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خالقیت و نوآوری ،پیش درآمد توسعه و تعالی
چه فرخنده عيدي است نوروز ايرانيان ،که عيد زنده شدن و شکوفايي و رستن
و روييدن است .عيد عطرآگين شدن زمين و زمان به عطر و رايحه شکوفهها
و گلهاي بهاري .عيد شکفتن غنچهها و آواز بلبالن بر شاخساران ،عيد
چک چک باران و نشستن شبنمها بر گلبرگهاي رنگين گلهاي بهاري ،عيد
جاري شدن زالل قطرات باران بر کوهساران ،عيد زادن و شکفتن و روييدن و
دوباره زنده شدن و به هم پيوستن و هم آوايي خوبيها و روشنيها .آري چه
مبارک عيدي است نوروز ايرانيان تمدن آفرين و فرهنگ پرور ،نوروز شسته
شدن دلها از پيرايهها ،نوروز غبار گرفتن از آينه دلها ،نوروز تابش و انعکاس
مهربانيها از دلهاي مردمان .خداوند مهربان درهای رحمت را روی همه ما
گشوده است و تو ای بنده صالح خداوند با دیدن این طبیعت باز گو( :فتبارک
اهلل احسن الخالقین) ببین خدایت عاشق زیباییست .تو نیز همانند او باش .اما
نوروز امسال جور دیگری است .باران بهاری امسال رنگ و بوی فاطمی دارد.
بهار ،آسمان ،سبزه ها همگی میگویند :فــاطمه !...در آغاز این سال نو که مزین
شده است به عطر و بوی دردانه عالم هستی و نگین درخشان عالم امکان برای
تمام خانواده بزرگ فارابی آرزوی سالمتی و بهروزی و کامیابی دارم.
خالقیت مفهومی اسرار آمیز وسیع و بسیار پیچیده دارد .خالقیت را شاید بتوان
برترین سطح یادگیری بشر ،باالترین توانمندی تفکر و محصول نهایی ذهن و
اندیشه انسان دانست .میتوان خالقیت را به عنوان ارائه فکر و طرح نوین برای
بهبود و ارتقای کمیّت و کیفیت فعالیتهای یک اجتماع معنا کرد .خالقیت و
نوآوری ،الزمه و پیش درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه
است و آگاهی از متون و تکنیکهای آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای مدیران
و کارکنان هر سازمان میباشد؛ دستیابی به بهرهوری پایدار در گروی مدیریت
و نیروی انسانی کارا ،اثربخش ،هوشمند و متعهد است .خالقیت عاملی است
که موجب رشد ،توسعه و بالندگی سازمانها شده و از طریق افزایش قابلیتها،
امکانات و فرصتهای جدید به توسعه فعالیتها و برنامههای سازمانی کمک
میکند؛ از سوی دیگر ،خالقیت میتواند موجب افزایش انعطافپذیری،
ارتقای سطح تواناییها و گسترش سطح یادگیری سازمانی گردد.
تغییر و تحوالت دهه اخیر به قدري سریع و گسترده اتفاق افتاده که تمامی
ابعاد و شئون زندگی را در جوامع بشري متأثر ساخته است .این تغییر
و تحول فزاینده محیط همراه با پیشرفت فناوری ،دستیابی سازمانها به
اهدافشان را در مسیر دشوار و پیچیدهاي قرار داده است .سازمانهاي امروزي
براي ادامه حیات ،باید پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها ،افرادي خالق و
نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق ساخته و جوابگوي
نیازهاي جامعه باشند؛ در جهانی که دستخوش دگرگونی بوده و امنیت
آن هر روز در معرض تهدید میباشد ،تنها راه بقا ،ابداع و نوآوري است.
ضرورت وجود خالقیت و نوآوري در سازمانها به حدي رسیده است
که برخی منابع نبود خالقیت و نوآوري را با نابودي سازمان در درازمدت
یکی دانستهاند .سازمانی که خالقیت و نوآوري نداشته باشد ،نمیتواند بقا
یابد و درطول زمان از صحنه محو میشود؛ از این رو سازمانها پیوسته در
جستجوي راه هایی هستند تا خالقیت و نوآوري را هم از نظر فردي و هم
در سطح سازمانی تقویت نموده و موانع آن را برطرف نمایند.
کوششهای هرانسان همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را از
حداقل تالشها و امکانات به دست آورد .این تمایل را میتوان اشتیاق وصول
به بهرهوری افزونتر نام نهاد .جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتداییترین
ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیدهترین و بغرنجترین تجهیزات مکانیکی
و الکترونیکی زمان حاضر متاثر از این تمایل و اشتیاق میباشد اما همواره این
سوال مطرح است که چرا کشوری پیشرفت کرده ،در حالی که کشور مشابه
از نظر منابع اولیه و امکانات بهرهوری دارای شرایط بهتری بوده و عقب مانده
است؛ چه عامل مهمی در شرایط مشابه باعث پیشرفت و موفقیت آن کشور
و باعث عقب ماندگی و عملکرد نادرست بعضی دیگر میشود؟ پاسخ به
این سوال را بایستی در ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت بین خالقیت و
نوآوری نیروی انسانی و سطح بهرهوری سازمانهای آن کشور جستجو نمود؛
با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطالعات امروزه جامعه
ما نیازمند پرورش انسانهایی است که بتوانند با مغـزی خالق با مشکالت
روبهرو شده و به حل آنها بپردازند و از این رو نیاز به آموزش خالقیت و
خلق افکار نو برای رسیدن به جامعهای سعادتمند از اهمیت خاصی برخوردار
است .توجه به خالقیت و نوآوري در همه سازمانها ضرورت دارد اما توجه
به این امر در واحدهاي خدماتی و بویژه بخش بهداشت و درمان ،به سبب
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دکتر مهدی صنعت کار
معاون درمان و عضو شورای مشورتی

سرمقاهل

تغییرات سریع آن در کشوري چون کشور ایران ،ضروري به نظر میرسد.
بخش بهداشت و درمان در کشور ایران میبایست به خالقیت و نوآوري افراد
اهمیت بیشتري دهد و زمینه را برخالقیت و نوآوري کارکنان فراهم آورد.
مطالعات نشان داده است که در میان زیر مجموعههای عوامل سازمانی ،عوامل
مربوط به سیستم تشویق و پاداش ،مهمترین عوامل موثر بر پرورش خالقیت
در بیمارستان بوده است .همچنین از مهمترین عوامل موثر بر نوآوری در
بیمارستانها ،عوامل فردی بوده است که کامال وابسته به دانش و تخصص
افراد آن سازمان خواهد بود؛ با توجه به نتایج به دست آمده ،فراهم آوردن
محیط مناسب و مطلوب سازمانی میتواند زمینه را برای تشویق و ترغیب
خالقیت در بیمارستانها ایجاد نماید؛ برای ایجاد چنین محیطی توصیه
میشود کارکنان با مطالعه و تحقیق ،توان علمی و تخصصی خود را باال برده
و در پی کسب تجربههای بیشتری باشند .افراد خالق در هر مجموعه سازمانی
مشخصات خاصی دارند که از آنها به اختصار به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 -1استقالل :فرد خالق عقاید و اندیشههایش را وابسته به افکار دیگران
نمیداند و در کارهای خویش از استقالل باالیی برخوردار است.
 -2ریسک پذیری :فرد خالق اهل خطر کردن است و ماجراجویی را
دوست دارد؛ در برخورد با مسائل و مشکالت جرات بیشتری به خرج
میدهد و معموال نگران شکست های احتمالی خود نیست.
 -3کنجکاوی و عالقه به کارهای پیچیده :فرد خالق از سطح ظاهری یک
مساله فراتر رفته و موشکافی نموده و در حل مشکالت پیچیده انرژی
زیادی صرف میکند.
 -4تحمل ابهام :برای فرد خالق مواجه شدن با ابهامات یک مبارزه محسوب
شده و نوعی لذت به دنبال دارد.
 -5انعطاف پذیری :اگر او در جریان حل یک مساله با مانعی برخورد کند،
مسیر فکری خود را به سهولت تغییر داده و آن موضوع را از زوایا و ابعاد
دیگری بررسی نموده و افکار و راه حلهای متنوع را به کار میگیرد و
همواره جایی برای تغییر و تحول باقی میگذارد.
 -6اعتماد به نفس باال :نسبت به خود و توانمندیهایش آگاهی دارد و
معتقد است که ایدهها و نظراتش ارزشمند هستند.
 -7ابتکار و تخیل قوی :ایدههای او معموال با ایدههای دیگران بسیار متفاوت
است و در مواردی که دیگران به راحتی و روزمرگی از آن میگذرند ذهن
خیال پرداز قوی دارد.
مطالعات نشان داده است که به منظور ایجاد محیطی مناسب در هر
بیمارستان جهت ظهور استعدادها و ارائه افکار و طرح های نوین توجه به
موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 -1طراحی یک سیستم پرداخت و پاداش مناسب ،براي تقویت روحیه
خالقیت در کارکنان مجموعه.
 -2برگزاري کالسها و دورههاي آموزشی در زمینه راهکارهاي ارتقاي
خالقیت و نوآوري.
 -3ترویج روحیه کار تیمی با برقراري سیستم ارتباطات باز در سازمان و
مشارکت کار کنان در تصمیمگیريها.
 -4حمایت و پشتیبانی از افراد خالق که با نشان دادن عالقهمندي براي پذیرش
ایدههاي جدید ،زمینه تغییرات مثبت را در بیمارستان به وجود میآورند.
 -5حمایت از افرادي که سعی در اجراي ایدههاي بدیع دارند ،بویژه در
مورد افرادي که در اجراي ایدههاي خود متحمل شکست شدهاند.
 -6تقویت نوآوري افراد تأثیرگذار و تقویت نوآوري به صورت یک هنجار
و ارزش مثبت از طریق فراهم ساختن فضاي باز جهت ارائه نقطه نظرات
موافق و مخالف.
 -7اختصاص دادن بخشی از سود حاصل از اجراي ایده جدید به عنوان
پاداش براي تشویق نوآوري در افراد یا به عبارتی تشویق افراد خالق از
طریق پاداشهاي ملموس وعینی.
امید است با توجه به نیاز اساسی به پرورش خالقیت و نوآوری در هر
سازمان بتوانیم با مشارکت همه اساتید و همکاران محترم بیمارستان فارابی
در مسیر ارتقای هر چه بیشتر قطب علمی چشم پزشکی کشور که اخیرا با
کمال افتخار موفق به کسب درجه یک عالی در بین مراکز بهداشتی درمانی
کشور نیز شده است ،گامهای بلندتری برداریم.

به قوانین هر محیط احترام بگذاریم.

رخدا داه

بازدید مدیرکل نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت از
خدمت رسانی بیمارستان فارابی در شب چهارشنبه سوری

دکترمحمدحسین میردهقان ،مدیرکل نظارت و اعتباربخشی
وزارت بهداشت ،شامگاه سه شنبه  ۲۵اسفند  ۹۴در حاشیه بازدید
از بیمارستان فارابی با بیان اینکه امسال شاهد آمار کمتری از
رفتارهای پرخطر در چهارشنبه آخر سال تا این لحظه هستیم ،گفت:
«زیرساختهای درمانی کاملی در این بیمارستان فراهم شده و در
بخش اورژانس پزشکان فوقتخصص مستقر شدند که در نوع خود
بینظیر است ».دکتر میردهقان ،از کاهش  ۶۰درصدی آمار مصدومان
حوادث چهارشنبه آخر سال نسبت به مدت مشابه سال پیش خبر داد
و افزود« :در حال حاضر تهران در صدر آمار مصدومان قرار دارد».
وی با بیان اینکه تمام اورژانسهای بیمارستان کشور جهت ارائه
خدمات به مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال آمادگی کامل
دارند ،ادامه داد« :طبق گزارش های ارسالی از اکثر بیمارستانها،
مراجعه مصدومان حوادث تا حدود  ۸۰درصد کاهش داشته است و
بیشترین حادثه چهارشنبه آخر سال در تهران و پس از آن در شهرهای
بزرگی همچون مشهد ،تبریز و اصفهان به وقوع پیوسته است».
دکترجباروند ،رییس بیمارستان فارابی نیز گفت« :بیمارستان فارابی با
یک تیم  ۲۲۶نفره شامل ۱۰استاد ۶ ،فلوشیپ ۴ ،متخصص بیهوشی
و  ۲۷رزیدنت و  ۳۵پرستار آماده انجام اقدامات درمانی به مصدومان
چهارشنبه آخر سال هستند».
وی تصریح کرد ۱۴« :خط پذیرش بیمار در یک لحظه مراجعان را
پذیرش میکند و تیمهای تخصصی در صورت نیاز مصدومان را
تحت عمل جراحی قرار میدهد؛ به عبارت دیگر هیچ بیماری برای
انجام اقدامات درمانی ،معطل نخواهد شد».

دکتر جباروند در مورد آمار مراجعین به اورژانس بیمارستان فارابی
نیز گفت« :تا ساعت  ۷صبح روز چهارشنبه  ۲۶اسفند  ۲۴۳مصدوم
حوادث چهارشنبه آخر سال به بیمارستان فارابی منتقل شدند ».وی
افزود ۶۸« :نفر از این مصدومان بستری شده اند ،البته چشم آنها
تخلیه نمیشود ولی آسیبی که به چشمشان وارد شده جدی است و
نیاز بهعملهای دوم و سوم دارد».
قابل ذکر است که بیمارستان فارابی هر سال برای ارائه خدمت به
مصدومان شب چهارشنبه سوری به مدت  ۳روز در آماده باش کامل
به سر می برد.

تقدیر مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی
امور درمان از بیمارستان فارابی
دکتر محمدحسین میردهقان با ارسال نامه ای خطاب به رییس
دانشگاه علوم پزشکی تهران از ریاست ،اساتید و کارکنان بیمارستان
فارابی تقدیر کرد.
متن نامه به این شرح است:
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سالم علیکم
با احترام ،به استحضار می رساند در راستای بازدید از بیمارستان های
سطح شهر تهران ،در چهارشنبه آخر سال  ۱۳۹۴از بیمارستان
فارابی ،تحت پوشش آن دانشگاه نیز بازدید شبانه به عمل آمد که
حضور شایسته و تمام وقت ریاست محترم بیمارستان ،جناب آقای
دکترجباروند به همراه اساتید و پزشکان متخصص مقیم و همکاران
پرستاری و پشتیبانی و همچنین روند ارائه خدمات این بیمارستان
در یکی از پرحادثه ترین شب های سال قابل تقدیر ارزیابی گردید.
لذا بدین وسیله ضمن تشکر و امتنان فراوان خواهشمند است دستور
فرمایید ،به نحو مقتضی از زحمات ایشان قدردانی الزم به عمل آید.
دکتر سیدمحمدحسین میر دهقان
مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان
قابل ذکر است دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان فارابی ،نیز
با ارسال پیامی از تمامی اساتید و همکارانی که در طی سه روز
آماده باش ،در ارائه خدمات شایسته به مصدومین حوادث شب
چهارشنبه سوری مشارکت داشتند ،تشکر و قدردانی نمود.

دیدار نوروزی مسئولین بیمارستان
فارابی با اساتید و کارکنان

دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی ،صبح روز شنبه  ۱۴فروردین
 ۹۵با حضور در واحدها و بخش های مختلف بیمارستان با اساتید و
کارکنان دیدار کرد و سال نو را به آنان تبریک گفت.
در این بازدید دکتر الشیئی ،معاون پژوهشی؛ دکتر مقیمی ،معاون
آموزشی؛ دکتر صنعت کار ،معاون درمان؛ علیاری ،مدیر بیمارستان؛
مهندس حامدیان ،سرپرست روابط عمومی و اکبری ،مدیر پرستاری
بیمارستان فارابی نیز دکتر جباروند را همراهی می کردند.

کار پسندیده را برای ارزشش انجام دهیم نه تعریف دیگران!
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بازدید نوروزی هیات رییسه دانشگاه از بیمارستان فارابی

در یازدهمین روز از سال نو و به منظور بررسی
روند خدمت رسانی در بیمارستان های زیر
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر
یونسیان ،معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
و دکتر چراغ زاده ،پزشک مقیم ستاد هدایت،
از بیمارستان فارابی بازدید کردند.
علیاری ،مدیر بیمارستان؛ دکتر ساسان مقیمی،
معاون آموزشی؛ دکتر سلیمانی ،عضو هیات
علمی اورژانس؛ پیران ،مدیرکشیک؛ حاتمی،
سوپروایزر و رضانژاد ،مسئول حراست در
این بازدید ایشان را همراهی کردند.
نخستین قسمتی که مورد بازدید قرار گرفت
درمانگاه اورژانس بیمارستان بود .دکتر سلیمانی
پزشک بخش اورژانس در خصوص نحوه
پذیرش و خدمت رسانی در این درمانگاه
توضیح داد .دکتر یونسیان و دکتر چراغ زاده در
درمانگاه اورژانس ،به صحبت ها و پیشنهادهای
مراجعین درمانگاه اورژانس گوش فرا دادند.
سپس اعضای هیات رییسه دانشگاه از
بخش اورژانس بیمارستان بازدید کردند؛
در این بخش از بیماران عیادت شد و از
سطح رضایت مندی ایشان در مورد نحوه

خدمت رسانی مطلع شدند.
در ادامه از بخش  ICUو اتاق عمل  ۴بیمارستان
بازدید شد و باقری ،مسئول رسیدگی به
شکایات بیمارستان در خصوص تعداد
شکایات و نحوه رسیدگی به آنها توضیحاتی
ارائه داد.
شرایط و نحوه خدمترسانی مطلوب
در بیمارستان فارابی
دکتر یونسیان با تشریح شرایط خوب
بیمارستان فارابی در گفتگو با روابط عمومی
دانشگاه اظهار داشت« :در بازدیدی که انجام
شد ،مورد خاصی مشاهده نشد و بیمارستان
از شرایط مطلوبی برخوردار بود .البته پرسنل
بیمارستان خود اظهار داشتند که با مراجعه
پایین بیماران در ایام تعطیل ،بهترین زمان
ارزیابی آخر اسفندماه است که اوج پذیرش
بیماران میباشد».
دکتر یونسیان در این بازدید به عیادت چند
بیمار رفت و با گفتگویی که با یکی از
قدیمیترین بیماران بستری داشت ،از رضایت
بیمار و وضعیت خوب رسیدگی و همکاری
پرستاران ابراز خرسندی و تشکر کرد.

چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت سال  ۹۵مصادف با ۵
ماه می و روزجهانی بهداشت دست ،واحد کنترل
عفونت بیمارستان فارابی کمپینی را با شعار «به
دستان خود نگاه کنید» در این مرکز برگزار کرد.
به گفته شادی رضایی ،سوپروایزر کنترل
عفونت بیمارستان فارابی ،با توجه به اهمیت
عدم وجود عفونت های بیمارستانی در سالمت
و ایمنی بیماران ،در سال های اخیر بهداشت
دست به عنوان یکی از مهمترین اقدامات
پیشگیری کننده از انتشار عوامل بیماری زا در
محیط های بهداشتی درمانی معرفی شده است
و هرسال در روز پنجم ماه می در سراسر جهان
برنامه های متنوعی در مراکز درمانی و جامعه

جهت تشویق افراد به رعایت این اقدام بهداشتی
صورت می گیرد.
رضایی به برنامه های اجرا شده در بیمارستان
برای بزرگداشت این روز اشاره کرد و گفت:
«جانمایی بنرهای آموزشی با شعار سال ۲۰۱۶
«بهداشت دست ضامن مراقبت های جراحی
ایمن» در قسمت های مختلف بیمارستان،
برپایی سه ایستگاه آموزش بهداشت دست
در سالن درمانگاه های عمومی ،تخصصی و
اورژانس ،الصاق پوسترهای رنگی و توزیع
بروشورهای آموزشی در بخش ها و واحدها،
توزیع محلول های ضدعفونی دست به کارکنان
و بیماران به همراه آموزش مراحل ضد عفونی
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ازدحام مراجعه به فارابی و سیستمهای
نوبتدهی آنالین و حضوری
معاون پژوهشی دانشگاه از سیستم نوبتدهی
و پذیرش که شبیه سیستم نوبتدهی بانکها
است ،ابراز خوشحالی کرد زیرا یکی از
نگرانیها و دغدغه های بیمار در اورژانس،
ویزیت بهموقع و عادالنه است که با این
سیستم نوبتدهی رعایت شده است و بیمار
زمان انتظار و ویزیت را بهخوبی میداند.
مدیر بیمارستان در رابطه با سیستم
نوبتدهی آنالین بیمارستان که از ساعت
 ۱۲شب ثبتنام بیماران صورت میگیرد نیز
گفت« :پذیرش بیماران بهصورت حضوری
در طی روز و هم بهصورت آنالین از ۱۲
شب صورت میگیرد و بیماران میتوانند
بهصورت آنالین برای روز بعد نوبت ویزیت
دریافت کنند ».وی مراجعه بیش از ظرفیت
بیمارستان را مستلزم برنامهریزی و گسترش
درمانگاههای بیمارستان دانست.
پیشنهاد ساخت تیزرهای آموزشی
حوادث چشم در فارابی
دکتر یونسیان با مشاهده تابلوی نصب شده
در ورودی اورژانس که محل نصب و نمایش
اجسام خارجشده از چشم بیماران بود ،گفت:
«با اینکه این تابلو نظر همراهان بیمار را جلب
میکند ولی برای متأثر شدن کمی دیر است.
پیشنهاد میشود برای آگاهی و اطالعرسانی
بیشتر ،بیمارستان از فیلمها و تیزرهای تبلیغاتی
که حاکی از حوادث و سهلانگاریهای
مختلف بخصوص در ایام پایانی سال است
بهوفور به نمایش بگذارد و همچنین با ارسال
کلیپهای مختلف آموزشی و هشداردهنده
در گروههای اجتماعی اطالعرسانی وسیعی
داشته باشد».
ایشان در پایان از زحمات کارکنانی که در
ایام تعطیالت در محل کار حضور داشتند،
تشکر کردند.

به دستان خود نگاه کنید

دست ها ،از جمله برنامه های تدارک دیده شده
بود که از استقبال بی نظیری برخوردار گردید».
علیاری ،مدیر بیمارستان؛ دکتر صنعتکار ،معاون
درمان؛ دکتر طباطبایی ،رییس بخش اورژانس؛
دکتر سلیمانی ،پزشک کنترل عفونت و اکبری،
مدیر پرستاری بیمارستان فارابی نیز با حضور
خود در ایستگاه های مختلف در این کمپین
شرکت کردند.

خوش اخالقی سبب نشاط فردی و اجتماعی است.

بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي فارابي،
در ارزيابي دور دوم اعتباربخشي ملي،
موفق به اخذ درجه يك عالي شد

دكتر محمود جباروند با اعالم اين خبر گفت« :به دنبال دو مرحله ارزيابي كارشناسان دفتر
نظارت و اعتبار بخشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كه در شهريور و اسفندماه
سال  ۱۳۹۴انجام شد ،اين مركز موفق به كسب درجه يك عالي گرديد».
وي اين سربلندي را نتيجه تالش و پيگيريهاي مستمر تمامي اساتيد و كاركنان اين مركز
درماني دانست و افزود« :ما نيز به نوبه خود اين افتخار را به دانشگاه علوم پزشكي تهران و
تمامي اعضاي خانواده بزرگ فارابي تبريك ميگوييم و از تالش هاي خداپسندانه همكاران
براي خدمت رساني هر چه بهتر به مردم عزيز كشورمان تقدير مينماييم».

تقدیر مدیر بیمارستان
از پیشنهادهای ارائه شده
در سال 94

بر اساس مصوبه کمیته تحول اداری در تاریخ
 30فروردین  ،95افرادی که جهت بهبود
کیفیت روند کاری سازمان ،پیشنهادهایی را
در سال  94ارائه داده بودند ،از سوی مدیر
بیمارستان مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند؛
اسامی این افراد به شرح ذیل است:
 زینب رسولی پیام امیدوار بهاره بهزادپور فاطمه سیدیاسینی جمشید تقی پور معصومه عزیزی /حمیده امیدوار -سیما بابایی دیزجی

اعطای گرنت  ICO-Farabiبه دانشور جوان هشتمین
جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

روز شنبه  ۲۲اسفند  ،۹۴طی جلسه ای با چش م پزشکان جوان جهت کسب این
حضور دکتر محمود جباروند ،مدیر گروه گرنت در قالب رقابت های جشنواره چشم
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی و علوم بینایی شمس و شرکت در
و رییس بیمارستان فارابی؛ دکتر علیرضا
الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه و معاون پژوهشی بیمارستان فارابی
و دکتر سید فرزاد محمدی ،مدیر برنامه ریزی
جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس،
گرنت  ICO-Farabiبه دکتر محمدرضا پیمان،
برگزیده دانشور جوان هشتمین جشنواره
چشم پزشکی و علوم بینایی شمس اعطا شد.
شایان ذکر است که به دنبال برگزاری
هفتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم
بینایی شمس در اسفند ماه سال  ۹۳و اعطای
نشان خدا دوست (نوعدوستی و پیشگیری
از نابینایی) به دکتر فقید آنتوان رگنر از
کشور اتریش ،گــرنـــتی با عــنوان

چشم پزشکی اطفال و استرابیسم از
بیمارستان اصغریه اصفهان و استاد مدعو
دانشگاه ماالیا که در جشنواره هشتم شمس

ICO Fellowship for Young Iranian
 Ophthalmologistsاز سوی بازماندگان

ایشان به جشنواره شمس و بیمارستان فارابی
اهدا گردید تا به موجب آن به مدت  ۵سال،
هر سال یک نفر چشم پزشک جوان ایرانی
برای گذراندن دوره فلوشیپی تحت برنامه
فلوشیپی انجمن بین المللی چشم پزشکی
انتخاب شود.

رقابت های دسته دانشور جوان (زیرگروه
بالینی) برگزیده می شوند.
دکتر محمدرضا پیمان ،فوق تخصص

کارها را اولویت بندی کنیم.

به عنوان دانشور جوان حوزه چشم پزشکی
برگزیده شد ،اولین نامزد دریافت گرنت
 ICO-Farabiاست.
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هفته سالمت و بیمارستان فارابی
هفته سالمت  7-1اردیبهشت سال  1395با شعار «غلبه بر دیابت»
پیرو نامه شماره /118/29ه مورخه  95/1/17وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نامه معاونت درمان با شماره/171/14073د94/
مورخ 1395/01/26در خصوص برگزاری «هفته سالمت  »1395تاریخ اول تا  7اردیبهشت ماه سالجاری ،الزام شد هفته مذکور در آن
مرکز با اجرای برنامههای مناسب و با موضوع شعار سال «غلبه بر دیابت» در جهت اطالعرسانی و آموزش به بیماران و خانوادهها برگزار
شود.
در راستای اجرای برنامه جهت هفته سالمت با «غلبه بر دیابت» جلسه هم اندیشی و هماهنگی با مدیر محترم بیمارستان فارابی ،آقای
علیاری و دبیر جلسه ،زینب چاوشی ،سوپروایزر آموزش سالمت و مدیران واحدهای مرتبط تشکیل و هماهنگیهای الزم شد.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

استقبال از سالمتی ،با برنامه های همگانی
پیاده روی با حضور وزیر محترم بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،دکتر هاشمی و هیات
همراه با همراهی سیده فریده سمایی.

غربالگری بیماری های پرفشاری خون و دیابت
 برپایی ایستگاه کنترل فشارخون ،کنترل قند،مشاوره قند و فشارخون در بیمارستان فارابی؛
از  250نفر فشارخون و تست قند گرفته شد و
به بیماران دیابتی و پرفشاری خون ،مشاوره و
آموزشهای الزم داده شد و بروشور در اختیار
آنان قرار گرفت .افراد شرکتکننده :زینب
چاوشی ،آذرمیدخت افشاری ،علیرضا جعفری،
ندا کاملیزاده ،نسیم خاکی ،خدیجه صفری،
مهسا پرفرخ ،فاطمه گلی ،فرزانه قادری ،سمیه
اسدی ،حمیده امیدوار و معصومه عزیزی.

 برپایی ایستگاه کنترل فشارخون ،کنترل قند،مشاوره قند و فشارخون در مسجد حضرت
زینبس واقع در محله نازی آباد ،همگام با
بسیج جامعه پزشکی ساعت  17:30الی  21با
همکاری آمنه ایمانی و مینا اکبریان.
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همسایه خوبی باشیم.

هفته سالمت و بیمارستان فارابی
آموزش به بیماران
 برگزاری کالس های تغذیه و دیابت ،دیابتو بیماری های چشمی به بیماران (دو کالس)،
مدرسین :فرشته اسکندری ،شکوفه کوه پیما

آموزش در سایت بیمارستان
 توزیع پوسترهای و بروشورهای سالمتدر حوزه سالمت بینایی ،آموزش به بیمار،
سبک زندگی و دیابت ،پرفشاری خون،
مشاوره تغذیه و پرفشاری خون.
 ارسال فایل و بروشورهای سبک زندگیو پرفشاری خون و تغذیه در تارنمای
بیمارستان و اتوماسیون با تاکید بر شعار هر
روز هفته در طول روزهای هفته سالمت.

پخش فیلم آموزشی
 پخش فیلم آموزش دیابت در نمایشگرهایبخش ها و درمانگاه ها

مشارکت گروه اپتومتری بیمارستان فارابی
در دهکده سالمت بوستان رازی
 به مناسبت هفته سالمت ( ۱-۸اردیبهشت  ،)۹۵گروه اپتومتریبیمارستان فارابی با حضور در دهکده سالمت پهنه مرکز شهر
تهران که در بوستان رازی برپا شده بود ،به ارائه خدمات
بینایی سنجی و مشاوره به شهروندان پرداخت؛ بر اساس این
گزارش ،طی این مدت بیش از  ۶۰۰نفر از شهروندان غربالگری
بینایی شده و مشاوره های تخصصی دریافت کردند.
دهکده سالمت پهنه مرکزی شهر تهران با هدف خدمت رسانی
سالمت محور به شهروندان با فعالیت مناطق  ۶،۷،۱۱و ۱۲به
میزبانی شهرداری منطقه  ۱۱در هفته سالمت برپا شد.

نظرات خود را شفاف بگوییم.
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دکتر سیدعلی طباطبایی ،رییس بخش
اورژانس بیمارستان فارابی در اولین
کنفرانس هفتگی گروه چشم پزشکی در
سال  95که روز دوشنبه  16فروردین در
سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس بیمارستان
فارابی برگزار شد ،گزارشی از فعالیت های
این بخش در شب چهارشنبه سوری و
ایام تعطیالت نوروزی ارائه کرد و گفت:
«این گزارش هم برای تشکر از زحمات
همکارانی است که از روزهای قبل از
چهارشنبه سوری تا پایان تعطیالت نوروز با
اورژانس همکاری می کنند وهم برای ارائه
گزارشی از آمار مراجعین است».
دکتر طباطبایی گفت« :گرچه در سال 94
هم اورژانس در شب چهارشنبه آخر سال
مانند سال های قبل شلوغ بود ولی به دلیل
برگزاری جلسات متعدد و برنامه ریزی انجام
شده این قضیه خیلی خوب مدیریت شد،

از چهارشنبه سوری تا سیزده به در
با بخش اورژانس بیمارستان فارابی
حتی حضور خبرنگاران در اورژانس که
یکی از مشکالت عمده ما در شب چهارشنبه
سوری است با تمهیداتی که صورت گرفت
بسیار با نظم بود».
رییس بخش اورژانس بیمارستان فارابی در
مورد آمار مراجعات هم گفت 200« :نفر
مراجعه کننده به علت آسیب ناشی از ترقه
داشتیم که  43نفر همان شب بستری41 ،
نفر جراحی و  17نفر پارگی پلک به شکل
سرپایی مداوا شدند؛ در روز بعد هم  25نفر
بستری و  10نفر سرپایی مداوا شدند».
دکتر طباطبایی افزود« :با وجود افزایش
تعداد عمل های جراحی نسبت به سال قبل

همه با همکاری همکاران ما همان شب
جراحی شدند».
وی همچنین کل مراجعین در بازه زمانی 25
تا  29اسفند را  2523نفر بستری و  106نفر
پارگی پلک سرپایی در  26اسفند؛  720نفر
در  27اسفند و  852نفر در 28اسفند عنوان
کرد.
رییس بخش اورژانس بیمارستان فارابی از
همکاری تیمی خوب بین گروه های مختلف
پزشکی ،بیهوشی ،پرستاری ،اپتومتری،
خدمات و پشتیبانی در این روزها قدردانی
کرد و افزود« :چند فعالیت پژوهشی نیز در
این ایام انجام شد».

برگزاری آزمون شفاهی پذيرش دستيار
دوره های تكميلی تخصصی (فلوشيپ) چشم پزشكی
و اکولوپالستی ،یک نفر در رشته استرابیسم۱۰ ،
نفر در رشته رتین ۶ ،نفر در رشته قرنیه و  ۶نفر
در رشته گلوکوم شرکت کردند.
این آزمون با حضور دکتر جباروند ،مدیر
گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران؛ دکتر مقیمی ،معاون آموزشی

بیست و پنج دانش آموخته رشته چشم
پزشکی که در مرحله کتبی پذیرفته شده اند
در آزمون شفاهي پذيرش دستيار دوره هاي
تكميلي تخصصي (فلوشيپ) چشم پزشكي
در بيمارستان فارابي شرکت نمودند؛ از  ۲۵نفر
شرکت کننده در این آزمون  ۲نفر در رشته اربیت

بازدید تیم مدیریتی
ایمنی بیمار
در بیمارستان فارابی

اعضای تیم مدیریتی ایمنی بیمار ،روزهای
سه شنبه هر هفته ضمن بازدید از واحدهای
بالینی ،آنها را با چک لیست ایمنی بیمار
مورد ارزیابی قرار داده و مخاطرات هر واحد
را بررسی میکنند .همچنین تیم مدیریتی در
هر واحد ضمن گفتگو با کارکنان به عنوان
صاحبان فرآیند ،نظرات و پیشنهادهای آنان
را دریافت می نمایند .این تیم با حضور
علیاری ،مدیر بیمارستان روز  14اردیبهشت
از آزمایشگاه و داروخانه بازدید کردند و روز
 21اردیبهشت نیز واحدهای  CSSDو انبار
مرکزی دارویی با حضور دکتر صنعت کار،
معاون درمان بررسی شدند.
10
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بیمارستان فارابی ،روسای بخش ها و
اعضای هیئت علمی برگزار شد.
همچنین نمایندگانی از وزارت بهداشت و
دانشکده پزشکی در زمان برگزاری آزمون بر
روند اجرای آن نظارت نمودند.

