برای مشاهده نسخه الکترونیک و آرشیو نشریه می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید.
http://farabih.tums.ac.ir/magazine
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• ندای فارابی به صورت فصلنامه انتشار مییابد.
• همکاران محترم ،مقاالت خود را حداکثر در  2صفحه و در صورت امکان به صورت
تایپ شده به دفتر نشریه تحویل فرمایید.
• ندای فارابی در ویرایش مطالب آزاد است.

خوانندگان و نویسندگان :خانواده بزرگ فارابی
صاحب امتیاز :بیمارستان فارابی (قطب علمی چشم پزشکی کشور)

مدیر مسئول :دکتر سیدحسین صدرالسادات (رییس بیمارستان)
سردبیر :دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد
دبیر تحریریه :بهارک صالحی

شورای مشورتی :آیتاله اکبری ،دکتر محمود جباروند ،دکتر مهدی
خداپرست ،محسن شایان ،دکتر علی صادقیطاری ،دکتر مهدی صنعت کار،
دکتر فاطمه علیپور ،دکتر علیرضا الشیئی ،دکتر سیدفرزاد محمدی،
دکتر محمدرضا منصوری ،دکتر مرتضی مواسات  
مسئول روابط عمومی :دکتر عباس حامدیان
دبیر اجرایی :معصومه عزیزی
پشتیبانی :فرهاد غالمی

همکاران این شماره :سمیه اسدی ،حــجت االســالم اصـغری،
حبـیبه باقــری ،زینب چاوشی ،هانـیه دلشاد ،کریم شمس ،خسرو
شهبازی ،بهزاد صالحی نژاد ،غالمـرضا عرب ،مهدی مخلصیان ،هما
نادریفر ،الهام هادی زاده   
و همکارانی که در مصاحبه ویژه سالروز انتشار ندای فارابی شرکت کردند:
موسی آریایینژاد ،دکتر یداهلل اسالمی ،محسن اکبری ،سعید
بیتاهللزاده ،اباسلط شاهمرادی ،طاهره صادقی ،اکرم عابدینی ،رضا
عقیلی ،لیال فیضینیا ،عبدالمطلب قربانی ،دکتر رضا کریمی ،شورش
لطفی ،شهرزاد نکونام ،فاطمه هوشنگی

این نشریه متعلق به شماست ،می توانید آن را به منزل ببرید تا خانواده تان نیز در خواندن آن شریک شوند.
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تازههای علمی

گروه تحریریه:
لیال احمدیفرد
حمیـده امـیدوار
لـیال بـوژآبادی
نـسیم خطـیبی
محبوبه درودیان
معصومه نیکبخت
مشترکان محترم ندای فارابی
لطفا برگه نظرسنجی که در صفحه آخر همین مجله به
چاپ رسیده است را پس از تکمیل ،از نشریه جدا کرده
و برای دفتر نشریه ارسال نمایید.

تلفن داخلی:
رایانامه:
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هم اوست بینا و نور

تارنمای بین المللی فارابی
نقشه راه و چالش های پیش رو

سرمقاهل

دکتر سیدفرزاد محمدی
عضو شورای مشورتی و سردبیر موسس

بینالمللیسازی ،نوآوریهای سازمانی و ابتکار عمل در توسعه دانش بنیان و فناوریهای سالمت ،سه محور کلیدی و پیشران در حوزه آموزش
عالی و سالمت هستند؛ از سوی دیگر بینالمللیسازی و به عنوان مثال بازاریابی آکادمیک ،بدون نقشآفرینی در عرصه مجازی ،اساسا قابل تصور
نیست (نمای مفهومی بینالمللیسازی را در پس زمینه مالحظه مینمایید).
بیمارستان فارابی (گروه چشمپزشکی ،مرکز تحقیقات چشم و دیگر عوامل سازمانی و مولفههای عملکردی) در نوبت اخیر ارزشیابی و
اعتباربخشی قطبهای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته ،مرتبه پر افتخار پنجم را در میان  50مرکز برجسته
کشور احراز نمود .قطبها ،ماموریتی ملی و منطقهای دارند و از ایشان پیشتازی در لبه دانش ،شبکهسازی علمی و تحقیقاتی و تسهیل جذب و
گردش استعدادهای برتر و نخبگان انتظار میرود .نداشتن تارنمای بینالمللی ،نقصان بزرگی برای قطب چشمپزشکی فارابی بود.
ما یک نوبت در سال  ،1391با تدوین حدود  5صفحه ،شناسنامه مجازی برای فارابی تعریف کرده بودیم که از دسترسی خارج شد و بهروز هم
نشد؛ اما پروژه اخیر فرآوری وب انگلیسی فارابی ،از آبان  1393آغاز شد و با صرف  1835ساعت وقت و برگزاری  135جلسه ،در تیرماه سال
جاری افتتاح شد (گزارشی از مراسم رونمایی در این شماره ندای فارابی آمده و در جدول ذیل نیز آمارههایی از حجم عملیات فرآوری ارائه
شده است) .پروژه ،در قالب طرح اچ اس آر (سفارش رییس قطب به مرکز تحقیقات) تدوین شد و در تعامل با پیمانکار وب فارسی و مدیریت
آمار و فناوری اطالعات دانشگاه پیگیری شد؛ در پروپوزال پروژه ،تحلیل اقتصادی انجام گرفته است و ارزش افزوده وب در قالبهای جذب
دانشجوی خارجی و گرنتهای پژوهشی از سوی وزارت بهداشت ،صنعت و خارج از کشور تخمین زده شده است؛ به امر توریسم درمانی
نپرداختیم زیرا هنوز وب و فرآیندهای مرتبط به آن در بیمارستان ،برای این ظرفیت عملیاتی نشدهاند .اکنون از همکاران عزیز نیز خواهشمندیم
وب را در این آدرس مرور کنند www.farabieye.tums.ac.ir :و ما را از نظرات خود بهرهمند سازند.
اما نگهداری وب ،بهروز کردن و حفظ و توسعه غنا و اصالت محتوای آن ،به اندازه راهاندازی آن مهم است و ما پیشنیاز و الزامات زیر را در
این ارتباط ضروری میدانیم:
 )1دسترسی مستمر ،منعطف ،بدون اما و اگر و فراتر از قالب قرارداد (سفارش دهنده و پیمانکار) ،برای زیرساختی هویتی و کلیدی مانند وب،
ضروری است .وب ،هویت و موجودیت مجازی ما است؛ آیا یک سازمان پیشتاز و متعالی میتواند چنین وجههای را به پیمانکاران (بعضا
غیرحرفهای) واگذار نماید؟! دفتر فنی وب میتواند در روابط عمومی یا مرکز فنآوری اطالعات بیمارستان مستقر باشد؛ در همین شماره ندای
فارابی ،فراخوان همکار «برنامهریز وب» را در بیمارستان اعالم نمودهایم.
 )2وب ،بازتاب عملکرد متعالی و دستاوردها و خدمات آموزشی ،پژوهشی و پزشکی فارابی است .فارابی ،وب بینالمللیای نیاز دارد که اعضای
هیئت علمی آن با افتخار در مراودات علمی خود آن را ذکر نمایند اما از سوی دیگر از ایشان نیز انتظار میرود به صورت فردی و گروهی،
تولیدکننده محتوا و هویتهای جدید برای وب باشند .این چالش ،نیاز به تفاهم ،توانمندسازی و مشوق دارد .در فرآوری اخیر ،استادانی نقش
ارزشمند داشتند و سپاسگزاریم اما کافی نبود و نیست و در آینده باید توسعه و استمرار یابد و مطلوب این است:
«هیئت علمی ،ادمین/تولیدکننده محتوا!»
 )3استمرار تولید محتواهای فنی و عملیاتی ،نیازمند مشارکت کارشناسان ارشد فارابی است و ما «کمیته کارشناسی محتوای وب» را تشکیل داده،
یک جلسهاش را برگزار نمودیم.
 )4تارنمای بینالمللی ،کارکردی چند جانبه در حوزههای روابط عمومی (بینالمللی) ،آموزش (دانشجوی خارجی و داد و ستدهای علمی)،
پژوهش (همکاریهای تحقیقاتی) و توریسم درمانی دارد؛ از این رو تاسیس «دفتر بینالملل فارابی» پیشنهاد شده است.
 )5جنبه مهمی از پویایی همه وبها ،اخبار است و ما نیازمند خبرنگار برای آن هستیم و هم ویراستار جهت تدوین نهایی خبر .خوشبختانه ،در
حال حاضر ،فارابی عالوه بر اپراتور وب ،هم خبرنگار دارد و هم ویراستار (انگلیسی) و شعار این است:
«هر روز ،یک خبر!»
موارد فوق همگی ،ناظر به جایگاه اساسی سرمایه انسانی در امور هستند و موفقیت پروژه راهاندازی وب نیز به سبب همکاری کلیدی سرمایه
انسانی بوده است که از ایشان سپاسگزاریم.
هویت مجازی اکنون آنقدر مهم است که برخی نظامهای رتبهبندی مانند وبومتریکس ،صرفا بر همین اساس ،رتبهبندی سازمانی را انجام میدهند:
حضور ،پدیداری ،دسترسی و انتشارات الکترونیکی ،فهرستی از شاخصهای وبومتریکس هستند و طراحی ،محتوای اصیل ،زیرساختهای
انفورماتیکی بهروز و پروتکلهایی نظیر «بهینهساز موتورهای جستجوگر ،»SEO :در ارتقای این شاخصها تاثیر دارند .ما اکنون رتبه  170را در
این رتبهبندی در بیمارستانهای خاورمیانه داریم (رتبه مشابه بیمارستانهای معزز چشمپزشکی نور و قلب شهید رجایی به ترتیب  50و 12
هستند) و آرمان ما:
« فارابی ،رتبه نخست وبومتریکس در خاورمیانه!»
به امید خدا
آماره های فرایندی پروژه فرآوری تارنمای بین المللی
• کارشناسان داخل و خارج بیمارستان 35 :نفر
• روزهای کار شده بر روی وب 350 :روز
• رایانامه های تبادل شده 1270 :مورد
ساعات صرف شده 1835 :ساعت
پیامک های پیگیری :بیش از  5000مورد
• مالقات ها و جلسات مرور و تدوین135 :
تماس های تلفنی* 1390 :مورد
معادل 350 :نفر-ساعت
• تعداد صفحات وب :حدودا  180صفحه
نفر
19
کننده:
مشارکت
• اعضای هیات علمی
* تماس های تلفنی دریافتی در اینجا ذکر نگردیده است.
 8تن به صورت افتخاری
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در حدی که الزم است ،مهربان باشیم.

رخدا داه

انتصاب دکتر سيدحسين صدرالسادات
به عنوان رییس بیمارستان فارابی
و قدردانی از یک دهه تالش دکتر جباروند

دکتر علی جعفریان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،در
حکمی دکتر سيدحسين صدرالسادات را به عنوان رییس جدید
بیمارستان فارابی منصوب و در نامهای از زحمات ارزشمند دکتر
محمود جباروند ،رییس پیشین این بیمارستان قدردانی کرد.
در متن حکم رییس جدید بیمارستان فارابی آمده است:
جناب آقاي دکتر سيدحسين صدرالسادات
استاديار محترم دانشگاه
سالم عليکم
بيمارستانها از جمله مراكز اصلي آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات
در دانشگاه هستند و ارتقای سطح آنها نه تنها در ايجاد رضايتمندي
مراجعين نيازمند ،تاثيري چشمگير دارد بلكه موجب شكوفايي در
عرصه آموزش و پژوهشهاي باليني است.
بيمارستان فارابي بزرگترين مركز چشمپزشكي كشور است و
از ظرفيت بااليي براي آموزش ،پژوهش و ارائه خدمت در اين
رشته برخوردار ميباشد؛ بدينوسيله با توجه به سوابق ارزشمند
قبلي ،جنابعالي را به عنوان سرپرست بيمارستان فارابي منصوب
مينمايم.
انتظار ميرود با توجه به سابقه اين مركز ،با جلب مشاركت حداكثري
اعضاي محترم هيئت علمي و تعامل مثبت با گروه آموزشي چشم
پزشكي و نيز به كارگيري توان كاركنان خدوم ،امور بيمارستان فارابي
را با تاكيد بر احترام متقابل و رعايت حقوق ديگران كه شعار اصلي
دانشگاه در اين دوره است و نيز شايستهساالري و استفاده بهينه از
توان همه عناصر بيمارستان مديريت فرمایيد .بديهي است در اين
مسير كليه همكاران بيمارستان ،دانشكده پزشكي و مسئوالن ستادي
دانشگاه در كنار شما خواهند بود.
اميدوارم با استعانت از درگاه باريتعالي و عنايات حضرت وليعصر
عليهالسالم در انجام امور محوله چنانچه مورد رضاي اوست ،موفق
باشيد.
دکتر علي جعفريان
ریيس دانشگاه

اصالت داشته باشیم.

متن نامه قدردانی رییس دانشگاه از رییس پیشین بیمارستان
فارابی به شرح زیر است:
جناب آقاي دكتر محمود جباروند
استاد محترم دانشگاه
با سالم و احترام
مشاركت دلسوزانه اساتيد در امور اجرايي دانشگاه يكي از داليل
اصلي موفقيت در مسير اهداف سازماني در اين مجموعه ارزشمند
است.
بدينوسيله از زحمات بيدريغ جنابعالي در دوره  ۱۰ساله تصدي
رياست بيمارستان فارابي كه نتايج ارزشمندي در پي داشته است،
سپاسگزاري مينمايم .تالش شما براي توسعه فيزيكي و نوسازي
بيمارستان و ارتقای زيرساختهاي آموزشي و پژوهشي شايسته
تقدير است.
بيترديد بيمارستان فارابي و دانشگاه همچنان از تجربيات ارزشمند
جنابعالي سود خواهند برد .سالمت و توفيق روزافزون شما را از
درگاه خداوند متعال مسئلت مينمايم.
دکتر علي جعفريان
رییس دانشگاه
جناب دکتر محمود جباروند
ضمن آرزوی موفقیت از درگاه حضرت پروردگار برای
جنابعالی ،از زحمات و حمایتهای شما طی هفت سال انتشار
ندای فارابی قدردانی مینماییم و برایتان تندرستی ،آرامش و
بهروزی آرزو داریم.
تحریریه ندای فارابی
جناب دکتر سیدحسین صدرالسادات
انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت ریاست بیمارستان
تبریک میگوییم؛ امید است که در سایه الطاف خداوندی بیش
از پیش موفق باشید .برایتان روزگاری توام با سالمتی و شادکامی
مسئلت داریم.
تحریریه ندای فارابی
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انتصاب دکتر مهدی صنعتکار
به عنوان قائم مقام
رییس بیمارستان فارابی

دکتر سیدحسین صدرالسادات ،رییس بیمارستان فارابی ،طی ابالغی
دکتر مهدی صنعتکار ،معاون درمان بیمارستان را با حفظ سمت به
عنوان قائم مقام رییس بیمارستان منصوب کرد.
درمتن این ابالغ آمده است:
جناب آقای دکتر مهدی صنعتکار
معاون محترم درمان و عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی
با سالم و احترام
بی تردید ارائه خدمت در مراکز درمانی که مشتمل بر خدمات به
همنوعان دردمند و مباحثی همچون آموزش و پژوهش معطوف
میگردد ،با ایمان به لطف خداوند متعال و پیگیری و تالش مستمر و
متعهدانه شبانهروزی مسئولین خدوم ملت ،میسر میباشد؛ با عنایت
به تجارب ارزشمند و مؤثر جنابعالی ،به موجب این ابالغ با حفظ
سمت به عنوان قائم مقام رییس بیمارستان فارابی منصوب میشوید
و تمامی اختیارات و وظایف مدیریت بیمارستان به جنابعالی محول
میگردد .امید است تا با اتکال به خداوند متعال و رعایت جوانب
شرعی و قانونی و با بهرهگیری از توانمندیهای اعضای محترم
هیأت علمی و کارکنان شایسته این بیمارستان نسبت به امور ذیل
اهتمام ورزید.
 -۱تالش بی وقفه به منظور دستیابی به تمام اهداف دانشگاه و طرح
تحول سالمت.
 -۲استفاده از تمام ابزارهای موجود اعم از روشهای نوین مدیریتی،
منابع انسانی ،مالی و فیزیکی در جهت ارتقای خدمات درمانی و با
تاکید بر رعایت اصول رفتار حرفهای و توجه به کرامت بیمار.
 -۳برنامهریزی برای طرح توسعه بیمارستان و اصالح ساختار
فیزیکی.
 -۴تالش به منظور جلب مشارکت مردمی اعم از خیرین ،حامیان
و ظرفیت بخش خصوصی در مسیر اصالح زیرساختها و ارتقای
خدمات.
توفیق روزافزون جنابعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران و در سایه توجهات حضرت ولیعصرعج را از درگاه
خداوند متعال خواستارم.
دکتر سیدحسین صدرالسادات
سرپرست بیمارستان فارابی
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انتصاب دکتر جباروند
به سمت مشاور وزیر بهداشت در امور درمان

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر جباروند،
رییس سابق بیمارستان فارابی را به سمت مشاور خود در امور درمان
منصوب کرد.
متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمود جباروند
استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی
تهران
با سالم؛
نظر به تعهد ،تخصص ،سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی ،به موجب
این ابالغ به سمت مشاور اینجانب در امور درمان منصوب ميشويد تا با
رعایت جوانب قانونی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف با
رعایت قانون مداری ،اعتدالگرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و
امید موفق و سرافراز باشید.
دکتر سیدحسن هاشمی
وزیر

فراخوان همکاری
در حوزه طراحی ،برنامهنویسی
و پشتیبانی فنی وب بیمارستان

وب فارسی بیمارستان اکنون  9ساله است ،در مرداد ماه نیز تارنمای
بینالمللی فارابی رونمایی شد؛ اما توسعه پایدار وب ،نیازمند
ظرفیتسازی سازمانی ،برای نگهداری و بالندگی آن میباشد؛ از این
رو جهت استقالل بیمارستان از پیمانکار و دسترسی دائمی به خدمات
پشتیبانی و امکان طراحی و برنامهنوسی وب در سطحی متعالی ،از
میان همکاران شاغل در بیمارستان ،فراخوان همکاری میشود.
مهارتهای انفورماتیکی مطلوب عبارتند از :تسلط به HTML،CSS
JavaScript ،jQuery؛ زبانهای برنامهنویسی تحت وب ترجیحا php؛
نرمافزارهای طراحی ،مانند فتوشاپ؛ تکنیکهای روز طراحی  flatو
responsive؛ فریم ورکهای  bootstrapو grid؛ سواد وبومتریکی و
تاکتیکهای SEO؛ مفاهیم روانشناسی رنگ و اشکال...
این پست ،نیازمند شخصیتی منظم و پاسخگو است با روحیه کار
گروهی و توانایی مستندسازی؛ در صورت تناسب متقاضی ،در
دورههای آموزشی مربوطه ،بسته به نیاز شرکت خواهد نمود.
متقاضیان محترم ،درخواست همکاری خود را منضم به
رزومه دانشگاهی و حرفهای ،لغایت  10مهر به رایانامه:
 farabicceo@tums.ac.irارسال نمایند .ضمیمه نمودن توصیهنامه
دانشگاهی و ذکر معرف ،مطلوب است.
از واجدین شرایط جهت مصاحبه دعوت به عمل میآید.
تلفن -55426286 :داخلی 2356
معاونت پژوهشی-روابط عمومی
وقت شناس باشیم.

بازدید وزیر بهداشت و هیئت همراه ازبیمارستان فارابی
دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
صبح روز پنجشنبه  ۲۴تیر  ۱۳۹۵در بیمارستان فارابی حضور یافت
و از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه طرح توسعه فضای
فیزیکی این مرکز و ساخت مرکز آکادمیک فارابی قرار گرفت.
در این بازدید که دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه؛ دکتر توکلی ،معاون
توسعه دانشگاه و جمعی از مدیران و مسئولین وزارت بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان فارابی نیز حضور
داشتند؛ دکتر هاشمی با مسئولین شرکتهای شارستان ،آرمهنو و
عمران آوای سالمت گفتگو کرد و بر نقش شرکت عمران آوای
سالمت در تامین منابع مالی آن تاکید نمود.
دکتر محمود جباروند ،رییس سابق بیمارستان فارابی در جلسهای که
در ادامه این بازدید تشکیل شد ،گفت« :در صورت تامین منابع مالی
مورد نیاز تا پایان تیر سال  ۹۶فاز طبقه اول این پروژه افتتاح خواهد
شد و ظرفیت ارائه خدمت بیمارستان فارابی افزایش خواهد یافت».
دکتر جعفریان ،رییس دانشگاه نیز با اشاره به پیشرفت  ۴۸درصدی
فاز اول اسکلت و سقف پروژه و پرداخت حدود  ۴۵درصد از
هزینههای آن افزود« :در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز،

امیدواریم تا پایان سال این فاز تکمیل شود».
دکتر هاشمی و هیئت همراه ،همچنین از واحد فراهمآوری
سلولهای بنیادی ،بانک چشم و فرآوردههای بافتی و واحد
آموزش مهارتهای جراحی بیمارستان فارابی بازدید و در هر
بخش توسط مسئوالن مربوطه در جریان فعالیتها و پژوهشهای
آنها قرار گرفتند.

اولین کارگاه آموزشی اپتومتری ویژه اپتومتریستها وکارشناسان
تصویربرداری طرح کوهورت پرشین (شاخه چشم) روز پنجشنبه
 ۲۴تیر  ۹۵با حضور  ۱۳نفر از مراکز کوهورت چشم گیالن ،یزد،
تبریز ،زاهدان ،اهواز و رفسنجان در سالن شورای بیمارستان فارابی
برگزار شد.
دکتر فاطمه علیپور ،عضو هیئت علمی بیمارستان فارابی و دبیر
ستاد مرکزی اجرای شاخه چشم کوهورت ملی ،هدف از برگزاری
کارگاه را آشنایی کارشناسان دخیل در طرح کوهورت پرشین با
بخش چشم پزشکی و هماهنگی در انجام معاینات اپتومتری عنوان
کرد.
دکتر علیپور افزود« :در این کارگاه اعضای هیئت علمی بیمارستان
فارابی و کارشناسان تجهیزات پزشکی به آموزش موارد پر اهمیت
در معاینات اپتومتری ( IOPو  ،)RAPDمرور پروتکل تشخیص
استرابیسم و ضایعات پلک ،عملکرد دو دستگاه تصویربرداری
فوندوس کمرا و فوتواسلیت و چگونگی اتصال ،انتقال و ثبت
اطالعات این دستگاهها در سامانه الکترونیک اطالعات کوهورت
پرشین پرداختند و به سواالت شرکتکنندگان پاسخ دادند.

دکتر علیپور در مورد نحوه اجرای مطالعات بخش چشم کوهورت
ملی نیز گفت« :بر اساس پروتکل پیشنهادی ،معاینات غربالگری
شامل اخذ شرح حال دقیق در خصوص مشکالت مربوط به چشم
و سوابق خانوادگی ،تعیین دید ،معاینه عصب چشم و اندازهگیری
فشار چشم توسط اپتومتریست مراکز کوهورت برای افرادی که
وارد مطالعه میشوند ،انجام میشود».
وی افزود« :تصویربرداری از قسمت قدامی و شبکیه چشم نیز جزء
معاینات چشم خواهد بود و در صورت نیاز بر اساس معیارهایی
که برای اپتومتریست جهت ارجاع به چشم پزشک در پروتکل
مطالعه مشخص شده بیمار برای معاینه به چشم پزشک مرکز ارجاع
میشود و به این ترتیب در پایان مطالعه بانک اطالعاتی جامعی از
وضعیت بیماریهای مهم چشم در کشور خواهیم داشت».
الزم به ذکر است مطالعه کوهورت چشم در کنار مطالعه کوهورت
اصلی پرشین که یک مطالعه جامع کشوری است ،در  ۶مرکز
(گیالن ،یزد ،تبریز ،زاهدان ،اهواز و رفسنجان) و با همکاری
بخشهای چشمپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه با
محوریت و مدیریت بیمارستان فارابی در حال اجرا است.

برگزاری کارگاه اپتومتریستهای شاخه چشم کوهورت ملی
در بیمارستان فارابی

وقتی عصبانی هستیم ،کاری انجام ندهیم.
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برگزاری مراسم تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید بیمارستان فارابی
در این مراسم که روز سهشنبه ۱۲مرداد
 ۹۵در سالن آمفی تئاتر پروفسور شمس
این مرکز برگزار شد ،در جمع کثیری
از اعضای هیئت علمی ،مسئولین،
کارکنان ،دستیاران ،اساتید و کارکنان
بازنشسته بیمارستان فارابی ،جمعی
از رؤسا و مدیران بیمارستانها و
واحدهای مختلف دانشگاه و نمایندگان
شرکتهای تجهیزات پزشکی ،از یک
دهه تالش مستمر دکتر محمود جباروند
در پیشبرد اهداف آموزشی ،پژوهشی و
درمانی بیمارستان فارابی تقدیر و دکتر
سیدحسین صدرالسادات به عنوان رییس
جدید بیمارستان ،حکم انتصاب خود را
دریافت کرد.
در ابتدای این مراسم ،دکتر محمد صادق
پیروز ،استاد پیشکسوت گروه چشم
پزشکی ،طی سخنانی با اشاره به قدمت
هشتاد و یک ساله تاسیس بیمارستان
فارابی توسط استاد فقید پروفسور
محمدقلی شمس گفت« :دستیابی فارابی
به جایگاهی رفیع در عرصههای مختلف
آموزشی ،پژوهشی و درمانی مرهون
تالشهای فراوان افرادی است که عمر
خود را در این مرکز سپری کردهاند و
همه ما بایستی قدردان زحمات آنها که
برخیشان در زیر خاک خفتهاند ،باشیم
و به وجود آنان افتخار کنیم».
استاد پیروز در بخشی از سخنانش گفت:
«دکتر جباروند طی سالهای تصدیاش
8
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به عنوان رییس بیمارستان فارابی زحمت
زیادی برای توسعه و پیشرفت این
بیمارستان در عرصههای مختلف کشیده
است که این خود توفیق بزرگی است».
در ادامه این مراسم ،دکتر جباروند ضمن
اشاره به افتخارات بیمارستان فارابی در
سالهای اخیر ،بویژه کسب رتبه اول در
بین قطبهای چشم پزشکی کشور ،این
موفقیتها را حاصل یکپارچگی ،همدلی،
مشارکت ،صمیمیت و آرامش حاکم
در گروه چشم پزشکی و بیمارستان
دانست و گفت« :این تالش منجر به
کسب افتخاراتی شده است که ما را در
عرصههای مختلف آموزشی ،پژوهشی و
درمانی زبانزد خاص و عام کرده است و
جا دارد اینجا از تکتک کسانی تشکر
کنم که بیمارستان فارابی را طی این

سالها مورد حمایت قرار دادهاند».
وی ضمن اظهار امیدواری برای تداوم
این یکدلی و یکپارچگی افزود« :برای
برادر عزیزم دکتر صدرالسادات که
انسانی شریف ،با وقار و پرتالش هستند
نیز آرزوی سالمتی و موفقیت دارم».
سپس دکتر سیدحسین صدرالسادات،
سرپرست جدید بیمارستان فارابی نیز با
قدردانی از بیش از ده سال زحمات دکتر
جباروند در این بیمارستان گفت« :بنده
از بیست سال پیش و بویژه طی ده سال
حضور در بیمارستان فارابی به عنوان
رییس بخش بیهوشی ،با جامعه محترم
چشم پزشکی در ارتباط بوده و همکاری
داشتهام .بنابراین از نزدیک در جریان
مسائل چشم پزشکی هستم و با تعاملی
که در دکتر جباروند به عنوان مدیر گروه

از افراد ناشایست دوری کنیم.

