؛ به جای آن می توان
از کلماتی مانند مذکور یا پیش گفته استفاده
کرد.

ابن هیثم ،اولین دانشمند فیزیک نور در جهان

اِبْنِ ِهیْثَم ،ابوعلی حسن بن حسن بن هیثم
بصری معروف به ابن هیثم که در غرب
در آثار التینی سدههای میانه به آونتان یا
آوناتهان و بیشتر به آلهازن شناخته میشود ،از
دانشمندان سرشناس جهان اسالم است که در
سال  354ه.ق در وهیشتاردشیر اهواز متولد
شد و در  430ه.ق در قاهره درگذشت.
درباره زندگی ابن هیثم ،اختالفات فراوانی
وجود دارد .برخی منابع ،نام او را محمد
و برخی او را حسن نامیده اند .نام پدر او
نیز مشخص نیست که حسن بوده است
یا حسین؟ محل زندگی او نیز در برخی
منابع ،اهواز و در برخی منابع بصره نوشته
شده است اما یقینا اجداد او در خوزستان
زیسته اند و پس از حمله اعراب به ایران ،از
شهر گندی شاپور مهاجرت کرده اند .ابن هیثم
عالقه فراوانی به کسب علم داشت و این
عالقه از زمانی در وی ایجاد شد که احساس
کرد با استفاده از علومی چون الهیات و
منطق نمی تواند به خداوند نزدیک شود؛
این بود که به علوم طبیعی و فلسفه روی
آورد .آن هم با چنان عالقه ای که موجب
شد در شهر بصره از وزارت کناره گیری کند
و برای کسب علوم بیشتر به مصر سفر کند؛
در حالی که زندگی خود را به کمک خط
زیبای خود و با نسخه برداری از کتاب های
ریاضی می گذراند.
ابنهیثم از بزرگ ترین دانشمندان اسالمی
بخصوص در نورشناسی است .شمار تألیفهای
او را در ریاضی ،فیزیک و اخترشناسی ،حدود
 100کتاب و رساله میدانند که متاسفانه قسمت
عمده آنها از میان رفته است .وی را به خاطر
آزمایشهای دقیقی که درباره نور انجام داده
است ،مرد روش علمی نیز نامیدهاند.
جایگاه ابن هیثم در تاریخ علم
خاورشناسان اروپایی به پژوهشهای گستردهای
درباره آثار ابن هیثم پرداخته و با ابراز شگفتی
بسیار تواناییهای این دانشمند نوآور را تحسین
کرده و مقام او را در تاریخ علم بسیار واال
شمردهاند؛ تا پایان سده 19م وی بیشتر به
دلیل آثارش در نورشناسی مورد ستایش قرار
میگرفت ،اما وقتی کسانی چون ویدمان ،زوتر،
شوی ،شرام و نیز مصطفی نظیفبک به بررسی
و معرفی مفصلتر آثار او پرداختند ،آشکار شد
که ابتکار حل شماری از مسائل دشوار ریاضیات
نیز از آن اوست.
ابن هیثم مبتکر روش های تجربی است
و آزمایش علمی به عنوان یکی از وسایل
سیستماتیک کار ،دستاورد ابن هیثم است .تحول
جهشوار دانش نورشناسی در آثار مربوط به
مکتب اکسفورد تا حدود زیادی مرهون آشنایی
با منابع عربی وبویژه آثار ابن هیثم بوده است.

مشاهیر

خاورشناسان دقت ابن هیثم را در مقاله
الشکوک علی بطلمیوس ستودهاند؛ در این اثر،
وی تفاوتها و تناقضات میان دو اثر نجومی
بطلمیوس ،یعنی المجسطی و االقتصاص را

مسیر شعاع نور از طرف شیئی به طرف چشم
است نه در جهت عکس آن که اقلیدس و
بطلیموس و کثیری انگاشته بودند .در ریاضیات
ابن هیثم مساله ماهانی را به صورتی بدیع حل

آشکار میسازد و نظریات دقیقتری را ارائه
میدارد .همچنین در فی هیئت العالم میکوشد
آنچه را بطلمیوس در االقتصاص ناتمام
گذارده ،تکمیل کند .تحول دانش ستارهشناسی
در مغرب زمین ،بیش از همه مدیون این
کتاب است .هارتنر ثابت کرده است که نظریه
سیارات نو که در سده 15م از جانب پورباخ
بیان شده ،در اساس چیزی جز تکرار نظریه
ابن هیثم نبوده است .نظریه سیارات نو ،به
نوبه خود بزرگترین تاثیر را روی کپرنیک،
رکیومونتان و راینهولد باقی گذاشت.
پژوهش های ابن هیثم درباره نور ماه ،از نظر
کول که رساله ضوء القمر را به آلمانی ترجمه
کرده ،نخستین تالش در جهت یک تحقیق
جامع فیزیک نجومی به شمار می آید و این
واقعیت که ابن هیثم در این اثر با ابزارهای
آزمایش به پژوهش در اشعه ماه پرداخته
و نخستینبار از «تاریکخانه» استفاده کرده،
جایگاه او را به عنوان پژوهشگر طبیعی ،بلکه
پایهگذار روش نوین پژوهش طبیعت ،نشان
میدهد.
از تحقیقات و بررسی های نسخههای خطی
باقیمانده از ابن هیثم که تاکنون انجام شده،
معلوم میشود که ابن هیثم در نجوم بیشتر به
مسائل فرعی و حل آنها که البته از اهمیت
برخوردار هستند (از جمله تعیین دقیق
سمت قبله و ارتفاع ستارگان) پرداخته است
که همپایه با شاهکارهای او در ریاضیات و
فیزیک (نور) نبوده است.
ابن هیثم علت انکسار جدی افزایش قطر
ظاهری خورشید و ماه را در نزدیکی افق
بدرستی توضیح داد .ابن الهیثم مانند ابوعلی
سینا و بیرونی و ابن نفیس معتقد بود که جهت