بیمارستان فارابی موفق به اخذ گواهینامه سپاس شد

نرم افزار سیستم جامع اطالعات بیمارستان
فارابی (با نام انحصاری  )Farabi HISدر سال 95
موفق به اخذ گواهینامه سپاس (تبادل اطالعات
با سامانه وزارت بهداشت) در کنار چند شرکت
معدود مجری  HISدر کشور شد .مهندس
طاهره صادقی ،مسئول واحد فناوری اطالعات
این مرکز ،با اعالم این خبر گفت« :این نرم افزار
محصول واحد فناوری اطالعات بیمارستان فارابی
است که در سال  1385با ایده دکتر جباروند،
رییس بیمارستان و توسط کارشناسان این واحد
طراحی شد ».وی افزود« :این نرم افزار بار اول در
سال  ،1390در کنار چند شرکت معدود مجری
 HISدر کشور موفق به اخذ گواهی نامه سپاس
(تبادل اطالعات با سامانه وزارت بهداشت) شد و
گواهینامه جدید پس از اجرای طرح تحول نظام
سالمت اخذ شده است».

وی همچنین به تالش های صورت گرفته برای
تجاری سازی این نرم افزار اشاره کرد و گفت:
با توجه به ضرورت ثبت مالکیت نرم افزار به نام
بیمارستان و با نامی انحصاری ،در سال 1390
تالش در این جهت آغاز گردید و سرانجام در
تیرماه سال  91بیمارستان موفق به اخذ تاییدیه
فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک کشور
و سپس گواهی ثبت نرم افزار  HISاز مرکز
توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال
شد و امروز با نام انحصاری  Farabi HISدر
حال بهره برداری است ».صادقی همچنین از همه
همکارانی که در تمام مراحل از ایده تا پدیدآوری
و تولید و توسعه نرم افزار مشارکت داشته اند
بویژه رییس و مدیر بیمارستان که در این مسیر
با پشتیبانی های بی دریغ خود از گروه فناوری
اطالعات حمایت نموده اند ،سپاسگزاری کرد.

گذشت ،اوج بزرگواری است.

هشتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس
و پیمان و غرفه فروش تمبر یادگاری
ریشه کنی تراخم و یادمان تراخم برپا و مورد
بازدید شرکت کنندگان قرار گرفت.

برگزیدگان هشتمین جشنواره
چشم پزشکی و علوم بینایی شمس

هشتمین جشنواره چشم پزشکی و علوم
بینایی شمس با معرفی  ۱۴برگزیده در دسته
رقابتی و اهدای  ۴نشان در دسته غیر رقابتی،
پنجشنبه  ۶اسفند ۹۴در سالن آمفی تئاتر
پروفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار
شد.
این جشنواره با مشارکت قطب چشم پزشکی
فارابی ،کرسی پژوهشی شمس و فرهنگسرای
رازی و با حضور پیشکسوتان و صاحبنظران
عرصه چشم پزشکی و علوم بینایی برگزار
شد.
دکتر فیروزه رحیمی ،گزارشی از نحوه
داوری جشنواره را ارائه کرد و گفت« :امروز
در این برنامه از بهترین طرحها ،از پژوهشگر
برتر ،آموزگار برتر ،مقالههای برتر فارسی و
انگلیسی ،نوآوری برتر در جراحی و غیره
تقدیر خواهد شد .این جشنواره به دو دسته
رقابتی و غیر رقابتی به داوری مینشیند که
در دسته رقابتی از بین  ۵۰مورد  ۱۴مورد
آنها انتخاب و در دسته غیر رقابتی از بین ۱۲
مورد بررسی شده  ۴مورد انتخاب و مورد
تقدیر قرار میگیرند.
پس از آن از اسماعیل میرفخرایی مجری
پیشکسوت و مستندساز دعوت شد تا
خاطرات خود از پروفسور شمس ،پدر
چشم پزشکی نوین ایران را بازگو نماید .وی
نامهای به خط پروفسور فقید را که خطاب
به وی نگاشته شده بود به نمایش گذاشت و
گفت« :ارزش این نامه برای من بیشتر از هر
تقدیرنامه ،لوح و تندیسهایی است که تا به
حال گرفتهام».
در بخش بعدی جشنواره  ۱۴برگزیده دسته
رقابتی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش تجلیل از چشم پزشک پارسی
فیلمی از پیام ویدیویی دکتر علیرضا
جلیلیان استادیار چشم پزشکی دانشگاه

ایلینویز امریکا که به علت عدم حضور
ایشان به جشنواره ارسال شده بود به
نمایش در آمد.
ت و مسئولیت پذیری
در بخش «خدم 
حرفه ای و اجتماعی» از دکتر محمدعلی
جوادی تقدیر شد و قبل از آن دکتر
جعفری نسب به عنوان شاگرد و کسی که
سال هاست با وی همکاری میکند چند
دقیقهای درباره استاد صحبت کرد.
همچنین قبل از تقدیر از دکتر رضا کارخانه
به عنوان آموزگار برتر؛ دکتر علیرضا الشیئی،
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران درباره این استاد صحبت
کرد و از فعالیتها و پژوهشهای او سخن
گفت.
جایزه برگزیده «نوع دوستی و پیشگیری
از نابینایی» نیز به استاد دکترمحمدصادق
پیروز اهدا شد که با نمایش کلیپی از استاد
و صحبت های دکتر هاشمی ،وزیر بهداشت
و درمان و آموزش پزشکی و دکتر هرمز
شمس همراه بود.
در بخش پایانی برنامه از برگزیدگان دسته
غیر رقابتی توسط دکتر مسلم بهادری ،استاد
پیشکسوت و رییس جامعه دانش آموختگان
دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر محمود
جباروند ،مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران و دبیرکل انجمن چشم
پزشکی ایران؛ دکتر هرمز شمس فرزند
پروفسور فقید محمدقلی شمس و بهنام
خادم ،رییس فرهنگسرای رازی تجلیل
شد.
در حاشیه این جشنواره ،غرفه عکس
یادگاری با وسایل شخصی پروفسور فقید
شمس ،ساخت زنده سردیس از برگزیدگان
دسته غیر رقابتی ،نگاه گذر صاحبان
نشان های شمس ،سجادی ،خدادوست

در رفتارمان صداقت داشته باشیم.

دسته رقابتی:
 مژگان پاک بین ،کارشناس ارشد اپتومتری،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر الهام اشرفی ،دکترای اپیدمیولوژی،قطب علمی چشم پزشکی فارابی
دکتر محسن بهمنی کشکولی ،فوقتخصص جراحی پالستیک و ترمیمی چشم،
ص
بیمارستان حضرت رسول اکرم
 دکتر سیدفرزاد محمدی ،فوق تخصصقرنیه ،قطب علمی چشم پزشکی فارابی
 دکتر امیر حسین وجدانی ،فلوشیپ قرنیه،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکترساسان مقیمی ،فوق تخصص گلوکوم،قطب علمی چشم پزشکی فارابی
دکتر قاسم سعیدی اناری ،چشم پزشک،بیمارستان امام خمینیره -خلخال
دکتر ناصر شعیبی ،فلوشیپ شبکیه،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
هانیه دلشاداقدم ،کارشناس ارشد مدیریتآموزشی ،قطب علمی چشم پزشکی فارابی
 دکتر سیامک زارعی قنواتی ،فوق تخصصقرنیه ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر احمد عامری ،فوق تخصصاسترابیسم ،قطب علمی چشم پزشکی فارابی
 دکتر سامان مهذب ترابی ،دانشجویپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللعج،
مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور
 دکتر سعید حیدری کشل ،پسادکتریپروتئو میکس اشک ،قطب علمی چشم
پزشکی فارابی
دکتر محمد رضا پیمان،فوق تخصصچشم پزشکی اطفال و استرابیسم ،بیمارستان
اصغریه اصفهان ،استاد مدعو دانشگاه ماالیا
دسته غیر رقابتی:
دکتر محمدعلی جوادی ،فوق تخصصقرنیه و رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر رضا کارخانه ،فوق تخصص شبکیه،رییس بخش ویتره و رتین بیمارستان فارابی
 دکتر محمدصادق پیروز ،استاد پیشکسوتکرسی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران
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بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی
با موضوع «تازه های چشم پزشکی» برگزار شد

این سمینار روز چهارشنبه  ۸اردیبهشت ۱۳۹۵
با حضور جمع کثیری از متخصصان چشم
پزشکی ،مغز و اعصاب ،بیهوشی ،پزشکان
عمومی و اپتومتریست ها در هتل المپیک
تهران آغاز به کار کرد.
دکتر محمود جباروند ،مدیر گروه چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
رییس بیمارستان فارابی طی سخنانی در
مراسم افتتاحیه ضمن عرض خیرمقدم به
شرکت کنندگان در سمینار از همکاری
و زحمات کمیته علمی ،گروه اجرایی و
شرکت های تجهیزات پزشکی در برگزاری

این سمینار تشکر و قدردانی کرد.
رییس کمیته برگزاری سمینار هدف از اجرای
سمینار را ارتقای دانش چشم پزشکی دانست و
افزود« :تمام تالش ما آن است که بهترین های
دانش چشم پزشکی را در اختیار شما قرار دهیم
و امکان استفاده از تجربیات ارزشمند اساتید
برجسته چشم پزشکی را برایتان فراهم آوریم».
دکتر جباروند گفت« :طی نشستی که با
روسای گروه چشم دانشگاه های علوم
پزشکی شهید بهشتی و ایران در انجمن چشم
پزشکی داشتیم ،قرار شد برای جلوگیری از
اتالف وقت و هزینه و تکرار مطالب از سال

آینده سمینارهای چشم پزشکی سه دانشگاه
تجمیع و به صورت یک سمینار بهاره و یک
سمینار زمستانی برگزار شود .بنابراین از سال
آینده سمینار فارابی در  4روز و با مشارکت
 3دانشگاه برگزار خواهد شد.
درکنار برگزاری این سمینار در هتل المپیک،
هفتمین سمینار کاربردهای بالینی سلول های
بنیادی در چشم پزشکی ،هفتمین سمینار
سالیانه پرستاری چشم فارابی ،سمینار اپتیک
بینایی ،سمینار رهبری و مدیریت کالن در
تحقیقات و جلسه فصلی شبکه تحقیقات
چشم نیز برگزار شد.

دبیر علمی بیست و دومین سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی:

سمینار سالیانه چشم پزشکی فارابی هم سطح بهترین
برنامه های علمی بین المللی است

دکتر مرتضی مواسات ،دبیر علمی بیست
و دومین سمینار در مراسم افتتاحیه هدف
از برگزاری سمینار را باال بردن سطح
علمی چشم پزشکان و آشنا ساختن آنان با
فناوری های جدید در زمینه اعمال جراحی و
درمان بیماری های چشم عنوان کرد و افزود:
«استقبال شرکت های تجهیزات پزشکی،
چشم پزشکان و دستیاران برای حضور در
این سمینار حکایت از عملکرد خوب این
برنامه در طی  ۲۲سال برگزاری آن دارد».
دبیر علمی بیست و دومین سمینار چشم
پزشکی فارابی ،تصریح کرد« :تمام
برنامه های این سمینار در باالترین سطح
ارائه می شود و به شهادت دوستانی که در
کنگره های بین المللی شرکت نموده اند از
نظر کیفی و علمی با آنها برابری می کند».
وی با اشاره به سابقه برگزاری سمینارهای
آموزشی در بیمارستان فارابی گفت« :پیشینه
تعلیم و تعلم در بیمارستان فارابی و گروه
چشم به سال  ۵۵و زمان مدیریت استاد

دکتر پیروز برمی گردد ولی  ۲۲سال است
که به صورت مدون و دانشگاهی این سمینار
برگزار می شود و هر سال تکامل بیشتری
یافته است».
دکتر مواسات گفت« :امسال افتخار همکاری
بیشتر با سمینار به بنده داده شده است.
سمینار بیست و دوم شامل  ۱۰سمپوزیوم
و  ۱۲کارگاه است که طی سه روز تازه های
چشم پزشکی در تمام حوزه ها ارائه خواهد
شد .همچنین در کنار این برنامه ها  ۴سمینار
جانبی دیگر نیز برگزار خواهد شد».
دکتر مرتضی مواسات تبادل دانش و تجربه
و ارائه آخرین دستاوردهای حوزه چشم
پزشکی و علوم بینایی را مهمترین هدف
برگزاری سمینار سالیانه فارابی بر شمرد
و افزود« :هدف از برپایی بیست و دومین
سمینار سالیانه فارابی که از سوی گروه چشم
پزشکی و با همکاری مرکز تحقیقات چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار
میشود ،آشنایی چشم پزشکان سراسر کشور

با تازههای این حوزه و به روزرسانی دانش
آنان در زمینه درمانهای جراحی و غیر
جراحی چشم پزشکی از طریق برگزاری
سمپوزیومها و کارگاه های علمی است».
دبیر علمی بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی
تصریح کرد« :عمده مخاطبان این سمینار را
چشم پزشکان تشکیل میدهند ،اما رشته های
دیگری مانند مغز و اعصاب ،پزشکان عمومی،
بیهوشی ،پرستاران ،اپتومتریست ها و برخی
گروه های دیگر نیز در برنامه های جنبی این
سمینار شرکت کردند».
دکتر مواسات همچنین از دکتر جباروند
به خاطر نگاه ویژه ای که به ارتقای سطح
آموزشی و پژوهشی گروه چشم و بیمارستان
فارابی دارد و تالش هایی که در این زمینه
انجام داده است ،تشکر کرد.
همزمان با برپایی این سمینار ،در
نمایشگاه تجهیزات چشم پزشکی ،آخرین
فناوری های تجهیزات چشم پزشکی روز
دنیا به چشم پزشکان معرفی گردید.

در هفتمین سمینار سالیانه پرستاری چشم
بیمارستان فارابی ،رویکردهای نوین
آموزشی مانند پرسش و پاسخ ،بحث
گروهی و بارش افکار انجام شد.
در این روش ها نسبت به روش سنتی،
سخنرانی مشارکت و درگیری فراگیران
در امر یاد دهی و یادگیری بیشتر است
و اثربخشی آموزش افزایش می یابد.زهرا
میرزایی ،سوپروایزر آموزشی بیمارستان
فارابی و دبیر علمی هفتمین سمینار سالیانه
پرستاری چشم با اعالم این مطلب افزود:

«سمینار در  3بخش به صورت پانل ارائه
شد و در هر پانل سخنرانی ها هم توسط
چشم پزشکان و هم توسط پرستاران ارائه
گردید ».وی هدف از این کار را افزایش
تعامل بین گروه چشم پزشکان و پرستاران
عنوان کرد.
میرزیی هدف از برگزاری این سمینار
را ارتقای سطح دانش و توانمندی
پرستاران شاغل در بخش های چشم
دانست و افزود« :خوشبختانه هر سال
میزان استقبال از این سمینار بیشتر

می شود .امسال عالوه بر همکاران
پرستار بیمارستان فارابی که این سمینار
برای آنها نقش بازآموزی را دارد ،از
بیمارستان های مختلف تهران و حتی
شهرستان ها شرکت کننده داشتیم».
وی همچنین در مورد پیشینه برگزاری
این سمینار گفت« :از سال  78سمینار
پرستاری به صورت محدود در داخل
بیمارستان برگزار می شد ولی از سال 89
با ساختار جدید و در کنار سمینار سالیانه
چشم پزشکی فارابی برگزار می شود».

استفاده از رویکردهای نوین آموزشی در هفتمین سمینار سالیانه پرستاری چشم
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زبان مردم جانشین عقل ما نیست!

دستاوردهای محققان کشور در حوزه ژندرمانی بیماریهای چشم
در بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی ارائه شد
دکتر علیرضا الشیئی ،عضو کمیته علمی
بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی گفت:
«فاز مطالعاتی ژن درمانی اکنون در کشور
روی بیماریهای شبکیه مانند دیستروفی
شبکیه آغاز شده که این روش در کنار استفاده
از «سلولبنیادی» در کنترل برخی بیماریهای
چشمی با موفقیت روبه رو بوده است.
دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات
چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
معاون پژوهشی بیمارستان فارابی اظهار کرد:
«طی سالهای اخیر پیشرفتهای مثبتی در
حوزه کاربرد ژنها در عرصه چشمپزشکی
صورت گرفته است که به کمک آن میتوان
از بروز بسیاری از بیماریهای مادرزادی
چشم جلوگیری کرد».
وی همچنین گفت« :برخی بیماریهای
چشمی از بدو تولد ،نوزاد را دچار عارضه
میکند و برخی دیگر به دلیل وجود زمینه
ژنتیک در فرد وی را در بزرگسالی گرفتار
میسازد که در تالشیم با به کارگیری
تکنیکهای مختلف ژن درمانی از بروز این
بیماریها در فرد جلوگیری کنیم».

وی با اشاره به اینکه موضوع ژن درمانی
سالهاست که در محافل علمی دنیا
مطرح بوده است ،خاطرنشان کرد« :اخیرا
متخصصان کشورمان بویژه در بیمارستان
فارابی مطالعاتی را در این حوزه آغاز
کردهاند که قرار است دستاوردهای آن در
بیست و دومین سمینار سالیانه فارابی به
متخصصان مختلف ارائه شود».
عضو کمیته علمی بیست و دومین سمینار
سالیانه فارابی یادآور شد« :ژن درمانی دارای
تکنیکهای مختلفی در زمینه نحوه انتخاب
و انتقال ژنها از یک سو و از سوی دیگر
کاربرد ژنها در درمان بیماریهای مختلف
بویژه بیماریهای چشمی است».
الشیئی گفت« :امروزه ژن درمانی با کمک
ویروسهای مختلف ،نانوفناوری و جریان
الکتریکی در حال انجام است که ترکیب این
شیوه با روش سلول درمانی و تاثیر متقابل
این دو حوزه در یکدیگر ،افقهای روشنی
را پیش روی هر دو رشته قرار داده است».
به گفته دکتر الشیئی ،فاز مطالعاتی ژن درمانی
در حال حاضر در کشور روی بیماریهای

شبکیه مانند دیستروفی شبکیه آغاز شده
است که این روش در کنار استفاده از سلول
بنیادی در کنترل برخی بیماریهای چشمی
با موفقیت روبه رو بوده است.
وی با تاکید بر اینکه هنوز در فاز تجربه هستیم
و هنوز به مرحله استفاده بالینی گسترده از این
روش نرسیدهایم ،اظهار کرد« :هر چند هنوز
در ابتدای راه هستیم ،اما خوشبختانه افقها در
این زمینه روشن و امیدبخش بوده و پیشبینی
میشود طی دو تا سه سال آینده و از طریق
توسعه فناوری بومی بتوانیم درمان را روی
بیماران آغاز کنیم».
عضو کمیته علمی بیست و دومین سمینار
سالیانه فارابی خاطرنشان کرد« :از آنجا که
بسیاری از بیماریهای سیستمیک مانند
دیابت ،فشار خون ،دژنراسیون ناحیه ماکوال
و غیره زمینه ارثی دارند که سال ها بعد
در فرد بروز و ظهور مییابد ،در صورت
تشخیص این قبیل بیماریها از دوران جنینی
و هدایت ژنها ،میتوان با جایگزینی صحیح
اسیدهای آمینه ژنها نسبت به کنترل بیماری
کمک کرد».

دکتر سیدفرزاد محمدی ،دبیر علمی سمینار
اپتیک بینایی در مورد این سمینار گفت« :ما در
سال های گذشته سمیناری را با عنوان چشم
پزشکی ترجمانی در کنار سمینار فارابی که
در واقع یک به روزرسانی متخصصان بالینی
است را سامان دادیم که مخاطبین اصلی اش
دانش پژوهان و پژوهشگران عالقه مند
به حوزه علوم بین رشته ای است که این
موضوع از بحث هایی مثل سلول های
بنیادی ،موضوعات ژنومیکس و دانش های
مرتبط با آن تا دسته ای که امروز بنده
عهده دار اداره کنندگی اش بودم ،با عنوان
اپتیک بینایی را شامل می شود».
وی در مورد علت پرداختن به مباحث اپتیکی
در این سمینار گفت« :رشته چشم پزشکی،
به سبب ماهیتش ،با رشته هایی مانند فیزیک
پزشکی ،مهندسی و اپتیک قرابت دارد و
الزم است مانند سایر علوم بین رشته ای
محققان این رشته ها در کنار چشم پزشکان،
اپتومتریست ها و کارشناسان علوم بینایی
با هم جلساتی داشته باشند و هم اندیشی
کنند».
دکتر محمدی افزود« :موضوع این هم اندیشی
ممکن است دیدگاه ها و مبانی مقدماتی یا
گزارش نتایج پژوهش های اصیل یا کارگاه هایی

مرتبط با ابزارها و تحلیل های مرتبط با کار
پژوهشی مرتبط با این حوزه را شامل شود.
دبیر علمی سمینار اپتیک بینایی در مورد
مباحث طرح شده در این سمینار اظهار
داشت« :موضوعات سمینار به گونه ای
انتخاب و ارائه شد که هم جنبه کاربردی
و هم جنبه پژوهشی داشته باشد و در تعامل
مستقیم با صنعت و دانشگاه کاربردی تر و
مفیدتر باشد».
وی همچنین گفت« :در این برنامه در دو
بخش به مطالب مختلف و کاربردی در زمینه
اپتیک بینایی پرداخته شد؛ مثال محصوالت
جدید در عرصه شیشه های عینک چه طبی
و چه آفتابی ،عینک های جدید در اصالح
پیرچشمی مانند لنزهای پیر چشمی  3کانونی
و نوآوری های به کار رفته در آن ،فیلتر کردن
نور در گرگ و میش یا هنگام رانندگی یا
عینک های تدریجی که خصوصیات اپتیکی
خاص دارند و برای کسانی که هم عینک
دور و هم عینک نزدیک دارند تجویز
می شود .مالحظات و ظرایفی که در ساخت
عینک ها لحاظ می شود و تاثیر صورت فرد
بر تجویز عینک همه و همه جنبه هایی است
که در این سمینار به خوبی مورد توجه قرار
گرفت.

این سمینار یک میهمان هم داشت؛ معاون
تحقیق و توسعه شرکت  .Zeissدکتر محمدی
در این باره گفت« :آقای  Dejonckheereاز
بخش تحقیق و توسعه شرکت زایس خیلی
خوب به جنبه های فناورانه عینک پرداخت.
عالوه بر این دو سخنرانی هم در رابطه با
شاخص های پژوهشی مداخالت اپتیکی و
شناسایی و تفسیر متغیرهای مربوطه داشتیم».
وی اضافه کرد« :در یکی از سخنرانی ها
که به روش های جدید جراحی انکساری
پرداخته شد ،به صورت تحلیلی ویژگی ها و
عوارض اپتیکی این جراحی ها و تفاوت شان
با نسل های قبلی بررسی شد .چون اکثرا در
کنفرانس ها مباحث اپتیکی خیلی کلینیکال
ارائه می شود .تالش شد به این بحث ها به
صورت پایه ای نگاه کنیم».
از جمله مطالب بحث برانگیز این سمینار،
نور آبی و المپ های  LEDو اثرات مثبت و
منفی آنها بود که از مباحث نوروفیزیولوژیک
و بیولوژیک است .دکتر محمدی در این مورد
اظهار داشت« :استفاده از المپ های  LEDدر
تلویزیون ،رایانه و تلفن های هوشمند و تاثیر
نور آبی بر بینایی بحث داغی است که در
سمینار از جنبه پژوهشی و کاربردی در مورد
آن صحبت شد».

سمینار اپتیک بینایی ،کاربرد مباحث اپتیک در چشم پزشکی

در هر مکانی نخوابیم.
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مدیریت پژوهش؛ ضرورت امروز نظام پژوهشی کشور
دکتر شهرام توفیقی ،عضو هیئت علمی و مدیر
دپارتمان فناوری اطالعات و ارتباطات پزشکی
مرکز تحقیقات مدیریت سالمت دانشگاه
علوم پزشکی بقیه اهلل ،مدیریت پژوهش را از
مهمترین چالش های کشور دانست و گفت:
«به سرانجام نرسیدن پژوهش ها نه تنها در
کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر
نیز وجود دارد و همیشه در سخنرانی های
مسئولین به آن اشاره می شود .پژوهش های
متعددی انجام می شود ولی بازده اجرایی
نداشته یا تبدیل به محصول ،فناوری یا ثروت
نمی شود چیزی که در اقتصاد مقاومتی به آن
نیاز داریم».
وی مهمترین دلیل این امر را نبود مدیریت
پژوهش دانست و افزود« :ما در کشورمان
رهبری و مدیریت پژوهش و نوآوری را هنوز
به صورت منسجم و ضابطه مند نداریم».
دکتر توفیقی با اشاره به اقدامات صورت
گرفته برای رفع این مشکل گفت« :پس از
سال ها مطالعه ،یک مجموعه آموزشی تحت
عنوان «دوره های آموزش عالی مدیریت
پژوهش» در این زمینه تدوین و به کمک
وزارت بهداشت اجرا شد .هدف از طراحی
و اجرای این دوره تربیت رهبر و مدیر در
حوزه پژوهش کشور است .این دوره عمدتا
برای مسئوالن ،معاونان و کارشناسان مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی در سطح وزارتخانه،
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برگزار می شود
ولی پژوهشگران مستقل هم می توانند در آن
شرکت کنند».
وی افزود« :دوره عالی مدیریت پژوهش
مدت  3سال است که زیر نظر معاونت

پژوهش و فناوری وزارت بهداشت در حال
اجرا است و ساالنه یک یا دو بار برگزار
می شود .عالقه مندان برای شرکت در این
دوره ها می توانند با مراجعه به سایت این
معاونت اقدام کنند».
دکتر توفیقی هدف از برگزاری سمینار
رهبری و مدیریت کالن در تحقیقات را
آشنایی پزشکان ،مسئولین و کارشناسان
پژوهشی حوزه چشم پزشکی با برخی از
مفاهیم مدیریت پژوهش و فناوری عنوان
کرد و افزود« :در این سمینار بخشی از
دوره طراحی شده به صورت یک سمینار
یک روزه ارائه شد ولی دوستان عالقه مند
می توانند به صورت تخصصی این مباحث
را دنبال کنند».
وی همچنین اظهار داشت« :اولین چیزی که
انتظار داریم با اجرای این دوره اتفاق بیفتد،
ضابطه مند شدن رفتارها و نگرش های
پژوهشی در بین محققان و مسئوالن امور
تحقیقاتی و نوآوری است؛ مثال وقتی معاون
پژوهشی یک دانشگاه در جلسه شرکت
می کند ،انتظارمان این است که اگر سابقا
تربیت پژوهشگر را کافی می دانست االن
برای تربیت مدیر پژوهشی اقدام کند .انتظار
داریم  6مسئول مرکز تحقیقاتی که در این
سمینار حضور دارند ،کارکنان و مدیران
پژوهشی خود را تعلیم دهند که چگونه
مثل یک مدیر موفق استراتژی پژوهشی
بنویسند ،اولویت های پژوهشی طراحی کنند
و پرورش منابع انسانی را شکل دهند.
دکتر توفیقی درباره نحوه تربیت مدیران
و محققان پژوهش گفت« :االن در بخش

پژوهش هرکس بتواند از فرصت ها استفاده
کند ،بزرگ می شود و باال می آید ولی ما
معتقدیم باید این کار به صورت فعال و با
برنامه انجام شود».
وی اضافه کرد 5-6« :سال طول می کشد تا
یک پژوهشگر به یک مدیر پژوهشی خوب
تبدیل شود ،مدیری که فقط به یک حیطه
نگاه نمی کند و کل کشور را در نظر دارد،
می تواند مسایل اجتماعی و علمی را با هم
تلفیق کند و بعد یک الگوی پژوهشی بسازد
و نوآوری ایجاد کند تا در زندگی مردم تاثیر
داشته باشد».
دکتر توفیقی تاکید کرد« :ما می خواهیم به
صورت آگاهانه و مدبرانه پژوهشگر و مدیر
را تعلیم دهیم و تربیت کنیم تا از این حالت
کنونی بیرون بیاید و هدف مان هم ترویج
این نگاه است که پژوهشگری کافی نیست
و مدیریت پژوهش هم عنصری است که در
نظام پژوهشی ما باید در نظر گرفته شود».

کارگاه آشنایی با انواع گرنت های اعطایی
انستیتوی ملی سالمت آمریکا ( )NIHو
نحوه دریافت آن به همت واحد قطب و
نوآوری بیمارستان فارابی و با همکاری
مرکزتحقیقات چشم پزشکی دانشگاه روز
پنج شنبه  ۲۹بهمن  ۹۴برگزار شد.
این کارگاه توسط دکتر سعید شهراز ،استادیار
دانشگاه  Tuftامریکا و در مرکز همایش های
رازی برای اعضای هیئت علمی ،دستیاران
و کارشناسان بیمارستان فارابی و سایر
پزوهشگران بالینی و غیر بالینی برگزار شد.
دکتر شهراز در حاشیه این کارگاه در مورد
تاثیر حضور دانشمندان ایرانی خارج از کشور
در جمع پزوهشگران ایرانی گفت« :حضور
دانشمندان ایرانی مقیم امریکا و اروپا باعث
می شود شما به راحتی اطالعات و تجربیات
آنها را در اختیار داشته باشید و حتی از دانش

همکاران غیر ایرانی آنها نیز بهره ببرید».
وی تصریح کرد« :این راه بسیار کم خرجی
است که بتوانیم وقفه  ۲۰ساله تحقیقات
در کشور را جبران کنیم و به پژوهش ها
بخصوص تحقیقاتی که منجر به ارتقای
سالمت در کشور می شود ،شتاب دهیم».
دکتر شهراز بزرگ ترین مشکل بر سر راه
پژوهش در کشور را ساختار نامناسب
دانست و گفت« :هر چقدر ساختار پژوهش
را اصالح و تقویت کنیم ،باعث می شود
پژوهشگران تحقیقات خود را به عمل تبدیل
کنند .باید از کشورهای موفق الگوبرداری
کنیم».
دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات
چشم پزشکی دانشگاه و معاون پژوهشی
بیمارستان فارابی نیز در سخنانی ضمن تاکید
بر لزوم ارتباط با متخصصان و پژوهشگران

ایرانی مقیم خارج از کشور گفت« :این
ارتباط قطعا تاثیر عمده ای در پیشرفت
علمی کشور خواهد داشت .همکاران ما که
در خارج از کشور فعالیت دارند می توانند
دانش زیرساخت های مراکز علمی و
پیشرفت های علمی را به ما منتقل کنند».
دکتر الشیئی افزود« :به همین خاطر ما همیشه
از دوستان مان حتی کسانی که به طور موقت
برای گذراندن دوره به خارج از کشور می روند
می خواهیم که عالوه بر مسائل آموزشی و
پژوهشی مورد عالقه شان ،به زیرساخت هایی
که در البراتوارها و آزمایشگاه ها وجود دارد
و نحوه عملکرد آنها توجه ویژه کنند .چون
االن وارد فازی شده ایم که پروتکل ها و آیین
نامه ها برایمان ارزش بیشتری پیدا نموده و
به وسیله این افراد می توانیم زیر ساخت های
مناسبی ایجاد کنیم.

واحد قطب و نوآوری فارابی برگزار کرد؛
کارگاه نحوه دریافت گرنت از انستیتوی ملی سالمت آمریکا
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رانندگی در خیابان ،مسابقه اتومبیل رانی نیست!

در نهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری
فرآیند آموزشی بیمارستان فارابی
به عنوان برگزیده کشوری معرفی شد
در نهمین چشنواره دانشگاهی شهید مطهری که ۸اردیبهشت ۹۵در تاالر ابنسینای
دانشکده پزشکی برگزار شد ،از میان  ۵۲طرح ،فرآیند آموزشی بیمارستان فارابی
با عنوان «معرفی و به کارگیری چشم گوسفند برای مدل تمرین و آموزش اعمال
جراحی چشم» در حیطه روش ها و تکنیک های آموزشی به عنوان برگزیده
کشوری انتخاب و به جشنواره کشوری راه یافت.
دکتر عظیم میرزازاده ،دبیر جشنواره و مدیر مرکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکی دانشگاه هدف از برگزاری این جشنواره را قدردانی
از اساتیدی دانست که در جهت ارتقای کیفیت آموزش تالش میکنند و
افزود« :در این دوره از جشنواره ۵۲،فرآیند از دانشکدههای مختلف به
دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی اولیه فرآیندهای واصله ۲۶ ،فرآیند
وارد مرحله نهایی داوری و از این میان  ۱۲فرآیند برتر انتخاب شدند».
دکتر علی جعفریان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز ضمن تبریک
فرارسیدن روز استاد گفت« :با مرور فرآیندها ،از آنچه در دانشگاه در
جریان است تصور بهتری پیدا میکنیم و متوجه میشویم فعالیتهای
آموزشی که نتیجه آن را میبینیم ،از سطح قابل قبولی برخوردار است».
در بخش معرفی فرآیندها دکتر سیدفرزاد محمدی چگونگی شکلگیری
ایده و نحوه اجرای طرح «معرفی و به کارگیری چشم گوسفند برای مدل
تمرین و آموزش اعمال جراحی چشم» را بیان نمود.

دکتر سیدفرزاد محمدی:

بخش قابلتوجهی از آموزش پزشکی ،آموزش مهارت است

در پی برگزاری هشتمين جشنواره شهيد
مطهري كه روز چهارشنبه  ۸اردیبهشت در
تاالر ابنسینا برگزار شد ،دکتر سیدفرزاد
محمدی ،در گفتوگویی با خبرنگار روابط
عمومی دانشگاه گفت« :بخش قابلتوجهی از
آموزش پزشکی آموزش مهارت است که در
رشتههای تخصصی پزشکی اهمیت بیشتری
دارد».
وی افزود« :ازاینرو در مدلهای توسعهیافته
آموزش پزشکی در رشتههای تخصصی،
همیشه از ابزارها و برنامههای کمکآموزشی
برای انتقال مهارت ،کسب مهارت و نوآوری
در روشهای درمانی و جراحی استفاده
میشود .رشته چشمپزشکی نیز از همین
موضوع تبعیت میکند».
وی با اشاره به روش های مختلف رایج
برای آموزش اعمال جراحی چشم گفت:
«فرآیند آموزشی معرفی و به کارگیری چشم
گوسفند برای مدل تمرین و آموزش اعمال
جراحی چشم به دلیل چالشهای جراحی
چشمپزشکی و لزوم اخالقی بودن فرایند

اگر از اثر هنرمندی استفاده می کنیم حتما نام او را ذکر کنیم.