چشم و سایر اساتید سراغ دارم ،مطمئنم
هیچ مشکلی نخواهیم داشت و امیدوارم
با همکاری یکدیگر کارها را به نحو
احسن پیش ببریم».
دکتر صدر السادات تصریح کرد« :اکنون
که بنابر اصرار ریاست محترم دانشگاه،
شخص دکتر جباروند و سایر همکاران
چشم پزشک ،این مسئولیت را قبول
کردهام؛ با حداکثر توانی که در خود سراغ
دارم ،پای مسئولیت محوله ایستادهام و
در خدمت گروه چشم خواهم بود تا
کارهای این بخش به نحو احسن انجام
شود».
در ادامه این مراسم و پس از سخنرانی دکتر
کارخانه ،دکتر مقیمی و حجتاالسالم و
المسلمین عیسیزاده ،نماینده مقام معظم
رهبری در دانشگاه؛ دکتر علی جعفریان،
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران،

طی سخنانی ضمن تقدیر از تالشها و
زحمات دکتر جباروند در مدت تصدی
ریاست بیمارستان فارابی ،پیشرفتهای
خوب و ظرفیتهای فراوان ایجاد شده
در این بیمارستان طی سالهای اخیر را
ناشی از همت و پشتکار وی دانست.
دکتر جعفریان ،همچنین از دکتر
صدرالسادات که در این مقطع این
مسئولیت خطیر را پذیرفتهاند ،تشکر
کرد.
رییس دانشگاه در ادامه علت جابهجایی
در سطوح مدیریتی دانشگاه را شرح
داد و این امر را یک رویداد آکادمیک
مدیریتی و در راستای برنامه چهار ساله
دانشگاه دانست.
وی همچنین درمورد غیر چشمپزشک
بودن سرپرست جدید بیمارستان
فارابی گفت« :بحث نسبتا مفصلی در

با حرفهای خود ،هیچگاه کسی را ناامید نکنیم.

اینباره وجود دارد و همین االن هم
مدلهای مختلفی در بیمارستانهای تک
تخصصی وجود دارد ولی همانطور
که دکتر صدرالسادات نیز اشاره کردند،
در مدیریت بیمارستان این دو وظیفه
به لحاظ ساختاری کامال از هم مجزا
هستند».
رییس دانشگاه سپس جایگاه بیمارستان
فارابی را جایگاهی بسیار ویژه قلمداد
کرد و گفت« :در آموزش چشم پزشکی،
کارهای پژوهشی و خدمات درمانی
اقدامات بزرگی به همت همه شما انجام
گرفته است و باید این مسیر ادامه یابد».
وی تاکید کرد« :بیمارستان فارابی باید با
جوان شدن و استفاده از همه ظرفیتهای
موجود همچنان پیش رود و این مسیر
را ادامه دهد تا بتواند همچنان در کشور
برای رشته چشمپزشکی محل مرجع
باشد و باتوجه به وجود رقبای جدی
جای کار بسیار دارد ولی با همت شما
بزرگواران بعد از این هم مانند گذشته
به این نتیجه خواهیم رسید .امیدوارم با
همان پشتکار و همان انرژی مسیر را
ادامه دهید .دانشگاه هم با تمام توانی که
دارد برای ادامه فعالیت مقبول و مناسب
در بیمارستان فارابی تالش خواهد کرد».
در پایان این مراسم و در میان تشویق
پرشور حاضران در سالن ،با اهدای لوح
سپاس و هدایا از خدمات دکتر جباروند
تجلیل به عمل آمد و دکتر صدرالسادات
ابالغ خود را از رییس دانشگاه دریافت
نمود.
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رونمایی از تارنمای انگلیسی بیمارستان فارابی
دکتر جباروند ،مدیر گروه چشم پزشکی
دانشگاه و رییس سابق بیمارستان فارابی،
در ابتداي مراسم رونمايي از اين تارنما که
روز دوشنبه  ۲۸تیر  ۱۳۹۵در سالن آمفی
تئاتر پروفسور شمس برگزار شد ،گفت:
«وبسایت انگلیسی بیمارستان فارابی،
در نتیجه تالشهای بی شائبه و صادقانه
همکارانی که بدون چشمداشت مادی
و تنها با هدف ارتقای جایگاه بیمارستان
فعالیت کردهاند ،شکل گرفته است و بدون
شک به شناسایی و ارتباط بیشتر فارابی در
عرصه بینالمللی کمک خواهد کرد».
رییس پیشین بیمارستان با اشاره به تحوالت
سالهای اخیر بیمارستان فارابی افزود:
«فارابی امروز با فارابی  ۱۵سال پیش
قابل مقایسه نیست .در حال حاضر ساالنه
بیش از  ۱۲۰مقاله توسط اعضای هیئت
علمی گروه چشم در بهترین و معتبرترین
مجالت جهان منتشر شده و مورد استناد
قرار میگیرد .بی شک این وب سایت به
شناسایی بیشتر فعالیتها و نوآوریهای
همکاران ما در سطح منطقه و جهان کمک
خواهد کرد و دانش آنان را در دسترس
همگان قرار خواهد داد».
وی همچنین به فعالیتهای قطب علمی
چشم پزشکی فارابی اشاره نمود و گفت:
«نتیجه تمامی فعالیتهایی که در حوزههای
آموزش ،پژوهش ،درمان و نوآوری در
بیمارستان فارابی صورت میگیرد ،کسب
رتبه پنجم در بین تمامی قطبهای علمی
کشور و رتبه اول در بین قطبهای چشم
پزشکی است».
مدیر گروه چشم افزود« :در پس پرده
تحوالتی که در بیمارستان فارابی رخ
میدهد ،همکاران بی ادعایی هستند که با
زحمات صادقانه خود و بدون چشمداشت
مادی تنها به بهبود جایگاه فارابی و دانشگاه
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میاندیشند و بهترین پاداش برای آنان،
قدرشناسی و حفظ دستاوردهایشان است».
دکتر جباروند تاکید کرد ،راهاندازی
وبسایت انگلیسی افتخاری برای
بیمارستان فارابی است و انشاءاهلل با راه
اندازی آن زمینه افزایش ارتباطات بین
المللی و جذب متقاضیان زیادی که در
سطح رزیدنتی و فلوشیپی برای استفاده
از امکانات علمی بیمارستان فارابی وجود
دارد ،فراهم خواهد شد.
در ادامه دکتر علیرضا الشیئی ،رییس مرکز
تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران نیز با اشاره به فعالیتهایی
که در بیمارستان فارابی صورت میگیرد،
گفت« :نمود این فعالیتها مانند کوه یخ
است و معموال صدها ساعت کاری که برای
این فعالیتها صرف میشود را نمیبینیم».
دکتر الشیئی افزود« :با توجه به چشماندازی
که برای قطب و بیمارستان در نظر گرفتهایم،
وبسایت انگلیسی به مثابه دریچه ارتباطی
ما با دنیای خارج از فارابی شامل منطقه،
کشور و فضای بینالمللی است».
وی تصریح کرد« :اگر بخواهیم جایگاهی
جهانی پیدا کنیم ،اگر بخواهیم اهداف
تعیین شده توسط دانشگاه یعنی ارتباطات
بینالمللی ،جذب دانشجوی خارجی،
برقراری دورههای کوتاه مدت و بلند
مدت و تبادل دانشجو و استاد پیگیری
شود ،الزمهاش داشتن وب سایت انگلیسی
است».
وی با قدرداني از دست اندرکاران اجرای
این پروژه که با دقت نظر و ظرافت ،کاری
فاخر و متمایز را در سطح کشور عرضه
کردهاند ،ابراز اميدواري كرد اعضای هیئت
علمی و دستیاران و کارکنان بیمارستان

فارابی با استفاده از این وب سایت زحماتی
که کشیده شده است را ارج نهاده و اهداف
آن را دنبال نمایند.
دکترسیدفرزاد محمدی ،دبیر واحد قطب و
نوآوری بیمارستان فارابی نیز طی سخنانی
حضور در عرصه بینالملل و فضای مجازی
را پیشرانهای توسعه در آموزش عالی و
سالمت خواند و گفت« :تا چند سال
آینده نداشتن هویت تمام عیار الکترونیک
بی معنا است و این امر به اندازه هویت
فیزیکی اهمیت پیدا میکند».
دکتر محمدی با تاکید بر نقش سرمایه انسانی
در توسعه سازمان ،افتخارات سالهای اخیر
بیمارستان فارابی در حوزههای مختلف
نوآوری ،فناوری و اعتباربخشی را ناشی از
اعتقاد عمیق تیم مدیریتی به توسعه نیروی
انسانی دانست.
وی ضمن تشریح فعالیتهای صورت
گرفته برای راه اندازی وب سایت انگلیسی
بیمارستان فارابی افزود« :چالش پیش روی
ما نگهداری ،بهروز کردن و غنا و اصالت
محتوا است که به اندازه راه اندازی این
تارنما مهم است و مشارکت تمامی اعضای
هیئت علمی و کارشناسان بیمارستان را
میطلبد».
در ادامه این مراسم توضیحات کارشناسی
در مورد روند اجرای پروژه ،توسط لیال
فرحزادی ،کارشناس واحد قطب و نوآوری،
ارائه شد و کلیپ معرفی بخشهای مختلف
این تارنما به نمایش درآمد.
وب سايت انگلیسی بیمارستان فارابی
از طريق آدرس farabieye.tums.ac.ir
در دسترس است و جديدترين اخبار و
فعالیتهای بیمارستان فارابی را در اختيار
كاربران قرار ميدهد.

همیشه هوشیار باشیم.

گزارشی درباره پروژه مرکز آکادمیک

دکتر عباس حامدیان
مسئول روابط عمومی

تاریخچه روند اجرایی پروژه مرکز آکادمیک و طرح توسعه
بیمارستان فارابی
در حال حاضر بیمارستان فارابی به عنوان قدیمیترین بیمارستان
بیماریهای چشم و قطب علمی چشم پزشکی در ایران با توجه
به کثرت باالی مراجعین ،از کمبود فضاهای درمانگاهی ،اتاقهای
عمل ،بخشهای بستری روزانه و بخشهای بستری شبانه روزی و
غیره رنج میبرد .این موضوع در حالی اتفاق میافتد که این کمبودها
هیچوقت مانع ارائه خدمات مطلوب به مراجعین نگردیده و پزشکان
و پرسنل خدوم این مرکز همواره در حال ارائه خدمت به مردم

میباشند؛ با توجه به اینکه بخش عمدهای از بیماران و مراجعین به
این مجموعه نیاز به خدمات سرپایی و مراقبت روزانه دارند و کمبود
اتاقهای عمل و بخشهای درمانگاهی و بستری روزانه از مشکالت
عمده این مرکز محسوب میگردد ،در اواخر سال  91با پیگیریهای
مسئولین مرکز و جذب اعتباری محدود برنامهریزی احداث یک
مرکز آکادمیک و ایجاد بیمارستانی با ظرفیت باالی درمانگاه و
اتاقهای عمل و بستری روزانه و تامین حدود  180تخت بستری با
انتخاب مشاور طراحی به عمل امد.
بررسی قراردادهای مشاورین و پیمانکاران پروژه بیمارستان
فارابی
فاز طراحی:
مشاور طراحی :مهندسین مشاور شارستان
مبلغ قرارداد طراحی 7695:میلیون ریال (قرارداد اولیه  6306میلیون
ریال بوده با ابالغ  %25به علت افزایش متراژ اولیه)
پرداختی به مشاور بابت قرارداد طراحی تاکنون5120 :میلیون ریال

مانده مطالبات مشاور بابت خدمات طراحی 2575 :میلیون ریال
اطالعات کلی طرح منتج از طراحی مصوب:
متراژ زیربنای کل ساختمان 42739 :متر مربع
تعداد طبقات 9 :طبقه
ساعت مان را پنج دقیقه جلو بکشیم.

تعداد تختهای بستری ،مراقبتهای ویژه و بستری روزانه170:
تخت
تعداد کل تخت شامل بستری ،جراحی ،پاویون و غیره 277 :تخت
تعداد اتاقهای عمل33 :
برآورد اعتبار مورد نیاز کل طرح بدون محاسبه هزینه تجهیز:
 1600000میلیون ریال (یکصد و شصت میلیارد تومان)
فاز اول اجرا (در حال حاضر) :اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی
پیمانکار :شرکت آرمهنو ،مبلغ قرارداد 312340:میلیون ریال
مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار( :شماره  130500 )10میلیون
ریال ( %40از کل قرارداد)

مبلغ آخرین پرداختی به پیمانکار 10363 :میلیون ریال ( %33از کل
قرارداد)
درصد پیشرفت فیزیکی نسبت به کل پروژه%13 :
جمع بدهی به پیمانکار تاکنون 30000:میلیون ریال
مشاور نظارت کارگاهی و عالیه :مهندسین مشاور شارستان ،مبلغ
قرارداد 7228 :میلیون ریال
پرداختی به مشاور تاکنون 3416 :میلیون ریال
عامل چهارم :شرکت عمران آوا سالمت ،پرداختی به عمل چهارم:
 1000میلیون ریال علی الحساب
مبلغ قرارداد عامل چهارم (در این مرحله از پروژه) 3402 :میلیون
ریال (پس از دریافت مجوز از هیئت امنا در حال انعقاد قرارداد)
پایان فاز اول اجرا (فونداسیون و سازه) طبق قرارداد :پایان تیرماه 95
انحراف از معیار برنامه زمانبندی اولیه( %50 :به دلیل عدم وجود
اعتبارات مورد طرح)
مبالغ دریافتی بابت طرح تاکنون 100 :میلیارد ریال ( 50میلیارد ریال
از نهاد ریاست جمهوری 50 -میلیارد ریال از وزارت بهداشت)

ندا ی افرابی -اتبستان 1395

11

برگزاری جلسه
تفسیر قرآن
به مناسبت ماه مبارک رمضان ،جلسه تفسیر
قرآن با موضوع «امر به معروف و نهی از
منکر» روز یکشنبه  ۳۰خرداد  ۱۳۹۵در
سالن شورای بیمارستان فارابی برگزار
شد .حجت االسالم و المسلمین اصغری،
امام جماعت بیمارستان ،در این جلسه با
استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث به
بیان نکاتی در مورد امر به معروف و نهی از
منکر پرداخت .وی با اشاره به آیه کریمه «ان
اهلل یامر بالعدل واالحسان» امر به معروف را
از شئون خداوند سبحان دانست و به مقایسه
واجب امر به معروف و نهی از منکر با دیگر
واجبات الهی پرداخت.
وی هدف از امر به معروف و نهی از منکر را
اصالح جامعه و اقدام به این واجب را جهاد
در راه خدا دانست که پاداش آن پاداش
مجاهدین فی سبیل اهلل است.
حجت االسالم و المسلمین اصغری در
ادامه به بیان خصوصیات آمرین به معروف
و ناهیان از منکر پرداخت .وی در بخشی
از سخنانش گفت« :امر به معروف و نهی
از منکر ضمیمه دین است؛ اگر لطمه ای
بخورد دین لطمه خورده است .گستره این
واجب تمام دستورات الهی را شامل می شود
و ضامن اجرای تمام واجبات الهی و ترک
تمام محرمات است».

برپایی درمانگاه
تک تخصصی چشم پزشکی
شهید قدیر سرلک

به همتبسیج جامعه پزشکی تهرانبزرگ و
با محوریت بیمارستان فارابی ،درمانگاه تک
تخصصی چشم پزشکی شهید مدافع حرم،
قدیر سرلک در شهرک رضویه منطقه ۱۵
تهران برگزار شد.
این درمانگاه تک تخصصی به مناسبت دهه
کرامت و با تجلیل از مقام شامخ شهید سرلک
از چهارشنبه  ۱۳مرداد به مدت دو روز برپا شد
و طی آن خدمات چشم پزشکی توسط تیم
تخصصی بیمارستان فارابی برای بیش از ۱۴۰۰
نفر از مردم محروم این شهرک به صورت
رایگان همراه با توزیع عینک طبی ارائه گردید.
تعداد ۱۸۰نفر از مراجعین برای دریافت خدمات
تخصصی به بیمارستان فارابی ارجاع شدند.
یک تیم  ۳۲نفره مشتمل بر  ۶متخصص چشم
پزشکی ۶ ،اپتومتریست و  ۲۰نفر کادر پرستاری
وپشتیبانی از کانون بسیج جامعه پزشکی
بیمارستان فارابی در این درمانگاه حضور
داشتند.
12
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عیادت از بیماران
بیمارستان فارابی
به مناسبت میالد
ع
امام حسن مجتبی
در پانزدهمین روز از ماه مبارک مضان
ع
و همزمان با ميالد امام حسن مجتبي
علیاری ،مدیر سابق بیمارستان ،به همراه
اکبری ،مدیر پرستاری ،حجت االسالم
والمسلمین اصغری ،امام جماعت و
جمعی از کارکنان این مرکز روز سه شنبه
اول تیر  ۹۵با حضور در بخش اورژانس
از بیماران بستری عیادت و با اهدای گل
و بسته فرهنگی از آنان دلجویی کردند.
همچنین در حاشیه این دیدار از زحمات
کارکنان این بخش با اهدای گل و کتاب
تقدیر به عمل آمد.
این برنامه به پیشنهاد کانون قرآن و عترت
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
به طور همزمان در تمامی بیمارستان های
تابعه اجرا شد.

برگزاری جلسه آموزشی
پیاده سازی HROs
برای کارکنان واحدهای
اداری مالی
به دنبال آغاز فاز پیاده سازی استقرار
استانداردهای سازمان های فرااعتباری
( )HROsدر بیمارستان فارابی ،دومین جلسه
آموزشی این مرحله با شرکت مسئوالن و
کارشناسان واحدهای اداری مالی این مرکز
روز پنجشنبه  ۲۰خرداد  ۱۳۹۵در سالن
شورای بیمارستان برگزار شد و طی آن
مهندس سیدمحمدهادی موسوی به تبیین
ویژگی های سازمان های فرااعتباری و
رویکرد انتخابی برای بیمارستان و وظایف و
نقش کارکنان در این زمینه پرداخت.

مراسم یادبود شادروان اسماعیل
تربتی در بیمارستان فارابی

مراسم ترحیم شادروان اسماعیل تربتی،
همکار فقید واحد خدمات این مرکز با
حضور دکتر جباروند ،مسئولین ،کارکنان و
خانواده آن مرحوم روز چهارشنبه  ۲۳تیر
 ۱۳۹۵در نمازخانه بیمارستان برگزار شد و
شرکتکنندگان با قرائت قرآن و نثار فاتحه
یاد و خاطره آن مرحوم را گرامی داشتند.
زندهیاد تربتی ،بامداد روز  ۱۹شهریور سال
 ۱۳۹۴هنگام عزیمت به محل کار در اثر
سانحه رانندگی به کما فرو رفت و پس از
۱۰ماه دار فانی را وداع گفت.

نشست آموزشی
ایمنی غیر سازهای

دوره آموزشی ایمنی غیر سازهای و تمرین
دورمیزی پاسخ واحدها در بالیا توسط واحد
مدیریت خطر و بالیا با حضور مسئولین
واحدها ،مدیران کشیک و اعضای کمیته
بحران و بالیا ،روز دوشنبه  ۲۸تیر در تاالر
پرفسور شمس بیمارستان فارابی برگزار شد.
در این جلسه چمانی و مهندس عسکری
مسئول ایمنی بیمارستان ،در خصوص ایمنی
غیر سازهای و بررسی وضعیت موجود با ارائه
تحلیلهای انجام شده در  ۳ساله اخیر مطالبی
را بیان کردند تا به عنوان گام اول ،مسئولین
واحدها نسبت به الزامات ایمنی غیر سازهای
آگاهی و دانش کسب کنند و برای این امر
هماهنگیهای الزم را انجام دهند.

نمایشگاه حجاب و عفاف

نمایشگاه حجاب و عفاف همزمان با سایر
مراکز دانشگاهی علوم پزشکی تهران در
تاریخ  23تیرماه در بیمارستان فارابی برگزار
شد .این برنامه با هدف ترویج حجاب و
عفاف و ارزش نهادن بیشتر بر حجاب
برنامهریزی و اجرا شد؛ در بازدید از این
برنامه یک روزه ،خانم مینایی از بسیج
جامعه پزشکی تهران بزرگ ،خانم علیپور
از بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه
علوم پزشکی تهران و همکارانشان حضور
پر رنگی داشتند .دکتر جباروند ،رییس سابق
بیمارستان فارابی ،حجت االسالم اصغری،
دکتر حامدیان ،مسئول روابط عمومی و
جمعی از اعضای هیئت علمی و کارکنان
بیمارستان از این نمایشگاه بازدید کردند.
همچنین کارگاه حجاب و عفاف در تاریخ
 10مرداد در سالن شورای بیمارستان فارابی
با حضور دکتر شکرالهی و همکاری بسیج
جامعه پزشکی و اساتید دانشگاه علوم
پزشکی تهران با هدف افزایش فرهنگ
حجاب و عفاف و لزوم رعایت حجاب و
عفاف در جامعه و زندگی برگزار شد.

دوره آموزشی
تیمهای پاسخ سریع

دوره آموزشی تیمهای پاسخ سریع بسیج
جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
با همکاری واحد مدیریت بحران و پایگاه
بسیج جامعه پزشکی بیمارستان فارابی و
به مدت  ۵هفته برگزار میشود؛ در اولین
جلسه شرکتکنندگان با کلیات مدیریت
تیمهای پاسخ سریع ،شرح وظایف ،سبک
کار ،رسالت و ماموریت تیمهای پاسخ سریع
آشنا شدند .دکتر عبدالرضا بابامحمودی
مدرس این دوره میباشد.

شکست را به راحتی بپذیریم و از آن درس بگیریم.

سندرم بيمار سفارشي
دکتر سیدفرزاد محمدی
عضو هیات علمی

حتما شنیدهاید که وقتی بیماری از سوی همکاران پرستار یا دیگر همکاران یا بستگان معرفی
میشود ،همه نگران بروز اتفاقات غیرقابل پیش بینی و عوارض بیشتر هستند!
تعریف :سندرم بیمار سفارشی به حالتي گفته ميشود که عوارض غيرقابل انتظار يا مکرري
درباره بيماري اتفاق ميافتد که اتفاقا به دليل معرفي يا توصيه شدن از سوي همکار يا نسبت
فاميلي با گروه درماني ،قرار بوده يا پيشبيني ميشده است که مراقبت و نتيجه بهتري دريافت
کند.
اين برداشت ،شايد نگاهي طنزآمیز يا خرافي باشد اما در عمل ميتوان دليل بروز آن را
توضيح داد .فرآيند ارائه خدمت ،درباره مددجوي سفارشي دستکاري ميشود :فرد در صف
انتظار نميايستد و از اموري مستثني ميشود؛ اقدامات روتين حذف و اضافه ميشوند؛
تصميمگيري باليني مغشوش ميشود :پزشک به آشنا ميسپارد ،آشنا به بیمار ،بيمار بيش از
حد منفعل ميشود و...
همان ضربالمثل میشود :آشپز که دو تا شد آش يا شور ميشود يا بينمک!
درسی که باید گرفت ،این است که اگر برای فرد عزیزی وقت میگیرید و مراقبتش را تسهیل
میکنید ،کنار بایستید و دلسوزی بیش از حد نکنید و مهمتر اینکه بگذارید خود بیمار تصمیم
بگیرد .این خصوصا برای همکاران پرستار مهم است که در خانوادهها مرجع قرار میگیرند
و در فرایند انتخاب پزشک ،مرکز و نوع عمل مورد مشورت قرار میگیرند؛ اگر خوب شود
شکر خدا اما اگر خدای نکرده عارضهای پیش بیاید ،باید پاسخگو باشند.
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همکاران محترم
اگر به خاطر داشته باشید ،در برخی از
شمارههای پیشین (حدودا دو سال قبل)
صفحهای به دلنوشتهها و دغدغههای شغلی
شما اختصاص داشت که شما با نام یا با
امضای محفوظ از مشکالت شغلی خود
مینوشتید و مسئوالن محترم بیمارستان نیز
پاسخگو و پیگیر بودند.
خرسندیم که به اطالعتان برسانیم ،این
صفحه بازگشایی خواهد شد و از شماره
آتی ،ما انتقادات ،نظرات و پیشنهادهای
شما را بازتاب خواهیم داد.
اطمینان داشته باشید در صورتی که
بخواهید ،مطلبتان با امضای محفوظ به
چاپ برسد ،نام شما فقط و فقط در دفتر
نشریه محفوظ خواهد ماند و نتیجه به
اطالع شخص شما رسیده خواهد شد.
شما میتوانید مطلب خود در این زمینه
را به صورت دستنویس یا تایپ شده،
با ذکر نام و ذکر این نکته که با امضای
محفوظ یا با نام چاپ شود ،فقط و فقط به
دفتر نشریه تحویل فرمایید.
بدیهی است که برای حفظ حریم افراد،
دلنوشتههای شغلی فقط باید به دفتر نشریه
و نه به هیچ یک از همکاران و حتی اعضای
تحریریه ندای فارابی تحویل شود؛ در غیر
این صورت از چاپ و پیگیری انتقادات،
نظرات و پیشنهادهای شما معذوریم.
ضمنا چاپ دلنوشتههای شغلی مختص به
همه اعضای خانواده فارابی است و تنها
مشترکان ندای فارابی را در بر نمیگیرد؛
پس لطفا حتما این مساله را با دیگر
همکاران خود نیز در میان بگذارید.
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آیا سالم زندگی می کنید؟
آیا سبک زندگی سالمی دارید؟ الزم نیست
برای داشتن زندگی سالم ،دونده ماراتن
باشید ،کلم بروکلی بخورید یا ساعتها
مدیتیشن کار کنید .سبک زندگی سالم یک
روند پیشرو است که پستی و بلندیهای
خود را دارد اما همیشه به سمت یادگیری
بیشتر ،داشتن انتخابهای بهتر و زندگی
هوشمندانه در حرکت است.
اگر هر تغییر کوچک را هدیهای ببینید که
به خودتان میدهید ،برای احترام گذاشتن
به جسم ،فکر و روحتان ،این تغییر کمتر
ترسناک و طبیعیتر خواهد بود .فقط
در یک روز ،تغییرات کوچک بسیار
زیادی هست که میتوانید برای
دست یافتن به فواید بیشماری
که برای سالمتیتان دارند
امتحانشان کنید.
در زیر به مواردی از این
تغییرات اشاره میکنیم
که به زمان و تعهد بسیار
کمی نیاز دارند اما فواید
فوقالعادهای برایتان در بر
خواهد داشت.
 روزتان را با حرکاتکششی شروع کنید10-15 .
دقیقه زودتر از خواب بیدار شوید
و کمی حرکات کششی انجام
دهید .حرکات کششی به شما برای بیدار
شدن کمک میکند ،انرژی بیشتری به شما
میدهد ،انعطافپذیری و هماهنگی بدن تان
را باال برده ،به گردش خون در بدن کمک
کرده و آرامتان میکند.
 برای کل روز ،خوب بدن تان راسوخت رسانی کنید .اگر قرار است در
روز یک وعده غذای خیلی خوب و سالم
بخورید ،اجازه بدهید که آن وعده صبحانه
باشد .ترکیبی از کربوهیدراتها ،فیبر،
پروتئین و مقدار کمی چربی فواید بسیار
زیادی برای سالمتی شما داشته و ساعتها
انرژی الزم برای بدنتان را فراهم میکند.
 جایی برای چای بگذارید .چای حاویانبوهی از آنتیاکسیدانهاست ،احتمال
بروز حمله قلبی و سکته را در شما کاهش
داده ،سیستم ایمنی بدنتان را قوی کرده،
از شما در برابر سرطان محافظت میکند
و سوختوسازتان را هم باال میبرد؛ اگر
نمیتوانید به طور کل مصرف قهوه را کنار
بگذارید ،فنجان دوم تان را به جای آن چای
بنوشید ،چای سبز سالمترین نوع چای است
اما هر نوع چای برایتان خوب است.
14
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 آب بنوشید .اگر روزی  ۸لیوان آببنوشید ،ضمن تامین آب مورد نیاز بدنتان،
سموم را هم از بدنتان دفع کنید.
 درست نفس بکشید .تنفس عمیق و درستاز شکم ،فواید بسیار زیادی برای سالمتی
شما دارد؛ از جمله فواید آن ،بهبود گوارش،
افزایش کیفیت خون ،تقویت عملکرد
سیستم عصبی و تنفسی بدن می باشد .یاد
گرفتن نحوه صحیح
نفس

کشیدن بسیار
راحت است .هر زمان که احساس کردید
تندتند یا کند نفس میکشید ،سریعا آن را
اصالح کنید.
 استرس را کنترل کنید .استرس مداومو مزمن تاثیرات زیادی بر سالمتیتان
میگذارد .وقتی سیستم عصبی ارادی شما
بیش از اندازه فعال باشد ،عالئم فیزیکی
مشاهده خواهید کرد که در درازمدت
بیماریهایی به دنبال خواهد داشت؛ از
جمله افسردگی ،اضطراب ،زخم معده،
سردرد ،ریزش مو و مشکالت قلبی .وقتی
در موقعیت استرسزایی هستید ،به سرعت
هر چه تمامتر از آن موقعیت بیرون بیایید.
درست نفس بکشید ،مدیتیشن کنید ،ورزش
کنید ،با کسی حرف بزنید یا به پیادهروی
بروید .قبل از اینکه استرس بتواند بر
سالمتیتان اثر بگذارد ،سیستم عصبیتان را
آرام کنید.
 -وعدههای غذایی سبکتر و بیشتر داشته

آموزش سالمت

انتخاب از :زینب چاوشی
سوپروایزر آموزش سالمت

باشید 6 .وعده غذایی کوچک و سبک به
جای  3وعده پرحجم در روز به شما کمک
میکند گرسنگیتان را کنترل کرده و وزنتان
را تنظیم کنید .بهتر است به جای بشقاب
غذاخوری ،از بشقاب ساالد استفاده کنید
تا بهتر بتوانید میزان غذای مصرفیتان را
کنترل کنید .این روش به شما کمک میکند
از گرسنگی جلوگیری کرده و با پرخوری
مقابله کنید.
 دو خوب اضافه کنید و دو بد کم کنید.دو ماده غذایی که میدانید برایتان بد
است را انتخاب کرده و آنها را از
مواد غذایی مصرفیتان حذف
کنید .این کار را برای یک روز
امتحان کنید و بعد دوباره
در همان هفته ،یک روز
دیگر نیز این کار را تکرار
کنید .افزایش مصرف
سبزی و کاهش مصرف
موادغذایی سفید (نان،
برنج ،پاستا ،شیرینی و
امثال آن) راهی بسیار عالی
برای کاهش وزن و افزودن
موادمغذی به بدن است.
 کمی تحرک بسیار موثر است.حتی اگر این قدر انگیزه ندارید که
یک برنامه ورزشی را شروع کنید ،چند
تمرین کوتاه اما قوی در طول روز انجام
دهید؛ از پلهها استفاده کنید ،پیادهروی کنید،
با سرعت بیشتری خانه را تمیز کنید .کمی
ورزش هم از ورزش نکردن بهتر است.
کالری میسوزاند و انگیزه میدهد که مدت
طوالنیتری ورزش کنید.
 زودتر بخوابید .افراد بزرگسال به  ۷تا ۹ساعت خواب در شبانهروز نیاز دارند.
خواب کافی ،استرس را کاهش میدهد و
به سالم نگه داشتن قلب تان کمک میکند،
در طول روز هوشیارترتان میکند ،به پایین
آوردن وزن تان کمک میکند و احتمال
بروز افسردگی را کاهش میدهد .با خواب
خوب ،احساس بهتری خواهید داشت ،بهتر
فکر خواهید کرد و زیباتر به نظر خواهید
رسید.
اینها راههایی ساده اما تاثیرگذار هستند که
برنامه زندگی شما را به هم نزده و در عین
حال برایتان بسیار مفید خواهد بود .اگر
امروز توانستید این کارها را انجام دهید،
حتما فردا هم میتوانید؛ روزهای بعد از آن
هم همینطور.