کرد و رساله های متعدد درباره مطالب ریاضی
نوشت .چنان که گفته شد ابن هیثم نه تنها در
علم ریاضی که در دانش فیزیک و هندسه نیز
سر آمد اقران خود بود.
برخی از آثار ابن هیثم
المناظر ،في المكان ،في مساله عدديه ،في
شكل بني موسي ،فياصول المساحه ،رساله
في شرح مصادرات اقليدس ،فيكيفيات
االظالل ،مقاله في الهاله و قوس قزح ،ضوء
القمر ،مقاله في تربيع الدائره ،اضواء الكواكب،
مقاله في استخراج ارتفاع القطب علي غايه
التحقيق ،الشكوك علي بطلميوس و. ...
المناظر ،معروف ترين اثر ابن هيثم است
که عالوه بر مباحث نور شناختي ،شامل
هواشناسي ،فيزيولوژي و پرسپکتيو
نقاشي است؛ در اين کتاب نخستين تعبير
سيستماتيک پديده هاي فيزيکي از نظر
تجربي و رياضي مورد بحث قرار گرفته
است .کتاب المناظر ابنهیثم در مغرب زمین
به نام گنجین ه نورشناسی به التین ترجمه شد.
اکتشافات علمی ابنهیثم
 نخستین اصل دینامیک نظری ه موجی انتشار نور انتشار نور به خط مستقیم تقسیمبندی چیزها بر اساس توانایی انتقال نور تعبیر مکانیکی انعکاس نور انکسار نور سرعت نور تجربه اتاق تاریک فیزیولوژی چشم و عمل دیدن رنگ اجسام توجیه رنگینکمان از نظر ابنهیثم -نمودهای جوی
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باغ موزه مینیاتوری

تهران گردی
مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

یکی از نکات مهمی که سازمان پارک ها و
فضای سبز شهر تهران در طراحی بوستان ها
مد نظر قرار داده توجه به عناصر بومی و
فرهنگی کشورمان و ساخت بوستان هایی
است که عالوه بر الزامات و امکانات
زیست محیطی واجد رویکرد فرهنگی
شاخص نیز باشند.
در همین راستا و با عنایت به لزوم آشنا
نمودن شهروندان با میراث فرهنگی
کشورمان سازمان پارک ها اقدام به مطالعه،
طراحی و احداث اولین بوستان مینیاتور شهر
تهران در محدوده شهرداری منطقه  8نمود
که ماکت های  12اثر ثبت شده در فهرست
یونسکو در آن جانمایی گردیده است.
ساخت ماکت های مینیاتوری فضای باز
اولین بار در کشورمان به انجام رسیده
است .پیش از این ،فناوری ساخت این گونه
ماکت ها در انحصار چند کشور غربی بود
وآخرین پارک مینیاتور در شهر استانبول
کشور ترکیه با مشارکت غربی ها احداث
شده است.
سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران در
سال  1391با چاپ فراخوان اقدام به شناسایی
تعیین صالحیت سازندگان ایرانی نمود و با
توفیقات الهی کار ساخت ماکت های بوستان
باغ موزه مینیاتور به هنرمندان ایرانی واگذار
گردید.
ویژگی های طراحی بوستان
ابعاد اصلی طراحی بوستان باغ مینیاتور از
روح هندسی باغ های ایرانی در ترکیب با
استانداردهای پارک مینیاتوری الهام گرفته
است که ماکت ها در قالب ویژگی های
شکل طبیعی زمین و نواحی جغرافیایی که
آثار انتخاب شده در آنها مستقر می باشند و
با توجه به جهات جغرافیایی بناها در محیط
اصلی خود استقرار یافته اند؛ در فاز اول
46
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ماکت مینیاتوری 12 ،اثر تاریخی زیر که هم
اکنون در فهرست آثار جهانی ثبت شده اند با
مقیاس یک بیست و پنجم اندازه واقعی در
بوستان استقرار یافته اند:
تخت جمشید ،چغازنبیل ،میدان امامره (نقش
جهان) اصفهان ،پاسارگاد ،تخت سلیمان،
گنبد سلطانیه ،ارگ بم ،کلیساهای ارامنه ،کوه
و کتیبه بیستون ،مجموعه شیخ صفی الدین
اردبیلی ،بازار تبریز و آبشارهای شوشتر.
شایان ذکر است که در فاز دوم توسعه،
ماکت های مینیاتوری گنبد قابوس ،مسجد
جامع اصفهان ،کاخ گلستان و بوستان
دستکند میمند کرمان و دیگر باغ های  9گانه
ایرانی اجرا خواهند گردید.
ورودی ها
ورودی پیاده در بوستان مینیاتوری جنب
بوستان تمدن (گلبرگ) احداث گردیده
است ،همچنین یک ورودی سواره جهت
سرویس اضطراری از خیابان کرمان برای
مجموعه پیش بینی شده است.
فضای سبز
در ردیف دو طرف معابر بوستان از گونه های