آموزش پزشکی طراحی و اجرا شد».
برگزیده نهمین جشنواره آموزشی شهید
مطهری افزود« :این فرآیند در آزمایشگاه
مهارتهای بالینی بیمارستان فارابی
و همزمان درعرصه آموزش دستیاری
گروه چشم با مشارکت ارزشمند اعضای
هیئتعلمی بیمارستان و گروههای تخصصی
توسعه پیدا کرد و به عنوان برنامه تمرین
عمل جراحی ،پیش از آنکه همکاران جراح
به اتاق عمل بروند ،روال یافت که دستاورد
بسیار ارزشمندی است».
دکتر محمدی گفت« :در نظرسنجی انجام
شده از اعضای هیئتعلمی (به عنوان
آموزش دهنده) در مورد فرایند آموزشی
در پاسخ به این سوال که قبل و بعد از
راه اندازی آزمایشگاه مهارتهای بالینی،
در زمینه های آسان کردن آموزش ،کاهش
اتالف وقت اتاق عمل ،کاستن عوارض عمل
جراحی ،تکریم بیمار و بهبود رسیدگی به
مشکل دستیار چه قضاوتی دارید؟  ۶۰تا ۸۵
درصد نظر موافق داشتند».
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Academic Footprint 2016
رد پای دانشگاهی اعضای هیئت علمی تمام وقت بیمارستان فارابی
 26عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی بیمارستان فارابی
روز پنجشنبه  ۲۰اسفند  ۹۴از ساعت  ۹تا  ۱۲عملکرد آموزشی
و پژوهشی سال  ۲۰۱۵خود را هر یک در مدت زمان پنج دقیقه
ارائه نمودند.
دکتر حمید امامی ،رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران نیز مهمان این جلسه بود.

اهداف و نتایج
برگزاری Academic footprint

رییس دانشکده پزشکی:
حضور پر قدرت گروه چشم پزشکی و بیمارستان فارابی در
عرصه های مختلف آموزشی و پژوهشی باعث افتخار است

دکتر امامی ضمن ابراز خرسندی از حضور
در جلسه و تشکر از زحمات اعضای هیئت
علمی گروه چشم گفت« :اگرچه قرار است
همکاران جوان مان فعالیت های خود را
بازگو کنند ولی مسلما پشت سر این کار
دوستانی هستند که سال های سال با زحمت
این مجموعه را ساخته و رهبری آن را
برعهده داشته اند».
وی با اشاره به جذب اعضای هیئت علمی
گروه چشم گفت« :طی تصدی ریاست
دانشکده پزشکی ،تقریبا چشم بسته و در
عین حال با اعتماد در خواست های گروه
چشم را قبول کرده ام و امروز ثابت شد
که این اعتماد درست بوده است و برای
این اعتماد خوشحالم».
دکتر امامی افزود« :گروه چشم می داند
به کجا می رود .مسیرش را درست
انتخاب کرده و برنامه ریزی می کند و
امروز در ویترینش همه چیز را ارائه
کرده است؛ از تعهد حرفه ای ،اخالق،
آموزش ،مهارت های ارتباطی ،آموزش
پزشکی ،از کارهای تخصصی تا کارهای
غیرتخصصی و پیوند با علوم پایه ،همه
چیز در این ویترین دیده می شود .بسیار
خوشحالم که در ویترین بیمارستان
16
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فارابی همچین قوتی در تمامی عرصه ها
وجود دارد و رشد و توسعه فقط در یک
جنبه صورت نگرفته است .این برای من
به عنوان رییس دانشکده پزشکی باعث
افتخار است.
رییس دانشکده پزشکی در ادامه با اشاره
به انتظاراتی که از بیمارستان فارابی در
حوزه درمان وجود دارد ،اظهار داشت:
«گزارش امروز شما این نگرانی را که
آموزش و پژوهش در بیمارستان فارابی
به خاطر حجم باالی مراجعات فدای
درمان شود ،مرتفع می سازد .اگرچه این
نگرانی همیشه باید باشد چون باالخره
نظام سالمت ما نظامی است که اگر غفلت
کنیم هر لحظه نیروهای ما را به سمت
دیگری سوق می دهد».
دکتر امامی سپس به ویژگی دیگر گروه
چشم اشاره کرد و گفت« :در حالی که در
بیمارستان های دیگر در مورد پرکردن سقف
حضور اعضای هیئت علمی تمام وقت باید
چانه زنی شود ،در گروه چشم اکثر اعضای
هیئت علمی حضور  280ساعت تا 300
ساعته دارند و گزارش امروز نشان داد که
با وجود این سقف ،نگرانی بابت آموزش و
پژوهش وجود ندارد».
دکتر امامی در مورد فعالیت های خوب
پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه چشم
گفت« :اکثر اعضای هیئت علمی جنبه
آموزشی کار برایشان اهمیت بیشتری
نسبت به پژوهش دارد ولی من به جرات
عرض می کنم پرونده هایی که در چند
سال اخیر در هیئت ممیزه از بیمارستان
فارابی می آید به طور واضح ومشخصی
به لحاظ پژوهشی از پرونده های
بیمارستان های دیگر فاصله دارد و بنده
بابت همه زحماتی که کشیدید تشکر
می کنم».

دکتر ساسان مقیمی ،معاون آموزشی
بیمارستان فارابی Academic footprint ،را
ردپای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت
علمی طی یک سال عنوان کرد و گفت:
«هدف از برگزاری این جلسه مطلع شدن
مسئولین گروه و بیمارستان از فعالیت های
یک ساله هیئت علمی جوان تر است».
وی همچنین آشنایی اساتید هر بخش با
ایده ها و نحوه انجام تحقیقات در سایر
بخش ها ،واقعی تر شدن تصمیم گیری ها
برای ارزیابی فعالیت آموزشی پژوهشی
اعضای هیئت علمی ،فراهم کردن فضای
دوستانه و صمیمانه برای ارائه ایده ها و
فعالیت های اعضای هیئت علمی و افزایش
صمیمیت بین اساتید را از جمله اهداف و
اثرات این جلسه دانست.
دکتر مقیمی اظهار داشت« :من وقتی
در دانشگاه  UCLAبودم چنین جلساتی
را ساالنه برگزار می کردیم؛ در جشن
فارغ التحصیلی هر استادی می آمد و
فعالیت ها و موفقیت های یک ساله اش
را معرفی می کرد؛ در گروه چشم قبال
اساتید تمام وقت جغرافیایی گزارش
فعالیت هایشان را کتبا به دفتر گروه
می دادند ولی در  Academic footprintهر
عضو هیئت علمی  10دقیقه فرصت دارد تا
در مورد کارهایی که طی یک سال انجام
داده صحبت کند که این مسئله خودش
موجب افزایش انگیزه برای فعالیت می شود
تا سال بعد ارائه بهتری داشته باشند».
وی استقبال اساتید از این نحوه گزارش دهی
را خــوب ارزیابی کرد و افـــزود:
«مــمکن است در ســال های آیـنده جلسه
 Academic footprintبرای تمام اعضای
هیئت علمی برگزار شود».

شوخی حد و اندازه دارد!

دکتر رضایی طاویرانی
برگزاری  Academic footprintرا
استاد افتخاری
موجب افزایش اعتبار مرکز تحقیقات چشم و
مرکز تحقیقات چشم شد
بیمارستان فارابی دانست
رییس مرکز تحقیقات چشم:

دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات
چشم و معاون پژوهشی بیمارستان فارابی در
مورد برگزاری جلسه Academic footprint
اظهار داشت« :نفس تشکیل این جلسه کار
بسیار زیبا و جالبی است و به نوعی رسالت
اطالع رسانی دارد و به خاطر حجم باالی
اطالعات ارائه شده و آگاهی یافتن همکاران
از کارهای یکدیگر بسیار ارزشمند است».
وی به تاثیر برگزاری این جلسه در بین اعضای
هیئت علمی گروه چشم اشاره کرد و گفت:
«غیر از همکاران جوان همکاران این برنامه
اساتید قدیمی تر را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
بنده با وجودی که به خاطر سمتم در جریان
فعالیت های پژوهشی قرار دارم ولی نحوه معرفی
و جزییات این فعالیت ها و اینکه همکاران جوان
ما تا چه حد درگیر پروژه های مختلف هستند
و طی دو سه سال اخیر این همه حجم باالی
فعالیت های آموزشی پژوهشی و سخنرانی
داشته اند هر کسی را تحت تاثیر قرار می دهد».
دکتر الشیئی همچنین گفت« :باید این برنامه
در داخل و خارج از بیمارستان بازتاب جدی
پیدا کند؛ در مجالت داخلی مثل ندای فارابی
چاپ شود ،نسخه های الکترونیک آن تهیه
شود وموارد دیگر و ما حتما این بازتاب را در

سطوح باالتر پیگیری می کنیم».
رییس مرکز تحقیقات چشم تاکید کرد:
«من مطمئنم با اجرای این برنامه و بازتاب
آن در سطوح باالتر موج جدیدی از نشاط
در فعالیت های علمی و پژوهشی را در
بیمارستان شاهد خواهیم بود».
وی افزود« :گزارش فعالیت های همکاران
به این شکل نه تنها اعتبار و رتبه بندی
بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم
پزشکی را در سطح دانشگاه افزایش می دهد
بلکه از عواملی است که باعث می شود در
آینده نزدیک مرکز تحقیقات چشم بتواند
به خاطر این فعالیت های باال ردیف بودجه
مستقل دریافت کند».

دکتر مصطفی رضاییطاویرانی ،عضو هیئت
علمی و رییس مرکز تحقیقات پروتئومیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان
استاد افتخاری وابسته از طرف مرکز تحقیقات
چشم انتخاب شد .لوح مربوطه طی جلسهای
در روز شنبه  18اردیبهشت  95توسط دکتر
علیرضا الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات چشم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون
پژوهشی بیمارستان فارابی به وی اهدا شد.
الزم به ذکر است پس از راه اندازی
آزمایشگاه پروتئومیکس در پژوهشکده
علوم بینایی بیمارستان فارابی تفاهم
نامهای در سال  94بین بیمارستان فارابی
و مرکز تحقیقات پروتئومیکس دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد و دکتر
رضاییطاویرانی در طرحهای بیمارستان
فارابی نظیر پروتئوم اشک نورمال ،بانک
اشک ایرانی ،پروتئومیکس اشک بعد از عمل
 PRKهمکاری میکند.

اولین همایش بین المللی نوروافتالمولوژی در بیمارستان فارابی برگزار شد
اولین همایش بین المللی نوروافتالمولوژی با
شرکت  3تن از اساتید برجسته این رشته روز
سه شنبه  ۷اردیبهشت
 ۹۵در سالن آمفی
تئاتر پروفسور شمس
فارابی
بیمارستان
برگزار شد.
در این همایش پرو
فسور  ،C. Hoytاز
رشته
بنیانگذاران
نو ر و ا فتا لمو لو ژ ی
و استاد دانشگاه
سا نفر ا نسیسکو ،
پروفسور M. Brodsky
از مایوکلینیک و
پروفسور پارسا از دانشگاه سوربن فرانسه
به عنوان میهمان همایش در  ۱۱سخنرانی

آخرین دستاوردها و مطالب علمی مرتبط با
حوزه نوروافتالمولوژی را ارائه کردند.

دکتر محمود جباروند ،رییس بیمارستان
فارابی و مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه

بی منت خوبی کنیم.

علوم پزشکی تهران با اشاره به اهمیت
برگزاری این گونه نشست ها در ارتقای سطح
محققان
علمی
هدف
ایرانی،
از برگزاری این
همایش را ارائه
آخرین دستاوردها
زمینه
در
نوروافتالمولوژی
دانست وافزود:
«سخنرانان مدعو،
همگی از اساتید
بنام این رشته
هستند و حضور
آنها قطعا در
پیشرفت این حوزه از علوم بینایی و پیشرفت
در درمان بیماران موثر خواهد بود».
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درحاشیه اولین همایش بین المللی نورووافتالمولوژی عنوان شد:

چشم پزشکی ایران در دنیا جایگاهی رفیع دارد

رییس بیمارستان فارابی و مدیر گروه چشم
پزشکی دانشگاه در حاشیه برگزاری اولین
همایش بین المللی نوروافتالمولوزی جایگاه
چشم پزشکی ایران را در دنیا ،جایگاهی
ممتاز توصیف کرد و گفت« :امروز ما در
زمینه چشم پزشکی چیزی از امریکا کم
نداریم و شاید از برخی مراکز آنها باالتر
هم باشیم؛ در تمام رشته های فوق تخصصی
اساتیدی بنام در ایران هستند ،از نظر کیفیت
عمال جراحی درجه یک هستند و از نظر
تجهیزات تشخیصی و درمانی امکانات مان
به روز است و چیزی از کشورهای پیشرفته
دنیا کم نداریم».
دکتر جباروند در مورد این همایش نیز گفت:
«همایش بین المللی نوروافتالمولوژی برای
اولین بار است که در ایران برگزار می شود
و طی آن توسط اساتید بنام این رشته که
از امریکا دعوت شده اند ،پیشرفت هایی

که در زمینه این علم به دست آمده معرفی
می شود».
وی هدف از برگزاری این همایش را تبادل
علمی بین دانشمندان امریکایی و محققان
ایرانی در زمینه نوروافتالمولوژی دانست
و افزود« :نوروافتالمولوژی علمی است
که در رابطه با بیماری های اعصاب چشم
گفتگو می کند چون بینایی در ارتباط با
سیستم عصبی مرکزی است و بیماری هایی
که سیستم اعصاب مرکزی و عصب بینایی
را تهدید کند موجب بروز این بیماری ها
می شود .در همایش نوروافتالمولوژی در
مورد نحوه تشخیص و درمان این بیماری ها
و کارهایی که در جهان صورت گرفته
صحبت شده است».
دکترمصطفیسلطانسنجری،نوروافتالمولوژیست
نیز در حاشیه این همایش گفت« :تا  12سال پیش
در ایران رشتهای به نام نوروافتالمولوژی نداشتیم تا

اینکه دکتر پارسا به ایران آمد و این رشته را معرفی
کرد؛ بعد هم کمک کرد تا به امریکا رفتیم و
در این رشته فوق تخصص گرفتیم؛ در حقیقت
سخنرانان همایش امروز اساتید ما در امریکا
هستند که صاحب نام ترین افراد در این رشته
می باشند».
وی تاکید کرد با وجود پیشرفت خوبی که
این رشته در ایران داشته است قصد داریم
با برگزاری چنین همایش هایی وضعیت را
بهتر کنیم.
دکتر سلطان سنجری در مورد رشته
نوروافتالمولوژی گفت« :به نظرم رشته بسیار
مهمی است .تنها شاخه ای از چشم پزشکی
است که ارتباط نزدیکی با سایر بیماری ها
دارد و از نظر تشخیصی بسیار مهم است.
چون اعصاب وقتی آسیب ببینند نمی توان
کاری کرد و مهم این است که زود تشخیص
دهیم و جلوی پیشرفت بیماری را بگیریم».

پروفسور  Creig Hoytاستاد و رییس بخش
نوروافتالمولوژی دانشگاه  UCSFسانفرانسیسکو
در مورد سابقه حضورش در ایران و هدفش
از سخنرانی در این همایش گفت« :من سه بار
پیش از این به ایران آمدهام .ایرانیان زیادی هم
برای تحصیل به دانشگاه ما میآیند که همه در
سطح باالیی از دانش و مهارت پزشکی قرار
دارند؛ از میزان اطالعاتی که در زمینه چشم
پزشکی و نوروافتالمولوژی در ایران وجود دارد
کامال متعجب شدهام .همیشه دوست دارم در
جایی سخنرانی کنم که افراد عالقهمند برای
استفاده از اطالعاتی که ارائه میکنم حضور
دارند و میتوانند آنها را به کار بگیرند و ایران
از جمله جاهایی است که معموال دعوتشان را
برای سخنرانی بالدرنگ میپذیرم».
پروفسور  Hoytدر مورد نوروافتالمولوژی
وآینده آن اظهار داشت« :نورو افتالمولوژی
تلفیقی از علوم بینایی و علوم اعصاب است.
دو دانشی که به سرعت در حال پیشرفت
هستند بنابراین آینده خیلی خوبی خواهد
داشت .بسیاری از بیماریهایی که االن العالج
هستند ،در آینده قابل درمان خواهند بود».
وی افزود« :مشکلی که در نوروافتالمولوژی
داریم ،عالقهمند کردن دانشجویان جوان پزشکی
و چشمپزشکان به این رشته است .چون اکثرا
دوست دارند فوق تخصص سگمان قدامی یا
شبکیه بگیرند بروند یا عمل کاناراکت انجام دهند.
من معتقدم برای پیشرفت نوروافتالمولوژی اول
باید عالقه پزشکان به این رشته را افزایش دهیم».
استاد دانشگاه کالیفرنیا تبادل اطالعات با
دانشمندان کشورهای مختلف را باعث پیشرفت

یک مجموعه علمی دانست و گفت« :امیدوارم
با تغییراتی که در روابط بین ایران و امریکا اتفاق
افتاده است ،رفت و آمد دانشمندان آسانتر شود
و اطالعات و علم در دو کشور تبادل پیدا کند».
وی در پاسخ به این سوال که چه توصیهای
به دانشجویان جوان این رشته دارید تا مثل
شما شوند ،متواضعانه پاسخ داد« :آنها حتما
بهتر از من میشوند .نکته مهم آن است که
در تمام شاخههای پزشکی عالوه بر تالش و
کوشش فراوانی که فرد در زمینه کسب دانش

پروفسور  Hoytدر مورد تحقیقاتی که در
دست اقدام دارد گفت« :آنچه اکنون فکر
مرا مشغول میسازد مشکل کودکان نابینایی
است که در چشمانشان آسیبی وجود ندارد
و به خاطر مشکالت مغزی نابینا هستند مثل
صدمات مغزی نوزادان نارس و هدفی واقعی
که بتوانیم در آینده نه چندان دور به آن دست
یابیم داروهایی است که از هیپوکسی و آسیب
مغزی پس از تولد در بچههایی که زودرس به
دنیا میآیند جلوگیری کند و در نتیجه مانع از

پزشکی دارد ،بایستی به علومی که پسزمینه
علم پزشکی است و نتایجش را در بالین
میبینیم نیز توجه داشته باشند ،مثال یک نورو
افتالمولوژیست بایستی به علوم اعصاب و
جزییات آن هم توجه داشته باشد».

نابینایی آنان شود .همچنین برای درمان بیماری
 MSطرحهای تحقیقاتی مهمی را با مشارکت
بخش نورولوژی دانشگاه سانفرانسیسکو برای
ساخت دارو داریم که امیدوارم نتیجه بخش
باشد».

پدر علم نوروافتالمولوژی :سطح دانش چشم پزشکان ایرانی مرا حیرت زده می کند
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اسکناس سرمایه ملی است ،روی آن چیزی ننویسیم.

روز درختکاری
در بیمارستان فارابی

براساس یک سنت کهن هر ساله در آستانه
بهار و همزمان با روز درختکاری ،بیمارستان
فارابی نیز با کاشت نهال و گل های رنگارنگ
در محوطه حال و هوایی دیگر پیدا می کند؛
در روزهای  ۱۵و  ۱۶اسفند  ۹۴مسئولین،
اعضای هیئت علمی و کارکنان بیمارستان
با کاشت  ۴۷۰نهال و  ۴۰جعبه بنفشه به
استقبال بهار رفتند.
سردبیر و اعضای تحریریه ندای فارابی نیز
در یک اقدام نمادین اقدام به کاشت  ۲نهال
به نام ندای فارابی کردند؛ در این مراسم
علیاری ،مدیر بیمارستان و پیران ،مدیر امور
اداری نیز حضور داشتند.
همچنین کودکان مهدکودک بیمارستان نیز
با کاشت درخت با این سنت حسنه آشنا
شدند.

تقدیر از جانبازان بیمارستان فارابی

مراسم تقدیر از جانبازان بیمارستان فارابی
روز چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت  ۹۵با حضور
علیاری ،مدیر و حجت االسالم اصغری ،امام
جماعت بیمارستان برگزار شد.
در این مراسم مدیر بیمارستان اعیاد
ع
شعبانیه بویژه والدت حضرت ابوالفضل
را به نمایندگی از ریاست بیمارستان تبریک
گفت و این جلسه را فرصتی برای تقدیر
از ایثارگری جانبازان عرصه انقالب و دفاع
مقدس بخصوص همکاران جانباز شاغل در
بیمارستان فارابی عنوان کرد.
وی در بخشی از سخنانش به وظیفه
خطیر ایثارگران و جانبازان در حفاظت از
دستاوردهای انقالب اسالمی اشاره کرد و
گفت« :ما بیش از هر فرد دیگری بایستی
مراقب رفتار خود در جامعه و محیط کار
باشیم چون خطاهای ما به یک گروه منتسب
می شود».
مدیر بیمارستان فارابی پیگیری مسائل و
مشکالت همکاران ایثارگر را وظیفه تیم
مدیریتی بیمارستان دانست و افزود« :تا حد
توان این مشکالت را چه در داخل مجموعه
چه درخارج آن پيگيري خواهیم نمود».
حجتاالسالم و المسلمين اصغری نیز با
تبریک روز والدت اسوه ایثار ،فداکاری
و جانبازی حضرت ابوالفضلع به تبیین
شاخصه های آن حضرت پرداخت و گفت:

«فداکاری و جانبازی در راه خدا از صفات
ع
همه انبیا و اولیای الهی است .ائمه معصومین
همه در راه خدا صدمات زیادی دیدند و
حاصل این ایثارگری ها است که اسالم و
دین را برای ما زنده نگهداشته است».
وی نامگذاری روز والدت حضرت عباسع به
روز جانباز را به خاطر الگوبرداری جانبازان
عزیز از رشادت و غیرت آن حضرت دانست
و افزود« :این آرامشی که االن ما داریم به
برکت زحمات و جانبازی های شما جانبازان
گرانقدر است و همه باید قدردان این نعمت
بزرگ باشیم».
وی افزود« :مسئوالن در هر مقامی که هستند
به این نکته توجه کنند که آنچه امروز در
اختیار دارند در سایه مجاهدت و فداکاری
ایثارگران به دست آمده است و رسیدگی به
آنان را وظیفه خود بدانند».
مهندس حامدیان ،مسئول روابط عمومی
بیمارستان ،نیز در این مراسم با تبریک
اعیاد شعبانیه ،جانبازان را سرمایه های ملی
برشمرد و افزود« :هرچه این رشادت ها
بیشتر ارزش گذاری کنیم آینده خود را بیشتر
تضمین کرده ایم و نسل جوان را به صیانت
از دستاوردهای انقالب تشویق نموده ایم».
در ادامه هريك از جانبازان حاضر در جلسه
مسائل و دغدغه های خود را مطرح نمودند
و در پایان هدایایی به آنان اهدا شد.

اخبار کوتاه

 برگزاری مراسم جشن مولود کعبه حضرت علیع در بیمارستان فارابی ()95/2/1 برگزاری کالس آموزشی سالیانه آتش نشانی ()95/2/4 انجام معاینات سالمت کارکنان در بیمارستان فارابی ()95/2/15 برگزاری مراسم میالد امام حسینع و میالد حضرت عباسع ( 21و )95/2/22 برگزاری کارگاه آشنایی پرستاران بیمارستان فارابی با براکی تراپی ()95/2/23 برگزاری جشن میالد ولی عصرعج و نیمه شعبان در بیمارستان فارابی ()95/3/1 برگزاری آزمون تعهد حرفه ای در بیمارستان فارابی ()95/3/3برای فردایمان برنامه ریزی کنیم.
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مرکز توانبخشی کودکان کم بینا و نابینا
در بیمارستان فارابی تاسیس می شود

اولین جلسه تاسیس مرکز توانبخشی کودکان
کم بینا و نابینا «بوستان ادراک» روز شنبه 21
فروردین  95در سالن شورای مرکز تحقیقات
چشم برگزار شد؛ در این جلسه که با حضور
دکتر جباروند ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه و رییس بیمارستان فارابی؛ بهنام خادم،
مدیر فرهنگی منطقه  11و رییس فرهنگسرای
رازی؛ دکتر الشیئی ،رییس مرکز تحقیقات
چشم تشکیل شد ،ابتدا دکتر سیدفرزاد محمدی،

مدیر دفتر پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم
وزارت بهداشت ضمن خوشامدگویی و معرفی
حاضرین ،اهداف جلسه را بازگو کرد.
سپس اعظم بانو ترابی ،بانوی خیّر ساکن
انگلستان که برای اولین بار و با هزینه
شخصی دو مرکز توانبخشی را برای کودکان
کم بینا و نابینا در ایران تاسیس کرده است،
از انگیزه اش برای انجام این کار ،اقداماتی
که انجام داده است و تجاربش در راه اندازی

این دو مرکز و مشکالتی که در این راه
برایش پیش آمده سخن گفت.
در ادامه هر یک از شرکت کنند گان نظرات
وپیشنهادهای خود را برای راه اندازی این
مرکز در بیمارستان فارابی بازگو نمودند.
دکتر جباروند ،رییس بیمارستان فارابی
نیز با استقبال از تاسیس سومین مرکز در
بیمارستان فارابی برای همکاری همه جانبه
در این مورد اعالم آمادگی نمود.

بانوی نیکوکار و احداث مرکز هوشمند ویژه کودکان نابینا
اعظم بانو ترابی ،بانوی نیکوکاری که با
هزینه شخصی دو مرکز هوشمند را برای
کودکان کم بينا و نابينا در مرودشت فارس
و محله بهارستان تهران تاسیس کرده است،
می گوید« :در کنار مدرسه وجود چنين
مراکزی هم الزم است».
وی از خيرین مدرسه ساز درخواست کمک
کرد تا در هر شهر از ایران چنين مرکزی
برای کودکان کم بينا و نابينا افتتاح شود.
او می گوید« :کودکان در سه سال نخست
زندگی بيشتر مسائل هستی را یاد می گيرند
اما کودکان نابينا معموال این سال های طالیی
را از دست می دهند یا والدین مشغول
درمانند یا نمی دانند باید به کجا مراجعه
کنند».
ترابی با تاکید بر این نکته که این مرکز تنها
یک مرکز آموزشی صرف مثل مدرسه نيست
و بيشتر برای اوقات فراغت کودکان نابينا
و کم بينا طراحی شده است ،می افزاید:
20
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«در این مراکز کودکان به صورت هوشمند
آموزش می بينند ،آموزش هایی که بيشتر
برای اوقات فراغت آنها طراحی شده است.
مگر هر کودک کم بينا یا نابينا در خانه اش
چند اسباب بازی یا کتاب دارد که بتواند با
لمس یا شنیدن صدایش آن را بشناسد ،این
محيط این امکان را در اختيار کودکان نابينا
قرار داده است».
اعظم بانو ترابی که تجربه کار با کودکان
نابينا و کم بينا را در انگلستان آموخته است،
می افزاید« :در این مراکز کودکان زیر  ۶سال
با چيزهایی که در این دنيا دور و برشان
هست ،آشنا می شوند مانند حيوانات،گياهان
و جهت یابی تا بعدا آنها هم مانند کودکان
کم بينا و نابينای اروپایی به مدارس عادی
بروند و از آنجا که در هر شهر مدارس ویژه
نابينایان وجود ندارد ،با این آموزش ها بار
اضافی از روی دوش مدارس هم برداشته
میشود».
از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کنیم.

همراه با اعظم بانو ترابي از مركز سلطنتي نابينايان انگليس
تا مركز خيريه آموزش كودكان کم بینا و نابینا
اعظم بانو ترابي ،بانوي ايراني مقيم
انگلستان ،چهار سال پيش با همه
نگرانيهايش از محل سكونتش راهي
ايران شد تا بتواند كاري براي كودكان
كمبينا و نابينا انجام دهد .اين بانوي
ايراني از همان اول راه تالش كرده
همه دغدغههايش را با خريد تجهيزات
هوشمند براي كودكان نابينا و كمبيناي
شديد رفع كند .او اين تجهيزات را با
خود به مركز مرودشت فارس برد و حاال
تصميم گرفته سومين مركز هوشمند را
با همکاری بیمارستان فارابی راهاندازي
كند.
ورود اعظمبانو به اين عرصه زماني كليد
خورد كه در انگلستان ميديد كودكان
نابينا چطور مهارت ميآموزند.
«پيش از اينكه براي راهاندازي مرودشت
اقدام كنم به چندين مؤسسه سلطنتي
و غيردولتي در كشور محل اقامتم در
انگلستان سر زدم؛ از آنها خواستم كه
به من اجازه بدهند با تجهيزات ،وسايل،
اتاقها ،روند هوشمندسازي مركز و
آموزشهاي مهارتي بچهها آشنا شوم.
بعد از چندبار رفتو آمد ديدم ميتوانم
بخش مهمي از تجهيزات را با هزينه
شخصي خودم خريداري كنم و به ايران
بياورم اما بخش مهمي از اطالعات و
آموزشها در گروه كتابهاي پارچهاي،
تخصصي و برجستهاي بود كه تنها در
مراكز پيشرفته انگليس وجود داشت.
نامهاي نوشتم و از اين مراكز خواستم كه
هر كتاب آموزشي را كه دو نسخه دارند
يا نسخههاي اضافه بيكاربرد دارند ،به
من بدهند تا با خودم به ايران بياورم؛
خالصه اينكه اندک اندک با همت همه
تجهيزات آماده شد و بخش مهمي از آن
به مرودشت منتقل شد».
در مركز مرودشت و مركز بهارستان همه
او را به اسم اعظمبانو ميشناسند .وقتي
از اعظم بانو دليل اين همه دلسوزي و
پشتكارش را ميپرسیم ميگويد« :تا
درك نكنيد نميتوانيد كاري براي اين
كودكان انجام دهيد .چشمتان را ببنديد
و خودتان را براي لحظهاي بگذاريد،

جاي پدر و مادري كه پزشك به آنان
ميگويد متأسفانه فرزند شما نابيناست.
چه حالي داريد؟ يك بچه نابينا ،يك
خانواده مستأصل و يك فاميل گرفتار.
نابيناها حذفشدههاي اجتماع ما هستند
و چون حذفشان كردهايم ،آنها هم
بيتوقع كنار رفتهاند و گوشهگير شدهاند.
نابينايان از سر مشكالت جسميشان
كسي را نميبينند اما ما هم كه مشكل
بينايي نداريم آنها را نميبينيم .گرچه

اين وظيفه ماست.
«حقيقتش اگرچه از قلب پاك و نيت
خير مردم ايران خبر دارم اما اولين
تجربه من در مركز مرودشت كه امسال
سومين سال راهاندازي آنجاست ،نشان
داد كه بهتر است ابتدا خودم شروع كنم
و چشمداشتي به كمك خيرين نداشته
باشم ولی هرچه باشد از قديم گفتهاند
يك دست صدا ندارد».
«خوبي اينجور كارها اين است كه براي

گاهي فكر ميكنم چه خوب است كه راهاندازي چنين مراكزي چون هدف خير
آنها كملطفيها و بيتفاوتيهاي ما را با است ،خود به خود همه آدمهاي خوب
چشم نميتوانند ببينند».
همديگر را پيدا ميكنند .من در اثناي
«بهترين ديد و تصوري كه از طرف راهاندازي مركز مرودشت با خيرين و
مردم نسبت به نابينايان وجود دارد انسانهاي فوقالعاده مهرباني آشنا شدم
ترحم است و كودك نابينا به ترحم ما كه همه به هر طريقي كه ميتوانستند به
نياز ندارند؛ ما در ايران خدا را شكر هم موفقيتمان كمك كردند».
دانش مربوط به اين كودكان را داريم از همه مشكالت كارياش كه صحبت
هم ثروت اما متاسفانه بينش كافي براي ميكند تازه ميفهمي وقتي با دلسوزي
درك اين كودكان را نداريم».
بيايي و خودت هم سرمايهگذاري كني
ترابي اعتقاد دارد وقتي ما كودكاني در باز هم مشكالت وجود دارد اما اميد
خانه و اطرافمان داريم كه راحت زندگي هميشه باقي است.
ميكنند ،بازي ميكنند ،در شهر تردد «ميدانيد وقتي يك كاري ميكني و بعد
ميكنند ،از نظر امكانات رفاهي و كار با متوجه ميشوي چند خانواده و چندين
انواع و اقسام تلفن همراه و رایانه مشكلي نفر چشم اميد به شما دوختهاند ديگر
ندارند؛ پس وظيفه داريم به خاطر نميتواني بگويي من خسته شدم و
آرامشي كه خدا نصيبمان كرده باري از ديگر ادامه نميدهم .نه! نميتواني چون
دوش خانوادههايي كه بچههايشان به هر چشم اميد به تو دوخته شده است؛ براي
علتي مشكالت جسمي دارند برداريم؛ كودكاني كه تا پيش از آمدن تو تنها

بدانیم چه زمانی باید سکوت کنیم.
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به خاطر كمبينا يا نابينا بودن در اتاق
و خانهشان گوشهگير شده بودند؛ براي
مادراني كه از ترس سؤال و جوابهاي
فاميل و دوستان ،كودكانشان را بيرون
نميآوردند تو مثل يك نجاتدهندهاي
و اين نجات دهنده ديگر نميتواند جا
بزند».
براي يك بانوي مقيم انگلستان كه در
دوران نوجواني ايران را ترك كرده و
آشنايي چنداني با قوانين و روند اداري
ايران ندارد ،چنين كار بزرگ و جديدي
بسيار سخت و مثل رويا بود اما به قول
خودش با وجودي كه سنگ زياد بود ،او
با توكل به خدا موفق شد.
«اولين و اساسيترين هدف ما در
مرودشت راهاندازي مركزي بود كه
بتواند همه مهارتهاي ارتباطي و
اجتماعي را براي زندگي بهتر به
اين كودكان آموزش دهد .کم کم در
مركز اتفاقهايي افتاد كه عالي بود.
بچهها مهارتهاي تخصصي درسي
مثل زبان انگليسي ،زبان فرانسه ،علم
زيستشناسي ،نجوم ،موسيقي و نظاير
اين را آموزش ديدند .اين آموزشها آن
قدر كامل و پيشرفته بود كه با ورود
به دوره دبستان همه اين كودكان در
مقايسه با كودكان بينا نمرههاي بسيار
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عالي گرفتند روز اول در مركز مرودشت
ما فقط چهار كودك داشتيم؛ بعد از
گروه اول ،بچههاي بعدي هم راهي
مركز مرودشت شدند .خانوادههايي كه
فرزندان  13تا  15ساله نابينا داشتند
تماس گرفتند ،از مشكالت شان گفتند
و آخر سر هم خواستند كه من در
مركز مرودشت شرايط را براي پذيرش
فرزندان آنها هم فراهم كنم .من هم كه
اصال نه گفتن را بلد نيستم خوب فكر
كردم و ديدم انتظار زيادي ندارند و
تصميم گرفتم شرايط را مهيا كنم و از
معلمان مركز خواهش كردم كه از بين
وقتهاي روزانهشان ساعتي از عصر را
به آموزش نوجوانان اختصاص دهند».
اعظمبانو از سادگي و كمخرج بودن
مركزي ميگويد كه با همه نداشتههايش
تنها مركز هوشمند كودكان نابيناي ايران
شد« :ما در مركز مرودشت در عين
هوشمندي خدمات رفاهي چندانی
نداريم .اگرچه امكانات آموزشي ما
در مرودشت فوقالعاده است اما يك
فالسک چاي و چند ليوان آب تنها
دارايي ما براي پذيرايي است .اين بچهها
براي خوراكي يا پذيرايي نميآيند بلكه
آنها به خاطر روي خوش و محبت مربيان
و ساير بچههاست كه با خانوادهشان

به مركز ما پناه ميآورند .كالسهاي
مهارتي ما كسي را پروفسور نميكند
امابچههايي كه حتي در برقراري ارتباط
با خانوادهشان دچار مشكل بودند ،در
كنار همه مهارتهاي زندگي ،اجتماعي
و علمي در اين كالسها ياد ميگيرند
چطور با همديگر ،با اعضاي خانوادهشان
و با همكالسيهايشان ارتباطي مفيد و
سازنده داشته باشند».
اما خيلي زود اعظمبانو تصميم گرفت
مركز دوم را هم با هزينه و تجهيزات
خودش به شكل كامال خيرخواهانه
راهاندازي كند.
«بعد از تجربه مرودشت با خودم فكر
كردم در تهران همه چيز هست ،امكانات
بيشتر است ،تعداد كودكان نابينا و كمبينا
بيشتر است ،مسئوالن دلسوزتر هستند
و نهادي مثل شهرداري بيشتر كمكم
ميكند ،پس تصميم گرفتم مركز دوم را
در تهران تاسيس كنم .آمدم تهران و بعد
از كمي پرس وجو متوجه شدم كه اصال
چنين مركزي در تهران وجود ندارد و
هرچه كه هست مدارس ويژه كودكان
نابيناست؛ به همين خاطر با رايزنيهايي
كه توانستم از طريق شهرداري انجام
دهم ،مركزي را در سراي محله بهارستان
ايجاد كردم».

برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیریم.

میراث و خاطرات

گفتگو از :لیال احمدی فرد

لحظاتی با صفیه صالحی
کارمند بازنشسته بيمارستان فارابي

درباره خودتان بگویید ،چه سالی و در
كجا متولد شدید؟
من در شهرستان تفرش به دنیا آمدم  5تا بچه
بودیم ،یک ساله بودم که مادرم فوت کرد7 ،
ساله بودم که پدرم مجددا ازدواج کرد و در
 14سالگی پدرم به علت بیماری کزاز از دنیا
رفت ،نامادریام بسیار باگذشت و مهربان
بود و من در کنار مادرپدرم و خواهر بزرگم
بودم ،دوران کودکی سختی داشتم.
متولد چه ماهی هستید؟ از خصوصیت آنها
چه میدانید؟
فروردین ماهی هستم؛ فروردینی ها خیلی
رئوف ،مردمدار ،گاهی زود جوش و
رفاقتهاشون محکم و پایدار است.
از خانواده تان بگویید؟
متاهل هستم و  2فرزند؛ یک دختر و یک
پسر دارم؛ دخترم سوم دبیرستان و پسرم
کالس هفتم است.
از چه سالی وارد بیمارستان فارابی شدید
و در کجا مشغول بودید؟
در  1366/12/25در شهرستان تفرش
استخدام شدم 2 ،سال به صورت آزمایشی
و بعد به استخدام رسمی درآمدم؛ در آنجا
به مدت  10سال در قسمت اداری خدمت
کردم ،بعد در تاریخ  1376/10/10انتقالی

گرفتم و در مرکز طبی کودکان به مدت 8
سال فعالیت داشتم و به علت دوری راه در
سال  1384به بیمارستان فارابی آمدم؛ ابتدا
در قسمت ماشین نویسی بودم 15 ،روز هم
در بخش بودم و بعد به مدت  8سال در
انبار مرکزی مشغول شدم؛ به دلیل مشکل
چشمی که برایم پیش آمد و عمل جراحی
که انجام دادم ،کار با رایانه برایم سخت بود،
به مددکاری رفتم و یک سال هم آنجا بودم
و بعد هم در انبار لباس مشغول شدم و در
 1394/12/25با  28سال سابقه بازنشسته
شدم.
خوشبختی را در چه می بینید؟
من خوشبختی را در صداقت و نزدیکی به
خدا میدانم و اینکه در کنار خانواده زندگی
خوب و خوشی را داشته باشیم .من احساس
خوشبختی میکنم چون یک مادر خوب
برای فرزندانم و یک همراه خوب برای
همسرم هستم.
زمان فراغتتان را چه طور میگذرانید؟
اکثر اوقات به خانه داری میپردازم ،همچنین
به عبادت مشغول میشوم.
بازنشستگی را دوست دارید؛ چه برنامه ای
برای این دوران دارید؟
بله ،بازنشستگی را دوست دارم؛ قصد دارم

مراعات فردی که خوابیده است را بکنیم.

کالس های مذهبی (قرآن) را برای بچههای
دبستانی و پیش دبستانی شروع کنم .بقیه
وقت هم به امور خانهداری میپردازم.
از بیمارستان فارابی خاطره خوب یا بدی
اگر دارید برایمان تعریف کنید.
زمانی که در واحد مددکاری بودم ،یک روز
مادری با فرزندش آمد و با گریه میگفت من
وضعیت خوبی ندارم و بچهام چشمش را از
دست میدهد ،همان زمان بیماری جلوی در
واحد نشسته بود و متوجه شد و به من اشاره
کرد که من میتوانم به این مادر کمک کنم
و به من شماره تلفن خودش را داد و تمام
هزینههای مربوط به آن بچه را قبول کرد و
بچه با کمک آن خانم خوب شد و دیدش را
به دست آورد و این کار برای من بزرگترین
و بهترین خاطره شد.
تا کنون سفرهای زیارتی داشتید؟
بله ،حج واجب و عمره رفتم ،سوریه و
کربال هم رفتم؛ ان شاء ا ...دوباره سفر کربال
در پیش دارم.
بهترين همكار و دوستاني كه تاكنون
داشتهايد؛ چه كساني بودند؟
همه همکارانم دوستان من هستند و
بزرگوارند ولی یکی از بهترین همکاران و
دوستانم که خیلی با او راحتم و خصوصیات
اخالقیاش به من نزدیک است خانم
قاراخانی است.
نظرتان درباره نشريه نداي فارابي چیست؟
نشریه بسیار عالی است ،همیشه میخوانم،
مطالب خیلی خوبی دارد و دوست دارم در
سطح گستردهتر ادامه داشته باشد.
برای همه دستاندرکاران این نشریه خوب
هم آرزوی سعادت ،سالمت و طول عمر
دارم.
سخن آخر...
از همه همکاران در فارابی از مدیریت،
ریاست و همه همکارانی که با آنها کار
کردم ،چیزی جز بزرگواری و صداقت
و دوستی ندیدم؛ از همه تشکر میکنم؛
سال خوبی را برایتان آرزو میکنم سرشار
از موفقیت ،سالمتی و سعادت .همه را به
خدای بزرگ میسپارم.
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بیشتر میرفتند تبریز را بمباران میکردند و
شایعه کرده بودند که مادر صدام حسین اهل
ارومیه بود ،به خاطر این ارومیه را نمیزنند
جلوی قرارگاه ایستاده بودم دیدم که 4
تا از هواپیماهای عراقی باالی شهر مانور
میدادند ،ضد هوایی ها شروع به تیراندازی
کردند بعد از مدت کوتاهی معلوم شد که
 8تا جنگنده به شهر حمله کرده و  4تا
ضد هواییها را به خود مشغول کرده و
بقیه شهر را بمباران میکردند .شهر بشدت
بمباران شد به روایتی میگفتند نزدیک 100
تا بمب و راکت به شهر زدهاند از همه جای
شهر آتش و دود بلند میشد و خیلی از
هموطنان مان جلوی چشممان به شهادت
رسیدند.
چگونه فرهنگ ایثار را به نسلهای بعدی
می توان انتقال داد؟
سوال سختی است ،نسل سوم و چهارم
خیلی پیچیدهاند ،خیلی اوقات وقتی
صحبت میکنیم نسل جدید درک نمیکند،
فرهنگ و انقالبی که بهسختی به دست
آمده باید نهایت تالش برای حفظ آن نیز
انجام شود ،تنها کار معمول ثبت وقایع و
خاطره نویسی و رمان نویسی است .صدا
و سیما نیز نقش بسیار مهمی دارد و چقدر
خوب است داستانهایی که پدر و مادرها

از خواهرهایم که مشوق اصلی من در زمینه
تحصیلم بود .یکی از بستگانم نیز که رویم
خیلی تاثیر داشت ،آقای اکبر سعیدی بود که
راننده تاکسی بود ولی همیشه حرفهایی که
میزد به من انگیزه میداد و من تحت تاثیر
حرفهایش قرار میگرفتم.
برای سالمتی روحی و جسمی چه
پیشنهادی دارید؟
برای سالمتی جسم و روح تغذیه سالم و
مناسب ،خواب خوب ،ورزش ،سفرهای
سیاحتی و زیارتی و همینطور کم کردن
استرس ،اعتقادات مذهبی ،حفظ و تقویت
ارتباط خانوادگی ،همه اینها باعث میشود
که فرد جسم و روح سالمی داشته باشد.
ورزش مورد عالقهتان چیست؟
من به شدت فوتبال دوست دارم و قبال نیز
بازی میکردم و کشتی هم میگرفتم اما بعد
از مجروحیت دیگر نتوانستم ادامه بدهم.
حرف آخر...
سعی کنیم خوب باشیم ،اخالق و رفتارمان
خوب باشد ،درست زندگی کنیم تا الگویی
برای دیگران باشیم؛ در هر کجای ایران
اسالمی به هر کاری که مشغول هستیم ،در
محیط کارمان به همنوعان خود که مشکالت
وگرفتاریهای زیادی دارند با ذوق و شوق
و بدون منت خدمت کنیم.

از الفاظ زشت استفاده نکنیم.

شرح کامل این مصاحبه را در تارنمای بیمارستان فارابی بخوانید.

لطفا خودتان را معرفی کنید.
یوسف ندایی متولد سال  1346هستم که
در استان آذربایجان شرقی ،شهرستان سراب
روستای اندراب به دنیا آمدم .خدا را شاکرم
که پدر و مادرم در قید حیات هستند و دارای
 5خواهر و  3برادرم؛ در سال  1370ازدواج
کردم و پسرم  22سال دارد و هم اکنون
کارشناس بیهوشی بیمارستان فارابی هستم.
دوران ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان خود
را چگونه گذراندهاید؟
دوران ابتدایی را در روستای خودمان
گذراندم ،دوران راهنمایی در شهرستان
سراب سپری شد و تحصیالت متوسطه را
در دبیرستان امام خمینی گذراندم .کاردانی
بیهوشی را در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و
کارشناسی را در دانشگاه آزاد واحد پزشکی
تهران اخذ کردم.
چه شد که این رشته را انتخاب کردید؟
آن موقع خیلی با اطالعات خاصی انتخاب
نکردم 14 .تا رشته بیشتر نمیتوانستیم
انتخاب کنیم .امکانات تحصیلی نیز برای ما
خیلی زیاد نبود و امکانات آموزشی نیز کم
بود ،هدف اولیه قبول شدن در دانشگاه بود
البته بعدا به این رشته بسیار عالقهمند شدم
و االن هم حدود  23سال است که در این
رشته خدمت میکنم.
چه شد که به جبهه رفتید؟
سال  1364دیپلم گرفتم .جنگ چند سالی بود
که شروع شده بود و طبیعی بود که خانوادهام
خیلی عالقهمند نبودند که به جنگ بروم ولی
من خیلی دوست داشتم که به جبهه بروم و
برای همین تصمیم گرفتم که طوری کنکور
بدهم که قبول نشوم .کنکور برگزار شد و
اعالم نتایج انجام شد و طبق خواستهام قبول
نشدم و برای سربازی ثبت نام کردم.
چگونه با مجروحیت کنار آمدید؟
چاره ای نبود و باید با این مساله کنار
میآمدم ،مدتی بعد از مجروحیت احساس
ناخوشایندی داشتم ،داشتم افسرده میشدم،
مخصوصا برای من که قبال فوتبال بازی
میکردم و کشتی میگرفتم و از بدنم و
پاهایم خیلی کار میکشیدم ولی با این حال
باز خدا را شکر میکردم و میکنم.
لطفا خاطرهای از آن دوران برای ما بگویید.
مدرسه ما پشت بیمارستان بود ،جنگ آغاز
شده بود و روزانه کلی تشییع جنازه را شاهد
بودیم ،ما در چنین شرایط و روحیهای درس
میخواندیم ،تلخترین خاطره من بمباران
ارومیه بود ،بعد از اتمام دوره رفتیم قرارگاه

حمزه سیدالشهدا که به منطقه اعزام شویم،
جنگندههای عراقی را دیدیم که از باالی
ارومیه گذشتند .مردم ارومیه بیخیال بودند
چون تا آن موقع شهرشان بمباران نشده بود

برای کودکانشان میگویند برگرفته از
داستانهای جنگ باشد که واقعی هم هستند
و خالصه اینکه موثرترین عامل به نظر من
این است که رفتار خودمان مثل رفتار آنها
باشد یعنی با رفتار درست و ایثارگرانه این
فرهنگ به راحتی به نسلهای بعدی منتقل
میشود.
تاثیرگذارترین افراد زندگیتان چه کسانی
بودند؟
در درجه اول خانوادهام ،پدر و مادر و یکی

 28آوریل :روز جهانی بهداشت حرفه ای
الناز نصیرلو
کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت حرفهای ()Occupational Health Engineering
یا سالمت شغلی یا سالمت کار شاخهای است از علم بهداشت و
عبارت است از شناسایی ،ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود
در محیط کار به همراه مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور
سالم سازی محیط کار و حفظ سالمت نیروی کار.
مهندسی بهداشت حرفهای را میتوان به طور خالصه علم و هنر
تامین سالمت در محیطهای شغلی تعریف کرد و یک مهندس
بهداشت حرفهای یا متخصص سالمت شغلی کسی است که وظیفه
شناسایی ،ارزشیابی ،حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به
عهده دارد.
به طور کلی میتوان گفت که بهداشت حرفهای علمی چند رشتهای
بوده و ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی است .واحد بهداشت
حرفه ای از سال  1389با هدف مطالعه شرایط نامناسب محیط کار
یا به عبارتی بررسی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار فعالیت
خود را در بیمارستان فارابی آغاز نمود .این عوامل خود به  5دسته
تقسیم میشوند:
 عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار شامل سروصدا ،گرما ورطوبت ،سرما ،ارتعاش ،فشار (کمبود و افزایش فشار) ،روشنایی
(کمبود و افزایش نور) ،اشعه مادون قرمز ،اشعه ماورای بنفش،
اشعههای یونیزان و الکتریسیته.
 عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار مانند گازها ،بخارات ،دود،گرد و غبار ،اسیدها و بازها ،فلزات و غیره.
 عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار شامل :انتقال ویروسها،قارچها ،انگلها ،باکتریها ،ریکتزیاها از طریق خون و سایر مایعات
بدن.
 عوامل زیان آور مکانیکی و ارگونومیک محیط کار شامل:پوزیشنهای نامناسب بدن حین کار ،بلند کردن و حمل بار بیش از
حد مجاز ،سطوح کار شامل میز ،صندلی ،ابزارآالت مورد استفاده،
تجهیزاتی که مناسب طراحی نشده باشند (عدم تطابق کار با کاربر)
وغیره.
 عوامل زیان آور روحی و روانی محیط کار مانند روابط کارکنانبا کارفرما ،همکاران و زیردستان ،استرس های شغلی ،تشویقها و
تنبیه ها ،ارتقای شغلی ،رضایت شغلی و غیره.
چنانچه هریک از عوامل یاد شده فوق از حد تحمل فیزیولوژیک
بدن انسان پیشی گیرد ،عوارض و آسیبهایی را ایجاد خواهد
نمود؛ در بهداشت حرفهای عمده کوششها بر شناسایی این عوامل،
اندازهگیری و در صورت نیاز کنترل آنها متمرکز است.
سازمان بین المللی کار ( )ILOاز سال  2003با هدف پیشگیری از
حوادث و بیماری های شغلی مراسمی را در این روز که در ایران
مصادف با  8اردیبهشت ماه است برگزار می کند .روز جهانی ایمنی
و سالمت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه
کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در  28آوریل هر
سال این مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم بخشی مهم
از استراتژی های جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی
و سالمت شغلی در همه محیط های کاری است که باعث ارتقای
آگاهی های مردم و همچنین افزایش امنیت و سالمت در محیط کار
می شود.
بلند و با دهان باز نخندیم.

موضوع روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای بهداشت حرفه ای
و ایمنی در سال 2016
Workplace Stress: a collective challenge

استرس محیط کار :یک چالش جمعی
امروزه کارکنان برای پاسخگویی به خواسته های شغلی خود تحت
فشار زیادی قرار دارند .خطرات اجتماعی روانی مانند افزایش رقابت،
انتظارات بیشتر عملکردی و ساعات کاری طوالنی در محیط های کار
باعث افزایش استرس در این محیط ها شده است.
افزایش مشاغل مخاطره آمیز ،ترس از دست دادن شغل ،اخراج از
محل کار و بیکاری وکاهش ثبات مالی و رکود اقتصادی ،باعث

بروز عواقب جدی بر سالمت روانی شاغلین در سال های اخیر شده
است؛ به همین علت اکنون موضوع استرس ناشی از کار به عنوان
یک مسئله جهانی در همه کشورها و همه حرفه ها و همه کارکنان
در همه کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه مطرح است؛ در
این زمینه محل کار به عنوان یک منبع مهم ایجاد خطرات روانی
و هم به عنوان یک محیط ایده آل برای رسیدگی به این معضل
می تواند باشد.
ندای فارابی ،روز جهاني بهداشت حرفه اي ،روز پيام آوران
سالمت ،ارمغان آوران محيط كار سالم ،روز سالمت انديشان
و حافظان نيروي كار و سرمايه ملي را به تمامي همکاران
بهداشت حرفه اي تبریک می گوید .اميد است با تالش هاي
همه جانبه ایشان و رعايت استانداردهاي ايمني و بهداشت
كار شاهد پيشرفت روزافزون بیمارستان فارابی باشیم.
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آموزش سالمت

مسافرت و دیابت

انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

وسايل مورد نياز هنگام مسافرت
 .1انسولين و قرص مصرفي براي تمام مدت
سفر.
 .2سرنگ هاي تزريق انسولين ،گلوکومتر و
وسایل جانبی
 .3مواد شیرین براي درمان كاهش احتمالي
قند خون

بار هواپيما يخ بزند.
در صورتي كه طي سفر دچار تهوع و استفراغ
(بيماري حركت) مي شويد ،از پزشك خود
بخواهيد داروي الزم را برايتان تجويز كند.
ورزش يا افزايش ساير فعاليت ها طي سفر،
ممكن است باعث كاهش قند خون شود؛ از
سوي ديگر تنش (استرس) ،نشستن طوالني
و عدم فعاليت در مسافرت ممكن است

انسولين در يخچال نگهداري شود.
طي مسافرت به مناطق خيلي گرم از كيسه
يخ يا فالسك حاوي يخ استفاده نماييد؛ در
اين موارد از تماس مستقيم انسولين با يخ
جلوگيري كنيد.

 .4ميان وعده هاي مناسب براي چند روز
(مانند ميوه و ساندويچ كوچك).
 .5ساير داروهاي مصرفي
نگهداري و حمل انسولين در مسافرت
طي مسافرت مراقب باشيد كه شيشه انسولين
در معرض نور مستقيم آفتاب قرار نگيرد.
بهتر است انسولين در تاريكي نگهداري
شود.
اگر انسولين در معرض نور خورشيد قرار
گرفته باشد ،گاه تغيير رنگ قهوه اي نشان
مي دهد كه در اين موارد نبايد از آن استفاده
كنيد.
در مسافرت بهتر است انسولين را در كيف
دستي خود حمل كنيد ،نه در چمداني كه
به قسمت بار مي سپارید؛ اين نكته بويژه
در مسافرت با هواپيما اهميت دارد؛ زيرا در
ارتفاع باال ممكن است انسولين در قسمت

باعث افزايش قند خون گردد؛ در صورت
امكان قند خون را با فواصل كمتري وارسي
(چك) كنيد.
مراقبت از پاها
در صورتي كه خون رساني به پاها خوب
بوده و مشكل خاصي نداريد ،كافي است
فقط به صورت روزانه پاهايتان را وارسي
كنيد؛ در كنار دريا از دمپايي پالستيكي
استفاده كنيد و هنگام شنا ،جوراب هاي
شنا بپوشيد؛ از آفتاب سوختگي بويژه در پا
جلوگيري كنيد.
در صورت وجود هر مشكلی به پزشك
مراجعه نماييد .هر تاول كوچك ،بريدگي يا
خراشيدگي را با ماده ضدعفوني كننده تميز
و پانسمان كنيد.
مسافرت به مناطق خيلي گرم
در مسافرت به مناطق خيلي گرم بهتر است

به خاطر داشته باشيد حتي در مناطق خيلي
گرم مي توان انسولين را تا  6ماه نگهداري
كرد اما ممكن است اثر دارو كاهش يابد
كه در اين صورت با اندازهگيري قند خون
مي توانيد به اثر انسولين مصرفي پي ببريد.
در آب و هواي خيلي گرم انسولين از محل
تزريق سريع تر جذب مي شود؛ از اين رو
باعث افت قند خون مي گردد ،بنابراين قند
خون خود را به طور مرتب چک كنيد.
هيچگاه مدت طوالني در آفتاب نمانيد.
دراز كشيدن طوالني در ساحل آفتابي ممكن
است قند خونتان را باال ببرد .اگر قند خونتان
باالست ،ممكن است با حضور در يك منطقه
گرم سريع آب بدن خود را از دست بدهيد؛ از
اين رو حتما مقدار زيادي مايعات غيرشيرين
بنوشيد .جهت جلوگيري از آفتاب سوختگي،
از كرمهاي ضدآفتاب استفاده نماييد.
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مراقب حاالت چهره خود باشیم.

مسافرت به مناطق خيلي سرد
در آب و هواي خيلي سرد ،انسولين كندتر جذب
ميشود .انرژي مورد استفاده در هنگام لرزيدن در
هواي سرد باعث افت قند خون ميشود.
اگر در آب و هواي ســرد قرار گرفتيد و
اشـكال خون رسـاني يا بي حسي در پا
پيدا كرديد ،حتما مراقب يخ زدگي باشيد.
نوارهاي آزمايش قند خون را در دماي اتاق
قرار دهيد چرا كه در هواي سرد ممكن است
قند خون را به طور كاذب كمتر از معمول
نشان دهند.
مسافرت به ديگر كشورها
مسافرت به كشورهاي شمال يا جنوب
ايران از جمله عربستان مشكل خاصي ايجاد
نمينمايد اما در مسافرت به شرق يا غرب به
دليل تغيير ساعات روز ،بايد مصرف انسولين
و قرص در صورت لزوم تغيير يابد.
در صورتي كه اختالف ساعت كشور مقصد

با كشور خودمان كمتر از  4ساعت باشد (از
جمله سفر به كشورهاي همسايه ،كشورهاي
اروپايي مانند فرانسه ،آلمان و غیره) به تغيير
خاصي نياز نيست.
دقت كنيد كه در مسافرت به شرق روزها
كوتاه تر مي شود و مقدار انسولين و
كربوهيدرات مورد نياز كاهش مي يابد اما در
مسافرت به غرب روزها طوالني تر مي گردد
و ممكن است شما به وعده غذاي اضافي و
انسولين بيشتري نيازمند باشيد.
رانندگي و ديابت
به منظور حفظ سالمت خودتان و نيز افراد
جامعه رعايت نكات زير ضروري است:
 -1هنگام دريافت گواهينامه رانندگي ،حتما
بيماري خود را ذكر كنيد .همچنين در زمان
بيمه كردن خودروي خود ،طرف قرارداد
بيمه را نيز از اين امر مطلع سازيد.
 -2بهتر است بيماران ديابتي وابسته به

انسولين به عنوان راننده تاكسي ،اتوبوس
و نيز به عنوان راننده ماشين هاي سنگين
فعاليت ننمايند.
بيماران ديابتي درموارد زير نمي توانند
رانندگي كنند:
الف) حمالت شديد يا مكرر افت قند خون.
ب) نداشتن عالمت هاي هشدار دهنده افت
قند خون.
ج) عدم توانايي در درمان سريع افت
قندخون يا عدم مراجعه منظم به پزشك
جهت کنترل قند خون.
د) آسيب هاي چشمي ناشي از ديابت مانند
كاهش ديد.
ه) آسيب شديد عصبي ناشي از ديابت.
به منظور پيشگيري از افت قند خون حين
رانندگي ،توصيه می شود :در مسافرت هاي
طوالني هر دو ساعت توقف كنيد و ميان
وعده خود را مصرف نماييد.

نکاتی برای کنترل قند خون

 قند ،شکر ،مربا ،عسل ،آبمیوه ،شربت،کمپوت ،نوشابه ،بستنی ،انواع شیرینی،
شکالت و آب نبات برای شما مضر است.
 سبزیهای خام ،پخته و ساالد بدون سسبه مقدار فراوان میل کنید .خوردن سبزی خام
همراه با غذا موجب تاخیر در افزایش قند
خون می شود مانند پیاز و سیر ،مرزه ،كلم،
تره و غیره.
 کدو سبز ،سیر ،شوید ،قارچ ،اسفناج ،کرفس،لوبیا سبز ،شلغم ،بادمجان ،گوجه فرنگی،
فلفل دلمه ای ،مثال هایی از سبزی های پخته
مفید در برنامه غذایی شما هستند.
 سبزی های نشاسته ای مانند هویج،سیب زمینی ،نخود فرنگی ،باقال ،ذرت و غیره
در صورت پختن همانند برنج قند خون را باال
می برند ،پس در مصرف آنها احتیاط کنید.
 مصرف میوه هاى بسیار شیرین و آبدار مثلموز ،انجیر ،خربزه ،انگور و انار شیرین و
غیره را كاهش دهید.
 انواع میوههای قرمز حاوی ترکیبی طبیعیبه نام آنتوسیانین هستند که میتوانند به
تنظیم قند خون کمک کنند.
 مصرف موادغذایی نشاستهای مانند برنج،نان ،سیبزمینی ،ذرت و غیره باید محدود
باشد ،بهتر است جهت اطالع از مقدار مصرف
آن ،با یک متخصص تغذیه مشورت کنید.
 بهترین شكل مصرف نان ،استفاده از نانسبوس دار است و بهترین گزینه ،استفاده از
نان سنگك و نان جو است.
 مصرف خشکبار مانند انجیر خشک ،توتخشک ،خرما ی خشک وکشمش نیز باید
محدود شود.
 با خوردن وعده های اصلی و میان وعده هادر ساعت مشخص ،می توانید از افت

قند خون جلوگیری کنید تا مجبور به
مصرف آب قند ،شربت و مانند اینها نشوید.
 غذاهای پوره شده ،پخته شده و آب پز شدهزودتر هضم می شود و قند را سریع تر باال
می برد.
 روزانه  6تا  8لیوان آب و مایعات بنوشید. سعی کنید از تمام گروههای غذایی درهر وعده مصرف کنید؛ به طور مثال مواد
نشاستهای ،سبزی ها ،لبنیات و مواد پروتئینی
(گوشت و تخممرغ) در یک وعده غذایی
گنجانده شود.
 اگر اضافه وزن دارید ،حتما وزن خود راکم کنید؛ به خاطر داشته باشید که کم کردن
وزن باید اصولی و زیر نظر متخصص انجام
شود .کاهش وزن کمک زیادی به کنترل قند
خون شما می کند.
 قبل از پخت غذا ،چربى هاى ظاهریگوشت ها (چربى هایى كه با چشم دیده
مىشوند) و پوست مرغ را جدا کنید.
 مصرف سینه مرغ نسبت به ران و سایرقسمت های مرغ برایتان بهتر است.
 مصرف چربی های مضر را محدود کنید،چربی های مفید (غیر اشباع) شامل روغن های
مایع گیاهی (زیتون ،آفتابگردان ،ذرت ،کانوال،
هسته انگور و گردو) ،مغز دانه ها به صورت
خام و روغن ماهی و چربی های مضر(اشباع)
شامل روغن های جامد حیوانی ،دنبه ،لبنیات
پرچرب ،سرشیر و کره حیوانی می باشد.
 تخم مرغ را حداکثر دوبار در هفته مصرفکنید ولی خوردن سفیده تخم مرغ به شرط
آنکه كامال پخته باشد ،اشکالی ندارد.
 غذاهای دریایی مانند ماهى (قزل آال) سرشاراز اسیدهای چرب اُمگا 3-است ،پس خوردن
ماهی حداقل  2بار در هفته توصیه مى شود.

محبت خود را عاقالنه خرج کنیم.

 داشتن فعالیت بدنی منظم برای کنترلقند خون و نیز کنترل وزن شما بسیار
مفید است .الزم نیست فعالیت های سنگین
ورزشی داشته باشید .روزی نیم ساعت
پیاده روی ،یکی از بهترین و ساده ترین
فعالیت هایی است که می توانید انجام دهید.
به خاطر داشته باشید قبل از انجام پیاده روی
یا کارهای پر تحرک ،حتما یک میان وعده
سبک میل کنید.
 برخى از ادویه ها فعالیت انسولین راتشدید مى كنند .تحقیقات ثابت مى كند كه
مصرف دارچین ،میخك و زرد چوبه فعالیت
انسولین را تا سه برابر افزایش مى دهند كه
در بین آنها اثر دارچین از بقیه بیشتر است.
 جهت اطالع از مقدار مصرف دقیقمواد غذایی بهتر است با یک مشاور تغذیه
مشورت نمایید.
توصیه های کاربردی برای کاهش مصرف
قند:
 الزم نیست قندها را کامال کنار بگذارید،کافی است مصرف قندهای خالص (قند و
شکر) را برای خود محدود کنید.
 برچسب های مواد غذایی را با دقتبخوانید.
 خوردن دسر و شیرینی را برای زمان هایخاص در نظر بگیرید.
 می توانید از کیک های تهیه شده از غالتسبوس دار یا شیرینی هایی که قند کمتری
دارند ،استفاده کنید.
 به جای تنقالت شیرین ،میوه تازه مصرفکنید؛ از میوه های تازه برای شیرین کردن و
طعم دادن به ماست استفاده کنید.
مصرف آجیل خام و خشکبار (برگه هایمیوه) را فراموش نکنید.
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نوبرانه های بهار

گوجه سبز

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه

این روزها ،سبد میوههای خیلی از خانه ها پر است از میوههای
بهاری و کمتر کسی است که در برابر طعم دوست داشتنی این میوه ها
مقاومت کند .گوجه سبز یکی از میوههای آشنای بهاری است ،میوهای

سلولها و سرطان دارد.
همچنین اسید بنزوئیک ،ترکیبی است که خاصیت ضد میکروبی آن به
اثبات رسیده و به طور طبیعی در گوجه سبز وجود دارد.

خوش طعم و رنگی که کوچک و بزرگ برای خوردنش لحظه شماری
میکنند ،جدا از طعم ترش و وسوسهانگیز گوجه سبز ،این میوه دنیایی
از خاصیتهای مفید است.
ارزش غذایی  100گرم گوجه سبز برابر با  8گرم کربوهیدرات 2.84 ،
گرم چربی 1.6 ،گرم پروتئین و فیبر خام نیم درصد است و همچنین با
خوردن  100گرم گوجه سبز 5 ،درصد ویتامین  ،Aدو درصد ویتامین
 1/9 ،B 1درصد ویتامین2/8 ،B 2درصد نیاسین 13 ،درصد ویتامین
 5 ،Cدرصد کلسیم 2 ،درصد فسفر و  5درصد آهن مورد نیاز بدنتان
تامین میشود.
خداوند ترتیب فصول و میوههای هر فصل را آنچنان پشت سرهم
قرار داده است که هر فصل خوراک مورد نیاز همان فصل را با خودش
میآورد ،میوههای هر فصل میتواند کمبود فصل قبل را جبران کند.
برای مثال ما در فصل سرما با انواع بیماریهای ویروسی روبهرو
هستیم که برای ایمنی در برابر آنها نیاز داریم ویتامین  Cزیادی مصرف
کنیم و تمام میوه های این فصل مثل پرتقال ،نارنگی ،لیمو شیرین و
غیره سرشار از این ویتامین هستند .همچنین فصل تابستان که بدن به
آب بیشتری نیاز دارد ،از میوه های آبدار پر است؛ در فصل بهار به
دلیل آنکه میزان سبزیها و میوههای تازه در اواخر زمستان کم است،
مصرف نوبرانهها و میوههای فصل بهار توصیه شده است.
خواص جادویی گوجه سبز
گوجه سبز جزو اولین میوههایی است که در بهار به بازار میآید و
دارای ارزش غذایی باالیی است که طرفداران آن میتوانند از آن
بهرهمند گردند.
هر صد گرم گوجه سبز  30کیلوکالری انرژی دارد .گوجه سبز مانند
بسیاری از میوههای ترش ،غنی از ویتامینهای  B ،Aو  Cاست و اثرات
قابل توجهی در جلوگیری از بیماریهایی مانند چربی خون باال ،پیری

این میوه نوبر بهاری چون حاوی برخی ویتامینها و نیز پیشساز
ویتامین  Aاست ،برای کمک به درمان شبکوری و نیز رشد بدن
(در صورت مصرف تمام مواد غذایی دیگری که مورد نیاز کودکان
هستند) مفید است ،گوجه سبز دارای ویتامینهای  Bو  Cاست و به
همین جهت برای آرامش اعصاب نیز مفید است؛ البته مصرف زیاد
آن حالتی از حساسیت موقت را در دهان و دندانهای مصرف کننده
ایجاد مینماید.
کاهش فشار خون یکی از اثرات درمانی منحصر بفرد گوجه سبز
است .خوردن گوجه سبز فشار باالی خون را تحت کنترل در میآورد،
چربی خون را کاهش میدهد ،رسوبات را از خون حذف میکند و
عملکرد معده-رودهای را نیز تنظیم میکند؛ عالوه بر این ،باعث تعادل
اسید و باز در جریان خون میشود و به همین دلیل میتواند در درمان
حالت اسیدی خون مفید باشد ،ضمن آنکه مطالعات نشان داده این
میوه میتواند در درمان تومورها هم موثر باشد.
این میوه به دلیل خصوصیت اسیدی اجزای آن میتواند به مینای
دندان آسیب برساند و به همین دلیل توصیه میشود از مقدار کمی
نمک به هنگام خوردن آن استفاده شود و پس از مصرف نیز دندانها
به دقت شسته شود یا آب بنوشید.
البته ناگفته نماند میوههای بهاری آلوده به انواع میکروبها و سموم
هستند و در صورت شستشوی نامناسب ناقل بیماریهای مختلفند،
متاسفانه بعضی کشاورزان فاصله میان سمپاشی و برداشت محصول
را رعایت نکرده و میوهها را قبل از تجزیه سم به بازار عرضه میکنند.
از آنجا که زمان برداشت میوههای بهاری نظیر گوجه سبز کوتاه است؛
به منظور تجزیه سموم ،سمپاشی باید  6تا  7هفته قبل از برداشت
صورت گیرد و به همین دلیل گوجه سبز قبل از مصرف باید به دقت
شسته و سموم باقیمانده روی آنها پاک شود.
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به زمان اختصاصی خانواده احترام بگذاریم.