فرصت لذت بردن از خوشی ها را به بعد موکول نکنیم.

سمیه اسدی
کارشناس تغذیه
آلودگی هوا فقط مختص شهر
تهران نیست و همه ساکنان شهرهای
بزرگ و البته شهرهای صنعتی کشورمان
به نوعی دچار مسمومیت شده و قربانی
آلودگی هوا میشوند .منواکسید کربن ،اکسید نیتروژن،
اکسید سولفور ،ذرات معلق در هوا و هیدروکربنها از
جمله همین مواد آلودهکننده است که بدن انسان را در برابر
عفونتهای بیماریزا حساستر کرده ،مشکالت تنفسی ،تحریک چشم
و ناراحتیهای قوه بویایی را افزایش میدهد که همه این عوارض به شکل
پررنگتری در کودکان بروز میکند؛ البته برای حفظ سالمت بدن میتوان نکاتی
را در نظر گرفته و با رعایتشان از بروز شرایط اضطراری پیشگیری کنیم.

آلودگی هوا و تغذیه

بهترین و بدترین غذاها
در هوای آلوده باید برخی مواد غذایی را
مصرف کرد که خاصیت خنثیکنندگی مواد
سمی موجود در هوا را داشته باشند.
مصرف غذاهایی که حاوی آنتیاکسیدانهای
سلنیوم و بتاکاروتن هستند هم توصیه
میشود؛ هنگام آلودگی هوای استنشاقی،
مقدار زیادی رادیکال آزاد در بدن تولید
میشود که سبب کاهش توان فرد در انجام
کارهای روزمره زندگی شده و حتی در
درازمدت می تواند بیماریهای مزمن مانند
بیماری قلبی عروقی و انواع سرطان را ایجاد
کند .برای به حداقل رساندن عواقب ناشی از
تجمع رادیکالهای آزاد در بدن مصرف آنتی
اکسیدانها را در رژیم غذایی افزایش دهید.
سبزیها و میوههایی مثل طالبی ،انبه ،کدو
تنبل ،فلفل ،اسفناج ،کلم و زردآلو بتاکاروتن
دارند .سلنیوم را هم میتوانید در غذاهای
دریایی ،مرغ ،نان ،آجیل و غالت سبوسدار
پیدا کنید.
 =E + C + Dضد آلودگی
چه در خانه هستید ،چه در محل کار و چه
پشت فرمان ،از مواد غذایی مثل کرفس،
اسفناج ،گوجه فرنگی ،لیمو شیرین ،نارنگی،
پرتقال و کاهو استفاده کنید که غنی از
ویتامین  Cهستند .البته مصرف جوانه گندم،
روغنهای گیاهی ،گردو ،بادام ،زیتون،
جگر و سبزیهای دارای برگ سبز که منابع
ویتامین  Eهستند را هم فراموش نکنید.
بخصوص اگر شغلتان طوری است که
باید بیشتر در هوای آزاد باشید؛ این ویتامین
میتواند مسمومیت ناشی از آلودگی هوا
را خنثی کند .منابع مناسب ویتامین  Dهم
شیر ،کره و زرده تخم مرغ هستند که باید
در برنامه غذایی روزانهتان گنجانده شوند.

پکتین بخورید!
مواد غذایی که سرشار از پکتین هستند،
سرب موجود در هوا را میگیرند و مانع
از نفوذ سرب به سلولهای بدن میشوند؛
مصرف روزانه یک عدد سیب میتواند
عوارض ناشی از آلودگی هوا را کاهش داده
و میوههایی مانند پرتقال و توت فرنگی نیز
سرشار از پکتین بوده و برای کاهش عوارض
آلودگی هوا مفید هستند.
لبنیات کم چرب میل کنید
در هوای آلوده باید بیشتر از همیشه شیر،
ماست و دوغ بنوشید زیرا فسفر ،منیزیم و
کلسیمی که در لبنیات یافت میشود ،همگی
خنثی کننده سموم هستند و برای کاهش
صدمات دستگاه تنفسی و التهاب دستگاه
گوارش ناشی از آلودگی هوا ،باید مصرف
شیر و لبنیات بیش از پیش شود.
مصرف شیر و فرآوردههای آن باعث نرم
شدن مخاط تنفسی فوقانی ،مری و معده
میشود و به دلیل وجود ترکیبات مناسب
برای رشد و نمو باکتریهای مفید که عمل
دفع ادرار و مدفوع و مواد آالینده را تنظیم
میکنند ،التهابات و بیماریهای دستگاه
گوارش را کاهش میدهد.
کمبود کلسیم = جذب سرب بیشتر!
افرادی که کمبود کلسیم دارند ،بیشتر در
معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند.
چون گیرندههای فلزات  ۲ظرفیتی در بدن
انسان به صورت رقابتی عمل میکنند و در
صورتی که این گیرندهها ،قبال با فلزات مورد
نیاز بدن مانند آهن و کلسیم اشباع شده باشند،
بدن کمتر در معرض آلودگی با سرب قرار
میگیرد؛ برای جلوگیری از آلودگی زیاد با
سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید

روز تولدمان یک درخت بکاریم.

که منبع غنی کلسیم هستند.
چربیها ممنوع!
در روزهایی که آلودگی هوا بسیار
زیاد است؛ از غذاهای چرب بخصوص
چربیهای جامد حیوانی و گیاهی استفاده
نکنید که مصرف چنین غذاهایی فقط باعث
تشدید کاهش توان بدنی و ذهنی شما در
طول روز خواهد شد .پس استفاده از تنقالت
کم ارزش مثل چیپس ،پفک و نوشابههای
گازدار را بی خیال شوید که باعث اختالل
جذب عناصر مفید در بدن میشود و
میتواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید
کند.
مصرف موادی مثل سوسیس و کالباس هم
به دلیل داشتن مواد شیمیایی و نگهدارنده،
عالوه بر اینکه به خودیخود مضر و
سرطانزاست ،برای ساکنان شهرهایی که
هوای ناسالم دارد ،به هیچ وجه توصیه
نمیشود.
سیر و پیاز بخورید
سیر ،پیاز و تره فرنگی ،هر قدر هم که بوی
آزاردهندهای داشته باشند اما حاوی مقدار
زیادی گوگرد هستند که میتوانند از مخاط
دستگاه تنفسی محافظت کنند.
نوشیدن آب زیاد فراموش نشود
نوشیدن زیاد آب به کلیهها کمک میکند تا
امالح اضافی از بدن خارج شود و ذرات
آلودگی مدت کمتری در بدن باقی بماند.
خرید از وانتی ممنوع!
در روزهای آلودگی هوا نباید از وانتیهایی
که میوه و سبزیهای تازه را در کنار خیابانها
میفروشند یا مغازههایی که سبزیهای خود
را بیرون از مغازه و در مسیر عبور خودروها
میگذارند ،میوه و سبزی بخرید.
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خود مراقبتی چشم

قسمت ششم

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

مددجوی عزیزی که آب سیاه دارید یا همراه محترم بیمار آب سیاه
این بیماری ،تخریب تدریجی عصب بینایی در چشم است که میتواند
موجب تاری دید و در موارد پیشرفته نابینایی شود؛ در تصویر زیر ،دید
فرد مبتال به آب سیاه متوسط تا پیشرفته را مالحظه میکنید که با تاری
بیشتر در محیط بینایی همراه است.

دید چشم در فرد مبتال به آب سیاه در مراحل پیشرفته

مهمترین عامل ایجاد آن ،باال بودن فشار چشم است .بله ،چشم هم فشار
دارد که با تولید مایعی به نام زاللیه ایجاد میشود و افزایش مقاومت در
مسیر تخلیه آن ،موجب افزایش فشار داخل چشم میشود .گاهی برای
تایید تشخیص الزم است فشار چشم شما در زمانهای مختلفی در طول
روز اندازهگیری شود.
یکی از تست های تشخیصی و بررسی شدت آب سیاه ،سنجش میدان
بینایی است که نتیجه در خور آن ،نیازمند دقت و توجه شما ضمن
اجرای تست است.

آب سیاه

قطرههای مورد نیاز برای پایین آوردن فشار چشم ،کم میشوند.
 عمل جراحی آب مروارید نیز موجب کاهش فشار چشم می شود؛از این رو گاهی این عمل را زودتر از موعد و به قصد کاهش فشار
چشم انجام می دهیم.
 خانواده درجه اول شما ،احتمال باالتری را از ابتال به بیماری دارند؛از این رو برادر ،خواهر ،پدر و مادر و در سنین باالتر ،فرزندان شما نیز
الزم است از این نظر توسط چشمپزشک پیگیری مسئوالنهتری شوند.
 تغذیه مناسب (سبزی ها ،لبنیات و میوه ها) ،موجب سالمت بیشترعصب بینایی و تحمل بیشتر آن در برابر فشار چشم می شود.
 فشار خون طبیعی نیز برای سالمت سر عصب بینایی موثر دانستهمی شود (کاهش بیش از حد فشار خون نیز مضر است).
 روزه داری موجب نوسان بیشتر فشار چشم می شود که در بیماریآب سیاه اتفاق خوبی نیست از این رو روزه داری برای آب سیاه
پیشرفته توصیه نمی شود .در موارد خفیف تر ،با پایش دقیق تر فشار
چشم و در صورت لزوم افزودن قطره جدید ،می توان روزه گرفت
(شرایط خاص را می توانید از پزشک مورد اعتماد خود بپرسید)؛ به
راهنمای روزه داری و بیماری های چشم مراجعه کنید:
http://www.iqna.ir/fa/news/1433401

نکته مهم در رژیم غذایی شما استفاده مناسب از دستههای میوه ،سبزی ها و لبنیات است.

فشار باالی چشم باعث صدمه به عصب بینایی میشود.

درمان های قطره ای و جراحی آب سیاه ،اساسا برای پایین آوردن
فشار چشم هستند که مطلوب است نکات زیر را درباره آنها بدانید:
 در اکثر موارد ،مصرف قطره های چشمی برای تمام زندگی ضروریاست و پایبندی شما به چکاندن منظم قطره ها در سرنوشت بینایی تان
تعیین کننده است.
 اگر در فاصله ویزیت بعدی قطره شما تمام شد بایستی مشابه آنرا بگیرید و ادامه دهید.
 پایبندی به پیگیری برنامهریزی شده از سوی پزشک نیز در نگهداریبینایی شما سرنوشت ساز است.
 در هر مراجعه به چشم پزشک حتما داروهای مصرفی را همراهداشته باشید.
 متاسفانه تا حاال نتوانستهایم آسیب ایجاد شده را بازگردانیم اماپیشرفت بیماری را میتوانیم متوقف یا بسیار کند کنیم .بنابراین حتی
پس از عمل جراحی ،انتظار بهبود دید نداشته باشید اما احتماال تعداد
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 خانم هایی که قصد بارداری دارند بایستی موضوع را با چشم پزشکخود در میان بگذارند.
 داروهایی مانند دیاموکس ،تیمولول و دورزوالمید نبایستی در دورانشیردهی مصرف شوند .جهت انتخاب داروی جایگزین ،با پزشک
خود مشورت کنید.
 بستن کراوات محکم ،خوابیدن دایمی به یک سمت (خصوصا سمتیکه آب سیاه آن پیشرفتهتر است) و ورزش یوگا با موقعیت سر در
پایین و شاید سجده طوالنی مدت ،موجب افزایش فشار چشم شوند.
 ارتباط گریستن با آب سیاه نامشخص است و ثابت نشده است. چگونگی نگهداری و مصرف قطره ها را از پرستار و پزشک خودبپرسید .اما نکات مهم زیر را در نظر داشته باشید:
الف) قطره تیمولول برای نارسایی قلب و تنگی نفس (و آسم) منع
مصرف دارد.
ب) قرص پایین آورنده فشار چشم (دیاموکس/استازوالمید) برای
سنگ کلیه منع مصرف دارد.
ج) قطره التانوپروست (زاالتان ،زاالبایوست) را باید در محیط خنک
نگهداری کرد.
رازدار باشیم.

حبیبه باقری
روان شناس کودک و نوجوان
نظم عبارت است از نظارت قاطعانه و
عادالنه در کنار تشویق و تمجید فراوان.
از دید پدر و مادرهای سنتی بچه خوب
اینگونه تعریف میشد :آرام باشد ،مودب
باشد ،حرف گوشکن باشد ،آرام بازی کند،
در مهمانی اصال شلوغ نکند ،در پارک کنار
دست والدین بماند و دست آنها را رها نکند،
خواسته های والدین را بی چون و چرا اطاعت
کند ،زبان درازی نکند و فحش بلد نباشد.
این نوع نگرش به تربیت به این مفهوم است
که دنیای کودک برای ما اهمیت ندارد و تنها
آرامش خودمان است که مهم است؛ حال
ببینیم این کودکی را که تعریف کردیم در
بزرگسالی چه نوع شخصیتی خواهد داشت:
در مدرسه قادر به دوست یابی نخواهد بود،
از همکالسیهای خود کتک خواهد خورد
چون دفاع کردن را بلد نیست ،به راحتی گول
میخورد ،نه گفتن بلد نخواهد بود ،آداب
اجتماعی را بلد نیست ،خجالتی است ،توسط
افراد جامعه مسخره میشود و هر کسی به او
هر چیزی را بگوید گوش خواهد کرد .چنین
انسانی علیرغم هوش باالیی که دارد بلوغ
اجتماعی پیدا نکرده و انسان سادهای است.
در واقع شعور اجتماعی به این معناست که ما
همه چیز بلد باشیم ولی بر اساس زمان و مکان از
آن استفاده کنیم؛ در تقابل با افراد جامعه یا به قول
معروف ،سرد و گرم چشیدن است که انسان
به شعور اجتماعی دست مییابد ،ترس والدین
از اینکه کودک با اجتماع تقابل نداشته باشد
باعث خواهد شد کودک به این شعور اجتماعی
نرسد؛ در عین حال والدین موظفند که نرم افزار
خویشتن داری و خود کنترلی را بر سخت افزار
خواستههای تکانهای کودک خود نصب کنند.
خویشتنداری یا خودکنترلی
کودک نه به دلیل فشارهای بیرونی ،بلکه به
دلیل متعهد بودن به انتخاب خود ،آگاهانه
تمایالت خود را بر اساس واقعیت ،به تعویق
بیندازد یا در چهار چوب خاصی قرار دهد؛
به تعبیری دیگر خویشتنداری یعنی برای
رسیدن به خواستهای بزرگتر از خواسته
کوچکتری چشمپوشی کند.
موارد مورد نیاز برای نظم آموزی به کودک
 -1زمان :تربیت فرزند مستلزم صرف وقت و
انرژی است ،نظم آموزی فوری شبیه کاهش
وزن فوری میماند که مدتی آن هم به سختی
اثر میکند ولی به سرعت از اولش هم بدتر
خواهد شد .عادت کردن به چیزی باید بتدریج
شکل بگیرد تا به درستی جا بیفتد.
 18سال پدر و مادر زمان دارند تا کودک خود
را مرحله به مرحله منظم کنند 18 .سال فرصت
داریم تا مسئولیتها را آرام آرام از دوش
خودمان به دوش کودکانمان محول کنیم.

قسم

ت اول

نظم آموزی

مهارت اهی زندگی

تربیت آموختن کار خوب است ،نه صرفا بازداشتن از کار بد

پس عجله کردن نه تنها مشکلی را حل نمیکند
بلکه آسیب جدی به کودک میرساند؛ اصال
مجبور نیستیم روشهای زندگی را یکباره به
فرزندانمان بیاموزیم.
 -2تمرین و پشتکار :شما قرار است والدین
بهتری برای کودکان خود باشید .قرار است
پدر و مادر کافی برای کودک باشید نه پدر و
مادر کامل .عیب و ایراد داشتن بخشی از روند
زندگی است .فرصت زیاد است نگران نباشید،
اشتباهات خود را اصالح خواهید کرد؛ هر جا
الزم بود عذر خواهی کنید ،هیچ اشکالی ندارد؛
به همین نسبت کودک هم اشتباه میکند و

کرد که تمام کارها را کودک انجام داده است و
به خاطر آن او را تشویق کنید .این نسبت سهمی،
آرام آرام تغییر کرده و برعکس خواهد شد .این
نکته را فراموش نکنید که قرار است مسئولیتها را
آرام آرام به دوش کودک محول کنید.
 -5آگاهی از مرحله رشدی و توان کودک:
باید به این مساله واقف باشید که کودک شما
اکنون در چه مرحلهای است و توان کودک
شما چه قدر است؛ هم شما و هم کودک
این نکته را باید بدانند که با بزرگ شدن
کودک هم مسئولیتشان بیشتر میشود هم
امتیازاتشان افزایش خواهد یافت .بسیاری از

ممکن است همیشه پاسخ مساعد و مورد نظر
ما را ندهد .پس تمرین کردن و پشتکار داشتن
از مهمترین مواردی است که برای نظم آموزی
به آن احتیاج خواهید داشت .نگران تک تک
رفتارها و گفتارهای کودکانتان نباشید.
 -3کار تیمی :به یاد داشته باشید که نظمآموزی
کاری است تیمی نه تنها به همکاری اعضای
خانواده نیاز است بلکه به همکاری خود
کودک هم نیاز دارید .پس سعی کنید باک
عاطفی کودک خود را همیشه از عشق و
محبت پر نگه دارید ،پلهای ارتباطی خود
را با کودک شکل دهید (بازی و شنیدن
حرفها) اینها باعث میشود تا هم احساس
گناه خودتان کمتر شود هم کودک همکاری
بیشتری با شما داشته باشد.
 -4سهم بندی :نظم آموزی به کودک ،پروسهای
 18ساله است که ازحدود  4-3سالگی شروع
میشود؛ در ابتدا باید به کودک گفت من قصد
دارم اتاق تو را مرتب کنم و تو بیا و به من کمک
کن؛ ابتدا  99درصد سهم به مادر و یک درصد
به کودک تعلق خواهد داشت و این در حالی
است که پس از اتمام کار شما وانمود خواهید

والدین این کار را وارونه انجام میدهند ،مثال
به غلط امتیاز یک کودک  7ساله بیشتر از یک
کودک  17ساله است.
 -6اقتدار والدین :در نظم آموزی اقتدار
والدین نکته بسیار مهمی است .کودک شما
باید بداند که به والدین خود احترام بگذارد
و این امکان ندارد مگر اینکه شما تردید خود
را کنار بگذارید؛ کاری که کودک شما با
توجه به مرحله رشدی او انجام میدهد یا
درست است یا غلط ،حد فاصلی این بین
وجود ندارد و این شما هستید که این مساله
را تشخیص میدهید.
کودک شما باید این نکته را به خوبی بداند
که هم اندازه و هم سن پدر و مادر نیست.
همینطور اقتدارش هم به اندازه آنها نیست .البته
با بزرگ شدنش این فاصله کم و کمتر میشود.
همینطور داد زدن و فریاد کشیدن از مواردی
است که شدیدا اقتدار شما را کاهش میدهد.
البته به یاد داشته باشید اگر سختگیری از
حدی فراتر رود بچهها سرکشی میکنند
و ممکن است برای امنیت خود حتی به
دروغگویی و پنهان کاری پناه ببرند.

به بچه هایمان بگوییم که آنها فوق العاده اند.
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نسخه ای از طبیعت خواص سیاهدانه

غالمرضا عرب رحمتی
کارشناس گیاهان دارویی

پیام بهداشتی :برخی از مطالب منتشر شده در فضای مجازی ،از روی احتمال ،شنیدهها یا تجربه شخصی بوده و کارشناسی الزم روی آنها
انجام نشده است .حتی ممکن است بسیاری از مطالب از روی دلسوزی و حس کمک صورت گرفته باشد اما به هر حال در خصوص
استفاده از این مطالب و روشها باید دقت بیشتری گردد.
سیاهدانه را به عربی شونیز و حبهالسودا
مینامند و گیاهی است از تیره آالله که در
اکثر نقاط ایران بخصوص در اراک و اصفهان
پرورش مییابد و طبیعت آن گرم و خشک
است .این دانه گیاهی در طب اسالمی
اهمیت ویژهای دارد.
در سالهاي اخير دانههاي گياه سياهدانه
مورد تحقيقات وسيع فارماكولوژيك قرار
گرفته است .اين مطالعات دامنه وسيعي از
اثراتی شامل ضد باكتري ،ضد تومور ،ضد
التهاب ،مسكن ،كاهنده قند خون ،شل كننده
عضالت صاف ،تقويت کننده سيستم ايمني
بدن ،تنظيم فشار خون ،بهبود عملکرد کليهها
و کبد و همچنین درمان اختالالت گوارشی
را نشان ميدهد.
سياهدانه به سبب خواص ضد ويروسي و
ضد باکتريايي در پیشگیری از بيماريهايی
مانند سرماخوردگي ،برونشيت ،آنفلوانزا و
غيره مؤثر است .این گیاه میتواند در کنار
برخي گياهان يا روغنهاي طبيعي ديگر
تاثيرات درماني موثری در کنترل و درمان
بيماريها داشته باشد.
دانههای گياه سياهدانه در طب سنتي ايران
از قديمااليام مورد استفاده ميگرفته و براي
اين دانهها ،خواصي مانند شيرآور ،ضد نفخ و
صدای شکم ،مسهل و ضد انگل قائل هستند.
از پودر تخم سياهدانه با پنير در وعده صبحانه
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يا ميان وعده عصر میتوان استفاده کرد؛ از
آن در نانواییها و شیرینیپزی و در تهیه
ترشی و ساالد نیز استفاده میشود.
ترکیبات شیمیایی :در ساختمان شیمیایی
سیاهدانه موادی از جمله گلوکز ،ساکارز،
آمیدون ،آسپاراژین ،مواد آلبومینوئیدی ،رزین
ساپونین و مقداری اسانس تلخ نیژلین وجود
دارد .ماده اصلی آن اسید گلیسیریزیک است
که طعم شیرین دارد .همچنین دارای برخی
مواد معدنی و ویتامینها نیز میباشد.
خواص درمانی :در فواید و تهیه داروهای
مختلف از این گیاه در کتب قدیم بسیار
سفارش شده است ولی تهیه بعضی ترکیبات
آن در منزل مشکل بوده و نیازمند اطالعات
دقیق و دستورهای الزم است و به همین
دلیل سفارش نمیشود و بهتر است تحت
نظر پزشک و متخصص در تهیه و مصرف
آن اقدام گردد؛ در ذیل به برخی از ترکیبات
و اثرات آن اشاره میشود:
جهت تسکین درد دندان آن را با سرکه
مزمزه میکنند .مخلوط آن با سکنجبین
برای تب رابعه موثر است .مالیدن آن بر
پیشانی سردردهای ناشی از سردی را بهبود
میبخشد .دود آن گزندگان را فراری میدهد.
ضماد آن درد مفاصل را ساکت میکند .مدر
و زیاد کننده شیر نیز میباشد .از روغن تهیه
شده از سیاهدانه و ترکیب با روغنهای دیگر

در جهت تقویت مو و ابرو و جوشهاي
زيرپوستي نیز استفاده میشود .در درمان
جوشهاي التهابي و ترشحات چرکي بلوغ
در نوجوانان ميتوان با استفاده از ماسک تهیه
شده از خمير سياهدانه و سرکه براي درمان
اين جوشها اقدام کرد .خانمهاي بارداري
که در روزهاي پاياني دوران بارداري قرار
دارند با مشاوره با متخصص طب سنتي و
پزشک زنان ميتوانند از ترکيب سياهدانه و
عسل براي کنترل درد و افزايش مقاومت و
توان بدنشان در دردهاي شکمي يا دردهاي
زايمان استفاده کنند.
احتیاط و توجه :خوردن سیاهدانه سبب سقط
جنین نیز میگردد (در ماههای اول بارداری).
زیاد خوردن سیاهدانه خطرناک است و در
صورت مصرف زیاد به منظور جلوگیری از
عوارض آن استفراغ کرده و شیر بیاشامند.
در صورت استفاده از پودر سیاهدانه نیز بهتر
است در زمان مصرف به پودر تبدیل نمود تا
خواص آن از بین نرود.
منابع
 فوریتهای پزشکی برء الساعه ،محمدزکریای رازی ،به اهتمام و تحشیه دکتر
سیدمحمد سیادتی
 دورنمایی از طب اسالمی ،آیتاهلل مصطفینورانی
 -طب الکبیر ،محمد سرورالدین

به قولمان وفادار باشیم.

گیاهان خانگی پیشنهاد ناسا برای فرار از آلودگی هوا

اتزه اهی علمی

محققان ناسا با هدف بهبود کیفیت زندگی
فضانوردان در ایستگاه فضایی بینالمللی
( ،)ISSگیاهان خانگی مختلف را در معرض
مواد شیمیایی قرار داده و توانایی آنها برای
حذف آلودگی هوا را بررسی کردند.
طی تحقیقات دو ساله ناسا ،فهرستی از
گیاهان خانگی با توانایی تصفیه هوا و حذف
آالینده های سمی از محیط منزل و محل کار
تهیه شد.
محققان در این مطالعه از مواد شیمیایی
شامل تری کلرواتیلن ( ،)TCEبنزن و
فرمالدئید استفاده کردند؛ این مواد سرطان زا
بوده و قرار گرفتن در معرض این مواد باعث
سردرد ،حالت تهوع ،مشکالت پوستی و
بروز آسم میشود.
این مواد در تولید محصوالت مختلفی مانند
رنگ ،جوهر ،چسب ،پالستیک ،فرش ،فوم
و مواد ضد حریق مورد استفاده قرار گرفته و
به راحتی در هوا منتشر میشوند.