لیکوستروم پیوندی و مورد پیوندی استفاده
شده که فرم درختی دارد ،حدود  70درصد
گیاهان استفاده شده همیشه سبز و  30درصد
آنها خزان پذیر هستند .انواع گیاهان غالب
کاشته شده شامل گونه های زیر می باشد:
چنار ،ماگنولیای سبز ،بلوط خزان شونده،
میخک هندی ابلق ،افرای چینی ،مورد
پیوندی ،گوجه گل ،سنجد همیشه سبز،
یاس هلندی (لیکوستروم پیوندی) ،ژینکگو،
سدروس،کاج موگو و غیره.
سیستم آبیاری بوستان
شامل یک مخزن  600متر مکعبی جهت
ذخیره آب و یک ایستگاه پمپاژ دور متغیر
جهت صرفه جویی در مصرف آب و برق
می باشد.
ابنیه و امکانات بوستان
 تاسیسات الکتریکی (لفیقی از پایهچراغ های خورشیدی (سوالر) و پایه
چراغ های متصل به برق شرقی با استفاده از
المپ های ال ای دی و کم مصرف)
طراحی و اجرای مبلمان بوستان شامل:نیمکت ،آبخوری ،نرده ،تابلوهای هدایت گر
و کتیبه های بوستان مینیاتور.
 ساختمان گالری به مساحت  750مترمربع جهت ایجاد نمایشگاه دائمی میراث
فرهنگی.
 پارکینگ (در مجاورت بوستان ،احداثپارکینگ طبقاتی در دستور کار شهرداری
تهران قرار دارد) ،کتابخانه ،فروشگاه
محصوالت فرهنگی ،چایخانه ،مونیتورینگ،
سرویس بهداشتی و نگهبانی.

معرفی چند کتاب

به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی

معرفی شروح نوشته شده بر مثنوی معنوی موالنا جاللالدین

قدیس

این رمان ماجرای زندگی کشیشی مسیحی است
که در مسکو زندگی میکند و عاشق گردآوری
کتابهای خطی است .جوانی تاجیک به قصد
فروش ،کتابی خطی به او امانت میدهد که
مدعی است متعلق به  ۱۴۰۰سال پیش است.
اندکی بعد جوان تاجیک به دست دو نفر روس
که قصد سرقت کتاب را داشتهاند ،کشته میشود
و کشیش که پی به اهمیت کتاب برده ،آن را مورد
بررسی قرار میدهد و در مسیری قرار میگیرد
که بتدریج به شناخت او از امیر مؤمنان ،حضرت
علیع میانجامد.
رمان به بهانه تالش مردی مسیحی برای شناخت
شخصیت امیرالمؤمنین ،علیع ،به واکاوی و
روایت حکومت پنج ساله امام علیع پرداخته
و میکوشد حکومت اسالمی از منظر نگاه
امیرالمؤمنینع را به تصویر بکشد.
این داستان ،نوشته ابراهیم حسن بیگی است
که در  304صفحه توسط نشر نیستان به چاپ
رسیده است.

شروح برتر نوشته شده بر مثنوی معنوی موالنا جاللالدین

شروحی که بر مثنوی معنوی نگاشته شده از
این قرارند:
 شرح ناتمام «جواهر االسرار و زواهر االنوار»از شهید کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی
 «شرح مثنوی» عبدالعلی محمد ین نظام الدینمشهور به بحر العلوم
 «شرح مثنوی اسرار» از حکیم مالهادی سبزواری «شرح کبیر» انقروی از اسماعیل انقروی «شرح مثنوی شریف» اثر بدیع الزمان فروزانفر «شرح مثنوی» اثر جعفر شهیدی «شرح مثنوی شریف» از شاه داعی اهلل شیرازی «شرح مثنوی مولوی معنوی» از امداد اهللصاحب مکی
 «شرح مثنوی» نیکلسون اثر رینولد نیکلسون «شرح و متن مثنوی» تالیف محمد استعالمی «تفسیر مثنوی مولوی» اثر جالل الدین همایی(ناکامل؛ شرح داستان «دژ هوشربا»)
 «با پیر بلخ» اثر محمدجعفر مصفا (ناکامل؛شرح کاربردی تعدادی از داستانها)
 «تفسیر ،نقد و تحلیل مثنوی» اثر عالمه جعفری «شرح جامع مثنوی معنوی» به همت کریمزمانی
 «نثر و شرح مثنوی» شریف از موسی نثری «مکاشفات رضوی» اثر محمدرضا الهوری «اسرار الغیوب» تالیف خواجه ایوب «شرح مثنوی» اثر ولی محمد اکبر آبادی «نثر و شرح مثنوی شریف» اثر گولپینارلی «المنهج القوی» اثر یوسف بن احمد مولوی شرح دکتر محمد کفافی به عربی -شرحی ناشناس منسوب به احمد رومی