اهل ميوههاي نوبرانه باشيد يا نباشيد نميتوانيد از طعم و رنگ
چغاله بادام ،اين ميوه خوشمزه بهاري بگذريد .چغاله بادام که يكي
از پرطرفدارترين ميوههاي بهاري است ،همان بادام نارس است؛ هر
چند همه خواص آن را ندارد اما اگر به اندازه خورده شود ميتواند
به نوبه خودش مفيد هم باشد .اگر طرفدار چغاله بادام هستيد ،بد

شيوه مصرف آن را رعايت كنيد ،ميتوانيد از فوايد مهم آن مثل
جلوگيري از گرفتگي عضالت بهرهمند شويد.
اين ميوه سبز رنگ كه در واقع بادام كال و نارس است سرشار
از كلروفيل است .كلروفيل در بدن ما در مسير كانال گوارشي به
توليد منيزيم كمك بسياري ميكند .منيزيم هم در كاهش گرفتگي
عضالت نقش موثري دارد .بنابراين خوردن به اندازه و متعادل
چغاله بادام تا اندازهاي ميتواند به بهبود گرفتگي عضالت شما
كمك كند.
چغاله رسيده را بخوريد!
به طور كلي مواد مغذي ميوه كال و نارس بادام كمتر از رسيده آن
است و از نظر كلسيم ،آهن و به طور كلي امالح معدني نسبت به

نيست از خواص آن هم با خبر شويد تا در روزهاي باقيمانده بهار
با اشتياق بيشتري سراغ آن برويد.
سالمت پوست و مو با چغاله بادام
چغاله بادام كلسيم و ويتامين  Cدارد ،البته به مقدار اندك؛ در
گذشته از اين ميوه براي درمان زخمهاي گوارشي استفاده
ميكردند .چغاله بادام منيزيم هم دارد كه در آرامش اعصاب
نقش مهمي بازي مي كند.
ويتامين  Eموجود در چغاله بادام براي سالمت پوست و مو هم
مفيد است و هر عدد آن حدودا  5كالري انرژي دارد .اين ميوه
عالوه بر همه اين موارد ،تقويت كننده معده است ،لثه و ريشه
دندان را تقويت ميكند و براي رفع خشكي دهان هم مفيد است.
نگران سرطان معده نباشيد
چغاله بادام تركيبات اسيدي ويژهاي دارد كه وجود آنها در معده از
آسيب رسيدن به بافت معده و بروز سرطان جلوگيري ميكند .البته
اين نكته را درنظر داشته باشيد كه اين ميوه خوش طعم بهاري از
نظر ويتامين  Cكامل نيست .اين باور هم كه كم كالري بودن آن
موجب الغري ميشود اصال مورد تایيد نيست.
عضالت تان نميگيرد!
اگر چغاله بادام را به اندازه بخوريد و نكات بهداشتي در مورد

بادام رسيده در سطح پايينتري قرار دارد .رسيده اين ميوه افراد
را در برابر بيماريهايي مثل پوكي استخوان ،افزايش كلسترول،
كمخوني و چسبندگي رودهها محافظت ميكند اما تا وقتي كال
است اين ويژگيها را ندارد.
زياد نخوريد
چغاله بادامهايي كه مقداري تلخي دارند حاوي مقدار بسيار كمي
اسيدسيانيدريك به عالوه تركيبي از سم خطرناك سيانور هستند.
بنابراين بهتر است در خوردن اين نوبرانههاي بهاري خوشمزه
احتياط كنيد چون مصرف زياد آنها احتمال مسموميت به دنبال
دارد.
حصبه در كمين شماست
چغاله بادام با وجود همه خوشمزگیهایش اگر نشسته و آلوده
باشد احتمال ابتال به بيماريهاي عفوني گوارشي از جمله حصبه
و مسموميتهاي غذايي را به دنبال دارد .بيماري حصبه نوعي
عفونت باكتريايي است كه از طريق مصرف آب يا غذاي آلوده
ميتواند به انسان منتقل شود .البته اين حالت در كودكان و افراد
باالي  60سال رايجتر است .عوارض اين بيماري شامل كاهش
شديد آب و امالح بدن ،سوراخ شدن رودهها ،خونريزي دستگاه
گوارش ،عفونت استخوان و باالخره هپاتيت است.

چغاله بادام

زباله نریزیم!
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8

نکته برای جلوگیری از درد ،تورم و خونریزی لثه

5

1
حداقل روزی دو مرتبه مسواک بزنید .مطمئن شوید که شما روش
صحیح مسواک زدن را می دانید ،اگر دقیقا نمی دانید که چگونه
مسواک بزنید ،از دندانپزشک خود یا متخصص بهداشت دهان و
دندان بپرسید.

نوشیدن مقدار زیادی آب در طول روز .استفاده از آب قابل شرب
در طول روز بخصوص بعد از صرف غذا می تواند کمک بزرگی به
شستن غذا از میان دندان ها کند و احتمال آسیب باکتری ها به پالک
لثه را به شدت کم خواهد کرد.

6
2

هر روز از نخ دندان استفاده کنید .استفاده از نخ دندان در روز بیشتر
از چند دقیقه طول نمی کشد اما استفاده روزانه از نخ دندان مهم ترین
عاملی است که می تواند برای جلوگیری از مشکالت لثه در حال
حاضر و در آینده تجویز شود.

7

3

شستشو و استفاده روزانه از دهان شویه .دهان شویه ضدعفونی کننده
باکتری های دهان می باشد که باعث جلوگیری از مشکالت لثه
می شود.
www.dentaliau.ir

4
استفاده از یک رژیم غذایی متعادل .یک رژیم غذایی مناسب ،از
جمله استفاده از مقدار زیادی ویتامین ث و کلسیم ،می تواند بسیاری
از مشکالت لثه شما را به حداقل برساند.

30

نه گفتن به دخانیات .اگر سیگار می کشید یا از سایر محصوالت
دخانیات از جمله توتون و تنباکو استفاده می کنید ،حتما آن را ترک
نمایید زیرا از استفاده از دخانیات می تواند مشکالت جدی را برای
لثه شما ایجاد کند.
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در استفاده از غذاها و نوشیدنی های بسیار گرم یا سرد احتیاط کنید.
زمانی که شما از مشکالت لثه رنج می برید ،بهتر است که از غذاها
و نوشیدنی ولرم (نه خیلی سرد و نه خیلی گرم) استفاده کنید.

8
داشتن آرامش .داشتن استرس در طول روز سطح هورمون استرس
یا کورتیزول را در بدن افزایش می دهد که این امر سبب احتمال
افزایش التهاب در سراسر بدن از جمله در لثه هایتان خواهد شد.
از بازارچه های خیریه خرید کنیم.

هب روایت تصوری
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اپلیکیشنی برای کاهش وزن

سیدعباس قاضی میرسعید
همکار سمعی و بصری

MyFitnessPal

این برنامه با داشتن بزرگ ترین بانک اطالعاتی
مواد غذایی نسبت به سایر برنامه های شمارنده
کالری و همچنین با داشتن داده های مربوط به
فست فودها و تمرینات بدنی بهترین برنامه
برای کمک به شما برای کاهش وزن می باشد.
به گفته سازندگان و توسعه دهندگان ،توسط
این برنامه می توانید به راحتی با محاسبه
کالری مصرفی ،وزن خود را کم کنید! البته
توجه داشته باشید که ویژگی های این برنامه
در تمامی سیستم عامل ها یکسان نیست.
این برنامه شامل بزرگترین پایگاه داده مواد
غذایی با بیش از  5میلیون داده می باشد و
راحت می توانید کالری مصرفی خود را
اندازه بگیرید.
* با بزرگ ترین مخزن مواد غذایی و کالری
آنها.
* دارای اسکنر بارکد براي اسكن باركد
موجود روي بسته بندي مواد غذايي جهت

يافتن نوع مواد غذایی که می خورید.
* دارای کپی پشتیبان آنالین از اطالعات
شما و قابلیت هماهنگی ( )syncبا رایانه.
* قابلیت اضافه کردن رژیم دوستان تان به برنامه
و همراهی کردن و کمک کردن به یکدیگر.
* قابلیت استفاده آفالین.
* قابلیت مشخص کردن کالری یک دستور
غذا.
* قابلیت وارد کردن چندین مورد غذا در
یک زمان.
* بیش از  ۳۵۰ورزش مختلف و غیره.
این اپلیکیشن رایگان است و کالری غذاهای
شما را شمارش می کند و حاوی  ۴میلیون
غذای مختلف است .وقتی برنامه را نصب
می کنید ابتدا باید یک سری اطالعات در مورد
خودتان وارد کنید از جمله تاریخ تولد ،قد و
وزن ،وزن ایده آل برای شما و اینکه قصد دارید
در هر هفته چند کیلو وزن کم کنید .سپس

اپلیکیشن برای شما یک برنامه تنظیم می کند
و تعیین می کند که باید چقدر کالری مصرف
کنید .این عدد باالی صفحه یادداشت ها یعنی
جایی که باید غذاهایی که استفاده کرده اید،
فعالیت های بدنی و مصرف آب را اضافه کنید،
نمایش داده می شود .همان طور که به اضافه
کردن این اطالعات می پردازید کالری غذاها را
از کالری کل روزانه شما کم می کند و انجام
حرکات ورزشی را به کالری کل اضافه می کند.
 MyFitnessPalبرای کسانی که مایل نیستند
به صورت ماهانه برای اپلیکیشن هایی مانند
 Weight Watchersو Slimming World
هزینه کنند ،برنامه خوبی به شمار می رود.
همچنین برای کسانی که در رژیم غذایی به
سر می برند و باید تعداد کالری غذاها را
بشمارند هم کاربردی است .قابل استفاده
روی سیستم عامل های  iOS،Androidو
.Windows Phone

ویندوز فون

ios

اندروید

پیش از دفاع از مساله ای از صحت آن مطلع شویم.
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خود مراقبتی چشم

قسمت پنجم

دکتر سیدفرزاد محمدی -هانیه دلشاد
مدیر برنامه ملی پیشگیری از نابینایی و سالمت چشم وزارت بهداشت -پرستار و پژوهشگر

خشکی چشم

دامنه خودمراقبتی
خشکی چشم می تواند جزیی از یک بیماری روماتیسمی و مفصلی یا
عارضه ای از عمل جراحی چشم (مانند لیزیک ،اعمال پلک و تزریق
بوتاکس) باشد و نیاز به مراقبت های تشخیصی و درمانی تخصصی
داشته باشد اما در این راهنما به اشکال ساده تر و شایع آن می پردازیم.
طبیعت مزمن بیماری و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و عملکرد فرد،
تنوع رژیم دارویی مورد نیاز برای تسکین آن و سادگی ترکیبات
دارویی مورد استفاده ،آموزش خود مراقبتی آن را ضروری می کند.
زندگی امروزی توام با کارهای چشمی متنوع و طوالنی مدت است:
مشاهده تلویزیون ،کار با رایانه و تلفن های همراه ،رانندگی و مطالعه
و تحصیل برای سال های طوالنی ،اکنون الگوهای معمول زندگی
هستند (با  50سال قبل مقایسه کنید) .این سبک زندگی از نظر
چشمی سالم محسوب نمی شود و موجب خستگی چشم ،بروز
باالتر نزدیک بینی (و شدت بیشتری از آن) در جوامع و خشکی
چشم گشته است.
آیا من خشکی چشم دارم؟
خشکی چشم مجموعه ای از عالیم زیر را ایجاد می کند:
 .1احساس کوبیدن و سنگ ریزه در چشم و سوزش
 .2احساس خستگی چشم و افتادن پلک
 .3نوسان دید و کالفگی کیفیت دید
 .4قرمزی و حس خشکی و آسان نبودن پلک زدن
 .5درد و احساس راحت نبودن با چشم ها.
همه افراد ،همه این عالیم را ندارند؛ در بسیاری موارد هم ،فرد با
وجود داشتن این بیماری ،حس «خشکی» را گزارش نمی کند!
اقدامات خود مراقبتی
 دادن استراحت چشمی (بستن چشم ها ،نگاه کردن به دور دست وبرخاستن از پشت میز و رایانه و قدم زدن) ،پلک زدن فعاالنه ،داشتن
نور و تهویه مناسب محل زندگی و کار (و افزایش نسبی رطوبت
آن و قرار نگرفتن در معرض مستقیم باد) ،موجب کاهش عالیم
خستگی و خشکی چشم می شود.
 روال  20 ،20 ،20را به کار ببندید :هر  20دقیقه کار چشمی ،بهمدت  20ثانیه ،به نقطه ای در  20پایی ( 6متری) نگاه کنید.

شکل  :1روال 20 ،20 ،20

 در محیط های خشک و در ارتفاعات ،خشکی چشم بیشتر دیدهمی شود؛ در اين محيط ها از مرطوب کننده های هوا (دستگاه بخور
سرد) در اتاق خواب یا هر جایی که زمان طوالنی ای را در آن
می گذرانيد ،استفاده کنيد .عینک آفتابی هم موجب حمایت چشم و
تسکین آن می شود.
 هنگام استفاده از تلویزیون ،رایانه و نظایر ،بهتر است این وسایلرا پایین تر از سطح چشم قرار دهيد؛ در این حالت شکاف پلکی
36
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کوچک تر شده و سطح تبخیر اشک کمتر می شود.
 قرار گرفتن در معرض جریان باد کولر و گرمای بخاری ،سببتشدید تبخیر اشک می شود؛ در معرض جریان مستقیم هوا قرار
نگیريد.
 کاستن از کارهای چشمی که نیازمند نگاه متمرکز هستند از شدتعالیم می کاهد .هنگام کارهای چشمی ،دفعات پلک زدن به یک
سوم می رسد (متوسط دفعات پلک زدن  8-15بار در دقیقه است).
این امر باعث تبخیر الیه اشکی و ایجاد عالیم خشکی چشم می شود.
 تغییر عادات ،مانند جایگزینی کتاب های صوتی با کتاب هایخواندنی/چاپی را مد نظر قرار دهید!
 مصرف بیشتر مایعات و آب میوه موجب برقراری بهتر جریاناشک می شود .قهوه ،جریان اشک را بهبود می بخشد و الکل جریان
اشک را تضعیف می کند.
 مصرف بیشتر غذاهای دریایی و غذاهای حاوی اسیدهای چربامگا 3-با تاثیر بر ترشحات غدد لبه پلک (میبومین) ،موجب بهبود
کیفیت و پایداری اشک می شوند.
 دود (سیگار و قلیان) به صورت فعاالنه یا در حالت ناظر ،موجبتشدید خشکی چشم می شود.
قطره اشک مصنوعی و پمادهای لوبریکانت
می توانید به صورت منظم اشک مصنوعی را دو ،سه ،چهار یا پنج بار
در روز ( 6 ،8 ،12یا  4ساعته) بچکانید؛ یا اینکه ضمن کار چشمی
طوالنی مدت هر  2 ،1تا  3ساعت یک بار قطره بریزید .وقتی دفعات
بیش از  5بار در روز می شوند ،الزم است از قطره های روزانه استفاده
کنید (پایین را نگاه کنید).
یک قطره چشمی که برای همه افراد بهتر باشد ،نداریم؛ سرشت
سطح و اشک چشم افراد متفاوت است و قطره های مختلفی برای
ایشان تاثیر خوب دارد .البته قطره های شرکت های داروسازی معتبر،
ترکیبات متعادل تر و با سازگاری زیستی بهتری دارند اما راهنمای مهم
انتخاب و تداوم قطره اشک مصنوعی ،تاثیر تسکینی آن در هر فرد
است .اشک مصنوعی ای برای شما خوب است که پس از چکاندنش،
برای چند ساعت از عالیم ذکر شده خشکی چشم بکاهد.
بهتر است رژیم دارویی ،برنامه ریزی شده باشد ،مانند:
  6هفته هر  6ساعت و در صورت لزوم استمرار تا سه ماه. هر سه ساعت یک بار هنگام رانندگی یا کار با رایانه. هر  8ساعت ،به مدت  6ماه. کاهش دفعات به طور برنامه ریزی شده :از  4بار در روز به  3و 2بار (با کاسته شدن از شدت عالیم) و برعکس.
درمان خشکی را می توان ،بسته به عالیم ،متوقف یا شروع کرد .این
بیماری سیر ثابتی ندارد؛ در هنگام روزه داری و فصول گرم تشدید
می شود .در دوران یائسگی تشدید یا شروع می شود و با استفاده از
داروهای فشار خون ،افسردگی و ضد حساسیت ،تشدید.
فهرستی غیررسمی و ناکامل برای سال  ،95از قطره ها در زیر آمده
است:
Sina Tears, Tearlose, Hye, Cationorm, Tears Naturale,
Sno*tears, Oftagel, Acuaiss, Systane, Lacrifresh

بسیاری از این داروها حالت تک دوز یا روزانه نیز دارند؛ موارد
موجود در داروخانه های ایران:
Sinalone, Artelac (Advanced), Oftagel, Xiloial

پیش از تماس با دیگران به ساعت نگاه کنیم.

قطره های روزانه ،ماده نگهدارنده (در برابر آلودگی میکروبی) ندارند
و به همین دلیل برای جلوگیری از آلودگی ،روزانه ساخته شده اند؛
یعنی برای روز بعد ،باید قطره جدیدی باز شود .دوز باال (دفعات
زیاد چکاندن) از ماده نگهدارنده ،چشم را تحریک می کند و به جای
تسکین ،ممکن است سطح چشم را مجروح کند.
درپوش برخی از این قطره های یک روزه ،طوری طراحی شده است
که می توان آنها را چرخاند و از سمت دیگر قطره را دوباره بست
( )recapتا نوبت دوزهای دیگر که در طول روز چکانده می شوند.
هر چند این کار از نظر پیشگیری از عفونت مورد تامل و تردید است
اما روتین استفاده از قطره های روزانه است.
اگر صبح که از خواب بلند می شوید ،احساس خارش و سوزش در
چشم دارید یا اینکه مدتی طول می کشد کیفیت دیدتان بهبود یابد،
ممکن است به دلیل خشکی در طول شب باشد و پمادها/ژل های

شکل  :2نحوه استفاده از قطره های روزانه

چشمی کاربرد دارند:

Simple Eye Ointment (Lubratex), Vitamin A Eye Ointment (Xerovit), Liposic gel, EyeGel

همیشه برای آشتی کردن پیش قدم باشیم.

حافظه بیماران آلزایمری
را میتوان بازگرداند!

آیا خاطراتی که در اثر بیماری آلزایمر از حافظه پاک میشوند قابل
بازگرداندن هستند؟ دانشمندان میگویند که دستکم از نظر تئوری
این امر امکانپذیر است.
به گزارش گاردین ،تحقیقات تازهای که روی مغز موشهای
آزمایشگاهی انجام شده میتواند راهی برای بازگرداندن حافظه
از دست رفته در مراحل اولیه بیماری آلزایمر ،در آینده باشد؛ در
این تحقیق دانشمندان از روشی به نام اپتوژنتیک استفاده کردهاند.
اپتوژنتیک روشی است که در آن سلولهای مغزی دارای پروتئین
خاص که حساس به نور هستند ،فعال میشوند.
این روش روی موشهایی که به نوعی بیماری شبیه به آلزایمر دچار
هستند آزمایش شده است .این موشها به سرعت حافظه خود را
از دست میدهند و به عنوان مثال اگر با یک شوک الکتریکی بسیار
کم برخورد کنند ،به جای اجتناب از منبع درد ،دوباره به سمت آن
میروند .وقتی سلولهای مغزی این موشها با نور تحریک شد،
حافظه از دست رفته آنها بازگشت و آنها از منبع درد -که آن را
فراموش کرده بودند -اجتناب کردند.
روش درمانی اپتوژنتیک ،به رویش دوباره جوانههای سلولهای
عصبی که به برآمدگیهای دندریک یا دارینه شهرت دارند ،کمک
میکند .این جوانهها باعث ارتباط سیناپسی سلولهای عصبی
میشوند؛ با آنکه این روش روی مغز انسانها قابل انجام نیست اما
محققان میگویند که میتوان از آن به عنوان شالودهای برای یافتن
درمان آلزایمر در آینده استفاده کرد.
پروفسور سوسومو تانگاوا ،از موسسه یادگیری و خاطره در ام آی تی
(موسسه فناوری ماساچوست در آمریکا) میگوید که نکته اساسی
در این است که این آزمایش اثبات یک مفهوم بوده است؛ در اینکه
حتی اگر این طور به نظر برسد که خاطره از دست رفته اما همچنان
سرجایش باقی مانده است .مسئله این است که چطور آن را برگرداند.
نتایج این تحقیق که در مجله معتبر علمی نیچر منتشر شده است،
میگوید که از نظر تئوری ،میتوان امیدوار بود که فناوریهای آینده
بتوانند سلولهای مغز را فعال یا غیر فعال کنند تا خاطرات فراموش
شده ،بازگردند.
دکتر داگ برون ،مدیر مرکز جامعه تحقیقات ،در خصوص آلزایمر
میگوید که یکی از مسائل اصلی در خصوص آلزایمر این است که
ما نمیدانیم آیا افراد مبتال به این بیماری مشکل ذخیره کردن حافظه
دارند یا مشکل یادآوری .این تحقیق کمک بزرگی به ما میکند
که بفهمیم مراحل اولیه فراموشی در بیماری آلزایمر به چه علت
رخ میدهد .این تحقیق میگوید که این افراد مشکل به یاد آوردن
خاطرات را دارند و در واقع خاطرات از دست نرفتهاند.
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پماد را به اندازه نصفه دانه برنج داخل چشم می ریزیم (با نوک
آن)؛ ژل را الزم نیست داخل چشم بگذارید ،روی لبه پلک گذاشته
شود کافی است .پمادها ،دید را کمی تار می کنند و به همین دلیل
استفاده از آنها در طول روز ممکن است دلخواه نباشد .ژل ها ،کمتر
تاری دید می دهند و می توان در طول روز هم مورد استفاده قرار
گیرند .دوز مشابه ژل در مقایسه با قطره ،نیم مرتبه کمتر است؛ به
عنوان مثال اگر قطره را  4ساعته بریزید ،شاید بتوان ژل را  8ساعته
استفاده کرد.
داروهای ذکر شده،
اساسا جایگزین اشک
هستند .ویتامین آ،
هرچند با اثر ترمیمی
بر سطح چشم ،کیفیت
اشک فرد را بهبود
می بخشد.
باید از اینکه چه
قطره ای و چگونه
کرده اید،
استفاده
نگهدارید
سابقه ای
و قطره مطلوب تر را شکل  :3نحوه استفاده از پماد چشمی
برگزینید.
التهاب لبه پلک موجب ایجاد خشکی چشم و تشدید عالیم آن
می شود .اگر پلک ،بیمار باشد ،خود مراقبتی پلک و درمان التهاب
آن برای موفقیت درمان خشکی چشم ضروری ست( .به مقاله خود
مراقبتی چشم :التهاب لبه پلک ،ندای فارابی ،زمستان  ،1394صفحه
 20مراجعه فرمایید).
استفاده از عينک هاي حافظ رطوبت چشم ،قطره های ضد التهاب،
قطره های محرک های تولید اشک ،درپوش های انسداد مجاری تخلیه
اشک (برای پایداری بیشتر اشک در سطح چشم) ،شوینده  های سطح
چشم ،قطره های ساختنی از سرم خون فرد و درمان التهاب لبه پلک،
دیگر روش های درمانی و برای موارد متوسط و شدید خشکی چشم
هستند که در معاینات و توسط پزشک تجویز می شوند.

اتزه اهی علمی

مت آخر

قس

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان

مهارت پدری و مادری

در ادامه بحث مهارت های پدری و مادری در پرورش فرزندان ،با شیوه های تشویق و
پاداش فرزندان و انواع پاداش و همچنین روش های مناسب تنبیه و انواع آن آشنا خواهیم
شد؛ در پایان نیز جدول تربیتی و قوانین آن شرح داده خواهد شد.
 با رفتارتان تالش کنید تا اعتماد کودک رانسبت به خود جلب نمایید .کودک باید به این
باور برسد که پدر و مادر او را ترک نمیکنند،
همیشه حامی او هستند ،او را به طور واقعی
دوست دارند و در اجرای قوانین و قولهایی
که به کودک میدهند ،پایبند هستند.
در تشویق و پاداش مسائل زیر رعایت شود:
• رابطه چشمی ایجاد کنید ،به کودک نزدیک
شده و لبخند بزنید.
• رفتاری را که از کودک خواستهاید
نامگذاری کنید و مشخص کنید دقیقا از چه
رفتاری خوشتان آمده است.
• تشویق را با حالت صورت عرضه کنید.
(همراه با عاطفه)
• فاصلهای نباید بین پاداش و رفتار وجود
داشته باشد.
• تشویق بدنی را با تشویق کالمی همراه
سازید.
• صبر نکنید تا رفتار کامل شود ،مرحله به
مرحله تشویق کنید.
• تشویق را در حضور سایرین انجام دهید.
• تشویق باید برای کودک جذاب باشد تا
بتواند انگیزه کودک را باال ببرد.
• تشویق کودک نباید مستلزم صرف وقت و
هزینه زیاد باشد ،وگرنه به جای اینکه وسیله
باشد هدف میشود.
• تشویق باید به طور مستمر باشد ،زیرا
معموال با یکی دو بار ارائه تشویق نتیجهای
حاصل نمیشود.
• اگر تشویق و تحسین شما تاثیر نگذاشت
باید مواظب باشید هیچگاه به بچهها برچسب
منفی نزنید .کافی است رفتارهای قاطعانه
داشته باشید؛ یعنی بدون اینکه کمترین
ضعفی از خود نشان دهید ،از خواسته خود
ذرهای چشمپوشی نکنید.
 تفاوت پاداش و رشوه را همیشه به یادداشته باشید.
پاداش ،هدیهای است که بعد از انجام عمل
مثبت کودک به او داده میشود( .سازنده)
رشوه ،هدیهای است که قبل از عمل انجام
نشده به کودک داده میشود( .مخرب)
انواع پاداش:
 -1مادی :جایزه و خوراکی
 -2کالمی :آفرین ،چه خوب( ،توصیف
میکنیم و احساسمان را بیان میکنیم).
 -3عاطفی :لمس ،نگاه ،لبخند و چشمک
 -4اجتماعی :بازی ،قصه ،میهمانی و سینما
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 رفتارهای آزار دهنده رفتارهایی هستندکه شما آن را دوست ندارید ولی کودک
انجام میدهد البته این رفتار شامل رفتارهای
خشن ،خطرناک ،خرابکاری و نافرمانی
نمیشود .رفتارهای آزاردهنده شامل :نق
زدن ،انگشت خوردن ،حرف زشت ،تف
کردن و حتی گاهی ناخن جویدن.
برای حذف رفتار آزار دهنده بهترین تکنیک
بی توجهی است.
 رفتارهای آزار دهنده به این دلیل درکودک تشدید میشود که والدین به آن
توجه میکنند.
زمانی که کودک برای خواستهای نق میزند
به او بگویید هر وقت درخواستت را به شیوه
صحیح ابرازکردی آن را به تو خواهم داد یا
وقتی با رفتار مناسب بگویی به تو میدهم؛
مثال :مامان لطفا یک بیسکویت به من بده.
از او بخواهید این جمله را تکرار کند و
بالفاصله بعد از تکرار ،خواسته او را برآورده
کنید و او را تشویق کنید.
در بی اعتنایی ،مسائل زیر را رعایت کنید:
 تماس چشمی قطع شود. به صورت فیزیکی ازکودک دور شوید. حالت صورت بیتفاوت باشد. به تمام مطالبی که کودک عنوان میکندبی اعتنا باشید.
 کم توجهی را فورا عرضه کنید. بی توجهی را تا حذف رفتار آزار دهندهادامه دهید.
 به یاد داشته باشید که اوایل ممکن استکودک رفتار آزار دهنده خود را تشدید کند.
باید قاطع و صبور این تکنیک را اجرا کنید.
 از گریه درخواست کودک باالی دو سالهراس نداشته باشید؛ او روشهای مختلفی را
برای نفر اول شدن و فتح کردن شما امتحان
میکند .هر کجای تکنیک بی اعتنایی تسلیم
شوید و نقطه ضعف نشان دهید کودک از آن
به بعد از همان روش برای به کرسی نشاندن
حرفش استفاده خواهد کرد.
 تنبیه به معنای زدن نیست؛ به هیچوجهکودکان را تنبیه بدنی نکنید.
 تهدید به زدن درست مساوی با خود زدناست.
 وقتی کودک را تنبیه میکنید :عذر خواهینکنید و بهسرعت او را نبخشید؛ در عوض
هرگاه خطایی از شما سر زد از کودکتان
عذرخواهی کنید.

مهارت اهی زندگی

 تنبیه (اتاق تنهایی یا گوشه تنهایی) فقطبرای رفتارهای خشن کودک مجاز است.
رفتارهای خشن شامل زدن ،گاز گرفتن و
پرتاب کردن است.
 به فرزندان خود بیاموزید که هر کسیممکن است اشتباه کند و ضرورتی ندارد که
آدم کامل و بی عیب باشد.
 هیچگاه با کودکان با کنایه و جمالتی که بارمنفی دارند صحبت نکنید؛ مانند :تو هیچوقت
درست نمیشی! تو هیچوقت به حرف من
گوش نمیدهی! این جمالت مخربند و باعث
کاهش اعتماد به نفس در کودک میشوند.
 کودکان زیر  7سال قدرت درک بسیاری ازمفاهیم را ندارند .آنها زمان ،منطق ،استدالل
منطقی ،قرض ،رعایت نوبت و مالکیت را
ندارند (آنها فکر میکنند مالکیت همه چیز
از آن خودشان است).
 از بحثهای منطقی با کودک زیر  7سالبپرهیزید.
 اتاق تنهایی فقط مربوط به زمانی است کهکودک دست به خشونت میزند.
قوانین اتاق تنهایی (تنبیه):
 قبال به اطالع بچه برسانید که چه رفتارهاییبه اتاق تنهایی منتهی میشود.
 اولین مرحله تنبیه شامل نشستن و نگاهکردن به کودک است.
 دومین مرحله تنبیه شامل یادآوری قانونزدن ،گاز گرفتن ،پرتاب کردن ممنوع است.
 سومین مرحله تنبیه شامل تذکر دادن بهکودک است :کمی صدای خود را باالتر از
حد معمول برده و به او بگویید:
اگر یک بار دیگر این کار را بکنی به اتاق
تنهایی خواهی رفت؛ به یاد داشته باشید که
زمان بیرون آمدن را شما تعیین میکنید نه
کودک.
 در اتاق نباید بسته باشد .همچنین اتاق ازنور کافی برخوردار باشد.
 بعد از اتاق تنهایی باید کودک را موردپاداشهای اجتماعی قرار داد.
 جهت تنبیه روش توقیف اسباب بازی راهم میتوانید به کار بگیرید ،در این مورد
چند اسباب بازی را آزاد گذاشته و بقیه را
توقیف نمایید.
مواردی در تربیت وجود دارد که شامل تنبیه
نمی شوند:
 خواب را به عنوان تنبیه به کار نبرید. اتاق کودک را به عنوان محل تنبیه استفادهنکنید.
 پول روزانه را به عنوان تنبیه حذف نکنید.کودکان معموال به یک عروسک ،بالش یا

نوزاد را نبوسیم.

پتوی خود عالقهمندند ،آن وسیله خاص را
به عنوان تنبیه مصادره نکنید.
 هیچگاه جهت تنبیه جمالت منفی،جمالت سرزنشی و تنبیه بدنی به کار نبرید.
 تنبیه موثر تنبیهی است که بدون هیچاحساسی اجرا شود.
 کودک باید به این نتیجه برسد که حتی اگرکار بدی را انجام میدهد باز هم شما او را
دوست دارید؛ چرا که عشق شما به او بی قید
و شرط است.
 ساعت خواب و غذا خوردن کودک بایدمشخص باشد.
 در مورد خوابیدن به این نکات توجه کنید: ساعت خواب کودک باید مشخص باشد. از خواباندن به عنوان تنبیه استفاده نکنید. قبل از خواب کودک را آرام آرام برایخوابیدن آماده کنید؛ به طور مثال از یک
ساعت قبل از خواب باید یادآوری کرد که:
یک ساعت دیگه مانده به وقت خواب ،نیم
ساعت دیگه مانده به وقت خواب ،بیا شام
بخور که وقت خوابیدنه.
 در زمان خواباندن به چشمهای کودکنگاه نکنید (قطع تماس چشمی).
 در زمان خواباندن رابطه کالمی با کودکبرقرار نکنید.
 محل خواب کودک ،رختخواب پدر و مادرنیست.
 اگر کودک را به روال مشخصی برایخوابیدن عادت دهید ،بسیاری از مشکالت
خواب را گذراندهاید.
 عدم پاسخ به گریههای غیر واقعی کودکهنگام خواب بی رحمی محسوب نمیشود.
 واقعیت این است که کودک بهخوبی برخیاز نیازهای خود را نمیشناسد ،مثال نمیداند
خواب خوب و سر وقت چقدر برایش مفید
است ،شما با این کار او را یاری میکنید تا
نیازهایش برآورده شود.
 احساس کودک نوپا ،در زمان خواباین است که میخواهد از شما جدا شود.
به همین دلیل است که در مقابل خواب
مقاومت میکند.
 خوب نخوابیدن کودک بر خلق و خو،یادگیری و فعالیت او تاثیر منفی خواهد
گذاشت.
 یک ساعت قبل از فرا رسیدن زمان خوابدر فواصل مشخص ،نزدیک شدن زمان
خواب را به کودک یادآوری کنید .درست
باید نقش یک ساعت گویا را بازی کنید.
 فعالیتهای هیجانی کودک باید پیش ازفرارسیدن زمان خواب کاهش یابد تا آرامش
الزم برای خواب را به دست آورد.
 بچهها را در کارهای مربوط به خوابمشارکت دهید؛ مثال آماده کردن رختخواب،
آوردن بالش و حتما کتاب خواندن شب را
در تخت او انجام دهید.

 زمان خواب برای او از روی کتاب قصهبخوانید ،انتخاب قصه را بر عهده کودک
بگذارید .حتی اگر هر شب همان داستان
شب قبل را درخواست کرد.
 در صورت درخواست کودک آوردن یکیا دو اسباب بازی یا عروسک هنگام خواب
مجاز است .فقط مراقب باشید بیشتر نشود.
 به هیچوجه به کودک اجازه خوابیدن درمحلی غیر از رختخوابش را ندهید.
 اگر چند فرزند دارید بهتر است ساعتخواب بچهها را از هم جدا کرده ،ابتدا
کودکان کوچکتر ،اندکی بعد بزرگترها را
بخوابانید یا با همسرتان مسئولیت خواباندن
کودکان تان را تقسیم کنید.
 گاهی میتوانید به بچهها اجازه دهیدشبهای تعطیل اندکی بیشتر بیدار بمانند
ولی تا حد امکان از به هم خوردن روال
معین خودداری کنید.
 کودکی که هر شب در ساعت معینبخوابد و مکان مشخصی برای خواب داشته
باشد ،احساس امنیت بیشتری میکند.
 ترس کودک عاملی نیست که او در اتاقخواب والدین بخوابد.
 جدول تربیتی اگر به درستی اجرا شودمیتواند باعث شکل گیری رفتارهای مثبت
در کودک شود.
قوانین جدول تربیتی:
 کودک با انجام هر عمل یا رفتاری که درچارت آمده است یک ستاره میگیرد.
 ستارهها نباید در دسترس کودک باشندولی میتوانید چسباندن آنها را روی جدول
به کودک بسپارید.
 هنگامی که کودک یکی از کارهایی را کهروی جدول تربیتی نوشته اید را انجام داد با
شوق و شور و هیجان به او ستاره بدهید.