فرار
در برخی موارد سطح ترکیبات آلی ّ
( ) VOCsدر هوای یک ساختمان به قدری
باال است که باعث بروز مشکالت جدی
برای ساکنان یا کارمندان حاضر در محیط
می شود که این بیماری به نام «سندرم
بیماری ساختمان» شهرت دارد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد ،برخی
از گیاهان خانگی قادر به فیلتر کردن و
حذف چشمگیر آالینده های سمی هستند،
به طوری که برخی گیاهان تنها در مدت 24
ساعت می توانند تا  90درصد مواد سمی
موجود در هوا را به خود جذب کنند.
گیاهان مواد شیمیایی خطرناک در هوا را از
طریق حفره های نازک روی برگ ها جذب
می کنند؛ ریشه و باکتری موجود در خاک نیز
در حذف مواد سمی دخالت دارند.
بر اساس تحقیقات ناسا ،یک گیاه در فضای
 9مترمربع خانه یا محل کار دارای اثربخشی
مناسب در پاکسازی و تصفیه هوا است.

در این فهرست گیاهانی شامل :فیلودندرون،
پتوس ابلق (برگ قلبی) ،همیشه سبزچینی
(آگلونما) ،سرخس بوستون ،فیکوس
بنجامین ،ژربرا دیزی ،کلروفیتوم (گندمی)،
بامبو پالم (نخل بامبو) ،پیچک انگلیسی
(پاپیتال) و سانسوریا است.

کاهش حافظه
پس از  45سالگی

کشف علت میگرن

حفظ سالمت قلب
با جو

متخصصان مغز و اعصاب در یك بررسی
جدید دریافتهاند خطر تضعیف حافظه و
افت سایر عملكردهای مغزی از ابتدای سن
 45سالگی آغاز میشود.
این یافته حاصل یك مطالعه  10ساله روی
بیش از  7000كارمند دولتی در انگلیس
است؛ در حالی كه در بررسیهای قبلی
مطرح شده بود كه تحلیل رفتن حافظه و
توان ذهنی انسان تا پیش از سن  60سالگی
آغاز نمیشود اما این یافته خالف اطالعات
قبلی است و سن بروز این ناتوانیهای ذهنی
را تا  45سالگی كاهش میدهد.
به نوشته روزنامه بلومبرگ ،پیدا كردن سن
شروع كاهش تواناییهای ذهنی و استداللی
و مهارتهای ادراكی ،نكته حائز اهمیتی
است ،زیرا در این صورت با تجویز به موقع
و زودهنگام داروهای مناسب میتوان از
پیشرفت این ناراحتیها پیشگیری كرد.
این مطالعه حاصل تالش متخصصان
مركز مطالعات همهگیر شناسی و بهداشت
جمعیت در فرانسه و كالج دانشگاه لندن در
گروهی از زنان و مردان  45تا  49ساله است.

محققین مرکز تحقیقاتی «سن دیگو» آمریکا
با انجام آزمایش روی کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالنی که به بیماری میگرن مبتال
بودند ،متوجه شدند که کمبود ویتامین دی،
ریبوفالوین (نوعی ویتامین بی) و کوآنزیم
 Q۱۰موجب بروز میگرن در افراد می شود.
محققین آمریکایی با گرفتن نمونه خون افراد
مبتال به میگرن و آزمایش آن متوجه شدند
که در خون آنها کمبود ویتامین های ذکر
شده ،وجود داشت.
نتایج این آزمایش نشان داد که فقر کوآنزیم
 Q۱۰در بدن دختران و زنان جوان نسبت
به پسرها و مردان جوان بیشتر و در پسرها
و مردان جوان کمبود ویتامین دی نسبت به
دختران و زنان جوان بیشتر است.
همچنین افرادی که دارای میگرن مزمن
هستند ،نسبت به کسانی که کمتر به این
بیماری مبتال می شوند از کمبود بیشتر
ریبوفالوین و کوآنیزم  Q۱۰رنج می برند.
محققین آمریکایی بر این باور هستند که
با انجام آزمایش های بیشتر و تکمیلی ،به
درمان قطعی بیماری میگرن دست یابند.

شجاع باشیم.

مطالعه و بررسی محققان کانادایی نشان
می دهد مصرف جو می تواند منجر به کاهش
دو نوع کلسترول بد مرتبط با ریسک ابتال به
بیماری قلبی عروقی شود.
محققان بیمارستان سنت مایکل کانادا
دریافته اند که جو ،هم باعث کاهش
کلسترول بد  LDLو هم کلسترول بد غیرHDL
تا  ۷درصد می شود.
این مرور و بررسی که شامل  ۱۴مطالعه
روی آزمایش های بالینی در  7کشور جهان
بود ،نشان داد که جو دارای تاثیرات کاهنده
کلسترول بوده و فواید زیادی برای سالمت
دارد.
دکتر والدمیر ووکسان ،سرپرست تیم تحقیق،
در این باره می گوید« :این یافته ها بسیار
برای جمعیت دارای ریسک باالی ابتال به
بیماری قلبی عروقی ،نظیر افراد مبتال به
دیابت نوع ۲که دارای سطح عادی کلسترول
 LDLهستند اما میزان کلسترول غیرHDLشان
روبه افزایش است ،بسیار مهم است».
وی در ادامه می افزاید« :جو دارای تاثیر
کاهشی بر کل کلسترول بد در این افراد
دارای ریسک باال است ،اما می تواند برای
افراد فاقد کلسترول باال هم مفید باشد».
با وجود خواص متعدد جو ،مصرف این ماده
غذایی توسط انسان در طول دهه گذشته ۳۵
درصد کاهش یافته است.
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حركات اصالحي چیست؟

هما نادری فر
کارشناس ارشد تربیت بدنی

کلیه حرکات و فعالیتها و روشهایی که
برای رفع ضعفهای جسمانی و عضالنی و
ارگانیکی و هماهنگی به کار میرود حرکات
اصالحی نامیده میشود.
حركات اصالحي يكي از بخشهاي تربيت
بدني است كه هدف آن پيشگيري و رفع
برخي ناهنجاريهاي جسماني توسط
تمرينهاي بدني است.
به عبارت ديگر حركات اصالحي عبارت
است از برنامهاي ورزشي و حركتي كه در
آن با اجراي تمرينهاي خاص عملكرد
و ساختمان بدن تغيير مي كند و اصالح
مي شود .شايد نتوان معيار ثابت و مشخصي
براي وضعيت بدني تمام افراد به صورت
يكسان در نظر گرفت زيرا اين موضوع در
ارتباط با مكانيك بدن و تحت تاثير عملكرد
دستگاههاي مختلف بدن از جمله اسكلت و
عضالت است اما آنچه اهميت دارد اين است
كه يك وضعيت بدني مناسبتر ،خستگي
كمتر و كارايي بيشتري دارد .عوامل ديگر
نيز به صورت جزيي در ساختار جسماني
موثر است؛ از جمله نژاد ،سنت و عادتهاي
مختلف و حتي حاالت روحي و رواني
افراد كه در ملل مختلف به صورتهاي
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گوناگون ديده مي شود .عواملي مانند بيماري
يا خستگي نيز وضعيت كلي بدن را به طور
مقطعي تحت تاثير قرار ميدهند زيرا در
نتيجه بيماري و خستگي توان عضالت بدن
كاهش مي يابد و نيروي وزن بدن بر نيروي
انقباضات عضالني غلبه مي كند و وضعيت
قائم بدن دچار مشكل مي شود.
موضوع مورد مطالعه در حرکات اصالحی
و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاریهای
اکتسابی سیستم اسکلتی ،عضالنی و مفصلی
افراد جامعه است این ناهنجاریها عموما به
دالیلی چون عادات حرکتی نامناسب ،فقر
حرکتی ،شرایط نامناسب محیطی بویژه در
دوران کودکی و سنین رشد بروز کرده است
که امکان بهبود و اصالح از طریق حرکات
جبرانی ورزشهای درمانی وجود دارد.
حرکات اصالحی برای تشخیص
وضعیتهای طبیعی و غیر طبیعی ،وضعیت
بدنی در حالتهایی چون ایستادن ،راه رفتن،
نشستن و خوابیدن و نیز وسایل مورد استفاده
چون کفش ،کیف ،میز و صندلی ،اتومبیل و
اخیرا رایانهها مطالعه میشود؛ در گذشته به
دلیل جنبههای کاربردی و سودمندیهای
اجتماعی این رشته ،بویژه در مدارس و در

سطح کودکان ،نوجوانان ،جوانان و اکنون به
دلیل توسعه قهرمانی و ضرورت پیشگیری و
اصالح ناهنجاریهای ورزشکاران ،حرکات
اصالحی پیشرفت و تحول چشمگیری یافته
است این حیطه اکنون گاه به منزله حرکت
درمانی نیز شناخته میشود.
در یک نتیجه گیری کلی موضوع مورد
مطالعه در حرکات اصالحی و درمانی
بررسی «تعادل ساختار فیزیکی انسان و ارائه
حرکات و توصیههایی برای بهبود و کارایی
آن» است .مسالهای که هنوز وجود دارد این
است که حرکات اصالحی را با حرکات
فیزیوتراپی و با فعالیتهای جسمی که
برای ورزش معلولین یا بیماران روانی انجام
میگیرد یکی میدانند؛ به طور کلی استفاده
از حرکات اصالحی وقتی انجام میگیرد که
کودکان از لحاظ جسمی و روانی کامال سالم
هستند ولی دارای انواع ضعفهای جسمانی
و ارگانی هستند پس چنانچه بهموقع،
مخصوصا در مراحل رشد به این ضعفها
توجه شود و از حرکات اصالحی استفاده
شود ،میتوان چنین ضعفهایی را برطرف
کرد و در بزرگسالی از شدت یافتن آنها
جلوگیری کرد.

قدرت بخشندگی را از یاد نبریم.

جستجو در اینترنت ،برای مغز افراد مسن مفید است

پژوهشی نشان داده که استفاده از اینترنت،
حداقل برای افراد میانسال و مسنتر به
تقویت قوای مغز کمک میکند .گروهی از
پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا دریافتند
جستجو در وب ،بخش تصمیم گیری و
استدالل مغز را تحریک می کند .پژوهشگران
میگویند این موضوع حتی ممکن است
به مقابله با تغییرات فیزیولوژیک ناشی
از افزایش سن که باعث کند شدن مغز
میشوند ،کمک کند .نتایج این پژوهش در
نشریه « »Geriatric Psychiatryمنتشر شده
است؛ با افزایش سن تغییراتی در مغز رخ
میدهد که از جمله میتوان به کمتر شدن
اندازه و کاهش فعالیت سلولی در مغز اشاره
کرد که بر عملکرد انسان تاثیر دارند .اعتقاد
بر آن است که فعالیتهایی که مغز را فعال
نگه میدارند ،همچون حل کردن جدول،
ممکن است اثرات افزایش سن را به حداقل
برسانند و بر اساس پژوهش اخیر این طور به
نظر میرسد که «وبگردی» را نیز میتوان به
فهرست اینگونه فعالیتها اضافه کرد .گری
اسمال ،پژوهشگر ارشد این برنامه تحقیقاتی،
گفت« :جستجو در اینترنت فعالیت پیچیدهای
را در مغز به همراه دارد که میتواند بر
تمرین و بهبود عملکرد مغز تاثیر بگذارد».
این پژوهش بر روی  24نفر داوطلب انجام
شده که بین  55تا  76سال سن دارند و نیمی

از آنها کاربران باتجربه اینترنت بودند .مغز
هر داوطلب ،در حالی که یک بار مشغول
جستجو در اینترنت و بار دیگر مشغول
خواندن کتاب بود ،اسکن شد .هر دو کار
باعث مشاهده میزان قابل مالحظه ای فعالیت
در بخشهای مسئول زبان ،خواندن ،حافظه
و قابلیتهای بصری مغز شد؛ با این وجود
جستجو در وب ،فعالیت مجزای بیشتری
را در بخش دیگری در مغز ایجاد کرد که
تصمیمگیری و استداللهای پیچیده را کنترل
میکند؛ البته این موضوع تنها در کاربران
باتجربه وب مشاهده شد .پژوهشگران گفتند
در مقایسه با خواندن ساده ،وجود گزینههای
بی شمار در اینترنت باعث میشود کاربران
برای رسیدن به اطالعات مورد نظر خود نیاز
به تصمیمگیری داشته باشند؛ با این حال آنها
معتقدند کسانی که تازه استفاده از اینترنت را

آغاز کردهاند ،هنوز استراتژیهای الزم برای
انجام موفقیت آمیز جستجو روی وب را
درک نکردهاند .پروفسور اسمیت گفت« :به
نظر میرسد کاری ساده و روزمره همانند
جستجو در وب در افراد مسنتر مدارهای
مغز را تقویت میکند که نشان میدهد با
وجود افزایش سن ،مغز ما حساس است و
میتواند به فراگیری ادامه دهد ».برکا وود،
مسئول بنیاد خیریه تحقیقات درباره آلزایمر
در بریتانیا گفت« :بر اساس این یافتههای
شگفتانگیز ،اینطور به نظر میرسد که
افراد میانسال و مسن میتوانند با انجام
فعالیتهایی که مغز را تحریک میکنند ،خطر
مبتال شدن به بیماری فراموشی ناشی از پیری
را کاهش دهند ».او افزود« :کاربران مسنتر
وب و اینترنت دقیقا مشغول انجام چنین
کاری هستند».

بریتانیا مانند دیگر کشورهای پیشرفته جهان
با مشکل چاقی مفرط کودکان دست به
گریبان است و به رغم تالشهایی که برای
افزایش سطح آگاهی والدین به عمل میآید،
یک سوم از تمام کودکان زیر پنج سال دچار
چاقی مفرط هستند .نتیجه تحقیقات پزشکان
بریتانیایی که در مجله پزشکان اطفال انتشار

یافته است ،حاکی است که چاقی مفرط
کودکان نتیجه باال رفتن وزن آنها قبل از سن
پنج سالگی است .حال پزشکان اطفال از
والدین میخواهند که در تغذیه کودکان خود
در سنین پایینتر از پنج سال دقت بیشتری
به کار ببرند و غذای سالم و به میزان کمتر
به آنها بدهند .پزشکان هشدار میدهند که

اگر در تغذیه کودکان دقت نشود ،وقتی به
سن مدرسه میرسند دیگر برای جلوگیری
از چاقی مفرط بسیار دیر خواهد بود .آماندا
برومهال ،یک مادر بریتانیایی این مساله را
تجربه کرده است .او میگوید که بهراحتی
نمیتواند سایز لباس فرزند خود را در
بریتانیا پیدا کند و تنها جایی که برای کودکان
بیش از حد چاق پوشاک تولید میشود،
آمریکاست .آماندا میگوید وقتی مجبور
شد جهت خریدن شلوار برای پسرش به
آمریکا برود ،فهمید که باید چارهای پیدا
کند و از اینکه جلوی چاقی پسرش را
زودتر نگرفته بود ،احساس پشیمانی کرد.
«سر لیام دونالدسون» ،رییس اداره مشاوره
پزشکی بریتانیا در مقاله خود در سایت
خبری بیبیسی هشدار میدهد که بسیاری
از والدین حاضر به قبول این واقعیت نیستند
که کودک آنها دچار چاقی مفرط است .وی
همچنین به این موضوع اشاره میکند که با
رژیم صحیح میشود جلوی چاقی مفرط را
بهموقع گرفت؛ در غیر این صورت ممکن
است کودک به بیماریهای قلبی ،سرطان،
دیابت و آرتروز مبتال شود.

نگذارید فرزندتان قبل از پنج سالگی چاق شود

http://www.iust.ac.ir

خودمان را در گیر مسائل بی اهمیت نکنیم.
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تاثیر موسیقی و کلمات بر مولکولهای آب
دکتر ماسارو ایموتو ،محقق ژاپنی با انتشار
یافتههای تحقیقات خود مدعی شد که
مولکولهای آب نسبت به مفاهیم انسانی
تاثیرپذیرند .نظریه این محقق ژاپنی که
تاکنون از سوی موسسات علمی فیزیکی
و زیستشناسی مورد تایید قرار گرفته
است ،مبتنی بر بررسی نمونههای فراوانی
از کریستالهای منجمد شده آب و مقایسه
آن با یکدیگر است.
کتاب ایشان با عنوانهای مختلفی در
چندین جلد منتشر شده است .ایشان
در اغلب کشورهای دنیا ،سمینارها و
کنفرانسهایی با این پیام داشته و دارند.

وجود جاری بودن و سیالن داشتن به دلیل
اینکه از میان شهرها میگذرند و از آنجا که
اکثر مردم دارای افکار منفی هستند ،تحت
تاثیر آنها نمای ناخوشایندی پیدا میکنند.
بزرگترین دریاچه در مرکز ژاپن «دریاچه
بیواکو» است .چون آب دریاچه راکد است،
همین سکون باعث میشود مولکولهای
آب تصویر زشتی داشته باشند.
آبهایی که تازه از دل کوه بیرون میآیند
به دلیل اینکه در معرض افکار منفی قرار
نگرفتهاند ،نمای مولکولی خود را حفظ
کرده و دارای شکل هندسی منظم و زیبایی
هستند.
دکتر ایموتو آزمایشهای خود را به
مکانهای خاصی محدود نکرده و آنها را
با آبهای مختلف ،در کشورهای مختلف
انجام دادند.
دکتر ایموتو از عدهای خواستند که در کنار
سد فوجی وارا بایستند و دعا بخوانند و
آب را قبل و بعد از دعا آزمایش کردند.
ایشان معتقد است که خلوص نیت در
دعا بسیار مهم است مانند داستان حضرت
موسی که در زمانی که قومش برای بارش
باران دعا میکردند به موسی وحی شد که
در میان شما گناهکاری است که مانع از
بارش باران میشود.
کریستالهای آب مصرفی ،بهشدت
بیقواره و زشت هستند؛ چون از میان

مولکول آب در برابر کلمه فرشته

http://fa.royalab.ir

پروفسور ایموتو معتقد است که مفاهیم
متافیزیکی محیط روی ترکیب مولکولی
آب تاثیر میگذارد .این دانشمند ژاپنی که
فارغالتحصیل دانشگاه یوکوهاماست ،دارای
یک موسسه تحقیقاتی به نام  IHMدر ژاپن
است که امور تحقیقاتی مربوط به کریستالیزه
شدن آب را در آنجا انجام میدهد.
وی ادعا میکند همانطور که شکل ظاهری
آب نسبت به ظرفها و مکانهایی که
در آن قرار میگیرد ،تغییر میکند؛ شکل
مولکولی آب هم نسبت به محیط و شرایط
پیرامونی خودش تغییر میکند.
آبهایی که راکد هستند مانند آب پشت
سدها و آب دریاچهها به دلیل عدم پویایی
و حرکت از لحاظ نمای مولکولی زشت
بوده و فاقد شکل هندسی منظمی هستند.
همچنین آبهایی مانند آب رودخانهها با
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که روی میزشان گذاشتهاند دعا کنند.
ایموتو بر تاثیر موسیقی روی آب هم
تحقیقاتی انجام داده است؛ بدینگونه که
برای آب موسیقیهای مختلفی پخش کرده و
واکنش مولکولهای آب را بررسی نمودند.
آب نه تنها از رفتار و افکار ما تاثیر میپذیرد
بلکه نسبت به نوشتهها نیز واکنش نشان
میدهد.
ایموتو معتقد است که حتی اگر با آب با
زبانهای مختلف برخورد کنیم ،در مقابل
همه کلمههای مثبت در تمامی زبانها

مولکول آب در برابر کلمه تنفر

واکنش مولکولهای آب زیبا و در مقابل
همه کلمههای منفی واکنش آن ناخوشایند
خواهد بود.
واکنش آب نسبت به جمالت دستوری و
کلمات ناخوشایند خوب نبوده و در مقابل
در برابر جمالت مثبت تصویر زیبایی خلق
میشود.
دکتر ایموتو آب را در کنار گلها قرار داد و
متوجه شد که مولکولهای آب خود را به
شکل گلها در میآورند.
بنابراین احساس نشاط ،شادمانی و انرژی
که انسان از طبیعت میگیرد ،به این دلیل
است که مولکولهای بدن خود را به شکل
طبیعت در میآورند.

مولکول آب در برابر سمفونی  40موتزارت

شهرها و روستا میگذرد و مردم مملو از
فکر منفی هستند.
ایموتو معتقد است که دعا از راه دور هم
موثر است .وی از  500نفر از استاد مسائل
معنوی خواست که در روز معین و در
ساعت مشخصی با تمرکز روی لیوان آبی

مولکول آب در برابر اسانس کاج

تمام اخباری که می شنویم درست نیست.

امیرهوشنگ بهشتنژاد

به نام خدا که یادش آرامبخش دلهاست؛
صحبتهای من از ورای این نوشتهها با شما در مورد رسانهها و لزوم
وجود چنین واسطه ارتباط جمعی در محیط کاریمان است ،محیطی
که بعضی از ما بیشترین ساعات بیداریمان را در آن به سر میبریم.
نشریه ندا به این منظور پایهریزی شد و تداوم یافت که بتواند چند
هدف را دنبال کند؛ یک اینکه به عنوان منبعی جهت اخبار درون
بیمارستانی و اتفاقاتی که اهمیت موضوعی دارند ولی ممکن است
برای همه شرایط مناسبی جهت حضور موجود نباشد ،به کار رود.
دیگر اینکه بتواند تغییرات ،ارتقای پرسنل و هیئت علمی ،اتفاقات
خوب و بد گروه مذکور و ...را منعکس کند .سوم اینکه بعضی
مطالب علمی که آگاهی از آن به درک از محیط ،چه محیط اطراف
و چه فضاهای دور و نزدیک و حقایق خلقت و صدها موضوع
دیگر در آن ،در دسترس خانواده بزرگ فارابی قرار گیرد و چهارم
انتقال مطالب مورد عالقه این خانواده از تهیه بعضی مواد غذایی
یا پیشرفتهای فرزندانشان و قس علیهذا؛ در بعضی مقاطع نیز
به مناسبتهای مختلف ،پیامهای گوناگونی از منابع متفاوت مطرح
شود ،البته وظایف دیگری نیز بر عهده این رسانه داخلی بیمارستان،
ملحوظ است ولی به هر روی با تمامی این قضایا ،هفت سال گذشت.
هفت سال از تولد نشریه ندا گذشت که البته بهتر است به عنوان یکی
از اعضای خانواده فارابی بگویم «تولد نشریه ما» .مثل هر موجود
دیگری که تولد اولین اتفاق حیاتش است ،سایر وقایعی که در طول
دوره رشد و بالندگیاش مطرح میشود و همچنین نقش فرد یا
افراد موثر و دخیل در آن از اهمیت خاصی برخوردارند؛ در این
مسیر مکررا از بنیانگذار نشریه ،دکتر سیدفرزاد محمدی که مدتها
سردبیری ندا را عهدهدار بودند ،یاد شده و زحمات عدیده ایشان را
در پیشبرد اهداف مربوطه پاس داشتهایم ،پس از ایشان دکتر مخترع
این مسئولیت را پذیرفتند که بحق عملکرد فاخر ایشان به یادماندنی
است.
در تمامی این دورهها تاکنون زحمات اصلی بر عهده هیئت تحریریه
و بخصوص دبیر آن سرکار خانم صالحی بوده و در این هفت سال
جمع آوری مطالب ،ویرایش و در بسیاری موارد بازنویسی ،طراحی
جلد و صفحات و دهها مسئولیت مهم دیگر در بخش چاپ و
غیره که در تداوم حضور یک نشریه حیاتی است ،بهعالوه مقاالت
ادبی و علمی متعدد که از خود ایشان در نشریه شاهد بودهایم،
مهمترین نقش را عهدهدار بودند؛ در همین جا الزم است از سایر
همکاران ثابت نشریه ،خانمها نیکبخت ،بوژآبادی ،درودیان ،عزیزی،
احمدیفرد و خطیبی ،همکاران روابط عمومی دکتر حامدیان و خانم
امیدوار و همچنین از آقای فرهاد غالمی که با عالقه هرچه تمامتر و
نهایت دلسوزی در نشریه همکاری داشته و دارند نهایت قدردانی را
به عمل آورم؛ همچنین از همکارانی که به صورت متناوب با نشریه
همراهی نمودهاند و بخصوص شورای مشورتی به دلیل رهنمودها و
بعضا مطالبی که در قالب سرمقاله مرحمت مینمودند ،سپاسگزاری

نمایم؛ در رأس تمام این موارد الزم است از بذل عنایات خاص
دکتر جباروند ،در طول این هفت سال تشکر ویژهای داشته باشم؛
چه ایشان از هیچ کمکی در راستای تداوم چاپ و نشریه فروگذار
نبودهاند.
در پایان از خداوند متعال موفقیت هرچه بیشتر برای دست اندرکاران
نشریه ندای فارابی در جهت ارتقای سطح مطالب و موضوعات
نشریه را خواستارم و معتقدم این مهم عالوه بر موارد فوق ،جز
با یاری شما عزیزان «خانواده فارابی» بخصوص با انتقال انتقادات
سازنده به ما محقق نخواهد شد.
من اهلل التوفیق و علیه التکالن
مرداد 95

بهارک صالحی

هنگامی که شدن ندای فارابی میخواست نطفه ببندد ،اول مثل
تعارف بود و تردید ،یک تعارف که آدم را جذب خودش میکند
و به اندیشیدن وا میدارد و تردید از اینکه آیا در میان جمعیتی با
سالیق مختلف پذیرفته میشود! ندای فارابی محصول تاملی ژرف
است؛ که سرانجام نطفهاش بسته شد ،به همت دکتر محمود جباروند
و عزم بیبدیل دکتر سیدفرزاد محمدی که دلش میخواست کاری
درخور و ماندگار عرضه کند.
در میان آدمهایی که سالیق گوناگون دارند و برخی گاهی خود
دست به قلمند ،ارائه کاری درخور و ماندگار ،منظری سخت از
کاری دشوار و مسئولیتی عظیم روبهروی ما میگشود؛ پذیرفتیم!
نخستین نتیجه دلپذیر این پذیرفتن ،این بود که عده ای از همکاران
داوطلبانه به ما پیوستند که جمع ما را در میان ما مجموعتر میکرد؛
همه آنها که از دور یا نزدیک برای مان دست تکان دادند و دست مان
را گرفتند ،جرات ما را مضاعف کردند ،خود را آ ِن ما و ما را از آ ِن
خود دانستند ،دست دوستی همه آنها را میفشاریم.
نشستیم ،روزها و ساعتها با هم از میان متن گذشتیم ،کلمه به کلمه
دیدیم و خواندیم .همگی وسواس مشابهی داشتیم؛ هیچ یک روی
نام و شغل خاصی مکث نکردیم ،دغدغه ما دغدغه نامها نبود ،بلکه
مغناطیس متنی بود که تنها یک اثر برای ما بود ،فارغ از آنکه به قلم
چه کسی است! هفت سال نوشتیم و نوشتید و برگزیدید و برایمان
فرستادید؛ ندای فارابی برای برخی تجربه نویسش شد ،برای آنهایی
که میخواستند و همچنان میخواهند اثری از خود بگذارند!
اینک در آستانه هشتمین سالروز انتشار که برای ما تب و تابی چون
تحویل سال دارد ،آرزو میکنم حال ندای فارابی به یُمن سایه باری
تعالی و برکت وجود همکاران خوشتر شود و ما خستگیها و
ناکامیها را با امید و انگیزههای خوبی که تمام همراهان مان به ما
میدهند ،از ذهن و دل بزداییم.
دلم میخواهد استاد بسیار عزیزم ،دکتر امیرهوشنگ بهشتنژاد ،کمی
از این همه وقت که به سرعت از او میگذرد و او در هر لحظهاش
جزیی از خودش را ریخته و شاید کمتر فرصتی دارد تا به آرامش
خود بپردازد ،در این روزها خویش را هم نیم نگاهی کند!
دلم میخواهد معصومه نیکبخت ،لیال بوژآبادی ،محبوبه درودیان،
لیال احمدیفرد ،معصومه عزیزی ،دکتر عباس حامدیان ،حمیده
امیدوار ،فرهاد غالمی ،نسیم خطیبی و خیلیهای دیگر که در
به وجود آمدن ندای فارابی سهم موثر و چشمگیری داشتهاند و
بودنشان انگیزه بودن ما است ،این روزها و روزگار آینده با آرامش
و شادی در کنارمان باشند.

ندا ی افرابی -اتبستان 1395

23

عباس حامدیان
تابستان هر سال یادآور انتشار نشریه داخلی بیمارستان است .نشریهای
که در قالب صفحاتی چند به بیان دغدغههای شغلی همکاران ،اخبار
بیمارستان و مطالب علمی و فرهنگی میپردازد .اینک در پایان
هفتمین سالروز انتشار سپاسگزار همه کسانی هستیم که ما را حمایت
کردند و راهنمایمان بودند؛ امید است که در سایه حضرت احدیت و
در کنار شما همکاران به رسالت خود متعهد باشیم.