 اسماعیل انقروی ( 1041ق)« ،شرح کبیر» را در  15جلد به زبان ترکی نوشته ودکتر عصمت ستارزاده آن را به فارسی ترجمه کرده است .از ویژگیهای این شرح
می توان به مبسوط و کامل بودن و نیز عاری از پیچیدگی بودن آن اشاره کرد.
 «مکاشفات رضوی» اثر محمدرضا الهوری (قرن  )11و به تصحیح و اهتمامکوروش منصوری منتشر شده است .ابیات مشکل هر  6دفتر بررسی شده و از
ع
قدیمی ترین شرح های شبه قاره هند است .نام آن را مولف به تبرک امام رضا
انتخاب نموده است؛ در این شرح ،نویسنده ابتدا نقدی کوتاه از داستان مورد نظر
را می آورد و منظور موالنا را از طرح آن بیان و پس از آن به فراخور ذوق و شوق
موالنا ابیات را شرح می کند .گاهی بیت را میآورد و تمام نکات را از جهت قرآن
و حدیث و لغت و اصطالح و تاریخ و  ...بیان میکند و سپس کل بیت را روان و
یکدست و معموال در نهایت ایجاز شرح میکند .این شرح دارای کشف االیات و
کشف االحادیث ،فهرست اعالم و غیره است.
 «اسرار الغیوب» تالیف خواجه ایوب (قرن  12هجری) به تصحیح زنده یاد دکترمحمدجواد شریعت در  2جلد منتشر شده است؛ از خصوصیات این شرح آن است
كه مولف ابتدا لغات مشکل هر بیت را معنی می کند و سپس به شرح میپردازد.
 «شرح مثنوی شریف» تالیف استاد بدیع الزمان فروزانفر؛ در  3جلد نوشته شدزیرا بیش از آن عمر استاد کفاف نداد .پس از ایشان دکتر جعفر شهیدی این کار را
تقریبا به همان سبک و سیاق ادامه دادند؛ در این شرح،ابتدا هر یک از حکایات را
با مقدمه ای بر مآخذ آن داستان و سپسفهرستی از لغات ،تعبیرات و اصطالحات
فلسفی فقهی ،کالمی و عرفانی آن داستان آورده شده است.
 «شرح مثنوی معنوی مولوی» اثر رینولد نیکلسون با ترجمه حسن الهوتی منتشرشده است .اکثر مثنوی پژوهان این شرح را یکی از بهترین شروح و متون مثنوی
میدانند .رعایت کمال ایجاز و پرهیز از اطناب در سخن ،رعایت امانت در نقل
اقوال ،اتکا بر روش صحیح علمی ،مراجعه به شروح دیگر مثنوی (فارسی ،عربی،
ترکی و انگلیسی) و مراجعه و اتکا بر آثار موالنا خصوصا مثنوی برای توضیح
مشکالت (تفسیر مثنوی با مثنوی) از خصوصیات بارز این شرح است.
 «شرح جامع مثنوی معنوی» تالیف کریم زمانی در  7جلد منتشر شده است .جلدهفتم آن مختص اعالم و فهارس مثنوی است .این شرح ،به معنای واقعی کلمه
«جامع» است که اکثر مثنویپژوهان آن را بسیار مفید و روان عنوان کرده اند.

ایده از شما
تهیه مطلب از ما
همکاران محترم
اگر ایده یا پیشنهادی دارید ،می توانید
آن را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم
ایده های شما را در قالب کاریکاتور،
عکس ،مطلب و غیره آماده کنیم و برای
مطالعه سایر همکاران در ندای فارابی به
چاپ برسانیم.
بدیهی است که نام ارائه دهنده پیشنهاد در
کنار مطلب مربوط درج خواهد شد (به
جز در مواردی که ایشان خود عالقه ای به
ذکر نامشان نداشته باشند).
راه

ارتباطیNeda-farabi@tums.ac.ir :
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پدیده های نجومی در فصل زمستان

آسمان نما

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک

 1دی -انقالب زمستانی ،ساعت 8:18
 2دی -بارش شهابی دب اکبر ،ساعت 5:30
 4دی -ماه کامل ،ساعت 14:41
 10دی -مقارنه ماه و مشتری ،ساعت 21:25
 12دی -تربیع پایانی ماه ،ساعت 9:00
 13دی -مقارنه ماه و مریخ ،ساعت 22:15
 14دی -بارش شهابی ربعی ،ساعت 11:31
 17دی -مقارنه ماه و ناهید ،ساعت 3:27؛
مقارنه ماه و زحل ،ساعت 8:27
 19دی -مقارنه ناهید و زحل ،ساعت 11:12
 20دی -ماه نو ،ساعت 5:00
 24دی -مقارنه داخلی عطارد ،ساعت 17:32
 27دی -تربیع نخست ماه ،ساعت 2:56

درباره یک شایعه!

 4بهمن -ماه کامل ،ساعت 5:16
 8بهمن -مقارنه ماه و مشتری ،ساعت 4:44
 12بهمن -تربیع پایانی ماه ،ساعت 6:58؛
مقارنه ماه و مریخ ،ساعت 12:18
 14بهمن -مقارنه ماه و زحل ،ساعت 22:35
 17بهمن -مقارنه ماه و ناهید ،ساعت 11:02؛
مقارنه ماه و عطارد ،ساعت 20:17
 19بهمن -ماه نو ،ساعت 18:09
 24بهمن -مقارنه عطارد و ناهید ،ساعت
6:02
 26بهمن -تربیع نخست ماه ،ساعت 11:16

 3اسفند -ماه کامل ،ساعت 21:50
 5اسفند -مقارنه ماه و مشتری ،ساعت 7:28
 10اسفند -مقارنه ماه و مریخ ،ساعت 21:46
 12اسفند -تربیع پایانی ماه ،ساعت 2:41؛
مقارنه ماه و زحل ،ساعت 10:23
 17اسفند -مقارنه ماه و ناهید ،ساعت 14:24
 18اسفند -مشتری در مقابله ،ساعت 13:28
 19اسفند -ماه نو ساعت 5:24؛ خورشید
گرفتگی کلی ،ساعت 5:28
 25اسفند -تربیع نخست ماه ،ساعت 21:33
منبع:

https://www.nasa.gov

خورشید گرفتگی  19اسفند در بخش هایی
از اندونزی مرکزی و اقیانوس آرام به طور
کامل دیده می شود .همچنین در بیشتر
بخش های شمال استرالیا و آسیای جنوب
شرقی به صورت جزیی دیده خواهد شد.