به صفحه گوشی همراه دیگران زل نزنیم.

 به ازای هر چند ستاره ،به کودک جایزه بدهیدو دور آن ستارههایی راکه به خاطرش جایزه
گرفته را دایره بکشید یا خط بزنید .کودک برای
جایزه بعدی دوباره باید امتیاز بیاورد.
 برای خواستههای کودک امتیازگذاریکنید؛ مثال برای رفتن به پارک 6 ،ستاره نیاز
است یا برای گرفتن اجازه جهت رفتن به
خانه دوست  ،7دیدن کارتون  3تا و....
 جایزهها میتواند :بازی کردن ،پارک رفتن،خرید تنقالت و غیره باشد.
 از خرید وسایل گرانقیمت برای کودکبه عنوان جایزه خودداری کنید .جوایز باید
نیازهای روزانه کودک شما باشند.
 اقتدار به این معنی است که به قوانین و حرفیکه زدهایم ،پایبند باشیم .اقتدار اصال به مفهوم
خشونت و سرزنش و بی احترامی نیست.
شما با این جدول قادر خواهید بود رفتارهایی
را که میخواهید در کودک خود تثبیت کنید.
(درست شبیه قالبی که باعث می شود ستون
سیمانی شکل بگیرد) البته خواستههای شما
در جدول باید مطابق با مقطع رشدی کودک
و تواناییهای او تنظیم گردد.
 خواستههای کودک باید طبق این فرمولبرآورده شود (نیاز ،تالش ،امتیاز و خواسته)
اگر در این فرمول تالش و امتیاز را حذف
کنید در حق کودک خود بیرحمی کردهاید.
 تربیت کودک یک خط تولید است.همینطور که میدانید خط تولید ،ایستگاههایی
دارد که هر قطعه خاص باید در همان ایستگاه
نصب شود؛ اگر هر قطعه در جای خود نصب
نشود ،محصول نهایی دچار نقص میشود؛ هر
بخش از تربیت نیز مربوط به دورهای خاص
از سن کودک است؛ اگر این مساله مهم در
تربیت مد نظر قرار نگیرد ممکن است آسیب
جدی به کودک وارد شود.
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لذت زندگی هوشمند

عبدالمطلب قربانی
کارشناس برق

سیستم های هوشمند خانگی که تا امروز به عنوان کاالیی لوکس با کاربردی نسبتا پیچیده در خدمت قشرهای مرفه جامعه بود ،تبدیل به
کاالیی پرکاربرد و فراگیر برای عموم مردم شده است .افزایش رفاه و آسایش ،حفظ امنیت و کاهش هزینه ها با مدیریت مصرف انرژی ،از
جمله نتایج استفاده از این سیستم ها است؛ امید است سیستم های هوشمند به زودی بتوانند ،بحران کاهش ذخایر انرژی در کشور عزیزمان را
حل کنند .ضمنا هنگام فروش خانه ،این سیستم قابل جابه جایی است؛ همچنین تاثیر وجود این سیستم بر فروش خانه بسیار چشمگیر است.

ویژگی های سیستم های هوشمند خانگی

کنترل در فضای خانه
شما از هر جای خانه می توانید با
استفاده از گوشی همراه ،رایانه یا تبلت
خود ،بدون نیاز به اینترنت و صرف هیچ
هزینه ای ،هر کدام از چراغ های روشنایی
خانه و سیستم سرمایش و گرمایش و
دیگر تجهیزات را به طور جداگانه یا
همزمان ،روشن و خاموش کنید؛ مثال
هنگامی که روی مبل نشسته و در حال
تماشای تلویزیون هستید ،می توانید با
کلیک کردن روی گزینه کولر ،آن را
روشن کنید و دستور خاموش شدن
تمامی المپ های اضافی را نیز بدهید.
کنترل سیستم های صوتی و تصویری
تمامی سیستم های صوتی و تصویری
شما می تواند تحت کنترل خانه
هوشمند قرار بگیرند؛ مثال می توانید
در سناریو «بیداری از خواب» مشخص
کنید که پرده ها باز شوند و تلویزیون
در کانال دلخواه شما روشن شود یا مثال
می توانید تعیین کنید که هنگام سناریو
جشن تولد ،عالوه بر روشن شدن
آباژورها ،موسیقی مورد نظر شما نیز
پخش شود.
40
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کنترل در فضای خارج از خانه
در فضای خارج از خانه نیز کنترل خانه
بدون نیاز به اینترنت و این بار توسط
پیامک برای شما مقدور خواهد بود.
همچنین با استفاده از اینترنت نیز امکان
وجود دارد؛ مثال در یک عصر گرم
تابستانی در حال برگشت به خانه ،تنها
کافی است نیم ساعت قبل از اینکه به
منزل برسید ،روی گزینه های کولر و
قهوه ساز کلیک کنید .آنگاه به محض
رسیدن به خانه می توانید در فضایی
خنک و آرام با صرف یک فنجان قهوه،
خستگی روزانه را از تن بیرون کنید.
شاید هم بخواهید بعد از مدت ها به
ویالی خود سری بزنید و این بار قصد
داشته باشید چند ساعت قبل از رسیدن،
دستور روشن شدن پکیج را بدهید.

شبیه ساز حضور در خانه
در مواقعی که در خانه حضور ندارید،
دستگاه در ساعت های مختلف و
تاریخهایی که از قبل به او اعالم کردهاید،
شروع به روشن و خاموش کردن
المپهای تعیین شده منزل خواهد کرد.
بدین ترتیب ،شما بدون نگرانی از جلب
توجه سارقان به منزل خالی از سکنه خود،
میتوانید به مسافرتهای طوالنی مدت
بروید.
کنترل پرده ها
شما می توانید ،توسط گوشی همراه خود،
کنترل پرده ها را در اختیار بگیرید؛ می توانید
مشخص کنید که در چه ساعت هایی در
روز پرده ها باز یا بسته باشند؛ مثال هر روز
صبح ساعت  ،۶تمامی پرده ها باز شوند و در
ساعت  ۱۲شب همگی بسته شوند.

تعریف سناریو به تعداد نامحدود
ویژگی فوق العاده ای که شما را قادر می سازد تا تنها با یک کلیک ،فضای خانه را متناسب
با دلخواهتان آماده کنید؛ مثال می خواهید هنگام خروج از منزل ،تمامی المپ ها و سیستم
سرمایش را خاموش و سیستم دزدگیر را فعال کنید؛ برای این کار تنها کافی است روی
گزینه «خروج» کلیک کنید یا شاید فضای دلخواهتان برای صرف شام این باشد که تمامی
المپ های خانه خاموش شوند و تنها لوستر باالی میز شام به همراه المپ های تزیینی
روشن بمانند؛ برای این کار نیز تنها کافی است روی گزینه «شام» کلیک کنید .تمامی
این اتفاقات همزمان رخ خواهند داد .بی نهایت سناریو توسط شما قابل تعریف است
که سناریوهای ورود به خانه ،مسافرت ،مهمانی ،مطالعه و استراحت از جمله آنهاست.
با دهان پُر حرف نزنیم.

کنترل سیستم گرمایش و سرمایش
بسته به نوع سیستم سرمایش و گرمایش،
روش های کنترل متفاوت خواهد بود اما در
هر حال تنها کاری که شما باید انجام بدهید
این است که مشخص کنید ،دمای خانه چند
درجه سانتی گراد باشد .سیستم سرمایش و
گرمایش به صورت خودکار ،دما را در همان
میزان مطلوب شما حفظ خواهد کرد.
باز کردن در
بدین ترتیب شما می توانید در محیط
خانه یا خارج از خانه ،به وسیله گوشی
موبایل و یا دیگر تجهیزات کنترلی ،در
منزل را برای عزیزانتان باز کنید.
دوربین مدار بسته
در صورت امکان دسترسی به اینترنت
پر سرعت ،شما می توانید با استفاده از
نرم افزار و البته دوربین های مدار بسته،
از هر کجای دنیا نظارت الزم را به منزل
خود داشته باشید.

آبیاری هوشمند گیاهان
شما چه در خانه حضور داشته باشید و
چه در مسافرت به سر ببرید ،قادر خواهید
بود وظیفه آبیاری گیاهان خود را به خانه
هوشمند خود بسپارید .برای این کار تنها
کافی است یک بار برای همیشه ،تعیین کنید
که هر گیاه در چه ساعت هایی و هر چند
روز یک بار نیاز به آبیاری خواهد داشت.
هشدار قطع برق شهر
اگر به هر دلیلی برق خانه شما قطع
شود ،سیستم بالفاصله از طریق پیامک
شما را در جریان خواهد گذاشت؛ البته
اگر این قطعی برق توسط سارقان و
به منظور از کار انداختن سیستم اعالم
سرقت باشد ،باتری پشتیبان دستگاه تا
 ۲۴ساعت سیستم دزدگیر را روشن
نگه خواهد داشت و شما با توجه
به مدت زمان قطعی برق می توانید
اقدامات الزم را انجام دهید.
پریزهای هوشمند
با استفاده از پریزهای هوشمند ،می توانید
وسایلی مانند پلوپز ،قهوه ساز و دیگر
وسایلی که با قطع برق اصلی آنها قابلیت
روشن و خاموش شدن دارند را کنترل
کنید.

امکان قطع آب اصلی خانه از راه دور
در مواقع ضروری که در خانه حضور
ندارید ،می توانید از راه دور ،آب اصلی
خانه را قطع کنید .این ویژگی در صورت
بروز شکستگی لوله آب ،از خسارات
جدی تر به ساختمان جلوگیری می کند.

سیستم اعالم سرقت
به غیر از شبیه ساز حضور در خانه،
سیستم اعالم سرقت پیشرفته دستگاه نیز
امنیت خانه را به حداکثر خود می رساند؛
بدین ترتیب ،هر شخص غیر مجازی که
به خانه وارد شود ،آژیر خطر بالفاصله به
صدا در خواهد آمد .ضمن اینکه گوشی
همراه تان نیز در هر کجای دنیا که باشید با
دریافت پیامک ،شما را در جریان اتفاقات
رخ داده قرار خواهد داد ،تا شما بتوانید
از راه دور ،اقدامات الزم را انجام دهید.

ردیاب
با استفاده از این ویژگی ،شما می توانید
این اختیار را به دستگاه بدهید که اگر
به نزدیکی منزل (در محدوده دلخواه)
رسیدید ،بالفاصله سناریو ورود را برای
شما اجرا کند و همه چیز را در خانه آماده
ورود شما کند یا مثال اگر از محدوده
مشخص خارج شدید ،بالفاصله سناریو
خروج را به صورت خودکار اجرا کند.
هواشناسی
با اتصال به سیستم هواشناسی ،این امکان
را می دهد که شما در هر لحظه از شرایط
ج ّوی محل زندگی خود با خبر باشید.
بدین ترتیب در صورت بارش باران یا
برف ،ابری بودن هوا و دیگر اتفاقات،
هشدارهای الزم به شما داده خواهد شد.

بی اجازه عکس های داخل گوشی دیگران را نگاه نکنیم.

امکان دریافت گزارش از راه دور
شما هر کجا که باشید ،امکان دریافت
گزارش از وضعیت روشن و خاموش
بودن روشنایی ها ،کولر ،سیستم حفاظتی،
میزان شارژ باتری ،وضعیت آبیاری
گیاهان و غیره را خواهید داشت؛ بدین
شکل ،شما در مواقعی که در خانه حضور
ندارید ،بر خانه خود نظارت الزم را
خواهید داشت.

هشدار دهنده مصرف برق
با افزایش قیمت برق در آینده ای نزدیک،
اهمیت این ویژگی بیشتر نمایان خواهد
شد؛ در واقع دستگاه در هر لحظه
میزان مصرف برق خانه را اندازه گیری
می کند و در صورت باال بودن مصرف،
هشدارهای الزم را می دهد اما ویژگی
جالب توجه دستگاه این است که شما
می توانید مشخص کنید که اگر در زمانی
میزان مصرف برق از حدی مشخص
بیشتر شود ،بالفاصله چراغ ها و دیگر
مصرف کننده هایی که خودتان از قبل
اعالم کرده اید؛ به صورت خودکار
خاموش شوند.

حفظ بستر سنتی برق خانه برای استفاده
کودکان و سالمندان
ویژگی جالب توجه دستگاه های هوشمند
سازگاری و هماهنگی آن با کلیدهای
سنتی برق خانه است؛ در واقع تمامی
افراد خانواده می توانند از سیستم هوشمند
و کلیدهای سنتی به طور همزمان بهره مند
شوند .این ویژگی نگرانی افراد سالمند،
برای زندگی در یک خانه هوشمند را به
طور کل بر طرف می کند.
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نسخه ای از طبیعت

پیام بهداشتی :تصور کنیم تمام گیاهان ،دارویی هستند ،حتی آنهایی که
خوراکی نیستند نیز هوا را برای ما تصفیه میکنند و طبیعت را برایمان
قابل تحمل و زیبا میسازند؛ پس در مراقبت و حفظ آنها کوشش کنیم.

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

گزنه و خواص آن
گیاهان تیره گزنه عموما علفی ،بندرت به
صورت درختچه و درختی هستند؛ در تیره
گزنه گل آذین به شکل گرزنهای مجتمعی
است .میوه آن تقریبا همیشه به صورت فندقه
است که پس از رسیدن ،دانهای به رنگ زرد
یا زرد تیره تولید میکند؛ داشتن کرکهای
گزنده در سطح برگ یا ساقه یکی از صفات
مهم برخی از جنسهای این تیره است.
اکثرجنسها و گونههای گزنه در امریکا،
هند ،مالزی و نواحی قا رهای میرویند؛ در
ایران  3جنس وجود دارد که آنها نیز به چند
گونه محدود میشوند.
این گیاه در مناطق مختلفی از ایران
بخصوص در مناطقی از استانهای
گلستان ،مازندران ،گیالن و اردبیل
پراکندگی دارد و در مکانهای
سایهدار و مرطوب میروید.
موسم گلدهی آن نیز از خرداد
تا اواخر پاییز است.
از
بعضی
انواع

ین
ا
خانواده از مهمترین گیاهان
آلرژی هستند؛ برخی
دارای پرزهای گزنده میباشند و میتوانند
حساسیت پوستی ایجاد کنند؛ برای چیدن
برگ گزنه باید از دستکش استفاده کرد،
سپس آنها را در سایه خشک نمود.
در بسیاری از کشورها ،از مدتها پیش
مردم از گزنه به عنوان یک گیاه دارویی مهم
استفاده میکردهاند .آنها از پیکر رویشی گزنه
برای معالجه سرماخوردگی سود میبردند.
دیوسکورید و جالینوس به خواص درمانی
این گیاه توجه خاصی داشتهاند .آنها از گزنه
به عنوان مادهای مدر و ملین یاد کردهاند
و آن را برای مداوای زخمهای عفونی،
غدههای بدخیم و بیماریهای مربوط به
دستگاه تنفسی موثر میدانستند.
در اکثر منابع علمی معتبر خواص درمانی
برگها ،پیکر رویشی و ریشه و بندرت از
میوه گزنه به عنوان دارو مورد تایید قرار
42
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گرفته است؛ از این گیاه در صنایع دارویی
آرایشی و بهداشتی به طور گستردهای
استفاده میشود.
ترکیبات شیمیایی :گزنه دارای تانن،
موسیالژ ،نوعی ماده مومی ،یک فیتوسترین،
نیترات پتاسیم و کلسیم ،ترکیبات آهندار،
نوعی گلوکزید با اثر قرمز کننده پوست
است؛ از سرشاخه آن نوعی ماد ه رنگی
به نام  Urticineبه دست میآید .ریشه
کومارین،
گزنه حاوی استرولها،
پروپان و ترکیبات
مشتقات فنیل
ا ست .
لیگنین
کر ک ها ی
موجود در سطوح
مختلف پیکر رویشی

گز نه
فرمیک است
محتوی اسید
که پس از لمس کردن ،وارد پوست شده و
ایجاد خارش ،حساسیت و سوزش میکند.
برگها و پیکر رویشی گزنه حاوی کلروفیل،
کاروتنوئید ،ویتامینهای ب ،ث و ک،
ترکیبهای تریترپن ،استرول ،کلوکوکینن،
فالونوئید ،آمینهها و همچنین حاوی مواد
معدنی مختلف میباشد؛ در اکثر کشورهای
غربی ،کلروفیل استخراج شده از برگها به
عنوان رنگدانههای طبیعی در صنایع غذایی،
نوشابهای و آرایشی و بهداشتی استفاده
میشود.
خواص درمانی :مواد مؤثره در ریشه گزنه
سبب کاهش کلسترول خون و همچنین
سبب کاهش ورم پروستات (ورمهای
خوشخیم) میشود .این گیاه در تقویت
اعمال هضم ،ازدیاد ادرار ،رفع نزله ،بند
آوردن خون و به عنوان کمکی در بیماری

قند مفید است؛ در درمان برخی بیماریهای
پوستی نیز استفاده میشود .دانههای گزنه
دارای اثر مسهل ،قاعدهآور و ضد کرم است.
دانههای آن سبب افزایش گلبولهای قرمز
خون میشود و در درمان بیماریهای خونی
حائز اهمیت است؛ از مواد موثره موجود در
پیکر رویشی گزنه برای معالجه رماتیسم نیز
استفاده میشود.
دم کرده گزنه برای سل و اسهال مفید
بر ا ی
است .برگ و ریشه انواع آن
معد ه ،
عفونتهایمعدی،اولسر
صفر ا ،
روده و سنگ کیسه
یر قا ن ،
ا ستسقا ء ،
بیمار یهای
ر یو ی ،
ر و ما تیسم
و قولنج
مفید است و
خروج سموم
خون
از
را آسان
میسازد.

احتیاط :مصرف بیش
از حد دانه گزنه
ایجاد اسهال شدید
میکند و ممکن است خطرناک باشد؛ از این
جهت در مصرف آن باید نهایت دقت به عمل
آید .همچنین زنان باردار نباید از این گیاه
استفاده کنند .افراد مبتال به دیابت و مشکالت
کلیوی نباید بدون مشورت با پزشک از این
گیاه مصرف کنند .این گیاه در لخته شدن
خون تاثیر میگذارد و میتواند با داروهای
تنگ کننده عروق تداخل داشته باشد.
منابع
 دکتر رضا امیدبیگی ،تولید و فرآوریگیاهان دارویی ،جلد چهارم
 دکتر حسن نظریان ،پژوهش در گیاهاندارویی ،جلد اول
 دکتر آرمین قریشی الحسینی و همکاران،آلرژی ،گیاهان و گرده ها
 آیت اهلل مصطفی نورانی ،دورنمایی از طباسالمی

جلوی کنجکاوی های بی موردمان را بگیریم.

ع کاسخاهن

عمق میدان در عکاسی
( ) Depth of field

همیشه قبل از فشردن شاتر به منظور گرفتن عکس از سوژه به
اصطالح روی یک نقطه فوکوس می کنیم؛ در چنین وضعیتی تصویر
آن نقطه با حداکثر وضوح روی سنسور تشکیل می شود اما در
فاصله های جلو و پشت نقطه فوکوس هنوز می شود تصویر اجسام
را به نسبت واضح ثبت کرد.
عمق میدان چیست؟
عمق میدان عبارت است از فاصله ای از دوربین که اجسام در آن ناحیه
نسبتا واضح دیده میشوند؛ البته همان طور که اشاره شد واضح ترین
نقطه در واقع همان نقطه فوکوس است و عمق میدان ناحیه ای تقریبی
در پشت و جلوی نقطه فوکوس است که تصویر اجسام را میشود
تا حد قابل قبولی واضح دید (توجه داشته باشید که این وضوح به
حساسیت سنسور دوربین ،لرزش دست هنگام عکاسی و غیره مربوط
نیست ،بلکه در ذات عکس گرفته شده نهفته است).
به طور خالصه می توان گفت که عمق میدان در عکاسی در واقع
ناحیه ای است از تصویر که دارای وضوح کافی می باشد.
عمق میدان یا کنترل اینکه چه قسمت هایی ازعکس واضح باشند،

ابوالقاسم پوریانی
کارشناس ارشد پرستاری

است :در تصویر سمت راست فاصله دوربین به سوژه بسیار زیاد
است و تصویرسمت چپ فاصله دوربین به سوژه خیلی کم می باشد.
فاصله کانونی لنز و رابطه آن با عمق میدان
به طور کلی میتوان گفت هر چه فاصله كانونی لنز بیشتر باشد عمق
میدان كمتر میشود؛ البته این نکته به صورت نسبی درست است؛
اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم به این صورت است که اندازه دهانه
دیافراگم و نیز فاصله دوربین تا سوژه ثابت باشد آنگاه هر چه فاصله
كانونی لنز بیشتر باشد ،عمق میدان كمتر خواهد بود( .که در عکس
زیر هم مشخص است ،در حالتی که دیافراگم در هر دو حالت به یک
میزان باز شده است ( ،)f2.8لنز با فاصله کانونی  200mmنسبت به لنز
با فاصله کانونی  24mmعمق میدان کمتری داده است؛ (به اثر زوم در
زمانی که لنز با فاصله کانونی بیشتر به کارگرفته شده است دقت کنید)

در تصویر زیر جهت مقایسه عمق میدان حاصل از سه لنز با فاصله
کانونی مختلف( ،لنز تله ،نرمال و واید) عمق میدان تقریبی با رنگ
سبز پررنگ نشان داده شده است:
نیاز به دوربین نیمه حرفه ی یا حرفه ای می باشد؛ اگر شما دوربین
 SLRداشته باشید می توانید به راحتی در عکس خود عمق میدان را
تجربه کنید .با چشمان خود به صحنه نگاه کنید ،معموال همه چیز
در فوکوس است (مات نمی بینید) .اما نیازی نیست عکس های شما
هم این چنین باشند.
با تنظیم دوربین خود می توانید کاری کنید که فقط برخی از
قسمت های عکس در فوکوس باشند .این به شما کمک می کند
توجه مخاطب را به سمت سوژه جلب کنید.
به طور کلی عمق میدان به سه عامل بستگی دارد و با تنظیم این سه
عامل می توان به عمق میدان مورد نظر دست پیدا کرد:
 -1فاصله دوربین تا موضوع عکس
 -2فاصله كانونی (تنظیم تله یا واید بودن لنز با تعیین فاصله كانونی
مورد نظر)
 -3قطر دهانه دیافراگم (حداقل و حداکثر شماره دیافراگمی که لنز
روی بدنه دوربین نشان می دهد).
فاصله دوربین تا سوژه عکاسی
یک قانون کلی وجود دارد که هرچه فاصله سوژه از دوربین بیشتر
شود عمق میدان نیز افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر هر چه
نقطه فوكوس به لنز نزدیك تر باشد ،وسعت منطقه وضوح در تصویر
محدودتر خواهد بود .اگر جسم به اندازه كافی از دوربین دور شود
ناحیه پشت آن تا بی نهایت ،در تصویر واضح خواهد بود .این نکته
در تصاویری که از منظره ها می گیریم به سادگی قابل تشخیص

برای رسیدن به قرارها برنامه ریزی کنیم.

عدد دیافراگم و رابطه آن با عمق میدان:
الزم به ذکر است  ،همانطوری که قبال بیان شد اندازه دریچه دیافراگم را با
ضریب  fمشخص می کنند .هرچه ضریب  fبیشتر باشد (عدد بزرگ تر)
دریچه کوچک تر است .تصویر زیر همین رابطه را نشان میدهد.
باید با توجه به امکانات موجود و شرایط موضوع مورد عکاسی در
عمل با استفاده از سه عامل تاثیرگذار ذکر شده باال ،مناسب ترین حالت
را جهت دستیابی به عمق میدان مورد نظر به کار ببریم و این کار جز
با تمرین و جستجوی عملی به وسیله دوربین میسر نخواهد بود .پس
برای رسیدن
به این مهم
چه
هر
زودتر تمرین
آموخته های
را
خود
عملی سازید
عکس
تا
با کیفیت
و دلخواه
خودتان را بگیرید و از آن لذت ببرید.
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راهکارهای موثر برای تقویت حافظه

روانشناسان شناختی ،به روشهای مختلفی
دست یافتهاند که میتواند به نحو چشمگیری
حافظه شما را تقویت کند .راهبردهایی مانند
بسط ،مرور ذهنی و وسایل یادیار میتوانند
به شما در بهتر به خاطر سپردن آنچه مطالعه
میکنید کمک کنند؛ به خدمت گرفتن چند تا
از این راهبردهای اثبات شده هنگام مطالعه
میتواند تفاوت بارزی در عملکرد درسی و
نتایج امتحانی شما به وجود آورد.
در این زمینه ،دو تا از مهمترین کارهایی
که میتوانید بکنید ،یکی اجتناب از حفظ
کردن و با عجله آماده شدن برای امتحان
و دیگری یک خواب خوب شبانه است.
پژوهشها نشان می دهد که شب تا صبح
درس خواندن ،روش بسیار غیرموثری برای
یادگیری معلومات جدید است و خواب
میتواند به استحکام حافظه و عملکرد بهتر
در امتحان کمک کند.
در حوزه روانشناسی شناختی ،چند راهبرد
مختلف برای تقویت حافظه وجود دارد که
اثر بخشی آنها مورد آزمایش قرار گرفته و به
اثبات رسیده است؛ در این مقاله با برخی از
این روشها آشنا میشویم:
 )۱توجه خود را روی آنچه مطالعه میکنید
متمرکز سازید.
توجه یکی از مؤلفههای عمده حافظه است.
به منظور آنکه اطالعات از حافظه کوتاه
مدت به حافظه بلندمدت منتقل گردند،
شما باید به طور فعال به آنها توجه کنید.
سعی کنید در محیطهایی بدون سر و صدای
موجب حواسپرتی مثل تلویزیون ،موسیقی
و غیره مطالعه کنید.
کردن مطالب با
 )۲از حفظ
امتحان
برای
عجله
بپرهیزید.
جلسات منظمی

منبعhttp://brainpower.ir/memory :

برای
مطا لعه
در نظر
بگیر ید .
مطالعه مطالب
طول
در
چند جلسه،
کافی
زمان
برای پردازش مناسب
اطالعات را در اختیار شما
قرار میدهد .پژوهشها
که دانشآموزانی که
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مرتب مطالعه میکنند بسیار بهتر از کسانی
که تمام مطالب را در یک جلسه طوالنی
مطالعه میکنند ،مطالب را به یاد میآورند.
 )۳اطالعاتی که مطالعه میکنید را
سازماندهی کنید.
پژوهشگران دریافتهاند که اطالعات در
حافظه به صورت خوشهای سازماندهی
شدهاند .شما نیز میتوانید با بهرهگیری از
این ویژگی به ساختاردهی و سازماندهی
مطالبی که مطالعه میکنید بپردازید .سعی
کنید مفاهیم و عبارتهای مشابه یا مرتبط
را با هم گروهبندی کنید.
 )4از وسایل یادیار برای به خاطر سپردن
اطالعات استفاده کنید.
منظور از وسایل یادیار ،روشی است که
دانشآموزان معموال از آنها برای یادآوری
مطالب کمک میگیرند؛ برای مثال ،شما
میتوانید عبارتی که باید به یاد آورید را
به چیزی که خیلی برایتان آشناست مرتبط
سازید .بهترین یادیارها آنهایی هستند که
تصورات مثبت ،شوخیها یا چیزهای تازه
و ابتکاری را به خدمت میگیرند؛ مثال قافیه
یک شعر ،یک آواز یا یک جوک ممکن
است به شما در به یادآوردن بخش خاصی
از اطالعات کمک کنند.
 )۵اطالعات را در ذهنتان بسط دهید و
مرور کنید.
برای به خاطر آوردن اطالعات ،شما باید
آنچه مطالعه کردهاید را در حافظه بلند مدت
خود قرار دهید .یکی از موثرترین روشها،
بسط و مرور نام دارد؛ یک مثال از این روش
این است که ابتدا تعریف عبارتهای کلیدی
را بخوانید ،سپس با دقت بیشتر آن تعریفها
را مطالعه کنید و سرانجام به مطالعه تشریح
معنی آن عبارتها
جز ییا ت
بپر د ا ز ید ؛
پس از چند
تکرار
بار
این فرایند،
یادآوری این
اطالعات بسیار
بهتر و آسان تر
خواهد شد.
 )۶اطالعات تازه را
با چیزهایی که قبال
ارتباط
میدانستید
دهید.
هنگامی که مطالب ناآشنا و
تازهای را مطالعه می کنید ،مدتی را
به فکر کردن در مورد
اینکه این اطالعات

چه ارتباطی با دانستههای قبلی شما دارد
اختصاص دهید .با ارتباط برقرار کردن بین
ایدههای جدید و دانستههای موجود قبلی،
احتمال به خاطر آوردن اطالعات تازه به
نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.
مجسم کنید.
 )۷مفاهیم را در ذهنتان
ّ
مجسم کردن اطالعاتی که
بسیاری از افراد با ّ
مطالعه کردهاند ،قدرت حافظه و به یادآوری
خود را بهبود چشمگیری میبخشند؛ به
عکسها ،نمودارها و سایر تصاویر کتابهای
درسیتان توجه کنید؛ حتی اگر چنین
تصاویری وجود ندارد میتوانید خودتان
ایجاد کنید .در حاشیه یادداشتهایتان شکل
یا نمودار بکشید یا از ماژیکهای رنگی برای
برجستهسازی و گروهبندی مطالب مرتبط
استفاده کنید.
 )۸مفاهیم جدید را به فرد دیگری آموزش
دهید.
پژوهشها نشان می دهد که خواندن مطالب
با صدای بلند ،در به خاطر سپردن آنها بسیار
موثر است .روانشناسان همچنین دریافتهاند
که در صورتی که دانشآموزان به تدریس
مفاهیم جدید به دیگران بپردازند ،درک و
یادآوری آنها بهبود پیدا خواهد کرد .شما
میتوانید با آموزش دادن مفاهیم و اطالعات
جدید به دوست یا همکالس خود ،این
رویکرد را امتحان کنید.
 )۹به اطالعات پیچیده توجه بیشتری کنید.
آیا تاکنون متوجه شدهاید که به یاد آوردن
اطالعات ابتدایی یا انتهایی یک فصل ،گاهی
چقدر آسان تر است؟ پژوهشگران دریافتهاند
که موقعیت قرار گرفتن اطالعات میتواند
در به یادآوردن آنها نقش داشته باشد؛ در
حالی که به یاد آوردن اطالعات میانی
ممکن است دشوار باشد ،شما میتوانید با
صرف وقت بیشتر و مرور اطالعات از اول
یا تجدید ساختار اطالعات ،بر این مشکل
فائق آیید .هنگامی که به یک مفهوم پیچیده
و سخت برخوردید ،زمان بیشتری را صرف
به خاطر سپاری آن کنید.
 )۱۰روش مطالعه خود را تغییر دهید.
یک راه عالی برای افزایش قدرت یادآوری
مطالب ،تغییر گاه به گاه روش مطالعه است.
اگر به مطالعه در یک مکان معین عادت
کردهاید ،سعی کنید جایتان را عوض کنید.
اگر بعد از ظهرها مطالعه میکنید ،هر روز
صبح چند دقیقهای را به مرور اطالعاتی
اختصاص دهید که روز قبل مطالعه کردهاید.
با افزودن یک عنصر جدید به جلسات مطالعه
خود میتوانید اثربخشی تالشهای تان را
افزایش دهید و قدرت یادآوری خود را
بهبود بخشید.

تعیین نکنیم که چه کسی بعد از ما روی صندلی مترو یا اتوبوس بنشیند.

دکتر علی صادقی طاری
استاد گروه چشم

بهاریه

باز در د ّره آن کوه بلند یخ فرو میشکند
باز در صبح بهار غنچهای میشکفد
بر سپیدار بلند ُقمری مست
نغمه خود به گلو می شکند
خم شود ساقه گندم به نشاط زیر باران بهار
موج در موج چنان زلف نگار
باد در طره مو میشکند
گل نورسته به هنگام سحر هدیه سازد تن
خود را به نسیم
الله شرمنده از این راز نهان
رنگ در چهره او میشکند
مرغکی بر سر شاخ گل سرخ
نغمه شور و هدا خواهد خواند
رود دیوانه و سرکش و مست
ناسپاس است و سبو می شکند
میرسد چلچله از راه دراز
در افق جلوه او روح نواز
بانگ هستی شده از هر گوشه بلند
نگهت باد صبا زردی رو میشکند
بی تو اما نرسد فصل بهار
بر من عاشق زار
نگهم بر در و گوشم به صدای قدمت
بغض هر لحظه فرو میشکند

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

در سوگ امام عاشقان
«خرداد» ،هميشه بار غم بر دوش ما نهاده است؛ چه آن « 15خرداد» خونين ،با شهادت ها
و جوى خون و بوى باروت ...و چه اين « 14خرداد» غمبار ،با رحلت امام و رنگ غم و
غربت ماتم.
امام ،براى ما يك «راه» و «صراط» بود« ،ميزان» و«مالك» بود« ،اسوه» و«الگو» بود؛ از اين
رو ،با رفتن او ،راهش باقى ماند.
گرچه امام ،روى در نقاب خاك كشيده است ولى فرزندان داغدارش ،از راه امام و كالم امام،
مشعلى افروخته و بر افراشته اند ،تا راه بشريت امروز تيره و تار نماند.
سالگرد رحلت امام ،سالگرد بيعت و ميثاق با هر آنچه است که امام بر سر آن جان باخت و
شهدا در راه آن خون دادند و جانبازان ،سالمتى خود را براى سالمت ماندن آن ايثار كردند،
يعنى پيمان با خدا ،رسولص ،اسالم و انقالب.
سالگرد عروج ملكوتى ات که می رسد ،باز هم غم ،بر دلهاي مان چنگ مى زند.
سوگ ارتحال تو« ،مدينه ايران» را به غم و ماتم نشاند و چشمه هاى اشك را از ديدگان
خونبار امت عاشق ،جارى ساخت.
آنچه رفت ،پيكر پاك و جسد مط ّهرت بود.
آنچه ماند ،فكر ناب و انديشه روشن و ّ
خط ماندگارت بود.
اماما! روح تو به آسمان ها پر كشيد ،اما راه تو ،اى روح خدا ،در زمين و ميان عاشقان تداوم
يافت.
پس از تو ،پروانگان سوخته دل و شكسته بال ،گرد اين مشعل هدايت و ارشاد به طواف
عشق پرداختند.
پرچمى را كه بر افراشته بودى ،اينك بر دوش علمدارى رشيد از نسل حسين فاطمهع است.
اى امام! اى نگين افتاده از انگشتر امت ،اى جان رفته از پيكر ايران ،اى گوهر در خاك
نهفته ،اى پدر فرزندان شهدا ،اى ساالر بسيجيان عاشق! چگونه مرگ تو باور كردنى است،
اى حيات بخش اسالم و ايران؟
گرچه حسينيه جماران ،از تو خالى است ا ّما سينه هريك از ما «حسينيه»اى است ،پر از شيون
عزا و لبريز از سوگ غم.
اكنون ،گرچه صداى تو خاموش است ،ا ّما دل هاى ما محشرى پرغوغا از كالم عطرآگين
توست و گوش تاريخ از پيام هاى سنگين تو سرشار است.
امام رفت و بار غم براى هميشه بر دلمان نهاد ...اما راهش ادامه يافت.
نه از «اسالم طلبى» امت كاسته شد و نه از شكوه اسالم .نه از روح معنوى انقالب كم شد،
نه از صالبت ايستادگى در مقابل كفر جهانى و شيطان بزرگ!