معصومه نیکبخت

بی شک یک نشریه داخلی در ایجاد فرهنگ سازمانی ،بهبود روابط
و تعامالت صحیح کارکنان و واحدهای سازمان ،اطالع رسانی موثر
و غیره نقش غیر قابل انکاری دارد .از همه اینها گذشته من گمان
می کنم حس خوبی که به آدمها می دهد از همه مهمتر است .حسی
مثل حس عضو یک خانواده بزرگ بودن ،اینکه می دانند اگر دستی
به قلم داشته باشند جایی هست برای نمودش و دریچه ای هست که
اگر حرفی داشتند برای گفتن به گوش بقیه برسانند ...اینها و خیلی از
مسائل شاید جزییتر از این دست ،در گیر و دار مشغلههای ناگزیری
که گریبانگیر جامعه شهرنشین امروزی است ،جامعه ای که همسایه
از همسایه خبر ندارد ،گریزی است هرچند کوتاه و جزئی به نگرش
متفاوت به نفس کشیدن در سازمانی که هر روز قسمت اعظم وقت
خود را در آن سپری می کنیم و شاید بشود گفت در آن زندگی
می کنیم .ندای فارابی در مسیر آرمانی که داشته و دارد تفاخری به
بی نقص بودن ندارد ولی رسالتش همچنان پا برجاست و اگر کسانی
که ندا به آنها تعلق دارد که همان اعضای خانواده بزرگ فارابیاند،
بخواهند ،پا برجا خواهد ماند به حول و قوه الهی.
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معصومه عزیزی

طعم متفاوت نوشتن در روزهای رسیدن به  8سالگی ندای فارابی
بهانه ای شد برای کمی بیشتر فکر کردن به روزهایی که کنار همکاران
عزیزم گذراندم ،روزهای قشنگی که هر کدام خاطره ای شد هرچند
پراکنده و گاهی کمرنگ در ذهنم؛ بهانه ای شد تا در ناخودآگاه مرا به
فکر فرو برد و شیرینی خاطرات را مزه مزه کنم.
دوستان و همکاران عزیزم خوشحالم که به عنوان عضو کوچکی از
این مجله در کنار شما هستم و امیدوارم که انتشار نشریه هر روز
سازنده تر از قبل باشد.

محبوبه درودیان

چگونه می خواهید شرح دهم چیزی را که شرح دادنی نیست،
احساسم را می گویم!
فکر می کنم به روزهای تلخ و شیرینی که گذشت و شاید قدردان
لحظاتش نبودم؛ هرچه قدر لغت نامه ها را زیر و رو می کنم ،واژه
مناسبی پیدا نمی کنم تا اشتیاقم را از کنار شما بودن بیان کنم.
ببخشید بر من اگر گاهی سرد گذشت ،روزهای در کنار هم بودن مان
که روزگار گاهی دلها را دگرگون می کند! کنار شما بودن را دوست
دارم و خواهم داشت.

لیال بوژآبادی

خداوند نعمت دانش و حکمت را به هرکس بخواهد و شایسته بداند
عنایت می فرماید و به هر کس این نعمت ارزانی شود درحقیقت
خیر فراوانی نصیب او شده است و جز خردمندان متوجه این ارزش
(سوره بقره )296
نیستند.
پروردگارا! آن هنگام که مرا از خاک پاک آفریدی و به زمینم آوردی،
صفات نیکویت را به من هدیه دادی و راه را نشانم دادی ،دانایی
دادی که از راه نیفتم و به واسطه آن در جهان به جستجو پردازم و به
قلب ناشناخته ها بتازم و بتوانم به دنیای علم راه پیدا کنم.
اینک من در برابر عظمت تو که مرا هستی بخشیدی سر تعظیم فرود
می آورم و قدر این نعمت را می دانم وتالش خواهم کرد از هر آن
چه مرا عطا فرمودی بهترین استفاده را ببرم و هر روزم بهتر از دیروز
باشد.
سال های زیادی را با هم با ندای فارابی سپری کرده ایم؛ در گذر
این سال های عمرمان ،دانش مان بیش و خاطرات مان فزونی یافت؛
در این میان اگر توانسته باشیم باری از دغدغه های شما عزیزان را
کم کرده و در لحظات شاد و غمگین درکنارتان باشیم و همراه شما
به محفل گرم وصمیمی خانه هایتان قدم نهاده باشیم ،جای بسی
خوشحالی است.
دلیل بودن ما همراهی شما عزیزان است ،امید داریم که چون گذشته
در کنارمان باشید.

حمیده امیدوار

یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد    
 7سال از انتشار اولین شماره ندای فارابی می گذرد .نشریه ای به
وسعت دلهای همه اعضای نیکاندیش خانواده بزرگ فارابی؛ در
هم ه این سال ها ،ندا با تکیه بر دانش ،پشتکار و همدلی طیف وسیع
خوانندگان خود ،اساتید ،مدیران و کارکنان در مسیر تحقق اهداف
و آرمانهای متعالی بیمارستان به شایستگی گام برداشته و درخشیده
است.
ندای امروز ،یادگاری است پربار از همت همکارانی مهرآیین که هر
یک ارتقای جایگاه فارابی را سرلوحه خویش قرار دادند و امروز این
امانت در دستان ماست.
امید که با اندیشههایی نو ،دلهایی مومن به الطاف خداوند مهربان
و سرشار از مهر به انسانها و دستانی توانمند ،گامهایی محکمتر از
گذشته برداشته و این امانت را به نیکی به آیندگانی که در راهند
بسپاریم.
جا دارد از سردبیران قبلی ندا دکتر سیدفرزاد محمدی و دکتر هادی
مخترع نیز یاد نموده و زحمات ایشان را گرامی بداریم؛ قطعا از
تالشهای ایشان در راه پیشبرد جایگاه سازمانی ندا و استمرار آن
همیشه به نیکی یاد خواهد شد.

نسیم خطیبی
لیال احمدیفرد

جشن تولد نشریه ندای فارابی ،خبر خوشی است که نشان میدهد
ما باز توانستیم یک سال دیگر به انتشار آن بپردازیم و من خرسندم
از اینکه در این نشریه و در کنار دوستانم فعالیت داشتم و امیدوارم
همچنان فعالیتمان در نشریه ادامه داشته باشد.

در هر جامعه ای ،کوچک یا بزرگ ،نیاز به اطالع رسانی و ارتباط
نزدیک افراد با مقامات و مسئولین همیشه احساس می شده و جامعه
کوچک بیمارستان فارابی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .ندای
فارابی صدای شهروندان این جامعه کوچک است که تالش نموده با
کم کردن فاصلهها ،تعامل و همفکری را در زمینههای علمی ،فرهنگی
و اجتماعی پیش ببرد .اميد است با استعانت از نيروي اليزال الهي و
بهرهمندي از همكاري صميمانه كليه كاركنان محترم و بهره گیری از
منابع و امکانات ،این نشریه به جایگاهی باالتر دست یابد.
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گفتوگو از :حمیده امیدوار
در پایان هفتمین سال انتشار ندای فارابی با برخی از همکاران به گفتو گو نشستیم و دو پرسش را مطرح کردیم:
 -1ارزیابی شما از جایگاه نشریه ندا و عملکرد آن طی سالهای انتشار چیست؟
 -2چه پیشنهادی برای ارتقای ندا دارید؟
در ادامه پاسخهای همکاران را باهم میخوانیم:

دکتر علیرضا الشیئی
رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه و عضو شورای مشورتی
واقعیت این است که اصوال بیمارستان
فارابی ،با این ابعاد فیزیکی و نیروی انسانی،
به عنوان مرکزی که کانون تبادالت انسانی
زیادی است از حضور بیماران گرفته تا
ارتباطات درون سازمانی نیاز به چنین
نشریهای دارد که اخبار بیمارستان ،نیازهای
کارکنان و خیلی از مسائل دیگر را منعکس
نماید .شروع و سنگ بنای این امر که با
کمک دوستان بخصوص دکتر سیدفرزاد
محمدی صورت گرفت کار بسیار خوب و
خجستهای بود .واقعا جای چنین نشریهای
در فارابی کامال خالی بوده و خوشبختانه به
خوبی و شایستگی پر شده است.
به نظرم در طول زمان تکامل خیلی مناسبی
هم پیدا کرده است؛ بخصوص با مدیریت
دکتر بهشتنژاد .آخرین شماره مجله را که
نگاه میکردم ،هم از نظر کیفیت چاپ و نشر
فوق العاده ترقیکرده و هم از نظر محتوا
بسیار غنی و فوق العاده فاخر شده است.
البته جا دارد اینجا از خانم صالحی که همه
وقت خودشان را برای این کار گذاشتهاند،
تشکر ویژهای شود.
به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی-چون
ممکن است دیدگاه سایر کارکنان کمی
متفاوت باشد -معتقدم مجلهای است که
جامعیت خیلی خوبی دارد یعنی هرکس
در هر جایگاه شغلی -چه هیئت علمی یا
غیر هیئت علمی -مطالعه بخشهای مختلف
این مجله برایش جذابیت خواهد داشت؛
مثال یکسری از مطالب مربوط به اخبار
بیمارستان است که همه باید در جریان
آن قرار بگیرند .ارتباط بیمارستان با مراکز
علمی دیگر که تا حدودی گزارش میشود.
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دانستنیهای عمومی که برای اعضای هیئت
علمی و سایر کارکنان بیمارستان مناسب
است یا بخشی که به مشکالت سازمانی و
مسائل مطرح شده توسط پرسنل میپردازد،
هریک در جای خود اهمیت دارند و مفید
واقع میشوند.
در مجموع مجله ندا ،مجلهای واقعا نمونهای
است؛ نمیدانم در بیمارستانهای دیگر
دانشگاه علوم پزشکی تهران چند نمونه
مشابه وجود دارد؟ توصیه میکنم مسئولین
نشریه یک جستجویی در این زمینه انجام
دهند که آیا جز مجله ندای دانشگاه که به
هرحال جایگاه و جامعیت خاص خودش
را دارد ،در بیمارستانهای دیگر نمونه
مشابهی هست و اگر هست چقدر قابلیت
مقایسه وجود دارد؟ تا جایی که بنده اطالع
دارم نمونه مشابهی پیدا نخواهیم کرد و اگر
باشد هم تقریبا مطمئنم که به هیچوجه قابل
مقایسه با ندای فارابی نیست.
بنابر عادت و روش کاریام ،همیشه اول
سرمقالهها و یادداشت سردبیر را میخوانم؛
بعد هم اخبار بیمارستان برایم اهمیت
دارد؛ چون گاهی علیرغم اینکه بر حسب
مسئولیتم در جریان امور هستم ،ممکن
است نکات ریزی به گوشم نخورده باشد
که میتوانم در ندا ببینم .اطالع رسانی یکی
از جنبههای خوب ندا است که به نظرم برای
تمام پرسنل چه اعضای هیئت علمی و چه
کارکنان دیگر خیلی مفید است .بخشهایی
که مربوط به اطالعات عمومی است مثل
بخش تغذیه به نظرم کیفیت خوبی دارد.
بخشی که مربوط به گزارشهای سازمانی و
درددلهای سازمانی است را میبینم .کال به
ترتیب میخوانم و میآیم جلو!
از مجله آخر خیلی خوشم آمد .هم از لحاظ
صفحهبندی ،هم از نظر مدیریت و انتخاب
مطالب .اگر این شماره را مرجع قرار دهیم
واقعا همه چیز دارد .از آموزش و تبلیغاتی
که الزم است تا به کاهش هزینهها کمک
کند .آموزشهای مختلف سالمتی عمومی
و سالمت بینایی ،آموزشهای کاربردی،
اطالعات عمومی و غیره؛ ولی چیزی که
در شمارههای اخیر کم رنگ شده و کمتر

دیدهام ،صفحاتی است که در آن نقطه
نظرات افراد منعکس میشد .شاید الزم باشد
این بخش را حفظ کنیم تا یک طرفه نشویم.
بازخوردی که از مخاطبین میگیریم،
بزرگترین راهنمای ما برای بهبود و
تعالی است .این یک اصل است؛ به همین
خاطر پیشنهادم به دوستان این است که آن
صفحات مربوط به انعکاس نظرات کارکنان
را دوباره احیا کنند .چون اعضای هیئت
علمی باالخره به نحوی میتوانند نظرشان را
با ریاست و مدیریت بیمارستان مطرح کنند
ولی سایر پرسنل شاید کمتر این فرصت را
داشته باشند و نشریه ندا بهترین مکان برای
رفع این نقص است؛ به همین خاطر به نظرم
آن رویهای که در مورد انعکاس نظرات افراد
در مورد بیمارستان وجود داشت ،با همان
سعهصدری که از قبل بود و مطمئنم رییس
بیمارستان و سایر مدیران ردههای مختلف
بیمارستان دارند ،باید حفظ شود و ارتباط با
مخاطبین از دست نرود.

لیال فیضینیا
کارشناس مدارک پزشکی
ندای فارابی به عنوان یک نشریه سازمانی در
این  7سال جایگاه ویژهای در میان پرسنل
پیدا کرده است .این نشریه توانسته است
با ایجاد نگرش جدید کارکنان نسبت به
ارزشهای سازمانی سهم بسزایی در افزایش
فرهنگ سازمانی ایفا کند.
به شخصه تورق نشریه برایم لذت بخش
است و بخشهایی مثل قسمت خبری و
میراث و خاطرات را حتما مطالعه میکنم؛
فکر میکنم مطالعه قسمتی از خاطرات و
زندگینامه کسانی که آنها را میشناسیم برای
هیچ کس خالی از لطف نباشد .امیدوارم
ندای فارابی سالهای سال بر دوام باشد و
پربار.

دکتر یداله اسالمی
چشم پزشک و روزنامهنگار
وقتی بحث نشریه سازمانی را مطرح
میکنید باید هدفگذاری شود .آیا این
مقوله بر اساس کار روابط عمومی است؟
بر اساس معرفی و کیفیت کار اعضا است؟
آیا برای ارتباط درونی اعضا است؟ آیا برای
ابالغ پیامهای سازمانی است؟ هرکدام از
اینها ویژگی خاص خود را دارند و شما
نمیتوانید آنها را در یک کفه ترازو بگذارید.
در واقع بر اساس تعریفی که آن نهاد و
ساختار ارائه میدهد ،وظیفه نشریه تعیین
میشود و در آن روند عمل میکند.
ولی به نظرم میرسد آنچه شما دارید دنبال
می کنید؛ نه از نوع کار روابط عمومی است،
برای ابالغ پیامهای سازمانی؛ و نه یک کار
حرفهای .بلکه فکر میکنم بیشتر به عنوان
یک کار و بنای ارتباط بین اعضا تلقی
میشود که در کنار آن برخی موفقیتها،
نارساییها و دستورالعملها هم به نوعی
داخلش آورده میشود و طبیعی است که یک
ترکیب میشود .شاید این امر تنها به این دلیل
این گونه شکل گرفته باشد تا فرصتی برای
ابراز توانمندیهای افراد در حوزههای غیر
کاری باشد( .البته شاید ،چون بعضی وقتها
که به صورت جسته و گریخته نشریه را نگاه
میکنم ،میبینم ).به هر حال اگر با همین
تقسیم بندی نگاه کنید باید ببینید بر اساس آن
تعریفی که گذاشتید ،بر اساس آن برنامهای که
تنظیم کردید؛ تا چه اندازه بر اساس معیارهای
برنامه جلو رفتهاید؟ تا چه اندازه در جذب
مخاطب موفق بودهاید؟ حتی در جذب
همکاران برای ارائه مطالب .اینها میشود
موضوع چالشهایی که میتوانید روی آنها
بحث کنید و به آنها بپردازید.

دکتر رضا کریمی
دستیار سال 3
قبل از هر چیز خسته نباشید میگویم به
هیئت تحریریه محترم نشریه ندای فارابی.
اعتقاد من بر این است که نام خوب ،نشانه
باطن خوب است .توصیه ائمه ما (علیهم
السالم) هم بر این است که برای فرزندان
خود نام نیک انتخاب کنید چون نام نیک
تقدیر و قسمت را عوض میکند .ندا به
معنای پیام و سروش عرفانی است و فقط
به معنای صدا نیست .صدا فیزیک و مادی
است ،بعد عرفانی صدا میشود ندا.
ندای فارابی یعنی پیام صلح ،دوستی،
خوبی و خوش اخالقی ،صفات زیبای الهی
و انسانی .همه اینها دست به دست هم
میدهند و توسط جمع هیئت تحریریه و
تحت ریاست استاد عزیز ،دکتر بهشتنژاد
تبدیل به نشریهای میشود که همه از آن
لذت میبرند و اگر یک بررسی ساده انجام
دهید ،میبینید که همه پرسنل انتظار انتشار
شماره جدید آن را میکشند .این واقعیتی
است که برای همه ما ملموس است.
با توجه به سابقهای که در نشریات
دانشگاهی دارم از دو بُعد میتوانم ندای
فارابی را ارزیابی کنم .یکی از لحاظ عملکرد
تحریریه و دیگری بُعد هنری و گرافیکیاش.
به نظرم ندا از لحاظ طرح و عکسهای روی
جلد و داخل جلد ،موضوع ،صفحهآرایی و
پاراگرافبندی مشکلی ندارد .همه خوب و
بهروز است .کاغذ و چاپ با کیفیت است.
از نظر نحوه نگارش هم ،چینش مطالب به
گونهای است که هر گروهی در بیمارستان
از پزشک ،پرستار ،کارمند و خدمات ،همه
را در بر میگیرد و این شمول نشان از غنا
است .وجود بخش سرگرمی و بخش ویژه
فرزندان ،یکی از ویژگیهای مثبت نشریه
است .مطالب هم متنوع و در زمینههای
مختلف خانوادگی ،اقتصادی ،فرهنگی و
علمی انتخاب میشود .بنابراین به نظرم در
حد یک بیمارستان ،مجله بسیارخوبی است
ولی جای ارتقا و تکمیل هم دارد.
در بین مطالبی که در ندا چاپ میشود،
اخبار فارابی برایم خیلی مهم است .اطالع از
بازنشستگی دوستان ،انتصابات ،موفقیتهای

علمی ،رویدادهای بسیار بزرگ علمی و
بهروزی که در فارابی اتفاق میافتد و خیلیها
ممکن است از آن اطالع نداشته باشند ،برایم
مهم است و در اخبار ندا انعکاس مییابد.
چه رویدادهایی که قبال رخ داده و چه وقایع
آتی ،هردو خوب است و احساس خوبی
ایجاد میکند؛ چون هم مطلع میشوی و هم
انتظار شماره بعدی را میکشی .این همان
دلیل موفقیت ندا است؛ به هر حال بخش
اخبار ،این که طراحی و تهیه آن با چه کسی
است ،نمیدانم ولی خیلی خوب تهیه و
تدوین میشود .بخش اصطالحات چشم
پزشکی را هم نگاه میکنم .البته بقیه بخشها
هم واقعا خوب هستند مثل بخش تغذیه و
آشنایی با مواد غذایی.
به نظرم برای اینکه نشریه مخاطب محور
شود ،یک پایلوت و کار تحقیقاتی یا
نظرسنجی کوچک الزم است .اگرچه
راههایی برای تماس مخاطبین نشریه با هیئت
تحریریه معرفی شده است مثل آدرس ایمیل
ولی بد نیست یک بخش انتقاد و پیشنهاد هم
بگذارید .از این طریق میتوانید به راحتی
از نظرات استفاده کنید یا میشود به صورت
رندوم از بین گروههای مختلف پزشکی و
غیر پزشکی نظرسنجی شفاهی کرد.
نظر شخصی من این است که اشعار ،نقاشیها
و کارهای هنری چاپ شده در نشریه باید
غنای بیشتری داشته باشد .البته چون آثار
پرسنلی است ،طبعا انتظار کار بسیار حرفهای
را نداریم .آنها در حد بضاعت خودشان کار
انجام میدهند ولی میشود از آثار دیگران
هم استفاده کرد و تکنیکهایی را یاد داد.
یک بخش همیشه برای من جایش خالی
است و آن بخش صدای دانشجو است که
درد دل دانشجویان ،دستیاران و فلوشیپها
را منعکس کند .محلی برای ارتباط قشر
دانشجویی با مسئولین باشد .با این کار،
تعامل بسیار خوبی را میتوان ایجاد کرد و
مطمئنا آثار خوبی دارد؛ به هر حال بیمارستان
آموزشی است و دانشجویان یک گروه مهم
و تاثیرگذار در بدنه بیمارستان هستند؛ از
طریق این بخش میتوانید هم مخاطبین
مجله را بیشتر کنید و هم یک همبستگی
خاص بین دانشجویان و اساتید گروه ،حتی
گروه بیهوشی ،پرستاری و مسئولین اداری
بیمارستان به وجود آورید و این خیلی عالی
است.
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شهرزاد نکونام
اپتومتریست
مجله ندا خیلی خوب است .من از همان
روزهای اول انتشار ندا ،هم از این اتفاق
خوشحال بودم هم میخواستم به هر نحو
ممکن به آن کمک کنم تا جایگاه مناسبی
پیدا کند .وجود چنین نشریهای خیلی الزم
است چون باعث میشود پرسنل در مورد
مسائل مختلف که با آن آشنایی ندارند
آگاهی و دانش کسب کنند .اطالعاتی که در
قالب صفحات گوناگون هنری ،مناسبتی و
غیره هستند .من شخصا از بخشهای ادبی
مجله بیشتر خوشم میآید چون به این
موضوعات عالقه دارم و از طریق مطالبی
که همکاران خودشان مینویسند یا انتخاب
میکنند میتوانم با سلیقه آنها آشنا شوم.
بخش دیگری که میپسندم قسمتهای
علمی مرتبط با چشم است .به نظرم مجله،
اوایل صمیمانهتر بود و شخصا بیشتر با آن
ارتباط برقرار میکردم ولی از زمانی که یک
چارچوب خاصی پیدا کرده است و البته
نمیتوانم دقیقا بگویم از چه وقتی ،کمی با
آن فاصله گرفتهام .گرچه این تفکر و سلیقه
من است و شاید بعضیها این دیسیپلین را
دوست داشته باشند .نکاتی که زیر نویس
صفحات است خیلی خوب است .اگر در
مورد صفحات روی جلد و داخل جلد در
ابتدای مجله توضیحاتی نوشته شود خوب
است .بعضی مطالب خیلی طوالنی هستند.
خیلیها مثل من دوست دارند وقتی مجله
را در محل کار دریافت میکنند ،همان اول
آن را ورق بزنند و مطالب مورد نظرشان
را بخوانند.چون وقت ما محدود است اگر
مطالب طوالنی باشد ممکن است نکات
آن نادیده گرفته شود .بخصوص در مورد
مطالبی مثل سرمقاله.
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محسن اکبری
همکار تاسیسات
با تشکر از زحمات همکاران چند پیشنهاد
داشتم:
 در مورد خدمات جدید یا آتی بیمارستاندر یک صفحه مجزا گزارش تهیه و
اطالعرسانی شود.
 یک صفحه با عنوان همکار برتر ماه در نظرگرفته شود و در آن از همکاران واحدهای
مختلف درمانی و غیر درمانی که در تکریم
ارباب رجوع کوشش کردهاند ،تقدیر شود.
 جای اخبار فعالیتهای تیمهای ورزشیبیمارستان در مجله خالی است .خوب است
به این موضوع نیز توجه شود.
 چون نشریه ندا در یک بیمارستان چشمپزشکی منتشر میشود بهتر است مطالب
علمی و اطالعات عمومی مرتبط با چشم
و بینایی باشد.
 چینش مطالب مجله توالی خاصی نداردو پراکندگی موضوعی در تنظیم مطالب
اطالعات عمومی و علمی دیده میشود؛ مثال
پس از ذکر مطالب خواص گزنه یا عکاسی،
اصطالحات کوهنوردی یا راه کارهای تقویت
حافظه بدون توجه به ارتباط موضوعی آنها
پشت سر هم قرار گرفته است .بهتر است
روال مشخصی برای درج مطالب در مجله
در نظر گرفته شود.

فاطمه هوشنگی
حسابدار
به نظرم ندای فارابی از جنبه های مختلف خیلی
خوب است؛ مثال برای افرادی مثل ما که در
واحدهای اداری هستند و کمتر از اتفاقات
جاری بیمارستان با خبرند منبع اطالعاتی خوبی
است و نمیگذارد از اطالعات بیمارستان به دور
باشیم .خیلی وقتها از طریق ندا باخبر شدهایم
همکاری عزیزی را از دست داده است و به او
تسلیت گفتهایم یا از ارتقا و انتصاب همکاران
با خبر میشویم؛ یا مطالبی که در مورد چشم
و بینایی در ندا چاپ میشود باعث میشود
اطالعات خوبی در این زمینه پیدا کنیم.
کال مطالب ندا خوب است ،چون سختگیر نیستم.
همه را هم دوست دارم و همیشه تمام مطالب
را میخوانم .بخصوص ضمیمه فرزندان را که
عکسهای فرزندان همکاران یا نقاشیهایشان را
چاپ میکنید .وقتی میبینم بچهها چقدر بزرگ
شدهاند ،متعجب و خوشحال میشوم .مطالب
دکتر صادقی بخصوص شعرهایشان را خیلی
دوست دارم .لحن طنز جالبی دارد و در نهایت
ادب حرفش را میزند.
فقط هیچ وقت در مسابقات آن شرکت نمیکنم
چون حوصله پیدا کردن جواب را ندارم!
تنوع مطالب ندا هم یکی دیگر از خصوصیات
خوب آن است ولی چون عاشق سفرم،
دوست داشتم بخشی از ندا را به معرفی
شهرهای مختلف و جاذبههای گردشگری
آن اختصاص میدادند .الاقل یک شماره در
میان این کار را بکنند .این کار باعث میشود
با اطالعات قبلی به سفر رفته و از آن لذت
ببریم .البته اگر خود همکاران از تجربیات
سفرهای داخلی و خارجیشان بنویسند و
این اطالعات را بدهند ،جذابیت مطلب بیشتر
میشود .ممکن است من نتوانم از جایی دیدن
کنم ولی وقتی خاطرات سفر همکاران را
بخوانم با آن شهر یا کشور بیشتر آشنا میشوم.
پیشنهاد میکنم آزانسهای مسافرتی و تورهای
خوب که هم خدمات مناسبی دارند و هم قیمت
مناسب را در مجله معرفی کنید .حتی میشود از
این آژانسها اسپانسر گرفت.
پیشنهاد دیگرم راجع به صفحهای است برای
انعکاس انتقادات و پیشنهادهای پرسنل که قبال
هم وجود داشت ولی نمیدانم چرا حذف شد؛ به
نظرم خیلی خوب است و می تواند کارساز باشد.
همچنین پیشنهاد میکنم خوب است کارکنانی
که خوب کار میکنند به عنوان تشویق در ندا
معرفی شوند .این کار باعث دلگرمی بیشتر
کارکنان میشود.