هر سال نزدیک شهریور ماه که می شویم ،خبر حضور دو ماه در یک آسمان در شبکههای اجتماعی ،ایمیلها و فضای مجازی منتشر
میشود .اما درباره صحت و سقم آن بدانید که :سیاره مریخ ،دومین سیاره کوچک منظومه شمسی به شمار میرود که در رده نزدیک ترین
سیارات به سیاره زمین جای دارد اما جزییات سطح آن را نمیتوان با تلسکوپهای عمومی و آماتوری تشخیص داد؛ در سال  ،2003سیاره
مریخ پس از قرنها به نزدیکترین فاصله خود با زمین رسید اما به علت وجود یخ زیاد در سطح این سیاره ،نمیشد بهراحتی و با استفاده با
تلسکوپهای ساده عوارض سطحی آن را رصد کرد.
خبر این رصد زیبا در خبرگزاریها و تارنماها اینگونه منتشر شد« :مریخ آن چنان به زمین نزدیک است که اگر با تلسکوپهای آماتوری به
آن بنگرید آن را همانطور میبینید که ماه را با چشم غیر مسلح میبینید».
شاید یک اشتباه در انتشار ،این خبر را این گونه در میان مردم رواج داد« :این شبها مریخ آنچنان به زمین نزدیک است که میتوان آن را
با چشم همانند ماه دید ».همین خطا در تایپ باعث شکل گیری افسانه دو ماه در آسمان شد و در حال حاضر نیز سالها است که در اواخر
تابستان این خبر در میلیونها ایمیل ،سایت و وبالگ غیر تخصصی نجوم منتشر میشود و هزاران نفر از افراد را راهی مشاهده پدیدهای
می کند که هرگز دیده نشده و نخواهد شد.
نکته جالب این است که هر بار و هر سال ادعا میشود که در  5شهریور و ساعت  12:30نیمه شب این اتفاق رخ میدهد؛ در حالی که گاهی
در آن ساعت ،مریخ اصال در آسمان شامگاهی حضور ندارد.
با توجه به اینکه ماه در فاصله متوسط  380هزار کیلومتری زمین جای گرفته است و سیاره مریخ در نزدیکترین فاصله به  56میلیون کیلومتری
زمین میرسد و از نظر اندازه نیز مریخ تنها اندکی از ماه بزرگتر است ،بنابراین هرگز امکان ندارد که این دو جرم سماوی هم اندازه یکدیگر
در آسمان دیده شوند.
سیاره مریخ در بهترین شرایط رصدی همانند یک ستاره سرخ در آسمان دیده میشود و هرگز ممکن نیست با چشم غیر مسلح حتی اثری از
قرص این سیاره را بتوانیم رصد کنیم و برای رصد جزییات اندک سطح این سیاره نیازمند به تلسکوپهای مناسب هستیم.
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آموزش کوهنوردی

کـفش کـوه

قس

مت اول

خسرو شهبازی -کریم شمس

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

کفش کوه ،مهمترین وسیله یک کوهنورد
است که خرید آن باید با دقت و حوصله
و شناخت کافی صورت بگیرد؛ در حال
حاضر در بازار ایران هم کفشهای ایرانی
و هم کفشهای خارجی وجود دارند.
مهمترین نکاتی که ما در مورد خرید
کفش باید در نظر داشته باشیم .مساله
اندازه صحیح ،راحتی ،کیفیت و قیمت
آن است.
اصوال کفشهای کوه در دو سری
تابستانی و زمستانی تولید میشوند
اما در کشور ما اکثر افراد از
یک نوع کفش در تابستان و
برنامههای سبک زمستانی
استفاده میکنند .کفش
کوه از هر نوعی
که باشد ،باید
د ا ر ا ی
تختی

محکم
و غیر قابل انحنا باشد.
استفاده از کفش کوه عمدتا
برای کوهستان است زیرا در آنجا پای ما
بیشتر روی سنگها و تخته سنگها قرار
مییرد و وزن ما را تحمل میکند .هرگاه
کفش کوه قابل خم شدن باشد و کف پای
ما در طول برنامه بارها خم شود یا تحت
شکلهای مختلف قرار بگیرد .خستگی
و ناراحتی زیادی به پای ما وارد خواهد
شد و کوهنوردی به صورت خستهکننده
ای در خواهد آمد .کف اکثر کفشهای
کوهنوردی از جنس ویبرام است که
جنس نسبتا سخت و محکمی است.
هنگام خرید میتوانید کف کفش را از هر
دو طرف فشار دهید یا آن را به پا کرده روی
پنجه پا بلند شوید .اگر کفش کوه بهراحتی
خم شد ،کفش به درد نمیخورد .همچنین
کف کفش کوه باید خاصیت چسبندگی و

اصطکاک داشته باشد و روی سنگها و زمین
بهراحتی لیز نخورد .هنگام خرید به آجهای
کف کفش باید دقت کرد که به اندازه کافی
بلند باشند؛ در غیر این صورت آجها خیلی
زود فرسوده میشود و خطر لیز خوردن
وجود دارد.
از جمله