هنگام صحبت با کسی ،پشت مان را به دیگری نکنیم.
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خلوت دل

آداب حضور درماه رمضان ماه ميهماني و ضيافت الهي

حجت االسالم و المسلمین اصغری
امام جماعت بیمارستان

از عارف کامل و عالم عامل ،آميرزا جواد آقاي
ملکي تبريزي در کتاب المراقبات ،بخش ماه
مبارک رمضان آمده است ...« :از مهمات
سالک در اين ماه عظيم ،شناختن حق اين ماه
است و اينکه اين ماه منزلي است که خداوند،
روندگان کوي خود را به مهماني به سوي
خود دعوت فرموده است و آن ماه ،مهمانخانه
خداست .اي مردم! درهاي بهشت در اين
ماه باز است؛ از پروردگار خود بخواهيد که
آنها را بر شما نبندد و درهاي دوزخ بسته
است ،از خدا مسئلت کنيد که آنها را بر شما

آداب ماه مبارك رمضان
در اينجا گوشه اى از آداب اين ماه مبارك و
ماه ميهمانى خدا را ذكر مى كنيم:
 .1شکر نعمت
باید همواره در طول ماه مبارک ،لطف
خداوند در درک این ماه را به خاطر داشت
و با سجده شکر یا ذکر «الحمدهلل رب
العالمین» شکر این نعمت را به جا آورد .این
امر مهم که البته مورد غفلت بسیاری است
موجب کسب توفیقات بیشتر خواهد بود و
به فرموده قرآنَ :
«لن َش َکرتُم ألزیدَ نَّ ُکم».

که از مهم ترین اعمال این ماه است و در تصفیه
قلب ،بسیار موثر است .رسول اعظم (صلی اهلل
علیه و آله) فرمودند« :این قلب ها زنگ می زند،
همان گونه که آهن زنگ می زند ».سئوال شد:
«جال و صیقل آن چیست؟» حضرت فرمودند:
«تالوت قرآن و یاد مرگ».
شاید خوب باشد بدانیم برخی از ائمه
علیهم السالم در طول ماه رمضان ،حدود 40
ختم قرآن می نمودند و حتی برخی علما نظیر
عالمه امینی و امام راحل نیز در طول این ماه،
حدود  15ختم قرآن داشتند.

نگشايد و شياطين در زنجيرند ،از پروردگار
خود بخواهيد که آنها را بر شما تسلط ندهد؛
از کارهاي مهم در اين ماه ،قرائت قرآن و
دعا و ذکر است که بايد از هر کدام ،مقدار
معين انتخاب و در هر روز انجام شود؛ در اين
انتخاب ،اولويت با مواردي است که باعث
افزايش نشاط انسان براي عبادت شده و در
قلب او ،فکر و نوري به وجود ميآورد».
بهترین نوع روزه
قال امیرالمومنین علیه السالمَ :صو ُم النَفسِ
َعن ل َ ّذ ِ
ات الدُ نیا اَن َف ُع ِ
الصیام.
امیر مومنان ،على علیه السالم فرمود :روزه
نفس از لذت هاى دنیوى ،سودمندترین
روزههاست.

 .2قرآن
چنان که بارها شنیده ایم این ماه ،بهار قرآن
است؛ یعنی باید در این ماه ،شاهد شکوفایی
قرآن در جان مان باشیم .گام اول در جهت
درک قرآن ،توجه به معنای آیات است .بسیار
مناسب است در این ماه ،یک ختم قرآن با
معنی داشته باشیم ،یعنی قبل از خواندن هر
چند آیه ،اول معنای آن را بخوانیم و بعد
خود آیه را .اگر این کار بعد از ماه مبارک هم
با تأمل و دقت بیشتری انجام شود ،به زودی
شاهد آثار و نتایج فوق العاده آن در جان مان
خواهیم بود.
البته می توان قرائت قرآن در ماه مبارک را به دو
بخش تقسیم کرد .یک بخش به همان صورت
که ذکر شد و بخش دیگر ،قرائت معمولی آیات

 .3نماز
در طول این ماه ،نمازهای مستحبی فراوانی در
ساعات مختلف نقل شده ،اما نکته مورد غفلت،
این است که برخی از این نمازها ،بر اساس یک
نظام مشخص تعیین شده تا در طول ماه به هزار
رکعت برسد .این عمل بسیار مهم که معموال
انجام نمی شود ،در کتب بسیاری از علما نقل
شده و مورد سفارش است اما کیفیت انجام آن،
در دهه اول و دوم ،یعنی از شب اول (شبی که
فردای آن ،روز اول ماه است) تا شب بیستم،
هر شب  20رکعت ( 10نماز دو رکعتی)8 ،
رکعت بعد از نماز مغرب و  12رکعت بعد
از نماز عشاء .در دهه آخر ماه هم ،هر شب
 30رکعت 8( ،رکعت بعد از نماز مغرب و 22
رکعت بعد از نماز عشاء).
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طبیعت را خراب نکنیم.

در مجموع  700رکعت ،به عالوه  300رکعت
هم در شب های قدر (هر شب100رکعت)
که جزو اعمال شب های قدر ذکر شده است.
البته در نمازهای مستحبی ،خواندن سوره و
قنوت الزم نیست و حتی می توان هنگام راه
رفتن و انجام کارهای دیگر ،بدون رعایت
قبله ،آن را به جا آورد؛ در هر حال ،از این
عمل مورد سفارش بزرگان نباید غافل شد.
 .4دعا
برای اوقات مختلف این ماه ،اعم از شب ها
و روزها و نیز بعد از نمازها و غیره ،ادعیه
مختلفی وارد شده که معموال خوانده
می شود اما در این بین ،از دو دعا نباید
غفلت کرد .یکی دعای افتتاح که عالوه بر
مضامین عالی و بلندش ،همانند دعای ندبه،
سرشار از ذکر موالی مان حضرت حجت
(ارواحنا فداه) و شکوه از دوری از آن
حضرت است و به نوعی استفاده از فرصت
ناب شب های رمضان برای برآورده شدن
دعای فرج آن حضرت است .خوب است
عاشقان آن حضرت ،این حلقه وصل شبانه
با آن حضرت را از دست ندهند.
دعای دیگر ،دعای ابوحمزه ثمالی است که
به تعبیر برخی ،دانشگاه معرفت است و شاید
در دنیای مناجات ،بی نظیرترین سرمایه شیعه
باشد و نیز شاید بتوان گفت ،اگر تنها عمل
انسان در طول ماه رمضان ،خواندن حداقل
چند صفحه از این دعای شریف در سحرها
باشد ،بر انجام دیگر اعمال فضیلت دارد ،زیرا
هدف عبادت ،معرفت است و مناجات ،اوج
قله معرفت است .البته آنان که لذت دعای
ابوحمزه را درک کنند؛ در طول سال با آن
مانوس خواهند بود .یکی از بزرگان ،مطلبی
قریب به این مضمون نقل می فرمودند که:
«در زمانی که در نجف مشغول تحصیل
بودم ،شبی در حرم امیرالمومنین علیه السالم
می گشتم؛ حدود هشتاد نفر را یافتم که
در در قنوت رکعت آخر نماز شب شان،
ابوحمزه می خواندند.»...
 .5اعمال خاص
اشاره به چند نمونه دیگر از آداب و اعمال
این ماه ،خالی از لطف نیست.
افطاری دادن :فضیلت بسیاری دارد .بهتر
است که همانند شیوه رایج در کشورهایی
مانند عربستان ،هنگام اذان با خرما یا بادام،
چای یا شیر از رهگذران و همسایگان
پذیرایی شود که سادگی و بی پیرایگی آن
به اخالص نزدیک تر است.
خواندن سوره قدر قبل از افطار و سحر
در روایت آمده ،کسی که در وقت افطار
و سحر ،سوره قدر بخواند ،در بین این
دو وقت ،اجر شهید در راه خدا را خواهد
داشت.
برای روزهای ماه رمضان هم ،آداب ،اذکار و

تسبیحات بسیاری نقل شده که برترین آنها،
روزی  100مرتبه یا بیشتر صلوات بر محمد
و آل محمد (صلی اهلل علیه و آله) است.
آداب خاص برخی ایام و لیالی
همانند سایر ماه ها ،شب ها و روزهای این
ماه هم اعمال مخصوص خود را داراست که
به ذکر برخی از آنها بسنده می کنیم.
 شب اول ماهاعمال بسیاری در آن وارد است که شیخ
عباس قمی در «مطلب دوم» از اعمال ماه
رمضان کتاب مفاتیح الجنان ،به آن اشاره
فرموده اند .اعمالی اعم از غسل و زیارت
امام حسین علیه السالم و ...لکن از بین این
اعمال ،خواندن دعای چهل و چهارم صحیفه
سجادیه (دعایی که امام سجاد علیه السالم
هنگام حلول ماه رمضان می خواندند) برای
درک عظمت این ماه و توفیقی که نصیب
بندگان شده ،بسیار مفید است .همچنین
در این شب ،خواندن دعای جوشن کبیر
سفارش شده است؛ با وجود آن که برخی
علما ،روایتی در باب خواندن آن در
شب های قدر نیافته اند ،به خواندن آن ،در
این شب ،روایاتی وارد شده است!
 ایام البیضبرای روزها و شب های سیزدهم ،چهاردهم
و پانزدهم این ماه هم ،اعمال ویژه ای ذکر
شده که یکی از آنها خواندن دعای شریف
و زیبای «مجیر» است .در روایت آمده که
هرکس این دعا را در این سه روز (یا شب)
بخواند ،گناهانش بخشیده شود ،اگرچه به
عدد قطرات باران و برگ درختان و ریگ
بیابان باشد.
 شب آخر ماهبرای این شب هم در کتب مختلف ،اعمال
بسیاری ذکر شده که حاکی از اهمیت بسیار
این شب عزیز است؛ خصوصا به این دلیل
که بعد از شب های قدر ،قدری از حجم
عبادات کاسته می شود که برای استراحت
روح الزم است؛ اما به مرور ،حالت بی حالی
و بی میلی به عبادات دست می دهد که باید
متوجه باشیم ،این حالت برطرف شود تا با
همین حال کسالت و مالل ،از ماه مبارک
خارج نشویم.
از مهم ترین اعمالی که مورد توجه و
سفارش بزرگان اخالق بوده 10 ،رکعت نماز
بسیار با فضیلت است که آثار آن برای اهلش
تجربه شده است و نباید از آن غفلت کرد؛ به
این صورت که در هر رکعت ،بعد از حمد،
 10مرتبه سوره توحید خوانده می شود و در
رکوع و سجده ها نیز در هرکدام 10 ،مرتبه
تسبیحات اربعه (سبحان اهلل و الحمدهلل و الاله
اال اهلل و اهلل اکبر) خوانده می شود .بعد از
اتمام نمازها هم ،هزار مرتبه عبارت استغفار،
گفته می شود (گفتن کلمه «استغفراهلل»

بین میهمانان فرق نگذاریم.

کافی است ).و بعد هم دعای کوتاهی در
سجده خوانده می شود؛ در روایت آمده،
رسول اعظم صلی اهلل علیه و آله ،قسم یاد
فرموده اند که اقامه کننده این نماز ،سر از
سجده برندارد ،مگر آن که بیامرزد خدا او
را و قبول فرماید از او ،اعمال ماه رمضان
را .این نماز با اندکی تفاوت ،در شب عید
فطر هم وارد شده که در هر حال ،انجام آن
در شب سی ام که یا شب آخر ماه است و یا
شب عید فطر ،مناسب است.
 شب عید فطراین شب نزد اهل دل ،به «لیله الجوائز»،
یعنی شب پاداش ها معروف است؛ از امام
سجاد (علیه السالم) روایت شده که فضیلت
آن ،کمتر از شب قدر نیست .عارف واصل،
مرحوم میرزا جواد ملکی می فرماید« :باید
در این شب ،بیش از شب قدر جدّ یت
در عبادات به خرج داد ،زیرا آخر کار و
وقت پاداش است ».در هر حال ،در این
شب ،اعمال بسیاری از جمله غسل و
زیارت مخصوص امام حسین علیه السالم
که فضیلت بسیار دارد ،وارد شده است.
همچنین  10رکعت نمازی که در شب آخر
ماه ذکر شد ،با مختصر تفاوتی در این شب
هم وارد شده و از همه مهم تر ،احیای این
شب است به عبادت و بندگی.
به دلیل وسعت اعمال در شب قدر و آشنایی
اغلب دوستان با آنها ،ذکری از آن نمی آوریم
و اهل دل را به مفاتیح الجنان ارجاع می دهیم.
فقط به این نکته باید توجه داشت که شب
قدر ،شب سرنوشت سازی است و برخی
بزرگان از یک سال قبل ،مراقبت می نمودند
تا کاری از آنها صادر نشود که توفیق استفاده
کامل از شب قدر از آنها گرفته شود.
الحق و االنصاف در عالم تشیع ،این ماه،
شاهکاری بی نظیر است ،زیرا همه عادات
و روزمرگی ها را حتی در بی تفاوت ترین
افراد به هم می زند.
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آسمان نما

عطارد ،نزدیکترین سیاره به خورشید
عطارد یا تیر ،نخستین و نزدیکترین سیاره
منظومه شمسی به خورشید است؛ از نظر
اندازه نسبت به دیگر سیارات بعد از پلوتون،
کوچکترین آنها نیز به حساب میآید.
قطر آن  4880کیلومتر است .این سیاره
در یک مدار بیضی شکل به دور خورشید
میگردد که خروج از مرکز آن 0.2506
است .نزدیکترین فاصله آن از خورشید
تنها  45/9میلیون کیلومتر و دورترین فاصله
آن  69/7میلیون کیلومتر میباشد؛ لذا همواره
در اطراف خورشید حضور
دارد و برای ما تنها هنگام
طلوع و غروب قابل رویت
است .این سیاره بسیار گرم
است و درجه حرارت سطح
آن در هنگام روز به حدود
 427درجه سانتیگراد و در
شب به  173درجه زیر صفر
کاهش مییابد .عطارد هر 88
روز یک بار یک دور به گرد
خورشید میچرخد (دوره
تناوب نجومی)؛ در حالی
که در مدت  58/5روز یک
دور به دور خود میچرخد
(حرکت وضعی)؛ در عطارد
هیچ گونه جوی وجود ندارد
ولی برخی مطالعات وجود مقدار کمی گاز
هلیوم را که گفته میشود از طریق بادهای
خورشید پیرامون این سیاره قرار گرفتهاند
اثبات میکند .شکل ظاهری این سیاره بسیار
آبلهگون است و چهرهای شبیه به کره ماه
دارد.
حفرههای کوچک یا بزرگ بسیاری در سطح
آن دیده میشود که حکایت از برخورد شهاب
سنگهای کوچک و بزرگ دارد؛ البته قطر
برخی از دهانهها به دهها کیلومتر میرسد.
برخی از این دهانهها محل خروج مواد مذاب
است که امروزه با سنگهای مذاب پر شدهاند
و مانند کوههای آتشفشانی هستند.
گرچه از گذشته نسبتا دور ،این سیاره با
کمک تلسکوپ مورد مطالعه قرار میگرفت
ولی از سال  1974میالدی با پرواز سفینه
مارینر  10از کنار عطارد چندین هزار عکس
از دشتهای مسطح و گودالهای کم و
بیش بزرگ ،به ایستگاههای زمینی مخابره
شد .مارینر  10میدان مغناطیسی ضعیفی
حدود یک درصد میدان مغناطیسی زمین را
در اطراف این سیاره کشف کرد .این سیاره
به علت گرمای زیاد در روز و دمای بسیار
پایین در شب و نبود جو و نداشتن آب به
شکل مایع در سطح یا عمق آن هیچگونه
امکانی برای پیدایش شکلی از حیات ایجاد
48
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نکرده است؛ در عین حال عطارد هیچ قمری
ندارد؛ در این حالت سنگهای این سیاره
به شدت منبسط میشوند و پس از غروب
آفتاب و شب طوالنی آن دما به شدت پایین
میرود .علت آن هم نبودن جو در اطراف
این سیاره است که دما را تعدیل نمیکند.
سرد و گرم شدن سنگها در شب و روز
و استمرار این امر طی قرون و اعصار تنها
یک نوع فرسایش مکانیکی در سطح این
سیاره به وجود میآورد که به متالشی شدن

سنگ ها میانجامد .اختالف دما در دو سوی
این سیاره در میان سیارات منظومه شمسی
منحصر بفرد است.
تنها توفانهای مغناطیسی از سوی خورشید
مقداری اتمهای هلیوم باردار را در اطراف
میدان مغناطیسی این سیاره به دام انداخته
و فشار جوی ناچیزی (به میزان کمتر از
یک میلیاردیم فشار جوی زمین) ایجاد کرده
است .برای خنثی کردن جاذبه سطحی این
سیاره در خارج شدن از سطح آن تنها به
سرعتی به اندازه  4/25کیلومتر بر ثانیه نیاز
است؛ در حالی که در مورد زمین این مقدار
حدود  11کیلومتر بر ثانیه میباشد که به این
سرعت ،سرعت گریز میگویند.
دانشمندان معتقدند بر اثر برخورد سهمگین
یک شهاب سنگ با این سیاره در گذشته
بسیار دور ،امروزه در نقطه مقابل این
برخورد رشته کوههایی ظاهر شدهاند؛ در
هر حال شهاب سنگها سطح این سیاره
را در امان نگذاشتهاند .محل اصابت این
برخورد عظیم که امروزه رشته کوههای بلند
و مدوری آن را احاطه کرده که به حوضه
کالوریس به قطر  1300کیلومتر شهرت یافته
است .چگالی این سیاره به میزان  5/4گرم بر
سانتیمتر مکعب تخمین زده شده که اندکی
بیشتر از چگالی زمین است .این حقیقت

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک
دانشمندان را بر آن داشته است که تصور
کنند مرکز این سیاره از فلزات سنگینی
مانند آهن تشکیل شده است که با توجه به
حرکت آرام چرخشی این سیاره به دور خود
میدان ضعیف مغناطیسی در خود ایجاد کرده
است .فشار بادهای خورشیدی این میدان
ضعیف را در جهت مقابل به خورشید بسیار
فشرده کرده و در پشت آن بسیار گسترانده
است .گروهی دیگر از دانشمندان پیدایش
میدان مغناطیسی در عطارد را به وجود میدان
مغناطیسی سنگوارهای نسبت میدهند که از
روزگاران قدیم حاصل شده و باقی مانده
است .در هر حال علت واقعی این میدان
معلوم نیست.
ویژگیهای عطارد
همان گونه که قبال اشاره شد عطارد
نزدیکترین سیاره به خورشید است که در
کنار جرم بزرگی به نام خورشید با آن جاذبه
وحشتناکش قرار گرفته است .عطارد برای
آنکه در دل خورشید سقوط نکند و جذب
آن نشود دست به مقابله زده است .برای این
کار عطارد با سرعت سرسامآوری به گرد
خورشید میچرخد و سریعترین سرعت
چرخشی به دور مرکز منظومه شمسی را از
آن خود کرده است .این سرعت به حدی
است که یک سال این سیاره کمتر از سه
ماه به طول میانجامد .مدار این سیاره بیضی
شکل است و با فاصله اندکی (به طور
متوسط  57/9میلیون کیلومتر) از خورشید و
از روی زمین این سیاره در اطراف خورشید
دیده میشود .گاهی کمی بعد از غروب
خورشید در باال دست خورشید و زمانی که
به آن سوی این ستاره میرسد قبل از طلوع
آفتاب در باالی افق شرقی دیده میشود.
حداکثر فاصله زاویهای که این سیاره با
خورشید دارد حدود  28درجه است (از دید
زمین) .هنگامی که زاویه کشیدگی این سیاره
در حدود  10درجه است ،از درون تلسکوپ
به صورت هالل باریکی دیده میشود .لیکن
زمانی که می خواهد از پشت خورشید
عبور کند قرص روشن خود را به ما نشان
نمیدهد .با توجه به  7درجه انحراف مدار
گردش این سیاره به دور خورشید این
سیاره در هر بار گردش از جلوی خورشید
عبور نمیکند .بلکه از باال یا پایین خورشید
میگذرد .در طول  100سال عطارد تنها دو
بار همچون نقطه تاریک و سیاه رنگی از
مقابل قرص خورشید عبور می کند که به
ترانزیت یا گذر معروف است.

درباره وسایل خانه دیگران اظهار نظر نکنیم.

اخالق مدا ری

لیال بوژآبادی
عضو تحریریه

اصول اخالقی حضور در فضای مجازی

رعایت اخالق در زندگی و ارتباطات اجتماعی ضرورت انسانی زیستن است .اخالق اجتماعی موجب قابل تحمل شدن
تزاحمات و اصطکاکهای اجتنابناپذیر زندگی مدرن میشود؛ وگرنه انباشت برخوردها و اختالفها ،زندگی در فضای جدید
را غیرقابل تحمل میکند .این اخالق منحصر به فضای واقعی و زندگی اول نیست بلکه در زندگی دوم و فضای مجازی نیز
مورد نیاز است و نمیتوان از آن غفلت کرد.
این روزها که بنا به نوعی تاخر و عقبماندگی اخالقی در فضای مجازی ،شاهد بسیاری از ناهنجاریها و حتی بزهکاریها
هستیم ،ضروری است کمی درباره اخالق در فضای مجازی بخوانیم و بیندیشیم.
در این نوشتار برخی از این آموزههای اخالقی را مرور میکنیم.
 ضرورتی ندارد در همه گروههایشبکههای تلفن همراه عضو باشید و خود
را موظف به دیدن همه مطالب بدانید.
فقط در گروههایی عضو باشید که تبادل
اطالعات در آن با زندگی و حرفه شما
مرتبط باشد؛ در غیر این صورت وقت و
زمان شما به شدت تلف میشود و نوعی
اعتیاد به خواندن مطالب بیهوده این شبکهها
پیدا میکنید.
 فضای مجازی برای بحثهای جدیمناسب نیست؛ از این رو هیچ گاه درباره
مسائل مهم اعتقادی ،سیاسی و فکری
گفت وگو نکنید .این گفتوگوها نیازمند
حضور رو در رو است.
 هر چیزی را که میخوانید و میپسندید،فورا به اشتراک نگذارید و درباره صحت و
سقم و منبع آن تحقیق کنید .مطالعات انجام
شده نشان میدهد بسیاری از مطالب منتشر
شده در این شبکهها از اساس غیرواقعی
یا ترکیبی از راست و دروغ است .درباره
صحت و سقم این مطالب نیز مشاجره
نکنید.
 فکاهی و طنز و شوخی و لطیفه درفضای مجازی موجب انبساط خاطر و تمدد
اعصاب میشود اما در این فضا فقط دنبال
این گونه مطالب نباشید؛ در ضمن به هر
قیمتی نباید خندید ،برخی از این مطالب
توهین مستقیم و بیشرمانه به اعتقادات و
ارزشهای انسانی و دینی و قومی است؛ از
گروههایی که این حد و مرزها را رعایت
نمیکنند خارج شوید.
 وقتی گروهی را ایجاد میکنید از ابتداهدف و کارکرد ایجاد گروه را مشخص
کنید .گروههایی که از هر دری سخنی
میگویند غالبا به بیراهه کشیده میشوند.
اگر گروهها کارکرد خاصی داشته باشند
مفید خواهند بود ،مثال تصور کنید گروهی
ایجاد شود که خانوادهها در آن در خصوص
مقاصد گردشگری در تعطیالت آخر هفته
به تبادل اطالعات بپردازند .این گروه حتما

مفید و پایدار خواهد ماند.
 در شبکههای اجتماعی به افرادی کهنمیشناسید اعتماد نکنید و آنها را به دوستی
نپذیرید و در گروهها عضو نکنید.
 -به مشخصات و عکسهای پروفایلها

 دلیلی ندارد درباره همه مطالب شبکههااظهار نظر و قضاوت کنید .گاهی فقط
تماشاچی باشید و آنها را جدی نگیرید و
سعی در ارشاد یا توبیخ منتشرکننده نداشته
نباشید.
 -به طور نسبی ظرفیت و فضای فکری و

اعتماد نکنید .بهتر است در گروهها همه
تقریبا هویت یکدیگر را بدانند یا همدیگر
را بشناسند.
 وقت معین و محدودی را برای حضور دراین شبکهها اختصاص دهید؛ از وقتهای
مرده و موازی برای این کار استفاده کنید
مانند نوبت در صف ها ،داخل تاکسی و
اتوبوس و مترو و مطب پزشکان وغیره؛ در
فضایی که دیگران میتوانند با شما حضوری
صحبت کنند گوشی همراه خود را به کناری
نهید مانند محیط خانواده .این کار به تمرین
و ممارست نیاز دارد.

تربیتی و اجتماعی مخاطبان را در انتشار
مطالب در نظر بگیرید .شاید انتشار یک
لطیفه برای شما عادی باشد اما برای برخی
اعضای گروه کامال توهین تلقی شود.
 در انتشار مطالب سعی کنید بین شخصیتواقعی شما و محتوای مطالب ارتباط باشد و
نباید دیگران به واسطه مطالب منتشر شده
از جانب شما ،درباره شما قضاوت غلط و
اشتباه کنند؛ در نظر داشته باشید مجموعه
مطالبی که در فضای مجازی منتشر میکنید
قطعات پازلی هستند که تصویر شما را در
ذهن دیگران میسازد.

به اشتباهات دیگران نخندیم.
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تهران گردی

تهران قدیم

 -1مجموعه برج آزادی
 -2خانه موزه مقدم ،حسن آباد
 -3عمارت مسعودیه ،بهارستان
 -4باغ موزه نگارستان ،بهارستان
 -5کاروانسرای خانات ،میدان شوش
 -6خانه کاظمی ،تهران قدیم چاله میدان
 -7باغ موزه قصر
 -8مدرسه دارالفنون ،ناصرخسرو
 -9خانه دکتر مصدق ،فلسطین
 -10قنات آب ،شهرک امید

مذهبی

صد نقطه دیدنی تهران
هنری

 -11خانه موزه استاد صبا ،بهارستان
 -12موزه فرش ،کارگر شمالی
 -13موزه موسیقی ،الهیه
 -14خانه صادق هدایت ،سعدی
 -15موزه سینما ،باغ فردوس
 -16موزه آبگینه و سفالینه ،سی تیر
 -17شهرک سینمایی غزالی ،جاده مخصوص
 -18موزه هنرهای معاصر ،کارگر شمالی
 -19تئاتر شهر ،پارک دانشجو
 -20تاالر وحدت ،حافظ

گردش و فضای سبز

 -31آرامگاه ابن بابویه
 -32موزه آثار شهدا ،بهشت زهرا
 -33موزه مرکزی شهدا ،طالقانی
 -34مسجد و مدرسه سپهساالر ،ناصر خسرو
 -35کلیسای سرکیس مقدس ،نجات الهی
 -36موزه هنرهای دینی امام علی ،اسفندیار
 -37حسینیه و خانه امام خمینی ،جماران
 -38مرقد امام خمینی ،بهشت زهرا
 -39حسینیه ارشاد ،شریعتی
 -40امام زاده داوود ،کن

 -41آبشار و آب نما تهران ،شهید خرازی
 -42پارک ژوراسیک سعادت آباد ،پارک پرواز
 -43باغ ایرانی ،شیخ بهایی
 -44پارک بازیافت ،علی آباد جنوبی
 -45دریاچه شهدای خلیج فارس ،چیتگر
 -46بوستان نوروز ،پل طبیعت ،پارک آب و آتش
 -47باغ گیاه شناسی ملی ،پیکان شهر
 -48باغ پرندگان ،هنگام
 -49موزه حیات وحش ،هفت چنار
 -50موزه حشرات هایک میرزا یانس ،چمران

علمی

تجاری

 -61موزه پست و تلفن ،باغ ملی
 -62موزه ملی پزشکی ،کارگر شمالی
 -63موزه خودروهای تاریخی ،جاده کرج
 -64موزه تماشاگه زمان ،تجریش
 -65گنبد مینا ،پارک اب و آتش
 -66موزه دکتر حسابی ،مقصود بیک
 -67موزه صنعت برق ،پیروزی
 -68رصد خانه ،زعفرانیه
 -69پارک ترافیک ،پونک
 -70موزه اسناد ملی ،حقانی

 -71بازار بزرگ تهران
 -72بازار سنتی تجریش
 -73بازار مبل و موزه مبل یافت آباد
 -74نمایشگاه بین المللی تهران ،چمران
 -75مجتمع تجاری کوروش ،ستاری
 -76هایپر استار باکری
 -77مراکز تجاری جدید تهران
 -78مرکز خرید گلستان ،شهرک غرب
 -79مرکز همایش های اجالس سران
 -80بازار موبایل عالالدین جمهوری

فرهنگی تاریخی

 -21مجموعه موزه های کاخ گلستان
 -22مجموعه موزه های کاخ نیاوران
 -23مجموعه موزه های کاخ سعد آباد
 -24موزه عبرت ایران ،عشرت آباد
 -25موزه رضا عباسی ،شریعتی
 -26موزه جواهرات ،چهارراه استانبول
 -27موزه عروسک های ملل ،پاسداران
 -28موزه ملی ایران ،سی تیر
 -29موزه ملک ،باغ ملی
 -30باغ مینیاتوری ایران ،جانبازان غربی

ورزشی

 -51کوهستان های شمال تهران
 -52دوچرخه سواری ،پارک چیتگر
 -53مجموعه ورزشی ،استادیوم آزادی
 -54مجموعه ورزشی انقالب ،نیایش
 -55پیست های اسکی
 -56پینت بال های تهران
 -57پرواز پاراگالیدر ،شهران
 -58جاده پیاده روی ،پارک پردیسان
 -59پارک اختصاصی بانوان ،حقانی
 -60کارتینگ ،پرند

خوراکی

 -81رستوران ها و کافه های دربند
 -82رستوران ها و کافه های درکه
 -83رستوران های فرحزاد
 -84کافه و رستوران های ییالقات تهران
-85کافه نادری انقالب
 -86پیتزا پنتری ،نجات اللهی
 -87قنادی های کوک
-88گل رضاییه ،سی تیر
 -89چلوکبابی های قدیمی بازار تهران
 -90دیزی سنتی آذری ،میدان راه آهن

تفریحی
 -91برج میالد و دلفیناریوم
 -92آکواریوم و موزه صلح پارک شهر
 -93سورتمه تهران،گالبدره
 -94تله کابین توچال
 -95سینمای هفت بعدی ،پارک آب و آتش
 -96دهکده آبی پارس
 -97مجموعه آبی فشافویه ،اتوبان قم
 -98باشگاه موتورسواری صحرایی ،بابایی
 -99سرزمین عجایب مجتمع تیراژه
 -100شهربازی بیلینو ،بوستان نهج البالغه
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همکاران محترم
این فهرست در پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی پیشنهاد شده است؛ اما
قطعا فهرست کاملی نیست و حتما همه شما نقاط دیدنی بیشتری از تهران سراغ
دارید؛ در صورت تمایل می توانید از گشت و گذارهای خود گزارشی تهیه کنید و
برای ندای فارابی بفرستید.

به غذایی که سهم ما نیست یا به ما تعلق ندارد ،دست نزنیم!