شورش لطفی
کارشناس ارشد مددکاری و کارگزین
نشريات داخلي در یک سازمان نقش
مؤثري در ايجاد ارتباط متقابل و متعادل
بين بخشهاي مختلف سازمان ایفا نموده و
فرصت مناسبي جهت تشريح و تبيين اهداف
سازماني و جلب مشاركت پرسنل ،براي
اداره سازمان را فراهم می آورند .همچنین
روشن كردن افكار عمومي و اطالعرسانی
به کارکنان درخصوص اتفاقات و اخباري كه
در سازمان روي ميدهد و سهيم كردن آنان
در سرنوشت خودشان از طريق تبادل افكار و
آراء از اهداف و كاركردهای نشریات داخلی
یک سازمان می باشد؛ در يك وضعيت
مطلوب ،نشریات داخلی در یک سازمان،
فرصت مناسبي براي بيان اهداف يك
سازمان و همگرايي فكري ،ذهني ،رفتاری
و علمي ميان مديريت و مسئوالن سازمان و
از سوی دیگر كاركنان سازمان ایجاد نموده
که منتهی به جلب نظر و همكاري درون
سازمانی می گردد و همچنین ابزاری کارآمد
در راستای دستیابی به همدلی ،یکپارچگی
سازمانی و رشد و تعالی تعهد و اخالق کار
در سازمان می باشد.
با توجه به مطالب مذکور ،جهت ارزیابی
از کارکرد مجله ندای فارابی در بیمارستان

منتهی به پاسخ دهی به سواالت ذیل می باشد:
 مجله ندای فارابی چه میزان بر رشد همدلیدر بین کارکنان بیمارستان تاثیر داشته است؟
 مجله ندای فارابی چه میزان بر افزایش روحیهمشارکت تیمی در بیمارستان تاثیر داشته است؟
 مجله ندای فارابی چه میزان مورد مقبولیتو پذیرش کارکنان بیمارستان واقع شده است؟
 مجله ندای فارابی چه میزان بر رشداخالق کار و شاخص های آن در بیمارستان
تاثیر داشته است؟
 مجله ندای فارابی چه میزان بر رشدکارآمدی و انگیزش کارکنان تاثیر داشته
است؟
 مجله ندای فارابی چه میزان بر رشد یکپارچگیو وحدت سازمانی تاثیر داشته است؟
 میزان مطالعه مجله ندای فارابی توسطکارکنان بیمارستان چقدر است؟
 میزان عالقه و اشتیاق کارکنان به مطالعهمطالب مجله ندای فارابی چقدر است؟
بررسی علمی و سنجش و ارزیابی این
سواالت توسط کارکنان و هیئت محترم
تحریریه مجله ندای فارابی ،می تواند زمینه
ارزیابی دقیق و علمی از وضعیت فعلی مجله
ندای فارابی را فراهم آورد.
ضمن ًا پاسخدهی دقیق و علمی به سواالت
مذکور می تواند ما را در دستیابی به
پیشنهادهای کاربردی جهت ارتقای سطح
کارامدی نقش مجله ندای فارابی در
بیمارستان رهنمون سازد ،اما با این وجود
می توان موارد ذیل را به عنوان پیشنهادهای
کاربردی اولیه جهت رشد سطح کیفی مجله
مطرح نمود:

 پیشنهاد میگردد که جهت غنای علمیندای فارابی ،هر شماره از مجله اختصاص
به موضوع مشخصی داده شود که موضوع
محوری هر چهار شماره از مجله در طول سال
را براساس اهداف و آرمانهای بیمارستان در
ابتدای هر سال به اطالع تمامی کارکنان
بیمارستان برسد ،تا مطالب خود را در راستای
موضوع مشخص شده جهت چاپ در مجله
ارسال کنند و همچنین مطلب سرمقاله در هر
شماره از مجله به آن اختصاص یابد .ضمن ًا
می توان از جنبههای تشویقی جهت ایجاد
انگیزش در کارکنان به منظور ارسال مطالب
در خصوص موضوع از قبل مشخص شده
بهره گرفته شود.
 سرمایه اصلی بیمارستان بیماران و اربابرجوع های آن می باشند ،لذا می توان مبحثی
را در هرشماره از مجله به محدودیتها،
مسائل و مشکالت آنان در سازمان و همچنین
ارزیابی آنان از فرآیندها و فعالیتهای کاری
بیمارستان اختصاص داد.
 سازمان به عنوان اجتماعی کوچک وموجودی پویا ،بدیهی است که در برهه های
زمانی مختلف درگیر مسائل و مشکالتی
گردد ،لذا یکی از نقش های مجله ندای
فارابی به عنوان یک نشریه داخلی در
بیمارستان می تواند ایجاد حساسیت زایی
نسبت به آن موضوع به منظور ایجاد همدلی،
مشارکت و روح جمعی جهت رفع آن مساله
باشد.
 اختصاص یافتن مبحثی تحت عنوانی همچونتریبون آزاد در مجله ،با هدف بیان و چاپ
مسائل و مشکالت کارکنان سازمان در مجله.

محسن شایان
کارشناس علوم آزمایشگاهی
و عضو شورای مشورتی
در خصوص وظایف و کارکردهای رسانهای
مثل مجله ندای فارابی از جنبههای مختلفی
میتوان صحبت کرد؛ اما من سعی میکنم تنها
بر جنبه آگاهی بخشی این رسانه که تنها یکی
از کارکردهای هر رسانهای است تمرکز کنم
و البته این کارکرد مهم معموال در کنار سایر
نقشهای دیگر یک رسانه مثل ایجاد تفریح و
سرگرمی ،آموزش ،خبررسانی و ایجاد احساس
تعلق مشترک افراد مخاطب یک مجله ،نقش
ایفا میکند و در جهت پیشبرد کار خود و

جلب نظر بیشتر مخاطبین تالش مینماید.
اما از آنجا که اکثر آدمیان نوعی میل سرشتی
به کسب آگاهی و حقیقتجویی دارند ،باید
دید این مجله چگونه میتواند در ارضای این
میل انسانی قدم بردارد؛ در ابتدا باید این دو
مساله را از هم تفکیک کنیم که آگاهیبخشی
با اطالعرسانی و رساندن اخبار تفاوت دارد.
کسب آگاهی همواره با نوعی درون نگری
و چالش با خود همراه است .انسانی که در
معرض آگاهی جدیدی قرار میگیرد ،با نوعی
تغییر در ساحت افکار و باورهای خود مواجه
میشود و این امکان را پیدا میکند که در مورد
صدق و کذب افکار و احساسات خود به فکر
کردن بپردازد .این تفکر بتدریج به آنجا میرسد
که همیشه با نوعی احتیاط ،تردید و پرسشگری
با افکار و قضاوتهای خود و دیگران روبهرو
میگردد و این در حالی است که اکثر ما انسانها
(از دید افراد روشنبین) در مرحله پیش آگاهی
قرار داریم ،یعنی اساسا هیچگاه در خصوص
صحت و سقم افکار و باورهای خود به صرافت

نمیافتیم و ارزیابی دربارهشان انجام نمی دهیم
و گاهی تا پایان عمر با مجموعهای از گزارههای
ذهنی از پیش آموخته و معموال پراکنده و
متناقض با یکدیگر که در زمین ضمیرمان
ریشهدار و محکم شدهاند به سر میبریم.
بر این اساس کار یک رسانه میتواند انتقال
وضعیت ذهنی مخاطبان خود از این مرحله
پیش آگاهی به مرحله آگاهی باشد و البته
سیاستگذاری در این مسیر ،اوال نیازمند
آن است که مسئولین یک رسانه اصوال
ضرورتی برای این انتقال و تحریک فکر
و آگاهی مخاطب خود قائل باشند .ثانیا از
بینشی باز و سعه صدر کافی در برخورد با
آراء و دیدگاههای متفاوت برخوردار باشند
و در نهایت از روشهای مختلف ترویج
آگاهی که خصوصیت مشترک و مهم این
روشها ،نه القای یک فکر یا رد و قبول بدون
سنجش یک ایده که تحلیل ،نقادی و پرسش
از هر ایده به جای تکرار حرفهای کلی و
کلیشهای در باره آن است ،استفاده نماید.
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رضا عقیلی
مسئول واحد خدمات
از وقتی ندا تاسیس شده ،هروقت منتشر
شده است آن را خواندهام .آن را به خانه هم
میبرم تا خانواده هم بخوانند و خوب هم
هست .فقط اگر خیلی به مسائل تخصصی
و پزشکی پرداخته نشود و بیشتر به داخل
بیمارستان بپردازد و مسایل و مشکالت
کارکنان و ایرادها را بگوید خیلی بهتر است؛
مثال بخشی برای انعکاس نظرات پرسنل
باشد تا آنها ایرادها را بگویند و مشکالت
را بنویسند.
به شخصه بخشهایی که مربوط به خود
فارابی است ،نظرها و ایدههای پرسنل و
مصاحبهها را دوست دارم .چاپ عکسهای
فرزندان جنبه تشویقی خوبی دارد.
پیشنهاد میکنم از طریق ندا هر فصل یکی
از کارکنان خدمات را به عنوان نمونه معرفی
کنیم .خیلی از مراجعین و بیماران پیش من
مراجعه میکنند و از همکاران خدمات تشکر
میکنند .خوب است این موارد در جایی
منعکس شود تا هم افراد تشویق شوند و هم
الگویی برای دیگران باشد.
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اکرم عابدینی
کارشناس رادیولوژی
پیشاپیش فرا رسیدن هشتمین بهار ندای
فارابی را تبریک عرض میکنم و خواهان
عمری طوالنی برای این ندای کوچک هستم.
فصلنامه ندای فارابی هم منعکس کننده
وقایع درون بیمارستان است و هم تا حدود
زیادی زمینه آموزش و سرگرمی کارکنان را
فراهم کرده است.
بیشتر مباحث ندا کاربردی است و از این
جهت در راستای دستیابی به هدفش قرار
گرفته است که اعتالی دانش و آگاهی
خوانندگان است.
بیشترین قسمتهایی که در مجموع
فصلنامهها نظر مرا به خود جلب نموده،
مطالبی است که در مورد خود مراقبتی و
اصطالحات چشم پزشکی ،مهارتهای
زندگی و میراث و خاطرهها (که باعث
استفاده از تجربیات دوستان و همکاران
میشود) میباشد .چرا که بیشترین کاربرد
را در زمینه کاری و زندگی دارد .هرچند
که سایر قسمتها نیز در جای خود قابل
استفاده میباشند.
به نظرم خالی از لطف نیست ساالنه (یا اگر
نیاز هست هر دو فصلنامه یک بار) نظر
سنجی از طریق اتوماسیون اداری برای تمام
کاربران مجله فرستاده شود و سواالتی مطرح
شود که در جهت پیشرفت و بهبود اهداف
مجله ندای فارابی موثر باشد.
همچنین ستونی برای حرکات ورزشی
مختلف و کاربردی در نظر گرفته شود تا
پرسنل در فرصتهایی که بین کار برایشان
ایجاد میشود بتوانند از آنها استفاده کنند.
پیشنهاد دیگرم این است که برای جذابتر
شدن مجله میتوان در قسمت سرگرمی
از داستانهای دنبالهدار استفاده نمود .این
داستانها ممکن است در مورد زندگینامه
مفاخر علم پزشکی یا هر داستان کوتاه و
جذاب دیگری باشد.
در پایان از سردبیر مجله و هیئت تحریریه
ندای فارابی و تمام عزیزانی که در تهیه این
فصلنامه متحمل زحمت میشوند ،کمال
تشکر را دارم و برایشان آرزوی توفیق روز
افزون مینمایم.

آیتاهلل اکبری
مدیر پرستاری
وجود نشریهای مانند ندا در بیمارستانی
با حدود  900نفر پرسنل ضرورت دارد و
حتمی است؛ به هر حال یک منبع مشترک
است که کارکنان میتوانند اطالعاتشان را
در ندا با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
روند پیشرفت مجله هم در همه زمینهها
خیلی عالی است؛ خصوصا بخش مسابقه آن
که روز به روز جذابیتش بیشتر میشود.
من شخصا مطالب فرهنگی را بیشتر
میخوانم و فکر میکنم اگر بخشی را برای
معرفی آداب و رسوم شهرهای مختلف
در نظر بگیریم خوب باشد؛ به هرحال در
بیمارستان از همه اقوام و شهرهای کشور
حضور دارند که میتوانند آداب و رسوم
سنتی و محلی منطقه خودشان را در
مناسبتهای مختلف مثل مراسم عروسی یا
عزاداری و غیره به دیگران معرفی کنند.

اباسلط شاهمرادی
باغبان
از زمانی که مجله ندا چاپ شده است،
تقریبا تمام قسمتهایش را خواندهام .مجله
را به خانه هم میبرم و تمام خانواده آن را
میخوانند.
به نظرم خیلی جالب است و در این سالها
مدام بهتر شده است .مخصوصا که امکانی
را برای ما به وجود می آورد تا حرفها و
درخواستهایمان را با مسئولین در میان
بگذاریم .مسئولین این مجله را میخوانند و
از این طریق با نظر و خواسته کارکنان آشنا
میشوند .کارکنان در مجله خیلی راحتتر
حرفهایشان را میزنند ،حرفهایی که
شاید رو در رو نتوانند مطرح کنند یا به
خاطر دسترسی نداشتن به مسئولین مسکوت
میماند .این بخشها برایم خیلی جالب است.
به بخشهای تخصصی و پزشکی کار ندارم
ولی در مورد تاسیسات و خدمات هرچیزی
نوشته میشود را با عالقه دنبال میکنم.
خاطرات و مصاحبهها هم خیلی خوب
است .فقط به جای فصلنامه اگر ماهانه چاپ
شود بهتر است.

موسی آریایینژاد
مسئول نقلیه
روی هم رفته ندا مجله خوبی است .من مجله
را منزل هم میبرم و همسر و دخترانم هم ندا
را میخوانند .به نظرم تمام قسمتهای ندا
خوب است .البته گاهی مطالب تخصصی که
بیشتر به درد پزشکان و پرستاران میخورد
زیاد میشود که اگر مطالب عمومیتر و
مناسب برای همه کارکنان باشد و نظرات و
صحبتهای کارکنان هم نوشته شود ،خیلی
خوب است.
یکی از اقدامات خوبی که انجام شده
اصالحی است که در توزیع ندا اتفاق افتاده
است .روش خیلی خوبی است؛ این طوری
هرکس بخواهد ندا را میگیرد و اسراف
نمیشود .یک تشکر هم باید از همکاران ندا
بکنم .خیلی زحمت میکشند ،خدا خیرشان
بدهد.

عبدالمطلب قربانی
همکار تاسیسات
چند پیشنهاد دارم:
 بخشی را برای معرفی مشاغل مختلفداخل بیمارستان در نظر بگیرید تا سختی کار
و مشکالت آنها ،خطراتی که با آنها روبهرو
هستند و شرح وظایفشان بیان شود.
 مطالب متنوع و جذاب باشد .برای این کارمیتوان از هر بخش و هر گروه شغلی یک
نفر را به عنوان رابط مجله انتخاب نمود تا
مطلب بدهد؛ به این ترتیب هم نویسندگان
تکراری نخواهند بود و هم مطالب تنوع پیدا
میکند.
 چیدمان مطالب در مجله بر اساس موضوعباشد .مثال بخش اخبار ،بخش هنری و بخش
فرهنگی.
 از پرسنل در مورد کیفیت مطالب نشریه بهطور منظم نظرسنجی شود.
 پیشنهادهای پرسنل در حوزه کارتخصصیشان در مجله منعکس و در
صورت عملیاتی شدن تقدیر شود.

سعید بیتاهللزاده
همکار خدمات
ندای فارابی نشریه خوبی است و توانسته بین
کارکنان همدلی ایجاد کند و عده زیادی آن
را میخوانند و از مطالبش استفاده میکنند.
تنوع مطالب هم نسبتا مناسب است .اگر
درباره خدمات و فعالیت آنها بیشتر نوشته
شود ،بسیار خوب است .شیوه توزیع نشریه
هم ،شیوه خوبی است و امیدوارم که روز به
روز شاهد موفقیت و محبوبیت بیشتر نشریه
در بین کارکنان باشیم.

حبیبه باقری
مسئول رسیدگی به شکایات
مجله خوبی است .چند پیشنهاد دارم:
 تعداد صفحات هنری آن بیشتر شود. بخشی را برای انعکاس مشکالت و نظراتپرسنل در نظر بگیرید.
 خیلی از اوقات برای اصالح فرآیندها بهتراست نظرات مراجعین را بدانیم ،بنابراین
بهتر است با بیماران هم گفتگو شود.
 کلینیک زیبایی چون جدید افتتاح شدهوشاید هنوز خیلیها اطالعاتی در مورد
خدمات قابل ارائه در این درمانگاه را نداشته
باشند ،خوب است مطلب بدهند و روشهای
جدید را معرفی کنند.
 از کارکنان غیر بالینی افراد نمونه انتخابو به عنوان الگوی رفتار حرفهای در مجله
معرفی شوند.

طاهره صادقی
مسئول IT
فصلنامه فارابی ،نقطه عطف توجه سازمان
به جنبه روابط انسانی و عاطفی کارکنان
میباشد؛ چرا که آدمی در دنیای امروز چنان
مشغول کار و روزمرگی شده است که نه تنها
متوجه گذر عمر نیست بلکه این احساس که
تبدیل به ماشین شده است او را بیش از پیش
رنج میدهد.
به نظر میرسد این فصلنامه به طور زیرکانه
حصار سوله نگری به حوزه کاری را در
پرسنل کنار زده و با ایجاد فرهنگ کلی
نگری و نگرش فرآیندی سهم بسزا در
رشد و توسعه سازمان داشته است چرا که
معرفی و آشنایی با دستاوردهای فارابی در
زمینههای مختلف پزشکی و غیر پزشکی
موجب مباهات و تسلی خاطر بوده و
نور امید به توسعه و پیشرفت را زنده نگه
میدارد ،همچنین آشنایی با فرزندان پرسنل
که آیندهساز و امید فردای جامعه هستند
رایحه دلگرمی را در سازمان میدمد.
آنچه که شاید پررنگ دیده شدن آن موجب
تکامل در فصلنامه شود ،توجه و بیان
نقاط ضعف سازمان حتی در قالب طنز و
کاریکاتور میباشد؛ چرا که هدف غایی،
خدمت به حوزه سالمت است و هنوز با
وجود تالشهای فراوان نیاز به کار دارد.
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خلوت دل

سفیدپوشان بردبار

الهی...

الهی! خواندی تاخیر کردم ،فرمودی تقصیر کردم.
الهی! عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.
الهی! اگر بر دار کنی رواست ،مهجور مکن و اگر به دوزخ
فرستی رضاست ،از خود دور مکن.
الهی! ترسانم از بدی خود ،بیامرز مرا به خوبی خود.
الهی! بر سر از خجالت گرد داریم و رخ از شرم گناه زرد داریم.
الهی! اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم.
الهی! بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما را بی آب مکن
و به گناه روی ما را سیاه مکن.
الهی! تقوایی ده که از دنیا ببریم ،روحی ده که از عقبی
برخوریم .یقینی ده که در آز بر ما باز نشود و قناعتی ده تا
صعوه حرص ما باز نشود.
اول شهریورماه هر سال ،به مناسبت بزرگداشت ابن سینا ،الهی! دانایی ده که از راه نیفتیم و بینایی ده تا در چاه نیفتیم.
حکیم و پزشک سرآمد روزگاران ،روز پزشک نامگذاری دست گیر که دستاویزی نداریم ،بپذیر که پای گریزی نداریم.
شده است؛ همو که به اعتراف همه عالمان شرقی و غربی ،الهی! درگذر که بد کردهایم و آزرم دار که آزردهایم.
در ردیف بزرگ ترین دانشمندان تمام دوره های تاریخی الهی! مگوی که چه کردهایم که دردا شویم و مگوی که چه
این کره خاکی قرار دارد .درباره اش گفته اند که« :هیچ یک آوردهای که رسوا شویم.
از علوم زمان برای وی بیگانه نبود» و خود می گوید که در الهی! توفیق ده تا در دین استوار شویم .عقبی ده تا از دنیا بیزار
هیجده سالگی ،تمام دانش های زمانه را فرا گرفته و بر آنها شویم ،بر راه دار تا سرگردان نشویم.
چیره شده بود؛ به طوری که سال ها بعد گفت« :آنچه در آن الهی! بیاموز تا سر دین بدانیم .برفروز تا در تاریکی نمانیم.
تلقین کن تا آداب شرع بدانیم .توفیق ده تا خنگ طمع نرانیم.
زمان می دانستم ،به همان گونه است که اکنون می دانم و
تو نواز که دیگران ندانند ،تو ساز که دیگران نتوانند .همه را از
تا به امروز چیزی بر آن نیفزوده ام» و این شعر را انشا کرد :خودپرستی رهایی ده .مه را به خود آشنایی ده .همه را از مکر
از قــعر گـل سیـاه تا اوج ز َُحل
شیطان نگاهدار .همه را از کید نفس آگاه دار.
کردم همه مشکالت عالم را َحل   الهی! فرمایی که بجوی و میترسانی که بگریز .مینمایی که
فارغ گشتم ز قید هر مکر و حیل  
بخواه و میگویی که بپرهیز.
هر بند گشوده شد ،مگر بند اجل   الهی! گریخته بودم تو خواندی .ترسیده بودم بر خوان تو
روز پزشک ،روز تکریم هرچه بیشتر بردباران سفیدپوش نشاندی .ابتدا میترسیدم که مرا بگیری به بالی خویش ،اکنون
پاک طینتی است که نام ،نشان و رسالت آنان قرین مفاهیم می ترسم که مرا بفریبی به عطای خویش.
بلندی چون ایثار ،صبر ،امید و مهربانی است؛ شکیبا مردان الهی! عمر بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم .گفتی و فرمان
نکردم .درماندم و درمان نکردم.
و زنانی که با خدمات علمی و عملی صادقانه و سعی بلیغ
الهی! تو ساز که ازین معلوالن شفا نیاید ،تو گشای که از این
و همت عظیم به یاری بیماران شتافته و جایگاه واالی خود ملوالن کاری نگشاید.
را تجلی لطف و رحمت خداوندی میدانند و این نگرش ،الهی! به صالح آر که نیک بی سامانیم جمع دار که بد پریشانیم.
پزشکان را به امینی صادق و مشاوری آگاه برای انسانها الهی! ظاهری داریم شوریده .باطنی داریم در خواب .سینهای
مبدل کرده است.
داریم پر آتش .دیدهای داریم پر آب .گاه در آتش سینه
یاد و نام دانشمند بزرگ ،حکیم بوعلی سینا را گرامی می سوزیم و گاه از آب چشم غرقاب.
می داریم و این روز بزرگ را به همه پزشکان بزرگوار ،الهی! اگر نه با دوستان تو در رهم ،آخر نه چون سگ اصحاب
این سخت کوشان عرصه علم و عمل ،تبریک میگوییم؛ کهف بر درگهم .انتظار را طاقت باید و ما را نیست .صبر را
امید که همانگونه که نام طبیب در فرهنگ ایرانی نماد فراغت باید و ما را نیست.
الهی! مکش این چراغ افروخته را و مسوز این دل سوخته را و
احیاگری است ،پزشکان نیز با احساس مسئولیت و تعهد
مران این بنده آموخته را...
بیشتر ،خدمات مطلوبتری را به آحاد جامعه ارائه نمایند
مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری
زیرا که پزشکان ایرانی وارثان اخالق و دانش پور سینا
هستند.
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وقتی پیروز شدیم فخر فروشی نکنیم.

حجت االسالم و المسلمین اصغری
امام جماعت

خم غدیر
باده بده ساقیا! لیک ز ّ

َع ْن أَبَا ِن بْنِ ُم َح َّم ٍد َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ َعل ِ ٍّي عليهماالسالم َق َ
ال:
َما م ِ ْن َع َملٍ أَفْ َض َل يَ ْو َم الن َّْح ِر م ِ ْن َدمٍ َم ْس ُف ٍ
وك أَ ْو َم ْشيٍ فِي ب ِ ِّر ال ْ َوالِدَ يْنِ
َ
َ
ْ
َ
السلمِ أ ْو َر ُجلٍ أط َع َم
أَ ْو ذِي َر ِح ٍم َقا ِط ٍع يَ ْأخُ ُذ َع َليْ ِه بِال ْ َف ْضلِ َو يَبْدَ ُؤ ُه ب ِ َّ
َ
يران َ ُه م ِ َن الْيَتَا َمى َو أ ْهلِ ال ْ َم ْس َكنَ ِة َو
م ِ ْن َصال ِ ِح ن ُُس ِك ِه َو َد َعا إِلَى بَقِيَّت ِ َها ِج َ
وك و تَعا َهدَ ْ ُ
ال َس َراء
ال ْ َم ْم ُل ِ َ َ
ابان بن محمد از امام جواد (عليه السالم) نقل مىكند كه فرمود:
در روز عيد قربان چيزى با فضيلتتر از پنج چيز نيست:
.1قربانى كردن.
 .2راه رفتن در جهت نيكى به پدر و مادر.
 .3خويشاوندى كه قطع رحم كرده تا به او چيزى ببخشد و آغاز
سالم كند.
 .4مردى كه از بهترين جاى قربانيش به ديگران اطعام كند و بقيه آن
را به همسايگان از يتيمان و بيچارگان و بردگان بدهد.
 .5از اسيران دلجويى كند.
الخصال ،جلد  ،1صفحه 298
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله َ :زيِّنوا العيدَ ينِ بِالتَّهليلِ و التَّكبي ِر
ِ
َّقديس.
و التَّحمي ِد و الت
الل و ّ
عيد فطر و قربان را با جمالت «ال إله إالّ ّ
الل اكبر و الحمدهلل و
سبحان ّ
الل » (تسبيحات اربعه) آذين بخشيد.
ميزان الحكمه ،جلد  ،9صفحه  ،4204حديث 14615
مالك بن انس از امام جعفر صادقع از پدرانش از اميرالمؤمنين
السالم روايت كرده كه فرمود:
عليهم ّ
َّ
ّ
ّ
فقرا خدمت رسول اكرم صلى الل عليه و اله و سلم آمدند و عرض
كردند ثروتمندان مالى دارند كه با آن بندگان آزاد كنند و ما نداريم،
و از براى آنان وسيله حج فراهم است ولى براى ما نيست و از براى
آنها مالى هست كه صدقه بدهند و از براى ما نيست و از براى آنها
وسيله جهاد فراهم است ،ولى ما اموالى نداريم كه با آن اين عبادات
را انجام دهيم ،پيغمبر اكرم ص ّلى َّ
الل عليه و اله و س ّلم فرمود:
هر كس (از شما) صد مرتبه َّ
(الل اكبر) بگويد فضيلت آن از صد بنده
َّ
آزاد كردن بيشتر است و هر كس صد مرتبه «سبحان الل» بگويد افضل
َّ
«الحمدلل»
است از بردن صد قربانى در حج و هر كس صد مرتبه
بگويد افضل است از فرستادن صد اسب زين دار ،دهنهدار ،ركاب
دار در راه حق و هر كس صد مرتبه «ال إِل َه إ ِ َّل َّ
اللُ» بگويد عمل او در
آن روز از تمام مردم افضل است ،مگر كسى كه زيادتر گفته باشد.
آنگاه امام فرمود :اين بيانات به گوش ثروتمندان رسيد ،آنان نيز اين
اعمال را به جا آوردند؛ پس فقرا بار ديگر نزد پيغمبر اكرم ص ّلى َّ
الل
عليه و اله و س ّلم آمدند و گفتند يا رسول َّ
الل آنچه را در ثواب اين
اذكار فرموديد ،به گوش اغنيا رسيد و آنان اين ذكرها را گفتند ،حضرت
فرمود :اين ثوابها فضل و عطاى الهى است و به هركس كه بخواهد
عنايت ميفرمايد و خداوند صاحب فضل و رحمت بزرگى است.
ثواب االعمال ،ترجمه غفارى ،صفحه 30
برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شویم.