مسائل دیگر
در انتخاب کفش کوهنوردی ،مقدار
دوختها و درزهای آن است .هرچه
دوختها و درزها روی کفش بیشتر
باشد ،شانس ورود آب و رطوبت به
درون کفش بیشتر است.
طریقه انتخاب کفش
 -1حتما یک جفت جوراب کلفت یا
پشمی بپوشید و کفش یک نمره بزرگتر
انتخاب کنید.
 -2بعد از پوشیدن کفش و بدون سفت
کردن بندهای آن بایستید و سعی کنید
پای خود را درون کفش فشار دهید تا
ناخنهای انگشتان پا با قسمت جلوی
کفش تماس پیدا کند؛ در این حالت
خم شوید و زانوی خود را جلو ببرید و

انگشت دست خود را در فاصله بین کفش
و پشت پای خود قرار دهید .باید انگشت
شما این فاصله را پر کند و اگر چنین
عملی ممکن نیست ،یک اندازه بزرگتر
انتخاب کنید.
 -3بندهای کفش را محکم کنید و ببندید؛
در این حالت باید پای شما به طور کامل در
کفش قرار بگیرد و از هر طرف با قسمت
داخلی کفش تماس داشته باشد؛ بدون هیچ
جای خالی و بدون اینکه فشاری به پای شما
وارد کند یا احساس ناراحتی کنید.

 -4کمی به جلو خم شوید؛ طوری که
کفش اندکی خم شود؛ در این حالت نباید
ناخن پای شما با قسمت جلوی کفش
تماس داشته باشد.
 -5اگر فکر میکنید کفش برای شما
بزرگ است ،یک جوراب اضافی دیگر
بپوشید و بعد کفش را امتحان کنید.
 -6مقداری با کفش راه بروید و پای خود
را در حالتهای مختلف درون کفش
امتحان کنید.کفش باید کامال اندازه پای
شما باشد.
 -7موارد باال را در مورد یک کفش مشابه
ولی با مارک دیگر هم اجرا کنید و قبل
از خرید کفش مزایا و اشکاالت هر دو
را مقایسه کنید و سپس خرید خود را
انجام دهید.
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اخالق مدا ری

لیال بوژآبادی
عضو تحریریه

تهمت ،افترا ،بهتان

تهمت عبارت است از اینکه انسان عیبی را
به کسی نسبت دهد که در او وجود ندارد.
تهمت از گناهان کبیره است و در قرآن مجید
به شدت از آن نهی و عذاب شدیدی برای
آن ذکر شده است .امام صادقع می فرماید:
«(گناه) تهمت زدن به بی گناه از کوههای
عظیم نیز سنگینتر است ».افترا و تهمت در
حقیقت بدترین نوع دروغ است و چنانچه
اتهام شخص در غیاب وی باشد ،غیبت هم
به شمار می آید و انسان در واقع مرتکب دو
گناه شده است.
روزی یکی از یاران امام صادقع ،در خدمت
ایشان رهسپار جایی بود .آن مرد در حالی
که خدمتکارش از آنها عقب افتاده بود ،او
را فراخواند ولی خدمتکارش جوابی نداد،
بار دوم و سوم نیز او را صدا کرد اما پاسخی
نشنید .مرد خشمگین شد و دشنامی به غالم
داد که در واقع تهمتی به مادر او بود.

راوی می گوید« :امام صادقع ،با شنیدن این
سخن زشت ،ناراحت شدند و او را متوجه
زشتی سخنش کردند اما او به جای اینکه
بپذیرد تهمتی زده است ،درصدد توجیه
رفتار خود برآمد .امام صادقع که متوجه شد
او نمی خواهد بپذیرد که مرتکب گناه زشت
تهمت شده است ،به او فرمودند« :دیگر حق
نداری با من رفت و آمد کنی و با ایشان به
اندازه ضرورت حرف می زد».
تهمت دو گونه است :گاهی تهمت زننده با
علم و آگاهی ،گناه یا عیبی را به شخصی
نسبت میدهد؛ یعنی میداند که آن شخص
دارای این عیب نیست یا این گناه از او صادر
نشده است اما با این وجود ،آن عیب را به
او نسبت میدهد.
گاهی خود شخص مرتکب عمل زشتی
می شود و برای نجات خود از گرفتاری و
فرار از مجازات ،آن عمل را به دیگری نسبت

یلدا
استقبال از سپیده زمستان

یلدا ،طوالنی ولی پر نور فرا می رسد.
شب روشن پر امیدی که باید در ازدحام
نگاه های مهربان بنشینیم و قدر لبخند را به
خوبی بدانیم .بنشینیم نفس هامان را با هم
یک دل کنیم و خاطرات سرشار را از میان
سینه هامان بیرون بریزیم تا خانه ها روشن
شود .شمع ها را یلدا کنار شب نشینی سرور،
با شعله نوازش دل برافروزیم.
سفره ها را از مائده دعای خیر پر کنیم و
سر به سمت ستاره ها بلند کنیم .بوسه برای
آسمان برکت خیز زندگی بفرستیم و آواز
زمستانه ای برای آغاز فصل تازه بخوانیم؛
50
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آوازی به رنگ و رونق حیات راستین ،لبخند
بزنیم .شب همچنان ادامه دارد.
خورشید نخستین روز زمستان کمی تاخیر
دارد تا یلدا را در طوالنی ترین لحظات باهم
بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛
پر از نیایش خویشاوندی و همدلی .یاد کنیم
از پروازهای گذشته ،از سفرهای متعالی،
معجزات مکرر عمر.
یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب،
زندگانی پر رمز و راز .یکدیگر را فراخوانیم
به سمت یکرنگی ،به سمت عشق که عمر
نمی ایستد؛ که لحظه ،گریزان است و با هم