باغ موزه نگارستان

باغ نگارستان از بناهای قدیمی تهران است
که در سال  ۱۲۲۲هجری قمری (۱۱۸۷
ه..خ ).به دستور فتحعلی شاه قاجار به
عنوان اقامتگاه تابستانی ساخته شد .این بنا
دو عمارت عالی به نامهای دلگشا و تاالر
قلمدان داشت .اتاقهایی با درهای چوبی و
دو تاالر بزرگ در طرفین ساختمان مرکزی
این باغ وجود دارد .این باغ دارای ۶۴
اتاق ،چهار تاالر ،کتابخانه با چهار سالن و
 ۶۰۰متر زیربنا است .تاالرها با آینهکاری،
نقوش طالیی و چلچراغهای باارزش مزین
شده و تابلوهای آن به دست هنرمندانی
چون میرزاجانی نقاش ،میرزابابا نقاش و
عبداهلل خان نقاشباشی کشیده شده است.
این بنا در زمان ساخت ،خارج از تهران
قرار داشت اما در سال  ۱۲۸۴ه.ق .که
ناصرالدین شاه بر وسعت شهر تهران افزود،
در داخل حصار جدید قرار گرفت و پس از
بنای کاخهای صاحبقرانیه و سلطنتآباد ،این
باغ در اختیار نهادهای حکومتی قرار گرفت.
این باغ از مغرب به خیابان صفیعلیشاه ،از
مشرق به خیابان دروازه شمیران ،از جنوب
به میدان بهارستان و از شمال به خیابان
آتشکده (عالیی) و محل سابق دانشکده
ادبیات محدود است.
در  ۱۳۰۴ه.ق .این باغ به مدت یک سال
به وزارت عدلیه اختصاص داده شد؛ در
زمان مظفرالدین شاه ،پس از سفر به فرنگ
و بازدید از مدرسه فالحت امپراتوری در
مسکو ،اولین مدرسه فالحت ایران با
استخدام یک بلژیکی در این باغ دایر شد.
کمی بعد در بناهای جنوبی باغ ،مدرسه
مستظرفه به ریاست کمالالملک تاسیس شد.
با گذشت زمان از آنجا که این باغ دیگر جزو

بناهای سلطنتی نبود ،رو به ویرانی رفت تا
اینکه در سال  ۱۳۰۷هجری خورشیدی،
وزارت معارف در این محل سه بنای بزرگ
ساخت و به دارالمعلمین عالی اختصاص
داد .برای این کار از معمار و مهندس مهاجر
روس ،الکسی مارکف ،کمک گرفته شد.
سپس با رعایت اصول معماری ایرانی ،نقشه
تبدیل عمارت به دارالمعلمین تهیه گردید.
باغ نگارستان نیز به دست سیدعلیاکبر
باغبان طراحی شد .دبیرستان علمیه نیز تا
سال ۱۳۱۱ه.خ .در یکی از این سه بنا دایر
بود؛ با تاسیس دانشسرای عالی در خرداد
 ۱۳۱۱ه.خ .تمام بناها به این دانشسرا
اختصاص یافت.
در  ۱۳۱۵ه.خ .کتابخانه باغ ساخته شد که
معاونت آن را پروین اعتصامی بر عهده
داشت؛ در  ،۱۳۳۵موسسه لغت نامه دهخدا،
کالسهای زبانهای خارجی ،جغرافیا و
کالسهای عمومی دانشکده ادبیات در آن
دایر شد؛ در  ۱۳۳۷نیز موسسه تحقیقات
اجتماعی در این مکان آغاز به کار کرد.
از  ۱۳۴۱تا  ۱۳۷۰ه.خ .دانشکده علوم
اجتماعی در این محل دایر بود و پس از
انتقال آن ،زمانی که در  ۱۳۷۱قصد واگذاری
و تخریب آن را داشتند ،دکتر روحاالمینی
مقالهای با عنوان حسب حال در روزنامه
اطالعات نوشت و به واگذاری و تخریب
آن اعتراض کرد .این محل نزدیک به دو
سال متروکه بود تا اینکه در آبان ۱۳۷۴
دکتر حسن حبیبی ،معاون اول رییس
جمهور وقت ،از این مکان دیدن و یکی از
کارشناسان میراث فرهنگی به نام مهندس
دانشور را برای تهیه نقشه و بازسازی باغ
معرفی کرد .او نیز با هماهنگی دانشگاه،

روز تولد دیگران را به خاطر داشته باشیم.
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مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

نقشه اولیه را به دست آورد و تغییرات انجام
شده را اصالح کرد.
اتفاقات تاریخی متعددی در این باغ رخ
داده که برخی از آنها عبارتند از:
محمدشاه در باغ نگارستان روی تخت
طاووس تاج گذاری کرد .میرزا ابوالقاسم
قائم مقام ،وزیر محمد شاه ،در ماه صفر
 ۱۲۵۱هجری قمری در زیرزمین عمارت
دلگشا کشته شد .نخستین مدرسه کشاورزی
در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۳۱۸
هجری قمری ( ۱۲۷۹هجری خورشیدی)
توسط داشر اتریشی در این مکان تاسیس
شد .مدرسه صنایع مستظرفه در زمان
وزارت ابراهیم حکیمالملک تحت ریاست
کمالالملک در سال  ۱۳۲۹هجری قمری
( ۱۲۹۵هجری خورشیدی) در عمارت
حوضخانه گشایش مییابد؛ در سال ۱۳۰۴
هجری خورشیدی به عنوان وزارت عدلیه
نامیده شد؛ در سال  ۱۳۰۷هجری خورشیدی
به عنوان محل دایمی دارالمعلمین و
دانشسرای عالی در نظر گرفته میشد.
بدین ترتیب دو دانشکده مهم ادبیات و
علوم اجتماعی در آنجا تشکیل شد .اولین
فرهنگستان ایران در سال  ۱۳۱۴هجری
خورشیدی در اتاق شورای دانشسرا شکل
گرفت؛ از سال  ۱۳۳۵هجری خورشیدی
به ترتیب موسسه لغتنامه دهخدا ،موسسه
جغرافیا و موسسه زبانهای خارجی در اینجا
به فعالیت علمی خود ادامه دادند؛ در سال
 ۱۳۳۷هجری خورشیدی باغ نگارستان به
موسسه تحقیقات اجتماعی واگذار شد.
پژوهشکده فرهنگ و هنر در سال ۱۳۷۷
هجری خورشیدی در باغ نگارستان مستقر
شد؛ در سال  ۱۳۸۱هجری خورشیدی این
پژوهشکده به موسسه پژوهشی فرهنگ و
هنر تغییر نام یافت.
آدرس :میدان بهارستان ،خیابان دانشسرا،
خیابان شریعتمدار رفیع .مالک فعلی باغ
نگارستان ،دانشگاه تهران است .ورودی
باغ  5000تومان می باشد که برای کارکنان
دانشگاه تهران به صورت رایگان یا نیم بها
محاسبه می شود.
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آشپزخاهن

شارلوت کیوی

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

شارلوت اسم مجموعه ای از دسرها است که از دو جزء تشکیل می شوند ،یک جزء کیکی که می تواند شامل انواع کیک ها،
بیسکویت ها و نان ها باشد و جزء دیگر شامل انواع کرم ها ،پوره میوه و ژله است.
دو احتمال برای پیدایش اسم این دسر وجود دارد:
 -۱واژه  Charlotteاز کلمه قدیمی انگلیسی  Charlytگرفته شده است که به معنی خوراک کاستارد هست ،شرلیت گوشت غذای
معروفی است که در قرن پانزدهم رواج داشته است.
 -2احتمال دوم هم این است که این دسر نام خودش را از نام ملکه شارلوت ،همسر جرج سوم پادشاه انگلستان ،گرفته باشد؛ شاید
سرآشپز مخصوص وی دسری درست می کرده که مورد عالقه ملکه بوده است! و بعدها به نام او شهرت یافته است.
مواد الزم:
		
پودینگ
		
پودرژالتین
		
شکر
		
شیر
بیسکویت پتی بور
شکالت چیپسی
		
کنجد
		
کیوی

یک بسته
یک قاشق غذاخوری
 3قاشق غذاخوری (با توجه به ذائقه قابل تغییر است).
 2لیوان
یک بسته
نصف پیمانه
 2قاشق غذاخوری
 3عدد

طرزتهیه:
پودینگ موزی را با  ۲لیوان شیر مخلوط
کنید و روی حرارت مالیم بگذارید و هم
بزنید تا غلیظ شود.
پودر ژالتین را با چند قاشق آب جوش به
روش بن ماری مخلوط کنید؛ به مخلوط
شکر را هم اضافه کنید و از روی حرارت
بردارید.
کیوی ها را حلقه ای برش دهید و داخل یک
کاسه نایلون بیندازید؛ البته کمی کاسه را
خیس کنید تا نایلون بخوبی به کاسه بچسبد؛
کیوی ها را به طور مرتب بچینید.
کبری علوی
همکار دفتر ریاست

در ظرفی دیگر بیسکویت پتی بور را خرد
و با کنجد و شکالت چیپسی مخلوط کنید؛
وقتی مخلوط ژالتین کمی از حرارت افتاد،
کمی از آن را روی کیوی ها بریزید و بعد
مخلوط بیسکویت را به آن اضافه کنید و به
همین صورت تا آخر.
درنهایت دسر را برای چند ساعت داخل

آش دوغ

یخچال بگذارید؛ بعد از آماده شدن از کاسه
خارج کنید و نایلون را بردارید و با هرچه
که دوست دارید تزیین کنید.
نکته:
توجه کنید اگر کاسه انتخابی بزرگ باشد،
باید مواد میانی آن را بیشتر در نظر بگیرید
چون باید کل کاسه پر شود و خالی نباشد.
مواد الزم:
نیم کیلو
			
نخود
 2/5پیمانه
			
برنج
نیم کیلو
		
سبزی (گشنیز و سیر)
 3لیتر
			
دوغ محلی
* این مقدار مواد برای  8نفر کافیست.
طرزتهیه:
نخود را از شب قبل خیس می کنیم و بعد از
آنکه آب آن را خالی کردیم ،با  4لیوان آب
می گذاریم بپزد.
در ظرف دیگری برنج را با دوغ مخلوط
کرده و روی حرارت آن قدر هم می زنیم
تا دوغ جوش بیاید؛ سپس سبزی را با نمک
(به اندازه کافی) اضافه می کنیم و می گذاریم
 5تا  10دقیقه بجوشد؛ در پایان نخود را به
آن اضافه می کنیم و می گذاریم با هم یک
جوش بخورد .آش آماده است.
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حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کنیم.

آموزش کوهنوردی

قسم

ت سوم

اصطالحات کوه نوردی
کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

کوه :برجستگی های با ارتفاع  ۶۰۰متر به باال
و عموما بلندتر و شیب دارتر از تپه هستند
که در اثر چین خوردگی زمین ،فرسایش و
فعالیت آتش فشانی به وجود میآید.
کوهها  52درصد آسیا 36 ،درصد آمریکای
شمالی 25 ،درصد اروپا 22 ،درصد آمریکای
جنوبی 17 ،درصد استرالیا و  3درصد آفریقا
را پوشاندهاند و روی هم رفته 24درصد
خشکیهای زمین را شامل میشوند.
به زنجیرهای از کوههای به هم پیوسته رشته
کوه گفته میشود.
تپه :بلندیهای با ارتفاع کمتر از  ۶۰۰متر
تپه هستند.
قله :به بلندترین قسمت هر کوه قله گفته
میشود؛ به بلندترین قله یک کوه ،قله
اصلی گفته میشود و به سایر قلل در یک
خطالراس قلل فرعی گفته میشود.
کوهنوردی :به باال و پایین رفتن به صورت
پیاده از ارتفاعات طبیعی کوهنوردی گفته
میشود.
یال :به محل برخورد در دامنههای شیبدار
در باالترین نقطه تماس (شیب محدب و
برآمده بین دو دره) یال گفته میشود.
خط الراس :به خط اصلی بلندترین یال بین
دو قله (محل تقسیم آب) خط الراس گفته
میشود.
گردنه :به پایینترین نقطه خط الراسهای دو
نقطه ،گردنه گفته میشود.
د ّره :به محل برخورد دو دامنه شیبدار دره
گفته میشود.
خط القعر :به ژرفترین نقاط بستر رودخانه
یا د ّره خط القعر گفته میشود.
صخره :به سنگهای یکپارچه و بزرگ که
صعود با یک طناب  ۴۰متری ممکن باشد،
صخره گفته میشود.
گرده :به یالهایی که شیب آنها زیاد بوده و
سنگی هستند گرده گفته میشود.
دیواره :به سنگهای یکپارچه و بزرگ که
صعود با یک طناب  ۴۰متری ممکن نباشد
دیواره گفته میشود.
راه پاکوب :به مسیری که در اثر رفت و
آمد کوهپیمایان و کوهنوردان ایجاد میشود،
پاکوب گفته میشود.

راه مالرو :به مسیرهای جهت رفت و آمد
حیوانات اهلی مالرو گفته میشود.
جانپناه :به مکانی به اندازه یک اتاق کوچک
در ارتفاعات برای بیتوته موقت جانپناه گفته
میشود.
پناهگاه :به مکانی که دارای بنای ساختمانی
متوسط تا بزرگ برای استراحت و اتراق
استفاده میشود ،پناهگاه گفته میشود.
قرارگاه :به پناهگاه مجهز به خدمه و
امکانات اولیه ،آب ،برق و غیره ،قرارگاه
گفته میشود.
زیگزاگ :در شیبها در جهت باال و پایین
به سمت چپ و راست حرکت میکنیم تا
شیب کم شود؛ به این شیوه پیمایش زیگزاگ
گفته میشود.
تراورس :به حرکت عرضی در پیمایش
کوه از یک یال به یال دیگر تراورس گفته
میشود.
شن اسکی :مسیری که در کوه دارای
شنهای ریز میباشد و هنگام فرود میتوان
روی آن ُسر خورد و پایین آمد؛ به این شیوه
حرکت شن اسکی گفته میشود.
نقاب :تودهای از برف که به وسیله باد بر
باالی کوه به صورت آویزان فشرده میشود
و هر آن احتمال شکسته شدن و فرو ریختن
آن میرود (در سنگنوردی به باالترین نقطه
شیب معکوس گفته میشود) نقاب گفته
میشود.
بیواک :به بیرون ماندن شبانه (در
اصطالحات تجهیزات لوازم کوهنوردی
کیسهای که هنگام شب ماندن روی کیسه
خواب جهت حفظ دما کشیده میشود)
بیواک گفته میشود.
بهمن :به توده عظیم برف گفته میشود که
در اثر فرو ریختن نقاب برفی یا ذوب شدن
یا صدا در کوه به وجود میآید.
ارتفاع زدگی :رقیق بودن هوا و کم رسیدن
اکسیژن در ارتفاعات منجر به بیماریهایی
میشود؛ به این تغییر حالت ارتفاعزدگی
گفته میشود.
برف کوری :از جمله مشکالتی که به دلیل
عدم استفاده از عینک دودی مناسب در کوه
ایجاد میشود ،برف کوری است.

روزانه ده دقیقه با خود خلوت کنید.

فهرست  46قله یا کوه مرتفع ایران

خسرو شهبازی -کریم شمس

دماوند -البرز مرکزی 5671 :متر
علم کوه -البرز مرکزی 4848 :متر
سبالن -زاگرس شمالی 4811 :متر
تخت سلیمان -البرز مرکزی 4643 :متر
لنگری -البرز مرکزی 4510 :متر
خراسان -البرز مرکزی 4500 :متر
هزار-کوههای مرکزی ایران 4465 :متر
گرده کوه -البرز مرکزی 4450 :متر
قاشمستان -زاگرس مرکزی 4409 :متر
سردشت -البرز مرکزی 4378 :متر
خلنو -البرز مرکزی 4375 :متر
آزاد کوه -البرز مرکزی 4355 :متر
شاه-کوههای مرکزی ایران 4351 :متر
چپکرو -البرز مرکزی 4318 :متر
پالون گردن -البرز مرکزی 4250 :متر
شکرلقاس-البرز مرکزی 4250 :متر
پلوار-کوههای مرکزی ایران 4233 :متر
زرد کوه -زاگرس مرکزی4221 :متر
خرسرک -البرز مرکزی 4220 :متر
آبند -البرز مرکزی 4187 :متر
سهياالن (سیاالن) -البرز مرکزی 4175 :متر
اشترانکوه-زاگرس مرکزی 4150 :متر
خرتوئک-البرز مرکزی 4150 :متر
شاه شهیدان -البرز مرکزی 4150 :متر
لوکوره -زاگرس مرکزی 4150 :متر
جوپار-کوههای مرکزی ایران 4135 :متر
نارچو -البرز مرکزی 4130 :متر
سه سنگ -البرز مرکزی 4115 :متر
گدارکج اندرکج -کوههای مرکزی ایران:
 4110متر
کهاربزرگ -البرز مرکزی 4108 :متر
گلچین-کوههای مرکزی ایران 4093 :متر
کازینستان-زاگرس مرکزی 4082 :متر
قرهداغ -البرز مرکزی 4076 :متر
طالقان -البرز مرکزی 4056 :متر
شیرکوه-کوههای مرکزی ایران4055 :متر
تفتان -کوههای مرکزی ایران 4050 :متر
حصارچال -البرز مرکزی 4050 :متر
کائون-البرز مرکزی 4050 :متر
سرمشک -کوه های مرکزی ایران 4048 :متر
شاهانکوه -زاگرس مرکزی 4040:متر
میشینه مرگ -البرز مرکزی 4022 :متر
دهال (وروشت) -البرز مرکزی 4008 :متر
پیتغار -البرز مرکزی 4000 :متر
جانستون -البرز مرکزی 4000 :متر
توچال -البرز مرکزی 3962 :متر
کرکس -زاگرس مرکزی 3895 :متر
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گلیم ،هنر اصیل و ماندنی ایرانی

گلیم یا پالس یکی از انواع صنایع دستی،
زیرانداز و پوششی است که از ابریشم ،موی
بز و اسب ،پشم گوسفند و شتر و پنبه بافته
میشود .گلیم به شکل سنتیاش ،معموال
برای پوشاندن زمین ،دیوار یا رواندازی
برای حیوانات باربر استفاده شده ولی
امروزه بسیاری برای تزیین خانههای خود
از گلیم استفاده میکنند چرا که این نوع
از دستبافتهها به دلیل داشتن پشم طبیعی
گوسفند و هنر دستهای بانوان روستایی،
حس زندگی در خود دارند.
گلیم در افغانستان گلیم ،در اوکراین گیلیم،
در قفقاز بداس ،در سوریه و لبنان لیاط ،در
رومانی چیلیم و همچنین در ترکیه و لهستان
و مجارستان و عربستان کیلیم خوانده
میشود.
تفاوت گلیم با فرش به صورت عمده در
• طرح خشتی (قاب قاب)
انواع بافتههای گلیمی نیز شامل :زیلو،
جاجیم ،شیرکی پیچ ،ورنی و سوماک
میشود.

• گلیم لری
لرها گلیم های مرغوبی میبافند که بیشتر
با رنگهای سیاه ،سبز ،آبی ،سفید با نقوش
خاص منطقه مشخص میشود .بهترین
بافت لرها خورجین بزرگ برای نگهداری
اثاث خانه است .حاشیه آنها را برای آنکه
محکم باشد ،قالی بافی میکنند.
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حمیده امیدوار
عضو تحریریه

نحوه بافت و اندازه آن است .اندازههای
سنتی گلیم بر اساس ابعاد چادرهای عشایری
که آنها را میبافتهاند ،شکل گرفته است و
بندرت در اندازه بزرگتر از  ۳متر در  ۴متر
مشاهده میشود .گلیم به شکل مستطیل و
متداولترین اندازه آن ۱۵۰× ۱۰۰سانتیمتر
میباشد که به ذرع و نیم مشهور است.
گلیم نقشه ندارد و در اصطالح به صورت
حسی بافته میشود .رنگهای استفاده شده
در گلیم سنتی ،گیاهی هستند و گاه برای
جلوه بیشتر و کهنه شدن رنگ ،گلیمها را با
چای و پوست گردو شستشو میدهند.
انواع گلیم از نظر بافت
 )۱گلیمهایی که با «شیوه پودگذاری» بافته
میشود ،یعنی تنها از نخ تار و نخ پود برای
بافت آنها استفاده میشود ،این گلیمها
را «گلیم ساده» (گلیم تخت ،گلیم دورو)

فرهنگ وهنر

مینامند و از مهمترین مناطق تولید این نوع
گلیم ،میتوان به استانهای فارس ،کردستان،
اردبیل ،بوشهر ،خراسان ،کرمانشاه ،کهگیلویه
و بویراحمد ،سمنان و زنجان اشاره کرد.
 )۲گلیمهایی که با «شیوه پود پیچی» بافته
میشود ،یعنی عالوه بر نخ تار و نخ پود ،از
پود نازک نیز در بافت گلیم استفاده میکنند.
«گلیم سوماک» (گلیم یک رو) مینامند و از
مهمترین مراکز تولید آن میتوان استانهای
کرمان ،آذربایجان شرقی ،اردبیل ،خراسان،
چهارمحال بختیاری ،فارس و خوزستان
را نام برد؛ البته در حال حاضر پالسهای
زیبایی در ترکمن صحرا (در استان گلستان)
و نیز در کالت (در استان خراسان) بافته
میشود که از گلیمهای ساده ،ساده تر و
بافت درشتتری دارد و در بافت آن ،از
مواد اولیه نامرغوبتری استفاده شده است.
همچنین بافت «زیلو» نیز که طرح های آن
ساده است ،در میبُد یزد و کاشان رونق و
رواج دارد.
اگر می خواهید برای خانه خود گلیم انتخاب
کنید ،باید طرح ها و انواع آنها را بشناسید تا
بتوانید تصمیم درستی بگیرید.
طرحهای مشهور گلیم :طرح خطی
(محرمات یا افشاری) ،طرح شاملو ،طرح
شیرکی پیچ ،طرح سفره کردی ،طرح کف
ساده ،طرح راه راه.

• گلیم ایل شاهسون
مهمترین بافت آنها ،گلیم های سوماک است که
در زبان محلی به آن ورنی میگویند؛ به طور کلی
از طرحهای هندسی شکسته با رنگهای مالیم
استفاده میکنند و کمتر میتوان دو گلیم ایل
سون را از نظر طرح و رنگ مشابه یافت .بهترین
رو اسبی در ایران ،جل اسبهای سون است که به
صورت شش تکه با رنگهای متنوع است.

• گلیم هرسین
گلیم هرسین بنا بر ذوق و سلیقه بافنده و
شرایط اطراف او بافته میشود؛ در حاشیه
و زمینه ،نقشها ریز و پر بافته میشوند ،به
طوری که جای خالی در این گلیم وجود
ندارد .رنگهای گلیم هرسین عمدتا به سفید،
سرمهای ،سبز و قرمز و اخیرا سرخابی محدود
میشود.

پیش از اظهار عقیده ،اجازه دهیم صحبت دیگران به پایان برسد.

• گلیم بلوچ
معموال سرتاسر گلیم بلوچ از بافت
راهراه شکل گرفته که در هر ردیف آن
نقوش متفاوت از طرح و رنگ به چشم
میخورد .رنگهای تیره مانند قهوهای،
قرمز تیره ،شتری و آبی سیر و رنگهای
روشن مثل سبز ،زرد ،قرمز مشخصه
طرحهای بلوچ هستند.

• گلیم سنه
سنه امروزه سنندج نامیده میشود .در هیچ
جای ایران گلیمهایی به ظرافت گلیمهای
سنه بافته نمیشود .زیباترین طرح گلیم
سنه ،ترنجی در وسط و زمینهای رنگی
دارد و بتهای نیز با ظرافت در آن بافته شده
است.
• گلیم خمسه
خمسه از  5ایل شیراز تشکیل می شوند و
بافتهای سوماک خمسه ،ده بید نام دارد.
متداولترین طرح گلیمها زمینهای طبیعی
به رنگ تیره است که ستارگانی مورب به
صورت لوزیهای متداخل روی آن بافت
شده است .گلیمهای جدیدتر گاه زمینهای
سفید با عرض بیشتر دارند.

• گلیم قشقایی
رنگهای تند و شاد از ویژگیهای گلیم
قشقایی است اما رنگهای متضادی نیز در
کنار رنگهای قرمز و زرد به کار میرود.
نقوش هندسی بخش اساسی طرحهای
قشقایی است؛ مانند :هشت ضلعی ،ستاره
هشت پره ،تصاویر طاووس ،بز و آهو.

• گلیم افشار
طرح مخصوص افشار معموال ستارههای
متعدد روی زمینهای به رنگ طبیعی
یا رنگ سیر است .نقشها ،گلهای
ستارهای هستند که به صورت مورب
کنار هم چیده میشوند و به صورت
لوزی در هم نمایان میشوند.

• گلیم زرند
دارای بافت چاکدار کوچک است .بیشتر
کار عناصر ترک زبان شاهسون است که
تعداد زیادی از آنها در این منطقه مقیم
شدهاند .گلیمهای زرند ،دراز ،باریک و با
دوامند .طرحهای قراردادی با گل و گیاه
و با موی خزنده و گاهی به صورت طرح
لوزی مشبک یا دو تا سه ترنج در هم
هستند.

• گلیم ترکمنی
گلیم ترکمنی سبک و محکم است؛ در
این گلیمها رنگ مهمترین عامل است
و رنگ قرمز با سایه روشنهای مختلف
نقش ویژهای دارد ،رنگهای دیگر نارنجی،
آبی ،سبز و گاهی زرد است .این رنگهای
متضاد هماهنگی زیبایی به وجود میآورند.

از قدم زدن بیجا در راهروهای محل کار اجتناب کنیم.
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سالم و درود را به جای هم به کار نبریم!
منبع :پژوهش های ایرانی ،رضا غیاث آبادی

گاهی دیده میشود که «سالم» و «درود» را به
جای یکدیگر به کار میبرند و به جای سالم
دادن ،درود میگویند؛ اما این دو واژه معنا و
کاربردی متفاوت دارند و نمیتوان همواره
آنها را معادل و همتراز با هم بر زبان آورد.
سالم ،نخستین خطابی است که در مواجهه دو
شخص با یکدیگر بر زبان رانده میشود .این
کالم را هر کسی به دیگری میتواند بگوید
و محدودیتی در به کارگیری آن وجود ندارد.
سالم را میتوان به هنگام روبه رو شدن با
دشمنان و بدکاران و ُدژاندیشان نیز بر زبان
آورد و حتی از نظر فقهی ،در مقام جواب
واجب است .سالم به معنا و مفهوم «ابراز
صلح و آشتی» در کشورهای فارسیزبان
تداول دارد و در کشورهای عربیزبان عموما
کلمه «مرحبا» برای این منظور به کار برده
میشود.

مسابقه

اما درود ،نه به صرف مواجهه دو شخص
با یکدیگر بلکه هنگامی بیان میشود که
یکی از طرفین ،کاری بزرگ یا پسندیده و
شایسته انجام داده باشد و طرف دیگر در
مقام بزرگداشت و قدردانی و آفرینگویی به
او «درود» گوید؛ در نتیجه ،گوینده درود تنها
یکی از طرفین است و برخالف سالم نیاز به
جواب متقابل ندارد.
در متون ادبیات فارسی و از جمله در آثار
فردوسی ،نظامی گنجوی ،ناصرخسرو،
اسدی توسی ،خاقانی ،سعدی ،دقیقی و
کسایی مروزی ،واژه درود دقیقا معادل
و هممعنا با سالم نیست؛ بلکه همتراز با
«آفرین»« ،تهنیت»« ،تحیت» و «صلوات»
است .چنانکه صلوات را نیز نمیتوان
همچون درود در جای سالم و خطاب به هر
کسی به کار برد.

ز یـزدان و از مـا بـر آن کـس درود
کـه تـارش خـرد بـاشـد و داد پـود
فردوسی
ز دارنده بر جـان آن کـس درود
که از مردمـی بـاشدش تار و پود
اسدی توسی
هزاران درود و دو چنـدان تـحیـت
ز ایـزد بـر آن صـورت روح پـرور
ناصرخسرو
استفاده از درود به جای سالم ،کاستن قدر
و قیمت و جایگاه واژه درود و برابر کردن
یا بیقدر کردن جایگاه و دستاوردهای
بزرگان ،کوشندگان و شایستگان با همه گونه
اشخاص دیگر و نیز با اشخاص نادرخور
است .سالم را به هر کسی میتوان گفت اما
درود را به هر کسی نمیتوان گفت و همیشه
و همواره نیز به یک شخص نمیتوان گفت.

مسابقه بهار 1395

همکاران محترم ،برای شرکت در مسابقه لطفا پاسخ
سواالت ذیل را تا پایان تیرماه  1395به دفتر نشریه
تحویل فرمایید .لطفا ذکر نام و نام خانوادگی،
سمت و واحد محل خدمت را فراموش نکنید.
 -1کار پسندیده را برای  ...............انجام دهیم نه
 .....................دیگران!
 ،.................. -2اوج بزرگواری است.
 -3خوش اخالقی سبب نشاط  ..................و
 ......................است.
 -4زبان  ...............جانشین  .....................ما نیست!
 -5پیش از تماس با دیگران به  .....................نگاه کنیم.
 -6پیش از اظهار ،...................اجازه دهیم صحبت
دیگران به پایان برسد.
 -7برای رسیدن به قرارها  ...................کنیم.
 ................... -8خود را عاقالنه خرج کنیم.
 -9پیش از ...............از مساله ای از  ..........آن مطلع
شویم.
 -10روزانه  ...........دقیقه با خود خلوت کنید.

سیمین مهرپویا
همکار پرستار

جهانگیر عزیزی
همکار بیهوشی

برای مسابقه زمستان  94دو تصویر به دستمان رسید ،اعضای تحریریه ندای فارابی
تصویر ارسالی همکار محترم ،جهانگیر عزیزی را به اتفاق آرا به عنوان عکس
برگزیده انتخاب کردند.

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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راجع به اموری که نمی دانیم اظهار نظر نکنیم.

گردآوری این شماره :معصومه عزیزی

ویژه فرزندان خانواده فارابی

پلیس جنگل

اردکها هر وقت دلشان میخواست
میپریدند توی آب برکه و آب را کثیف و گل
آلود میکردند و به حق بقیهی حیوانها که
میخواستند آب بخورند اهمیت نمیدادند.
زرافهی مغرور که به خاطر قد بلندش
میتوانست برگهای باالی درخت ها را
بخورد ،بارها و بارها خونهی پرندههایی که
روی شاخههای درختها بودند را خراب
میکرد و فرار میکرد .روباه پیر ،با کلک زدن
چندین بار سر حیوانات بیچاره کاله گذاشته
بود و غذاهایشان را خورده بود.
میمون بازیگوش هم هر وقت میرفت
باالی درخت موز ،چند تا موز میخورد
و پوستشان را توی راه پرت میکرد و
با همین کارش باعث میشد بعضی از
حیوانات در حال دویدن زمین بخورند.

خالصه مدتی بود که جنگل سبز شلوغ شده
بود و بی انضباطی همه جا را پر کرده بود.
تقریبا همه حیوانات جنگل از این وضعیت
خسته شده بودند .اینجوری جنگل دیگه
جای زندگی نبود .حیوانات فهمیده بودند
که باید برای بازگشتن آسایش و آرامش به
جنگل ،تصمیمی بگیرند .آنها با هم تصمیم
گرفتند تا برای جنگل یک کالنتری بسازند
اما کالنتری بدون پلیس نمیشد .حاال چه
کسی باید پلیس جنگل بشود؟
چارهی کار قرعهکشی بود 10 .تا از حیوانها
داوطلب شدند تا پلیس جنگل باشند.
قرعهکشی شروع شد و بعد از دو ساعت
نتایج اعالم شد.
 مار خالخالی -یوزپلنگ تیزپا

 کالغ راستگواشکال این قرعه کشی این بود که به جای
یک نفر ،سه نفر انتخاب شده بودند چون هر
سه نفر به اندازهی مساوی رأی آورده بودند
و از طرفی ،هر سه نفر هم برای پلیس بودن
مناسب بودند.
اما حیوانات اصرار داشتند بین این سه نفر
یکی را انتخاب کنند .میخواستند دوباره
برای قرعهکشی آماده شوند که یک دفعه
صدای جیغ خرگوش ،حواس همه را پرت
کرد .آخه یه حیوان بدجنس که نقاب به
صورتش زده بود تا کسی او را نشناسد،
کیف پول خرگوش را برداشت و پا به فرار
گذاشت .خرگوش داد میزد :آی دزد! دزد!
کمکم کنید ،دزد همهی پولهام را برد،
بدبخت شدم.
یوزپلنگ با شنیدن صدای خرگوش ،دنبال
دزد دوید تا باالخره کنار برکه او را دستگیر
کرد .مار خالخالی خیلی سریع رسید و
مثل یه طناب محکم اون حیوان بدجنس را
به درخت بست و جلوی فرار کردنش را
گرفت .کالغ خبر دستگیر شدن دزد را به
حیوانات جنگل رساند و همهی حیوانات
را کنار برکه برد .نقاب را که از چهرهی او
برداشتند ،دیدند کسی نیست جز سنجاب
قهوهای که دوست صمیمی خرگوش است.
قضیه این بود که سنجاب قهوهای و
خرگوش نقشه کشیده بودند تا به حیوانات
جنگل نشان بدهند که این سه نفر میتوانند
با همدیگر یک کارگاه پلیسی تشکیل بدهند
و هر سه نفرشان پلیسهای جنگل باشند.
همه ،از این فکر خوب خوششان آمد
و کالنتری جنگل را به سه پلیس تازهکار
تحویل دادند.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان نهادی
غیر دولتی است که در سال  1379به شکل
رسمی ثبت و راه اندازی شده است .این نهاد
پس از سالها کار پژوهشی و انتشار مجموعه
کتابهای تاریخ ادبیات کودکان ،سایت کتابک را
به عنوان پایگاه مجازی ترویج خواندن راهاندازی
کرد تا به همه خانوادهها ،مربیان ،آموزگاران و
کتابداران از راه دور و به رایگان خدمات دهد.
این خدمات شامل بازتاب رویدادهای ترویج
خواندن در سراسر جهان ،ارائه صدها مقاله
در حوزه ادبیات کودکان و ترویج کتابخوانی،
آشناکردن مخاطبان با برنامههای موفق ترویج

خواندن در سراسر جهان ،معرفی کتابهای
مناسب و چندین فعالیت دیگر است .کتابک
امروزه یکی از پربینندهترین سایتهای از این
دست در ایران است (.)ketabak.org
موسسه برای کمک به کودکان کار و خیابان ،صندوق
آموزش و توانمندسازی کودکان کار و محروم را
در سال  ۱۳۸۵بنیاد نهاد .این صندوق با کمکهای
مردمی اداره میشود .صندوق با اهدای کتابهای
فارسیآموز ادبی و ریاضیآموز ادبی (مجموعه
کتابهای آموزش خالق) به آموزش بهتر کودکان
کار و خیابان یاری رسانده است.
دو سال نخست زندگی مرحلهای مهم و حیاتی در
رشد ذهنی ،زبانی و اجتماعی کودکان است و نقش

تعیینکننده نخستین آموزگاران ،یعنی والدین ،در این
دوران در گسترش دایره واژگان ،قدرت تمرکز و
پایهریزی آنچه فرزندانشان برای مهارتهای سخن
گفتن ،خواندن و نوشتن و برقراری ارتباط نیاز دارند
انکارناپذیر است .امروزه ثابت شده است عادت و
عالقه به خواندن از دوران نوزادی یا حتی زمانی
که کودک در شکم مادر است ،آغاز میشود؛ از این
رو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه
با من بخوان ،بخشی از فعالیتهای خود را به ترویج
خواندن با نوزادان و نوپایان اختصاص دادهاست تا
با آگاه ساختن و توانمند کردن مادران و پدران بویژه
در خانوادههای کم درآمد ،در جهت کتاب خواندن
توگو با کودکان از همان بدو تولد گام بردارد.
و گف 

معرفی تارنمای کتابک
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دو کاردستی با کاغذ ساده
برای جشن ها
 )1از این کاردستی ساده می توانید برای مناسبت های اعیاد مذهبی
و به صورت کاردستی عید مبعث ،کاردستی نیمه شعبان یا کاردستی
تولد پیامبر برای تزیین راهروی مهد کودک و مدرسه استفاده کنید یا
به عنوان کاردستی برای تزیینات تولد به کار ببرید.
وسایل الزم :کاموا ،مقوای رنگی یا کاغذ رنگی ،نوار چسب برق به
رنگ سیاه ،قیچی و خط کش
ابتدا کاغذهای رنگی را به شکل المپ های تزیینی چراغانی قیچی
کنید؛ بعد نوار کاموا را در باالی آن قرار داده و با نوار چسب برق
مانند عکس زیر چسب بزنید .این کار را با فاصله های مساوی مثال
به فواصل  ۲۵سانتی متری تکرار کنید.
محمدامین و رقیه رستمی فرزندان آقای یوسف رستمی

مهنا تقی زاده

 )2این کاردستی دقیقا مشابه کاردستی باالست فقط به جای نوار
چسب در آن از مقوای دوال شده استفاده شده و برای ساخت ریسه
تزیینی ،نوار روبان یا کاموا از میان دو الیه مقوا عبور داده شده است.
برای زیباتر شدن کاردستی ساده با کاغذ مدل چراغانی می توانید با
مداد رنگی سفید ،خطوط منحنی به حباب های المپ و خطوط افقی
به قسمت سرپیچ المپ های تزیینی اضافه کنید.

نقاشی از :محمد مهاجر ،فرزند خانم مهرپویا
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وقتی زیاد سرفه می کنید به مکان هایی مانند سینما ،تئاتر و غیره نروید.