چنگ بزن مطربا! ولی به یاد امیر
تو نیز ای چرخ پیر! بیا ز باال به زیر
داد مسرت بده ،ساغر عشرت بگیر
غدیر ،چشمه همیشه جوشان عشق و والست؛ سر خیل روزهای
خوب خدا که از شب «قدر» نیز سبق برده است و سکه سروری
ایام به نام او خورده است.
غدیر ،آیینه است؛ آیینه تمام نمای حقّ جلی؛ در چهره امیرمؤمنین
علی علیه السالم.
غدیر ،چهره گشای شاهد قرآنی «نبأ عظیم» به دست با کفایت
«رسول کریم» است.
غدیر ،روز عهد و میثاق است؛ عهد موعود آسمانی و میثاق مأخوذِ
زمینی.
غدیر ،ریشهدارترین عید تاریخ در صحیفه رسالت انبیای َس َلف
ِ
والیت اولیای خَ َلف ،راه برده است.
است که نسل در نسل به
روز غدیر ،روز پذیرش کردار شیعیان و پاک شدن اندوه دلهای
ایشان است .روزی که عصای معجزه «موسای کلیم» بر سح ِر تنیده
«ساحرا ِن تیره گلیم» ،غالب آمد و آتش نمرود بر ابراهی ِم َودود ،سرد
و سالمت شد.
روز خالفت «یوشع» از «موسی علیه السالم»« ،شمعون» از «عیسی
علیه السالم»« ،آصف» از «سلیمان علیه السالم» و «علی علیه السالم»
از «محمد صلی اهلل علیه و آله» است؛ که علی علیه السالم خود،
ِ
غایت خلقت همه اولیا و اوصیاست:
در غدیرّ ،
خط روشنِ رسالت نبوی به ُطغرای والیت علوی کمال
یافت و اسالم ،دین برگزیده خدا گردید:
رضیت لکم
اتممت علیکم نعمتی و
«الیوم اکملت لکم دینکم و
ُ
ُ
االسالم دینا».
غدیر ،عید والدت «موالیی» علی علیه السالم است؛ همان جان
راستین نبی صلی اهلل علیه و آله که حلقه بندگی ایشان بر دست و
پای داشتن ،نهال خرم آزادی در دل کاشتن است.
یئس الذین کفروا من
در غدیر ،پژواک بلند ندای آسمانی «الیوم َ
ِ
دینکم» پشت شیاطین بدخواه را لرزانید و امید واهی کافران
بداندیش را به یأس و حرمان نشانید.
امت بی غدیرِ ،
شب بی چراغ است و شبروی که به «ماه» دل نبست،
به صبح سعادتی نپیوست.
منک ِر غدیر ،تشنه به آب رسیده است و از سراب ،سیراب شده!
شیعه غدیر ،عطش ِ
نوش جام بالست؛ که دل داده آیین مرتضاست.
که :عشق آسان نمود اول ،ولی افتاد مشکلها
آفتابروی
علی علیه السالم ،همان عنبر بوی «محمدی» موی و
ْ
«زهرایی» خوی است که عالم و آدم ،طفیل هستی عشق اویند.
آری ،علی علیه السالم باب رحمت الهی بر مدینه دانش نبوی است
تا جانهای تشنه معنویت را هماره از کوث ِر «سلونی» خود سیراب
سازد.
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اخالق مدا ری

لیال بوژآبادی
عضو تحریریه

پرسش و پاسخهای مرد ناشنوا و بیمار
مرد ناشنوایی در همسایگی خود دوستی بیمار داشت .روزی خواست که به عیادت او
برود با خود اندیشید که چون گوشهایم سنگین است و بیمار نمیتواند بلند حرف بزند
خوب است از حاال سوال و جوابهای او را در ذهن خود آماده کنم .چون نزد بیمار
بروم اول حرف من احوالپرسی از اوست؛ البد او خواهد گفت کمی بهترم .من در جواب
او باید بگویم خدا را شکر .بعد از او میپرسم غذای شما چیست؟ اوخواهد گفت فالن
شربت یا فالن آش و من باید بگویم نوش جان شما باشد .سپس از او میپرسم پزشک
شما کیست؟ البد طبیبی را نام خواهد برد .من به او میگویم قدمش مبارک باشد .بعد از
این پیشبینی به عیادت همسایه رفت و بر بالین او نشست و او را نوازش کرد و پرسید
حال شما چه طور است؟ بیمار جواب داد درحال مردنم! ناشنوا که جواب را طور دیگری
پیشبینی کرده بود گفت خدا را شکر .بیمار که انتظار چنین حرفی را نداشت آزرده
وغمگین شد .ناشنوا بار دیگر پرسید غذای شما چیست؟ بیمارجواب داد زهرمار! ناشنوا
به خیال اینکه نام شربت یا غذایی را برده است گفت نوش جان! بیمار بسیار غمگین شد.
بارسوم ناشنوا پرسید :طبیب شما کیست؟ بیمار از روی خشم وناراحتی گفت عزراییل!
مرد ناشنوا نیز جوابی که در ذهن خود آماده کرده بود ،بر زبان آورد و به خیال اینکه نام
پزشکی را برده است گفت قدمش مبارک باشد!

چوپانی که در غیاب بهرام دزدی کرد
بهرام روزی به عزم شکار با گروهی از رجال به خارج شهر رفت؛ از دور شکاری را
دید ،برای آنکه خود آن را به تنهایی شکار کند مرکب تاخت .مقدار زیادی راه پیمود و
از همراهان دور ماند .چوپانی را دید که زیر درختی نشسته است پیاده شد به اوگفت
اسب مرا نگاه دار تا قضای حاجتی نمایم .چوپان عنان اسب را به دست گرفت و بهرام
به کناری رفت برای انجام کارش .تسمههای دهنه اسب بهرام با قطعاتی از طال آراسته
بود .مشاهده طالها حس طمع را در نهاد چوپان تهیدست بیدار کرد به فکر افتاد چیزی
از آنها را برباید و به زندگی خود بهبود بخشد .کاردی را که با خود داشت بیرون آورد و
با عجله قسمتی از طالهای اطراف دهنه را جدا کرد .بهرام از دور نگاهی کرد و به عمل
چوپان پی برد ولی فورا روی برگردانید ،سر به زیر افکند و نشستن خود را طول داد تا
مرد چوپان هرچه میخواهد بردارد .سپس از جایش حرکت کرد و در حالی که دست
روی چشم خود گذارده بود به چوپان گفت :اسبم را نزدیکتر بیاور غبار به چشمانم
رفته و نمیتوانم آن را باز کنم .چوپان اسب را پیش آورد .بهرام سوار شد و به همراهان
پیوست و فورا مسئول اسبها را احضار نمود و به وی گفت :قسمتی از طالهای اطراف
دهنه اسبم را در بیابان بخشیدهام به احدی گمان بد مبر و کسی را در این کار متهم نکن.

علت آفرینش مگس
غالمی کنار پادشاهی نشسته بود .پادشاه خوابش میآمد اما هرگاه چشمان خود را
میبست تا بخوابد ،مگسی بر گونه او مینشست و پادشاه محکم به صورت خود میزد
تا مگس را دور کند.
مدتی گذشت ،پادشاه از غالمش پرسید« :اگر گفتی چرا خداوند مگس را آفریده است؟»
غالم گفت« :مگس را آفریده تا قدرتمندان بدانند گاهی زورشان حتی به یک مگس هم
نمیرسد».
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چند لحظه تامل!
 عموما انسانها به  4گروه دستهبندیمیشوند:
• آنانی که وقتی هستند هستند ،وقتی که
نیستند هم نیستند .عمده آدمها حضورشان
مبتنی بر فیزیک است .تنها با لمس ابعاد
جسمانی آنهاست که قابل فهم میشوند.
بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.
• آنانی که وقتی هستند نیستند ،وقتی که
نیستند هم نیستند .مردگانی متحرک در جهان.
خودفروختگانی که هویتشان را به ازای
چیزی فانی واگذاشتهاند .بیشخصیتاند و
بیاعتبار .هرگز به چشم نمیآیند .مرده و
زندهشان یکی است.
• آنانی که وقتی هستند هستند ،وقتی
که نیستند هم هستند .آدمهای معتبر و با
شخصیت .کسانی که در بودنشان سرشار
از حضورند و در نبودنشان هم تاثیرشان را
میگذارند .کسانی که همواره به خاطر ما
میمانند .دوستشان داریم و برایشان ارزش
و احترام قائلیم.
• آنانی که وقتی هستند نیستند ،وقتی که
نیستند هستند .شگفتانگیزترین آدمها در
زمان بودنشان چنان قدرتمند و با شکوهند
که ما نمیتوانیم حضورشان را دریابیم،
اما وقتی که از پیش ما میروند نرمنرم و
آهسته آهسته درک میکنیم و باز میشناسیم.
میفهمیم که آنان چه بودند .چه میگفتند و
چه میخواستند.
 حاصلضرب «توان» در «ادعا» مقداریثابت است ،هرچه توان انسان کمتر باشد
ادعای او بیشتر است و هر چه توان انسان
بیشتر شود ،ادعایش کمتر می گردد.
 به کسانی که به شما حسودی میکنند،احترام بگذارید؛ زیرا اینها کسانی هستند که
از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید!
 کسانی که رضایت مخلوق را به بهایغضب خالق بخرند ،رستگار نخواهند شد.
 در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود،آن اجتماع خرابتر و مردمش دروغگوترند.
 مشکالت انسانهای بزرگ را متعالیمیسازد و انسانهای کوچک را متالشی.
 گاهی باید به فاصلهها خوشآمد گفت؛شاید آمدهاند تا بخشی از حماقتهایمان را
جبران کنند.
 آنچه مـردم را دانـشمند مـیکـند ،مـطالبینـیست کـه میخوانـند بلکه چیزهایی اسـت
که یاد میگیرند.
هیچوقت به کسى که بهت اعتماد دارد،دروغ نگو و هیچوقت به کسى که بهت
دروغ میگوید ،اعتماد نکن.

اشتباههایمان را بپذیریم.

ناهید ،سیاره درخشنده
دومین سیاره منظومه شمسی بعد از تیر ،سیاره
زهره (عربی) یا ناهید (فارسی) است .بعد از ماه
و خورشید پرنورترین جسم آسمانی است و هر
از چند گاهی نظر مردم را به خود جلب می کند.
ونوس که معادل التین زهره است به معنای الهه
زیبایی و عشق است .یونانیها آن را آفرودیت و
بابلیها آن را ایشتار مینامیدند .این سیاره 1600
سال قبل از میالد هم شناخته شده بوده و ظاهرا
مایاها آن را در روز هم رصد میکردهاند؛ از آنجا
که بسیاری از کمیتهای آن مانند زمین است
(قطر آن تنها  650کیلومتر از زمین کمتر است)
آن را خواهر زمین هم خواندهاند و قبال تصور
بر این بوده که زیر ابرهای آن مانند زمین تمدنی
هوشمند وجود دارد .زهره با دمای تقریبا 470
درجه که در سراسرش چه شب و چه روز
وجود دارد بیشتر به جهنم شبیه است تا زمین.
برخالف سیاره تیر که دیدنش بسیار مشکل
است سیاره زهره را تقریبا همه انسانها به دلیل
درخشندگی خیره کنندهاش حداقل یک بار
دیدهاند؛ هرچند شاید آن را نشناخته باشند .این
سیاره مانند عطارد و ماه دارای دوره کامل هاللی
میباشد و هاللهای آن تقریبا هر  1.5سال یا
 ۵۸۶روز تکرار میشوند (دوره تناوب هاللی) و
حتی بعضی افراد ادعا کردهاند که هالل آن را با
چشم غیر مسلح دیدهاند .نیمی از این مدت در
سمت راست خورشید (از دید زمینیان) بوده و
هنگام صبح دیده میشود و نیمی دیگر در سمت
چپ خورشید بوده و شامگاهان دیده میشود.
عامه مردم در حالت اول آن را ستاره صبحگاهی
و در حالت دوم ستاره شامگاهی مینامند.
ناهید در مداری که از همه سیارات دایرویتر
است ،به دور خورشید میچرخد (کمترین
خروج از مرکز را دارد)؛ به طوری که فاصله آن
با خورشید طی یک دوره تنها بین  107تا 108
میلیون کیلومتر تغییر میکند .نزدیکترین فاصله
آن با زمین  42میلیون کیلومتر و دورترین فاصله
آن یعنی زمانی که در سمت دیگر خورشید است
به  257میلیون کیلومتر میرسد ،بنابراین تغییرات
اندازه ظاهری آن بسیار زیاد است و در حالت
نزدیکی قطر ظاهری آن  6برابر بزرگتر از زمانی
است که دور میباشد .عالوه بر مدار دایروی،
شکل ظاهری آن نیز به دلیل چرخش خیلی کند
(سرعت وضعی آن تنها  6.5کیلومتر در ثانیه
است؛ در مقایسه با زمین که این سرعت 30
کیلومتر در ثانیه است) بر خالف دیگر سیارات که
قطر استوایی بیشتری دارند ،بسیار دایروی است.
این سیاره در دو وضعیت به دلیل نزدیکی به
خورشید مشاهده نمیشود؛ یکی زمانی که در
آن سوی خورشید است و دیگری زمانی که در
این سوی خورشید یعنی بین زمین و خورشید
قرار دارد؛ در حالت اول گفته میشود که سیاره

آسمان نما

بهزاد صالحی نژاد
کارشناس ارشد نجوم و اخترفیزیک

در حالت مقارنه خارجی است و در حالت دوم
گفته میشود در حالت مقارنه داخلی است.
(مقارنه به معنای قرین یا نزدیک بودن است).
 37روز قبل یا  37روز بعد از مقارنه خارجی،
 25درصد از سطح ناهید روشن بوده و به

فاصله را با زمین دارد یعنی در مقارنه داخلی فقط
یک روی خود را به زمین نشان میدهد .دلیل این
حالت به خوبی روشن نیست ولی احتمال اثرات

نورانیترین وضعیت میرسد .بیشترین فاصله
زاویهای یا همان کشیدگی سیاره  70روز قبل
یا بعد از مقارنه داخلی رخ میدهد؛ با کمک
یک دوربین شکاری متوسط میتوان دوره
هاللی آن را تعقیب کرد و به کمک تلسکوپ
به جز هاللهای آن هیچ عارضه سطحی قابل
مالحظهای دیده نمیشود و دلیل آن هم وجود
ابرهای غلیظ در ج ّو سیاره است .ویژگیهای
ظاهری ابرها زمانی که در نور ماوراءبنفش
مشاهده میشوند ،بهتر مشخص است .اگرچه
به کمک تلسکوپ نمیتوان سطح ناهید را
مشاهده نمود ولی به کمک امواج راداری که
از ج ّو آن عبور میکنند ،میتوان به بررسی
عوارض سطحی آن پرداخت.
سیاره ناهید هر  224.7روز یک بار به دور
خورشید میچرخد و فاصله آن با خورشید بین
 0.72تا  0.73واحد نجومی تغییر میکند .جهت
چرخش وضعی این سیاره بر خالف دیگر
سیارات از شرق به غرب است و خورشید برای
یک ناظر فرضی بر سطح آن از غرب طلوع و در
شرق غروب میکند .دوره چرخش مداری ناهید
با زمین جفت شده و همیشه در حالتی که کمترین

گرانشی زیاد زمین است .قطر ناهید 12103.7
کیلومتر یا  94.9درصد قطر زمین است .وزن
آن  4.87ضربدر ده به توان  24یا  81.5درصد
زمین است .چگالی آن در مقایسه با زمین که
 5.52است 5.24 ،گرم در سانتی متر مکعب
است .سرعت فرار در سطح سیاره نیز 10.36
کیلومتر بر ثانیه است .زاویه مداری ناهید به دور
خورشید با صفحه مداری زمین در مقایسه با تیر
که حدود  7درجه است تنها  3.394درجه است.
سرعت متوسط مداری آن  35کیلومتر در ثانیه و
گرانش سطحی آن  887سانتی متر بر مجذور
ثانیه یا  0.904برابر  gدر سطح زمین است .دمای
سطحی متوسط آن  464درجه سانتیگراد است؛
به دلیل جریانات همرفتی جو و سرعت شدید
بادها ،دما در شبانهروز خیلی تغییر نمیکند.
بدون وجود پدیده گلخانهای دمای آن تقریبا
مانند زمین بود؛ تا اواخر قرن نوزدهم تصور بر
این بوده که دارای یک قمر است و حتی نام آن
را  neithگذاشته بودند که اکنون میدانیم که هیچ
قمری ندارد .چیزهایی که به عنوان قمر معرفی
میشدهاند ،احتماال ستارگانی بودهاند که در آن
نزدیکی مشاهده میشدهاند.

متواضع و فروتن باشیم.
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تهران گردی

مهدی مخلصیان
کارشناس بیهوشی

ارزشمندترین خانه جهان در تهران

خانه و موزه مقدم مربوط به اواخر دوره
قاجار است و در تهران ،ضلع شمالی خیابان
امام خمینی ،نرسیده به خیابان شیخ هادی
واقع شده و این اثر در تاریخ  ۲۰آذر ۱۳۷۹
با شماره ثبت  ۲۹۲۹به عنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسیدهاست.
موزه و خانه مقدم در آغاز ،عمارتی بزرگ و
مجلل و محل سکونت خاندان محمدتقیخان
احتسابالملک از صاحبمنصبان مشهور
دربار قاجاریان و رییس اداره احتسابیه
تهران و وزیر مختار ایران در برن سوئیس
بود که بعدها در اختیار محسن مقدم ،استاد
باستانشناسی دانشگاه تهران ،قرار میگیرد.
او به همراه همسر فرانسویاش در خانه
پدری خود در تهران ساکن شد .محسن
مقدم و همسرش ،سلما ،که کارمند کتابخانه
و موزه ملی ایران بود ،در کنار فعالیتهای
علمی ،آثار و اشیای فراوانی را با هدف حفظ
میراث فرهنگی و تاریخی ایران گردآوری
کردند .استاد مقدم بسیاری از آثار ارزشمند
جمعآوری شده مانند کاشی ،قطعات سنگی
تراشیده شده و غیره را با الهام از فضاهای
سنتیتاریخی به نحو چشمگیری در این
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عمارت قدیمی نصب و برخی دیگر مانند
کلکسیون پارچه ،چپق و قلیان ،سفالینه،
شیشه ،تابلو نقاشی ،مسکوکات ،مهرها و
اسناد تاریخی و غیره را با نظم و ترتیب
خاصی در خانه پدری نگهداری نموده است.
خانه احتسابالملک یکی از یادگارهای
تهران قدیم است که اکنون به موزه تبدیل
شدهاست .این خانه در سال  ۱۳۵۱از سوی
محسن مقدم ،پسر احتسابالملک به دانشگاه
تهران اهدا شد .استاد محسن مقدم در سال
 ۱۳۶۶دارفانی را وداع گفت و پس از مرگ
همسر ایشان در سال  ،۱۳۶۹تولیت موزه
مقدم در اختیار مستقیم دانشگاه تهران قرار
گرفت.
مقدم از بنیانگذاران دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران و استاد ممتاز این دانشگاه بود
و نشان دانشگاه تهران را با الهام از تاریخ و
فرهنگ کهن ایران طراحی کرد.
از ویژگیهای بارز این موزه همگون بودن
نسبی فضای معماری با آثار تاریخی موجود
در آن است ،فضایی که با مساحتی برابر
با  ۲۱۱۷مترمربع شامل سه حیاط بیرونی،
اندرونی و سرایداری است.

ساختمان بیرونی (تابستانی) که در ضلع
جنوبی حیاط بیرونی واقع شده است؛ این
مکان در زمان حیات محسن مقدم به عنوان
اتاق جانبی سالن پذیرایی مورد استفاده قرار
میگرفته است .در حال حاضر در بخشی از
این اتاق به معرفی استاد مقدم و فعالیتهای
کاری و علمی ایشان در قالب عکس ،لوازم
شخصی و در بخشی دیگر به نمایش
آثار تزیینی چوبی ،وسایل آشپزخانه و
صندوقخانههای قدیمی پرداخته شده است.
اتاق پذیرایی (سالن گاهنگاری):
این سالن محل کار ،فعالیتهای علمی و
پذیرایی از مهمانان بوده است؛ در حال
حاضر سعی بر آن شده که با بخشی از
آثار و اشیای تاریخی مجموعه موزه مقدم،
توالی و تسلسلی از آثار تاریخی ایران در
این سالن به نمایش گذارده شود که نشانگر
فرهنگهای گوناگون ،در دورههای مختلف
تاریخی هستند .آثاری چون سفالینهها،
ابزارهای سنگی ،مفرغینهها ،شیشهها ،مهرها
و اثر مهرها و اشیای فلزی.
حوضخانه:
این زیرزمین در دوره مظفری همزمان با

برای تغییر دادن دیگران بیش از حد تالش نکنیم.

احداث خانه توسط احتساب الملک بنا
شده است .تزیینات دیوارهای حوضخانه،
توسط استاد محسن مقدم از کاشی و
قطعات ظروف سفالین برگرفته از آثاری
نفیس متعلق به سدههای چهارم تا سیزدهم
ه .ق است که سیر و تحول صنعت سفال و
کاشی ایران را به نمایش میگذارد.
کارگاه (کتابخانه):
این محل در حقیقت کارگاه (آتلیه)

قدیمی اجرا گردید.
گلخانه:
در انتهای غربی ضلع شمالی خانه مقدم
گلخانهای مزین به کاشیهای لعابدار
قدیمی و سنگهای حجاری شده زیبا با
مضمون گل و گیاه ایجاد شده است.
دیوار تجدد:
دو حیاط اندرونی و بیرونی با دیواری
مرکب از چند عدد ستون مارپیچی و

محسن مقدم بوده است که در سال ۱۳۳۷
ساخته شده است؛ در حال حاضر به
منظور نگهداری از کتابهای دکتر مقدم
و دیگر کتابهای مرتبط با باستانشناسی
و هنر جهت استفاده پژوهشگران و عموم
مردم ،این محل تبدیل به کتابخانه شده
است.
ساختمان اربابی (برج):
این ساختمان در زمان حیات دکتر محسن
مقدم در سال  ۱۳۴۵و با کمک دکتر
ابوالقاسمی ،یکی از شاگردان ایشان به شکل
قلعههای قرون وسطی ساخته شده است.
دکتر مقدم سعی بر این داشته تا در این محل
بخشی از هنرهای مردمی ایران را به نمایش
بگذارد .این ساختمان بخشهای مختلفی
چون اتاق کدخدا ،حمام کوچک و خانگی
با کاشیهای قاجاری با مضمون استحمام،
اتاق صدف ،اتاق تدخین و زیرزمین با
تزیینات سفال را در بر میگیرد.
ایوان قاجار:
دکتر مقدم در ضلع شمالی ساختمان
اربابی ،ایوانی را بر پایه چند ستون و
طاق ساخته است .این ایوان با استفاده
از کاشیهای دوران زندیه و قاجار مزین
شده است؛ در وسط این ایوان حوضچه
مرمری کوچکی متعلق به حمام فتحعلی
شاه کار گذاشته شده است که آب از آن
فوران کرده و از طریق یک جوی باریک
به داخل استخر میریزد .استخر مذکور
که در حاشیه شمالی حیاط بیرونی واقع
شده است ،در سال  ۱۳۳۵در جریان سفر
دکتر مقدم به اسپانیا ،از روی استخر و
آب نماهای باغ الحمراء الگوبرداری و با
استفاده از حوض یاد شده و تعدادی فواره

تعدادی طاق روی این ستونها با تزیینات
کاشی و پایه ستونهای حجاری شده مشابه
پایه ستونهای کاخ چهل ستون اصفهان
از همدیگر جدا میشوند .دکتر مقدم این
پایه ستونها را هنگام تخریب کاخ خواهر
ناصرالدین شاه به این محل انتقال داده
است.
حوض ژاپنی:
دکتر مقدم و همسرشان در حیاط بیرونی
باغچه و حوضی را با الهام از باغهای ژاپنی
طراحی و اجرا کردهاند.
زیرزمین:
در دوران اولیه احداث خانه مقدم از این
محل به عنوان حمام و انباری استفاده
میشده است که در زمان حیات دکتر مقدم
کارایی خود را از دست میدهد و تبدیل به
یک انبار میشود؛ در حال حاضر این محل
بازسازی و مرمت شده است و به عنوان
گنجینه آثار تاریخی موزه مورد استفاده قرار
میگیرد.
ایوان:
این ایوان با نمای بیرونی به شکل دو
سنتوری با گچبری ایرانی و روی چهار
ستون با گچبری کرنتی بر پا شده است .این
ایوان با دو رشته پلکان مارپیچ از حیاط قابل
دسترسی است و هنوز شکل قدیم خود را
حفظ نموده است .تزیینات این محل توسط
دکتر مقدم و با استفاده از کاشیهای چند
رنگ صفوی ،آینه کاری زندیه و قاجار و
کاشیهای معرق و خشتی قاجار و پهلوی
اول صورت گرفته است.
اتاق قاجار (سالن زمستانی):
دکتر مقدم این محل را با آثار ارزندهای از
دوران زندیه و قاجاریه چون :طاقچه گچبری

در ماشینمان را همیشه قفل کنیم.

زندیه از اصفهان ،شومینهای از قصر فیروزه،
(کاخ «فیروزه خانم» سوگلی ناصرالدین شاه)
و غیره تزیین نموده است و به همین دلیل
آن را اتاق قاجار نامیدند؛ در حال حاضر نیز
آثاری از دوران قاجار و پهلوی در این اتاق
به نمایش گذارده شده است.
اتاق نشیمن:
این اتاق محل اصلی زندگی و به عبارتی
اتاق نشیمن و زندگی دکتر محسن مقدم
و همسرشان بوده است .تعدادی قلمدان،
جعبه و کارتهای بازی و نیز نقاشیهایی
که توسط دکتر مقدم کشیده شده به نمایش
درآمده است.
ضلع شرقی:
این ضلع شامل یک دیوار محوطه است .آن
گونه که عکسهای قدیمی موزه مقدم نشان
میدهند ،دکتر مقدم این دیوار را در مراحل
مختلف با کاشیها و ظروف قاجاری
آراسته و در وسط این دیوار نیز به زیبایی،
طاقنمایی طراحی و اجرا شده است.

حیاط:
این حیاط توسط دکتر مقدم و همسرشان
با الهام از طرح فرشهای دوران صفوی
و قاجار با محوریت حوض در وسط و
باغچههای پیرامونی طراحی شده است.
سرایداری:
از این حیاط در ابتدا به عنوان مطبخ و
محل سکونت مستخدمین و سرایداران
استفاده میشده است .این بخش از موزه
که در قسمت جنوب شرقی آن واقع شده،
به علت فرسودگی بیش از حد با اندکی
تغییر ،مرمت و بازسازی ،در حال حاضر
به عنوان بخش اداری موزه مورد استفاده
قرار میگیرد.
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فرهنگ وهنر

قلـم زنی
هنری اصیل
قلم زنی یکی از رشتههای هنرهای سنتی
ایران است که در دسته بندی ،در رده
هنرهای صناعی و در گروه فلزکاری قرار
دارد .قلم زنی عبارت است از تزیین و کندن
نقوش روی اشیای فلزی بویژه مس ،طال،
نقره ،برنج به وسیله قلم با ضربه چکش.
نمونهای از هنر قلمزنی استان مرکزی
یک بادیاب بود که در ورودی سازمان
مالکیتهای معنوی سازمان جهانی مالکیت
فکری در سوئیس قرار دارد.
پیشینه قلم زنی
پیشینه قلمزنی به زمان سکاها یا سیتها
نسبت داده میشود که نژاد آریایی داشتند.
از آثار مهم به دست آمده در هزاره اول،
جام طالی حسنلو است که در  ۱۳۳۶کشف
شد و دارای نقوش برجسته چون خدایان
سوار بر گردونه یا ارابه است .همچنین،
جامهای طالی مارلیک از آثار قلمزنی این
دوره می باشد .آثار قلمزنی اندکی از دوره
مادها که در سده هفتم ق.م در شمال ایران
روی کار آمدند ،به یادگار مانده است.
اشیای به دست آمده از آذربایجان حاکی
از آن است که از نفوذ سکاها بتدریج کاسته
شده و سبک مادها در این زمان جای آن را
گرفته است؛ با تشکیل حکومت هخامنشی،
هنر قلمزنی تح ّول یافت و بر روزگار پس
از خود تاثیر گذاشت .دوره هخامنشی اوج
هنر فلزکاری در زمینههای ریختهگری،
چکشکاری ،ترصیع و ...است؛ چرا که
آنها به تصويرگري حيوانات ،سربازها
واسطورهها در قلمزني عقيده داشتند ولی
به دلیل حمله اسکندر و آتش زدن تخت
جمشید آثار بسیاری نابود شد و به دستور
او گداخته و به سکه تبدیل شد .از جمله
اشیای شناخته شده در دوره هخامنشی،
دو لوح سیمین به وزن  ۴کیلوگرم و ز ّرین
به وزن  ۵کیلوگرم است که در موزه م ّلی
ایران نگهداری میشود .زمان ساسانیان در
سال  ۲۲۴تا  ۶۵۰میالدی ،به دلیل گسترش
بازرگانی میان ایران ،یونان و روم ،هنرهای
ایرانی از هنر یونانی و رومی تأثیر گرفت.
ساخت اشیاء در این دوره ،به سه طریق
چکشکاری بر ورق سرد ،ریختگی و
ساخت ظروف آستردار از ورق ،و تراش با
چرخ انجام میشد .مرسومترين ظروف اين
دوره سيني بود .ساسانيان تصاوير شكار و
مراسم پادشاهان مثل مراسم هديه دادن را
قلم ميزدند.
38
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هنر قلم زنی در دوره اسالمی
در سدههای آغازین اسالمی ،اعراب،
هنر قلم زنی دوره ساسانی را مورد تقلید
قرار داده و در سدههای بعد در اثر عالقه
هنرمندان ایرانی به مذهب و گرایش آنان
به اسالم ،با تاثیرپذیری از باورهای اسالم،
کمکم نقوش طرحهای بومی و اسطورهای
ایرانی جای خود را به خطوط کوفی و
آیات و احادیث داد .سلجوقیان در اوایل
سده پنجم قمری از ترکستان به ماوراءالنهر
آمدند و سکونت گزیدند و سپس خراسان
را تصرف کردند.
در دوره سلجوقیان ،هنر قلم زنی همچون
سایر رشتههای هنری حمایت شد و گسترش
چشمگیری یافت .ایجاد نقوش گیسباف
شامل نوارهایی در تزیینات ظروف به شیوه
و سبک بسیار زیبا متداول شد .در این
دوران ،ترصیع فلزات به صورت مفتولهای
طال ،مس و نقره یا ترصیع ظروف مفرغی با
مفتول مس رایج شد .از کارهای بسیار زیبا
در این دوره ،مشبک کاری روی فلز است.
ظروف سلجوقيان عمدتا دو خصوصيت
داشت :يكي خوشنويسي خطوط و ديگري
استفاده از خط كوفي در قلم زني.
ترصیع در نشاندن ظروف در دوره مغول
و تیموری ،به تقلید از دوره سلجوقی
تداوم یافت .استفاده از هنر خوشنویسی در
قلمزنی به وفور گسترش یافت و ظروف
زیادی از این گونه ساخته و تزئین شد .با
حمله تیمور به ایران در سال ۷۷۱ق ،هرات
دوباره رونق هنری خود را بازیافت و
بزرگترین مرکز هنری آن روز شد .هنر قلم
زنی در این شهر بسیار درخشید؛ از جمله
ظروف سنگاب گور امیرتیمور در سمرقند
است که اکنون در موزه آرمیتاژ نگهداری
میشود .سنگابهایی نیز از سده هشتم در
مسجد جامع هرات و در موزه آستان قدس
رضوی موجود است.
نقرهکوبی روی فلزات ،در دوره صفوی به
اوج شکوفایی و کمال خود رسید .دراين
دوره ،انواع تنگها و كاسههاي قلمزني
شده ،مرسوم شده بود و از جمله ابداعات
قلم زني در اين دوره میتوان به كاسه چهل
كليد و طبل باز شكاري اشاره كرد .كاسه
چهل كليد به خاطر خرافاتي بودن شاهان
دوره صفويه و اعتقادات آنها ،به رمل
مرسوم شده بود؛ به گونهاي كه حتي شاه
عباس بزرگ بدون اجازه گرفتن از منجمان

و غيبگويان و ساحران تصميم نميگرفت.
در دوره صفويه ،تذهيب بخصوص استفاده
از اسليمي مرسوم شده بود و همچنين در
اين دوره از خط نستعليق و ثلث در كارهاي
قلم زني استفاده مي شد.
انواع سبک های قلم زنی
 .1برجسته کاری:
این نوع قلم زنی در اصفهان معروف است
که ابتدا پشت کار را قیر کرده ،سپس طرح
را روی کار کاربن میکشیم و با استفاده از
قلم نیمبر طرح را تثبیت مینماییم .پس از
تثبیت طرح ،قیر را از پشت کار خارج کرده
و این بار سطح پردازش شده را قیر میکنیم
و توسط قلمهای کنده کاری که عبارتند از:
قوشه ،کف رو ،کف تخت و غیره ظرف را
برجسته می کنیم.
خطوط نیم بر شده در پشت کار راهنمای
عمل قلم زنی میباشد .پس از اینکه عمل
برجسته کاری صورت گرفت ،مجددا قیر
را به سمت اولیه گردانده و در این مرحله
روسازی و زمینه کردن کار انجام میپذیرد.
 .2نیمه برجسته کاری:
در این قلم زنی به جای استفاده از قلمهای
برجسته کاری از قلمهای معمولی استفاده
میکنیم و به جای اینکه کار را از پشت
برجسته کنیم ،از طرف مقابل آنقدر زمینه را
پایین میبریم که سطح پردازش شده نمایان
شود.
 .3ریزه قلم زنی:
در این روش ،کار پس از قیر شدن طراحی
شده و سپس نیم بر و رو سازی و زمینه
میگردد که دارای برجستگی نمیباشد و
بیشتر از طرحهای گل و مرغ اسلیمی و ...
استفاده میگردد.
 .4حکاکی:
در این روش کار ،به جای استفاده از چند
قلم تنها از یک قلم استفاده شده و این قلم،
عمل قلم زنی را انجام میدهد؛ در واقع در
این نوع قلم زنی توسط قلم تیزی گوشت
فلز کنده میشود.
 .5مشبک کاری:
در این روش به جای اینکه در ریزه قلمزنی
زمینه بزنیم یا در برجسته کاری زمینه را
بخوابانیم ،زمینه را از سطح فلز جدا می
کنیم .از این روش معموال در قدیم در
ساخت و سازهای چراغهای فانوسی و
محلهایی که قرار است از آنها آب عبور
کند استفاده می شد.
قیرکاری
جهت قیر کردن اول میبایست قیر را عیار
کرد.