میدهد که در اصطالح به آن «افترا» می گویند.
گاهی نیز تهمت زننده از روی ناآگاهی و
ظن و گمان ،چیزی را به شخصی نسبت
میدهد که به آن «بهتان» گویند.
ریشه تهمت همان سوء ظن و بدبینی نسبت
به دیگران است که موجب میشود برخی
افراد هر کاری که از دیگران صادر شود را
حمل بر بدی کنند .اکثر تهمتها به سبب
ناآگاهی و سوء ظن است و لذا خداوند در
قرآن میفرماید:
اجتَنِبُوا َکثِیْرا ً َّم َن َّ
«یا اَیُّ َها َّ
الظ ِّن
الذ َ
نوا ْ
ین آ َم ُ
َّ
َّ
إن ب َ ْع َ
ب
ض الظ َّن إث ْ ٌم َوالت ََج َّس ُسوا َوالیَ ْغتَ ْ
ب َ ْع ُض ُک ْم ب َ ْع َض ًا» (سوره حجرات  ،آیه )12
ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری از
گمانها دوری کنید؛ زیرا بعضی گمانها گناه
است( .و در کار دیگران) تجسس نکنید و
بعضی از شما دیگری را غیبت نکند.
فرار.
بودن غنیمتی است ّ
از یلدا راز شب زنده داری عاشقان را بپرس؛
از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت،
از آغاز زمین بی وقفه در شب ها سوسو زده
و چراغ راه زندگی بوده اند .بپرس که امید به
دیدار صبح و ظفر چه اصالتی دارد؛ پیروزی
نور بر تاریکی را چه حکمتی است؛ چیرگی
امید بر نومیدی و ظلمت چه حقیقتی است؟
یلدا می داند که انهدام سلطه تاریکی چگونه
است .شاهد همیشگی زمستان است یلدا؛ که
مژده دوباره رسیدن بهار را در طویل ترین و
چراغانی ترین شب زمین ندا می دهد.
فرصت بخواهیم از عشق ،از هستی ،از
خالق؛ فرصت بخواهیم که در تک تک
آینه های زمین ،تجربه های بزرگ را ببینیم؛
که تک تک شب های عمر را در لباس
خوشبختی به صبح برسانیم؛ که کوکب های
اشاره گر شب های جهان را قدر بدانیم و هر
آنچه طلوع سپیده را تقدیس کنیم.
فرصتی بخواهیم که باشیم و صلح در
ما باشد .خورشید بی وقفه در ما باشد و
تبرک نصیب دست های مان؛ شب هنوز
ادامه دارد .بیدار بمانیم و تا رسیدن نور تمام
تاریکیهای خود را از پنجره بیرون اندازیم؛
به استقبال سپیده فردا نام های یکدیگر را در
شب نشینی شعف با مهر صدا بزنیم.

ایده هایی ساده برای یلدا
تزیین شمع با دانه های خوراکی
از دانه های خوراکی یا آجیل برای تزیین
شمع یا ظرف آن استفاده کنید .می توانید این
دانه ها را روی شمع بچسبانید یا داخل ظرف
شمع بریزید.

پیش غذا با هندوانه ،پنیر و سبزی
برای شب یلدا می توانید پیش غذاهای
متنوعی با هندوانه و پنیر و سبزی ،درست
کنید.

ساالد میوه با انار
یک ساالد میوه که با دانه های انار تزیین شده
باشد ،بسیار خوشمزه است .حتی می شود به
جای میوه از ترکیب گردو (یا انواع آجیل)،
کاهو یا سبزی خیلی ریز شده و پنیر فتای
رنده شده هم استفاده کرد.
می توانید از میوه های تو خالی شده به عنوان
ظرف استفاده کنید.
به شیرینی ها ،دانه های انار اضافه کنید.
طعم خوب انار با هر شیرینی ای قابل ترکیب
است اما از روی شیرینی های خامه ای جلوه
بیشتری دارد .چند قاشق از انارهایی که دانه
کردید ،روی دسر یا شیرینی های خامه ای
بریزید.

یخ های اناری درست کنید.
به قالب های یخ قبل از اینکه شکل بگیرند،
دانه های انار اضافه کنید.

انار با تزیین گل
می توانید ظرف انارها را با گل و برگ تزیین
کنید.
با انار جاشمعی درست کنید.
کمی توی تاج انار را خالی کنید و یه شمع
بلند داخلش بگذارید.
همچنین می توانید یک ظرف شیشه ای
را پر از آب کنید .داخل الیه پایینی ظرف
شاخه هایی با برگ های ریز بگذارید و روی
الیه باالیی دانه های انار بریزید .حاال روی
همه اینها یک شمع کوچک روشن کنید.

شکالت اناری
کمی شکالت آب کنید و بعد دانه های انار
را داخل آن بریزید .می توانید این شکالت ها
را به هر شکلی که دوست دارید قالب بزنید.

حلقه های اناری درست کنید.
با چند شاخه برگ ،یک سیم و کمی نخ میتوانید
یک حلقه درست کنید .روی این حلقه را با
برگهای سبز و انارهای خشک شده تزیین کنید.
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آشپزخاهن

این قسمت با توجه به نظرسنجی از
همکاران اضافه شده است.