احمقانه رفتار نکنیم.

نیمبر ،نیمبر بزرگ و کوچک سایز فوالد آب
کاری حدود  5تا  6میلی متر برای تثبیت
طرح روی کار ،تیز بر کوچک و بزرگ سایز
فوالد آب کاری حدود  5تا  6میلی متر برای
بریدن و مشبک کاری ،قلم پرداز کوچک و
بزرگ سایز فوالد آب کاری حدود  5تا 6
میلی متر جهت روسازی کار ،قلم ناخونی
کوچک و بزرگ سایز فوالد آب کاری
حدود  5تا  6میلی متر جهت روسازی
کار ،قلم گرسم در شکلها و اندازههای
متفاوت فوالد آب کاری حدود  5تا  6میلی
متر جهت مات نمودن زمینه ،قلم کاس
در شکلها و اندازههای متفاوت فوالد آب
کاری حدود  5تا  6میلی متر جهت تخت
کردن زمینه و صیقلی کردن ،سمبه کوچک
و بزرگ سایز فوالد آب کاری حدود  5تا
 6میلی متر جهت نشانه گذاری روی کار.
هر چه ابعاد كار گستردهتر شود ،اندازه قلم
بزرگتر ميشود.
وسایل دوده کردن کار
تینر ،روغن جال ،فرچه ،دوده (صنعتی یا
طبیعی)
طریقه دوده کردن
ابتدا مقدار کمی از تینر را به روغن جال
اضافه میکنیم تا یک محلول رقیق به دست

اجناسی را که کودکان می فروشند ،بخریم.

آید؛ با استفاده از فرچه ،این محلول را روی
سطح پردازش شده جا میدهیم .پس از
اینکه تمام شیارها و برجستگیها حاوی
این محلول شد ،به نسبت مورد نیاز ،دوده
روی کار میپاشیم و توسط فرچه دوده را
بین نواحی مختلف کار پخش کرده تا اینکه
دوده کامال بین شیارهای کار را گرفته و
آنجا را سیاه نماید.
روش کار قلم زنی
امروزه برای قلم زنی نخست داخل یا زیر
ظرف یا سینی مورد نظر را که معموال از
جنس نقره یا طال است ،از محلول قیر و
گچ پر میکنند تا سروصدای قلم کمتر به
گوش برسد و همچنین مانع از سوراخ
شدن ظرف در حین کار شود .سپس نقش
مورد نظر را روی ظرف رسم کرده و قلم
مناسب را انتخاب کرده و روی سطح
ظرف قرار میدهند و با چکش بر انتهای
قلم میکوبند تا شیارها و نقشها با تغییر
شدت ضربه روی ظرف ایجاد شوند .پس
از ایجاد نقشها ،قیر را جدا میکنند و روی
شیارها گرده زغال میریزند و روی ظرف
را با روغن جالی سیاه میپوشانند؛ به این
ترتیب نقشهای قلمزده شده به شکل
خطهایی تیره و مشخص دیده میشود.
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طریقه عیار کردن قیر
جهت عیار کردن قیر میبایست قیر سفت را
که تهیه نمودهاید ،در ظرفی قرار داده و آن
را روی مشعل گذاشته تا آب گردد؛ سپس
مقداری گچ را به نسبت مورد نیاز به آن
اضافه میکنیم و مقدار کمی از آن را در یک
ظرف آب سرد جهت امتحان میریزید .پس
از سرد شدن قیر در آب آن را برداشته و خم
میکنید .قیر درست شده باید حالت انعطاف
داشته باشد .بعد از عیار کردن قیر نحوه قیر
کردن در کارهای مختلف متفاوت است؛
مثال اگر بخواهیم یک ورق مس را قیر
نماییم ،میبایست ورق را گذاشته و اطراف
آن را توسط نوارهای کارتنی و یا وسایلی
مانند تکههای چوب و غیره محصور نکنیم.
سپس قیر آب شده را روی آنها ریخته و
برای اینکه ورق ،هنگام کار از حالت خود
خارج نشود ،پشت قیر را چوب گذاشته و
میگذارند تا سرد شود.
سبک تبریز و سبک اصفهان ،دو سبک
اصلی در قلم زنی ایران است .در سبک
تبریز ،برای حرکت قلم و انجام قلم زنی
از حرکت و فشار مچ دست استفاده میشود
و در سبک اصفهان از ضربات چکش .به
همان سبب قلم تبریز صاف و کم عمق
است ولی قلم اصفهان عمیقتر میباشد.
قلم قلم زنی
قلمها از جنس خشک میباشد که در
اندازههای مورد نیاز کشیده میشوند و نوک
آنها توسط قلم زن ساخته میشود .سپس
آنها را آب داده و جال مینمایند تا آماده
استفاده گردد.
طریقه آبکاری قلم
پس از ساخته شدن قلم آن را به وسیله
مشعل حرارت میدهیم تا جایی که نوک
قلم سرخ گردد .سپس تنها نوک قلم را سه
مرتبه و هر مرتبه  3ثانیه درون آب زده و
بعد آن را کامال درون آب میاندازیم .باید
توجه داشته باشیم که تنها نوک قلم را باید
درون آب فرو ببریم ،در غیر این صورت از
همان نقطه شکننده میشود.
طریقه جال دادن قلم ها
برای جال دادن قلم ها در صورت داشتن
سنگ جالی رومی میتوان نوک قلم را
سنگ کشیده تا کامال صیقلی گردد؛ اما با
توجه به اینکه سنگ رومی در بازار کمیاب
میباشد ،میتوان از پماد جالسنج استفاده
نمود؛ به این طریق که مقداری از جالسنج
را روی پارچه برزنتی و یا پارچه لی ریخته
و نوک قلم را روی آن میکشیم تا حدی که
نوک قلم کامال صیقلی گردد.
تعدادی از قلمهای مورد استفاده در هنر
قلم زنی و موارد استفاده آنها
قلم سایه ،قلم جنس ،قلم قطر ،قلم کاربرد

آشپزخاهن

کلم پلوی شیرازی

مواد الزم:
 4پیمانه
		
برنج
یک کیلو
كلم خرد شده
سبزی (شوید ،تره ،ترخون ،ریحان) خرد شده نیم کیلو
 2عدد
		
پیاز
به اندازه کافی
		
روغن
به اندازه الزم
		
نمک
به اندازه الزم
		
فلفل
به اندازه کافی
		
آبلیمو

الهام هادی زاده
کارشناس بیهوشی

مواد الزم جهت كوفته ریزه:
گوشت چرخ كرده  300گرم
 4قاشق غذا خوری
آرد نخود چی
یک عدد
		
پیاز
به میزان کافی
		
روغن
به میزان کافی
		
نمک
به میزان کافی
		
فلفل
به میزان کافی
		
زردچوبه

طرز تهیه:
برنج را با مقداری نمك چند ساعت قبل خیس میكنیم ،كلمها را پوست كنده و به صورت خالل خرد و با نمك و فلفل و
زردچوبه سرخمیكنیم و در حین سرخ شدن دو قاشق آبلیمو به آن اضافهمیكنیم .سبزی را پس از اینكه تمیز كردیم شسته و
ش میكنیم ،سبزی و كلم سرخ شده را در صافی
خوب خردمیكنیم .برنج را با نصف قاشق مرباخوری زرد چوبهمیجوشانیم ،آبك 
با برنج مخلوط میكنیم و در قابلمه میریزیم و دممیكنیم.
برای تهیه كوفته ریزه ،پیاز را روی گوشت چرخ كرده رنده میكنیم .آرد نخودچی ،نمك ،فلفل و زرد چوبه را اضافه میكنیم و
خ میكنیم.
خوب ورزمیدهیم و آنها را به صورت كوفته ریزه درمیآوریم و سرخ میكنیم .پیاز را هم خرد و سر 
كوفتهها را وسط پلو میگذاریم تا همراه پلو دم بكشد؛ وقتی پلو دم كشید آن را در دیس میكشیم و با پیاز سرخ شده تزیین
میكنیم.
خ میكنیم.
نكته :1برای اینكه پیاز سرخ شده ترد و خوشرنگ شود پیاز را كه خر د میكنیم ،مقداری نمك به آ ن میزنیم ،بعد سر 
نكته :2میتوانیم از كلم سنگ (قمری) یا كلم برگ استفاده كنیم.

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 ارائهدهنده پیشنهاد
در کنار مطلب مربوط درج خواهد
شد (به جز در مواردی که ایشان خود
عالقهای به ذکر نامشان نداشته باشند).
Neda-farabi@tums.ac.ir
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همکاران گرامی

لطفا برای چاپ هرگونه تصویر
و مطلب (اعم از علمی ،دلنوشته
شغلی ،ادبی ،فرهنگی و تصاویر
فرزندان) 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

مشترکان عزیز ندای فارابی

چنان چه در دریافت نشریه با مشکل
خاصی مواجه هستید لطفا به داخلی
 2310اعالم بفرمایید.
همچنین اگر زمانی دیگر تمایلی
به دریافت نشریه نداشتید به دفتر
نشریه یا روابط عمومی (خانم
عزیزی) اعالم بفرمایید.
دفتر نشریه2310 :
روابط عمومی2301 :

همیشه در حال آموختن باشیم.

آموزش کوهنوردی

داروها و وسایل مورد نیاز
کوهنوردان باید همواره در کوله پشتی خود ،داروها و
وسایل کمک های اولیه را داشته باشند؛ در ادامه فهرستی از
این داروها و وسایل ارائه می شود.
لیست داروهای مورد نیاز در کیف امداد
یک کوهنورد یا تیم های کوهنوردی:
 استازوالمید  :250mgپیشگیری ازکوه گرفتگی.
 دگزامتازون  :4 mgدرمان خیز مغزی ،هر 6ساعت.
 نیفیدیپین  :20 mgدرمان خیز ریوی ودرمان کوه گرفتگی ،هر  6ساعت.
 قطره کلرامفنیکل  : %1درمان برف کوری،هر  2ساعت  1قطره.
 سیپروفلوکساسین  :1000 mgدرماناسهال ،یک بار در روز.
 کوتریموکسازول :320 mg 1600درماناسهال ،یک بار در روز.
 آموکسی سیلین  :500 mgآنتی بیوتیک،هر  8ساعت.
 ایبوپروفن  :400 mgمسکن درد دندان،هر  8ساعت.
 لیدوکائین موضعی  :%1بی حس کنندهموضعی
 متوکلوپرامید  :25 mgضدتهوع ،حداکثر 3بار در روز.
 دیکلوفناک  :50 mgمسکن وضد درد ،هر 8ساعت.

کارشناس ارشد بیهوشی و عضو فدراسیون کوهنوردی -همکار مرکز تحقیقات

 استامینوفن  :325 mgمسکن وضد درد. دیازپام  2 mgو دیازپام  :5 mgضدهیجانوخواب آور ،قبل ازخواب مصرف شود.
 قطره فنیل افرین  2 :0.25%ضد احتقانبینی ،هر  4ساعت  2قطره.
 کواموکسی کالو  :3/5 mgضد عفونتروزی  2بار.
 پماد کلوتریمازول :ضد عفونت و ضدقارچ و موضعی ،روزی 2بار.
 اسپری اکسی متازولین :ضد احتقان بینی.قرص آلتادین :درمان التهاب گلو و تحریکات
مخاط وخلط آور ،هر 4ساعت یک قرص.
 کرم هیدروکورتیزون  :%1درمان آفتابسوختگی( .یک تا  3بار در روز).
 قرص آلومینیوم ام جی اس :ضد اسیدمعده ،هر  8ساعت.
 سی الکس :750 mgمسهل ودرمانیبوست ،یک تا  2قرص در روز.
 قرص استامینوفن  :500 mgمسکن ،هر 6ساعت یک قرص.
 قطره آنتی میگرن  :30 mgدرمان میگرن،در هنگام حمله  35قطره در آب حل شود.
 قرص ارگوتامین  :30 mgدرمان میگرن،هنگام حمله یک قرص در صورت نیاز بعد

آنچه می دانیم به دیگران بیاموزیم.

خسرو شهبازی -کریم شمس

از  60دقیقه یک قرص دیگر.
 قرص آنتی هیستامین :ضد حساسیت ،هر 6یا  8ساعت.
 قرص دیفن هیدرامین  :50 mgضدحساسیت هر  6ساعت.
 ادولت کلد :درمان سرماخوردگی ،هر6ساعت.
پسودوافدرین  :30 mgدرمان سرماخوردگیو تقلیل خستگی ،هر  6ساعت.
 دکسترومتورفان  :5 mgضد سرفه ،هر 4ساعت.
 مولتی ویتامین +مینرال :مکمل غذایی،روزی یک عدد.
محتویات کیف کمک های اولیه:
 چسب زخم بندی 5عدد چسب رولی کوچک پارچه ای 1عدد باند کشی  5سانت 1عدد گاز استریل  4عدد پماد سوختگی  1عدد پماد بتادین یا تترا سیکلین 1عدد آ بسالنگ 2عدد پنس 1عدد قیچی 1عدد پد الکله آنتی سپتیک 1بسته باند ساده 10سانت 1عدد مشمع ضد درد 1عدد پودر او آر اس 2عددتذکرات:
 با توجه به تاریخ انقضای داروها ،بایدهر  6ماه با کنترل داروها ،داروهای تاریخ
کذشته از دور مصرف خارج و داروهایی با
تاریخ اعتبار جدید جایگزین شوند.
 بهتر است کیف امداد در دمایی بین  2تا 30درجه سانتی گراد نگهداری شود.
 هنگامی که چراغ قوه را استفاده نمی کنید،بهتر است باتری های آن را خارج کرده و
پیش از هر برنامه باتری نو در آن جایگزین
کنید.
 در صورت مصرف هر کدام از لوازم کیفامداد و نجات ،باید در نزدیک ترین محل
آنها را جایگزین کنید.
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مسابقه
پاسخ مسابقه بهار 1395
 .1ارزش -تعریف
.2گذشت
 .3فردی -اجتماعی
 .4مردم -عقل
 .5ساعت
 .6عقیده
 .7برنامهریزی
 .8محبت
 .9دفاع -صحت
 .10ده

برنده مسابقه بهار 1395

در مسابقه بهار  4 ،1395نفر از همکاران به
کلیه سواالت پاسخ صحیح داده بودند که از
میان آنها خانم سیمین مهرپویا (پرستار) به
قید قرعه برنده شد.

مسابقه تابستان 1395

خاطره نویسی
از خاطرات شغلی خود در دوران دفاع مقدس،
برای نشریه بنویسید .بدیهی است که به قید قرعه به
بهترین خاطره ،هدیهای به رسم یادبود تقدیم خواهد
شد و سایر خاطرات نیز به مرور در نشریه به چاپ
خواهند رسید.
42
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صدای عشق...

هنوز هم میتوان در دشت خونین خوزستان صدای عشق را شنید؛
صدایی که عشاق را مجذوب میکند؛ همان صدایی که در زمان
دفاع مقدس ،رزمندگان را به سوی خود فرا میخواند .هنوز میتوان
در جای جای این خطه ،ایثارگری و دلدادگی را حس کرد .هنوز
میتوان صدای عاشقان را از عمق سنگرها و بیابانها و آهنگ عارفانه
نماز شب را از این سرزمین شنید؛ گرچه از غرش تانکها ،توپها
و هواپیماهای دشمن خبری نیست .هنوز میتوان مقاومت دلیرانه
رزمندگان را در «سه راه شهادت» مشاهده کرد.
هنوز میتوان صدای خنده عاشقان را که به سوی معبود خود پر
کشیدند ،شنید .هنوز میتوان تشنگی دالورانی که عرصه را بر
مزدوران تنگ کرده ،همانند مقتدای خود ،حسینگونه جام شهادت
را نوشیدند ،احساس نمود و هنوز صدای رزمندگان اسالم در فکه،
طالییه ،هویزه ،بستان ،سوسنگرد ،شلمچه ،خرمشهر و پادگان دو
کوهه شنیده میشود.
شلمچه ،سرزمین گل یاس است و عطری خاص هنوز در فضای این
منطقه به مشام میرسد .شلمچه دیر گاهی است منزلگاه عشاق است؛
آنجا خانه دلدار و محور احرار بوده و هست.
هنوز لحظههایمان را به نامتان متبرک میکنیم .هنوز در این کوچهها،
طنین گامهایتان جاری است و رهگذران عاشق ،سرمست از جرعه
زالل روح آسمانیتان ،عشق و ایمان و مهربانی را زمزمه کرده و آرزو
میکنند که ای کاش هیچ نسلی حماسه حضور را فراموش نکند.
خرمشهر ،سند ایستادگی و پایمردی ایران است و شهدای زیادی با
خون خود بر پای این سند مهر زدهاند .هنوز آثار خشم دشمن و آثار
دفاع جانانه در شهر هویدا است.
«پادگان دو کوهه» هنوز پر ازدحام است؛ همان گونه که در سالهای
دفاع مقدس و زمان عملیات پر استقبال بود .وارد پادگان که میشوی،
نوای دلانگیز نوحه و زیارت عاشورا .همه را به سمت حسینیه شهید
همت میکشاند.
چه مردان بزرگی بودند ،آنان که شبانه از سیمهای خاردار گذشتند.
چه مردان سبزی بودند آنان که لحظههایی پر از عصمت و اخالص
آفریدند و نگاهشان آبروی روزهای روشن فردا بود .چه مردان
بزرگی بودند آنان که جادههای عرفان را در نوردیدند و یک شبه ره
صد ساله پیمودند .آنان چه زیبا عطش و سنگالخ را تجربه کردند چه
روزهای سرشار از صمیمیت و چه شبهای پر از نیایشی!
بچههای رفته تا شلمچه و مجنون؛ بچههای شکست حصر آبادان؛
بچههای «گریه در جشن حنابندان»! شما هرگز فراموش نمیشوید.
از وسایلمان به خوبی محافظت کنیم.

گردآوری این شماره :معصومه نیکبخت

ویژه فرزندان خانواده فارابی
با هم کفشدوزک درست کنیم
به کاغذ قرمز و سیاه نیاز داریم ،کاغذها حاال دایره بزرگ سیاه و کوچک را به هم
را به شکل دایره میبریم .دایره قرمز را وصل میکنیم تا سر و بدن کفشدوزک
از وسط تا میکنیم و میبریم؛
درست شود.

شتر لنگ
روزی روزگاری در یک بیابان شتری
زندگی میکرد که با شترهای دیگر فرق
داشت .فرق او این بود که لنگلنگان راه
میرفت .یک روز دید که توی صحرا
جنب و جوشی به پا شده است .شتر
لنگ پرسید :چه خبر است؟
یکی از شترها گفت :قرار است مسابقه
دو برگزار شود .شتر لنگ اصال فکر
در
نکرد که نمیتواند
مسابقه شرکت کند.
برای همین رفت
تا اسمش را برای مسابقه
بنویسد .دوستان شتر لنگ
وقتی دیدند او هم میخواهد در
مسابقه شرکت کند ،خیلی تعجب کردند.
شتر لنگ که تعجب آنها را دید گفت:
چه اشکالی دارد؟ چرا این طوری به
من نگاه میکنید؟ مطمئن باشید من
دوندهای چابک و قوی هستم و مسابقه
را میبرم .دوستان شتر میترسیدند در
مسابقه به او آسیبی برسد.
باالخره روز مسابقه فرا رسید .همه
شرکت کنندهها سر جای خود قرار
گرفتند؛ اما همین که چشمشان به شتر
لنگ افتاد ،او را مسخره کردند ولی شتر

لنگ با خونسردی و با لبخند در جواب
آنها گفت :پایان مسابقه معلوم میشود که
چه کسی از همه بهتر است ،عجله نکنید!
سه ،دو ،یک ،را که گفتند ،همه شترها
مثل برق شروع به دویدن کردند .شتر
لنگ آخر همه ،لنگ لنگان میدوید.
شترها باید از یک تپه باال میرفتند و بر
میگشتند .مسیر مسابقه خیلی طوالنی
بود ،همه شترها خسته شده بودند.
شترهای جوانتر با سرعت زیاد از تپه
باال رفتند؛ اما آنها هم خسته شدند.
بعضی از شترها هم از
شدت خستگی روی
زمین افتادند.
اما شتر لنگ
آرام آرام ،به راه
خود ادامه داد.
شتر لنگ به هر
زحمتی بود خود
را به باالی تپه
رساند و وقتی از
شیب تپه سرازیر
شد ،تازه شترهای خستهای که مشغول
استراحت کردن بودند ،متوجه او شدند
و تالش کردند تا به او برسند؛ ولی
توانی در خود نمیدیدند؛ برای همین
در ناباوری دیدند که شتر لنگ زودتر از
همه به خط پایان رسید و برنده شد!

حاال نیم دایرههای قرمز را روی هم
میگذاریم و جاهای مختلف را سوراخ
میکنیم.

حاال دایره قرمز را روی سیاه
میچسبانیم و بال کفشدوزک را درست
میکنیم.

نقاشی از :محمد مهاجر
فرزند خانم سیمین مهرپویا
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آراد جان
طلوع زندگی تو ،به یادماندنیترین لحظه زندگی ماست،
شادی تو آرزوی ماست.
مامان و بابا

امینرضا و امیرعلی خدایی
پیش دبستانی
کالس سوم ،شاگرد ممتاز
فرزندان آقای داریوش خدایی

علی و آرش عزیزم
شهریور ماه هر سال پیامآور قدوم گرمابخش شماست،
تولدتان مبارک و با آرزوی سالها زندگی شاد.
مادربزرگ شما
(فاطمه عسگری)
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سبحان جان
روز تولد تو بهترین روز زندگی ماست ،برایت آرزوی
بهترینها را داریم.
مامان و بابا

حسام شیخی فرزند آقای رضا شیخی

مهدیه عزیز و محمدرضا جان
شما فرشتههای نعمت و برکت زندگی ما هستید ،تولدتان
مبارک.
مامان و بابا

نظرسنجی ندای فارابی
همراهان محترم
بر آنیم که جهت آگاهی از نظرات شما در مورد ندای فارابی ،نظر سنجیای انجام
دهیم؛ لذا خواهشمندیم به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید.

نوبت ششم -تابستان 1395

مشخصات عمومی
		
رده شغلی :کارمند
		
جنسیت :مرد

سایر

		
پشتیبانی
پیراپزشک
		
پزشک
		
پرستار
سابقه کار................. :
سن.......... :
			
زن

خیر
		
آیا تاکنون مطالب مجله ندای فارابی را مطالعه کردهاید؟ بله
اگر پاسخ شما مثبت است ،نظر خود را راجع به گزینهها و سواالت زیر اعالم بفرمایید.
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

نظری ندارم

رضایت شما از وضعیت توزیع و پخش نشریه به چه میزان است؟
از نظر شما وجود اخبار در نشریه به چه میزان میتواند در راستای
آگاهی کارکنان از اخبار بیمارستان و دانشگاه موثر واقع شود؟
تنوع و نوع مطالب علمی را در نشریه به چه میزان قابل قبول
ارزیابی میکنید؟
تنوع و نوع مطالب ادبی را در نشریه به چه میزان قابل قبول
ارزیابی میکنید؟
صفحهآرایی و گرافیک نشریه را تا چه حد مناسب میدانید؟
قسمت خاطرات در نشریه تا چه اندازه توانسته است برای
خوانندگان مطلوب واقع شود؟
قسمت معرفی واحد در نشریه تا چه اندازه توانسته است به
شما در شناخت فعالیتهای واحدهای بیمارستان کمک کند؟
به نظر شما وجود مطالب طنز و کاریکاتور تا چه اندازه میتواند
برای خوانندگان نشریه مطلوب واقع شود؟
به نظر شما بخش مقوالت فرهنگی و هنری کارکنان تا چه
میزان میتواند در ایجاد انگیزه آفرینش هنری در میان کارکنان
مفید واقع شود؟
مطالب ضمیمه ویژه فرزندان خانواده فارابی به چه میزان
میتواند سرگرم کننده باشد؟
آیا با اختصاص ستون ثابت به برخی مطالب در نشریه موافق هستید؟

			
بله

خیر

در صورتی که پاسختان مثبت است ،چه مطالبی را برای این ستون پیشنهاد میکنید؟.............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
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جای چه مطالبی را در ندای فارابی خالی میبینید؟..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

سایر نظرات و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود کیفیت ندای فارابی در این قسمت مکتوب فرمایید.

با سپاس از همکاری شما

لطفا برگه را از قسمت پرفراژ شده جدا کنید و تحویل دفتر نشریه یا اعضای تحریریه نمایید.
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