کیک شکالتی

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی
مواد الزم:
		
آرد
		
شکر
پودر کاکائو
		
کره
		
شیر ولرم
		
تخم مرغ
شکالت تخته ای
بیکینگ پودر
		
نمک

 2لیوان
یک لیوان
 10قاشق غذاخوری
 100گرم
نصف لیوان
 4عدد
 100گرم
یک قاشق چایخوری
یک چهارم قاشق چایخوری

طرز تهیه:
شکالت تخته ای و کره را داخل کاسه ای بریزید و روی حرارت
بخار آب قرار دهید تا آب شود؛ سپس شکر و پودر کاکائو را اضافه
و مخلوط کنید ،پس از مخلوط کردن مواد باید شیر ولرم را اضافه
کنید ،کمی هم بزنید و از روی حرارت بخار آب بردارید و کناری
قرار دهید تا مایه شکالتی خنک شود.
تخم مرغ ها را داخل کاسه ای بشکنید و با همزن بزنید تا کف کند
سپس مایه شکالتی را به تخم مرغ های زده شده ،اضافه کنید و با
همزن کمی بزنید و پس از اینکه مواد مخلوط شدند ،بیکینگ پودر و
نمک را اضافه کنید و مجدد بزنید تا مایه کیک یکدست شود.
پس از اینکه مایه کیک یکدست شد ،آرد را روی مایه کیک الک کنید

مسابقه

 -1هر کس آن کند که سزای اوست

 -2با سیه دل چه سود گفتن وعظ

و به آرامی با قاشق مخلوط کنید (کم کم ارد را الک کنید و دورانی
و در یک جهت هم بزنید تا مایه کیک آماده شود) ،پس از اتمام کار
مایه کیک را داخل کاسه ای بریزید و روی آن را با پالستیک بپوشانید
و به مدت  2ساعت در جای گرمی قرار دهید تا استراحت کند.
ته قالب کیک کاغذ روغنی بیندازید و دیواره های قالب را نیز چرب
کنید؛ سپس مایه کیک را در قالب بریزید و داخل فری که از قبل با
دمای  180درجه سانتیگراد روشن کرده اید و گرم شده است به مدت
 45تا  60دقیقه قرار دهید (دمای فرها متفاوت می باشد و باید پس از
 45دقیقه کیک را بررسی کنید ،خالل چوبی یا چاقویی را وارد کیک
کنید و اگر تمیز بیرون آمد یعنی کیک شکالتی پخته شده است).
پس از پخت ،کیک را از فر خارج کنید و کمی صبر کنید تا کیک
خنک شود؛ سپس کیک را از قالب خارج کنید و به  2یا  3الیه برش
بزنید ،میان الیه های کیک را با خامه فرم گرفته یا سس شکالتی یا
خامه شکالتی تزیین کنید ،برای روی کیک نیز می توانید از شکالت
تخته ای خرد شده و ...استفاده کنید.

مسابقه پاییز 94
پاسخ مسابقه تابستان 94
از کوزه همان برون تراود که در اوست

*

نرود میخ آهنی در سنگ

 -3این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

 -4پای ما لنگ است و منزل بس دراز

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

		
 -6زلیخا گفتن و یوسف شنیدن

شنیدن کی بود مانند دیدن

 -5در جهان پیل مست بسیار است

دست باالی دست بسیار است

		
 -7باش تا صبح دولتت بدمد

کاین هنوز از نتایج سحر است

 -9مرو به هند و بیا با من خراب بساز

به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است

 -8خمیر مایه دکان شیشه گر سنگ است عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
 -10به پیری رسیدم در این کهنه دیر

جوانی کجایی که یادت به خیر

* همکاران محترم توجه داشته باشند که در ریشه یابی ضرب المثل ها باید به قدیمی ترین
منابع مکتوب مراجعه کرد؛ که ضرب المثل شماره یک ،در قدیمی ترین منبع مربوط به
آن یعنی کشف االسرار میبدی به همین شکل ضبط شده است و در منابع متاخرتر به
صورت «حال متکلم از کالمش پیداست( »...شیخ بهایی) و «گر دایره کوزه ز گوهر
سازند( »...افضل الدین کاشانی) آورده شده است.
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همکاران گرامی

برای شرکت در مسابقه
فصل پاییز می توانید تصاویر
سفره های یلدای خود را تا
پایان دی ماه  1394به دفتر
نشریه تحویل فرمایید.

گردآوری این شماره :لیال احمدی فرد

ویژه فرزندان خانواده فارابی

محمد مهاجر
فرزند خانم سیمین مهرپویا

نگین گودرزی
فرزند خانم معصومه عزیزی

در کودکی پاک کن هایی ز پاکی داشتیم
یک تراش سرخ الکی داشتیم
کیفمان چفتی به رنگ زرد داشت
دوشمان از حلقه هایش درد داشت
گرمی دستانمان از آه بود
برگ دفترهایمان از کاه بود
تا درون نیمکت جا می شدیم
ما پر از تصمیم کبری می شدیم
با وجود سوز و سرمای شدید
ریز علی پیراهنش را می درید
اولین روز دبستان باز گرد
کودکی های قشنگم بازگرد
کاش می شد باز کوچک می شدیم
الاقل یک روز کودک می شدیم
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم! نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
ای معلم! ای دبستانی ترین احساس من
بازگرد این مشق ها را خط بزن ....
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امین رضا خدایی
کالس دوم دبستان ،شاگرد ممتاز
فرزند آقای داریوش خدایی

مهنّا محبی

فرزند خانم محبوبه درودیان

علی رضایی

فرزند خانم لیال احمدی فرد

نازنین زهرا دولتیاری

فرزند آقای داوود دولتیاری

نیما و طه عابد

فرزندان آقای رضا عابد
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دخترم
روز تولد تو ،بهترین روز زندگیمان است.
تولدت مبارک.
مامان و بابا
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