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عررررال سررردم و ادب خررردمت تمرررام دان.ررر ویان محتررررم. 

علمری و آشرنایی بی.رتر شرما اکنون که جهرت ارتاراس سر   

ی مهندسری ززشرکی دسرت بره هرای ورو ها فعالیتبرعزیزان 

 .ایه بسررررریار خرسرررررند و مسرررررروریهقلررررره بررررررده

 

سرت ترا ای مهندسری ززشرکی فرصرت یشروع به کار ماهنامره

ه صررورت تخییرری برره بررا شررما و در کنررار شررماد در ابترردا برر

مرررور و بررسرری مباورره زررر اهمیررت زیرامررون مهندسرری 

ی ززشررکی زرداخترره و در مراوررن بعررد نگرراهی برره وررو ه

 .هرررای مربررروط بررره آن داشرررته باشررریهسررردمت و فناوری

 

هرردا اصررلی ماهنامررهد ارتارراس دانررش و توانررایی شررما در ایررن 

هررای  مینرره و ورکترری رو برره جلررو جهررت افررزایش  رفیت

د کرره برره منتررور تحاررا و دسررتیابی برره ایررن باشررعلمرری می

هرررداد شرررما را ا  تمرررام رویررردادها و اخبرررار تخییررری 

 .مهندسرررررری ززشررررررکی آگرررررراه خررررررواهیه کرررررررد

 

امید اسرت کره ا  ایرن ماهنامره نهایرت اسرتااده را بررده و مرا 

 !را به دوستان خود معرفی کنید

 

 99شهریور 

 نگین غاوری

 سخن سردبیر
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 معرفی کتاب : چهار اثر فلورانس

اثر فلورانس اسکاول شین به جرئت یکی  4کتاب 

تواند برای ا  معدود کتبی در دنیاست که می

افرادی که به دنبال یک شروع جدید هستندد 

  .سا نده و مؤثر واقع شود

 

چهار اثر فلورانس اسکاول شین به لحاظ ساختار 

می محتوایی و معنایی اش در دسته کتبی قرار 

گیرد که کمک کننده به افراد در  ندگی اند و 

 .تابحال برای افراد بسیاری موفا واقع شده است

 

در سراسر جمدت چهار اثر فلورانس شین می 

توان اشاره به رهنمودهایی برای ه.یاری ذهن یا 

ه.یاری برتر که یک ویژگی اکتسابی است را 

م.اهده کرد. در وایات رمان اسکاول شین چه 

کتاب چهار اثر فلورانس و چه در دیگر کتبی در 

ب ا مانده ا  وید تمام تدش به بیان قدرت ذهن 

 .برتر و هوشیار شده است

 

 قسمت هایی ا  کتاب چهار اثر فلورانس

در برابر شر مااومت نکنید. مغلوب بدی ن.وید. »

بدی را به نیکویی مغلوب سا ید. درروی  مین 

گاه کسی که هیچ چیزی نیست که بتواند در برابر

کند بایستد. چینی ها می گویند که مااومت نمی

آب ا  آن رو نیرومندترین عنیر است که کامدً 

غیر مااوم است. آب می تواند صخره را ب.کافد و 

هر چه را که در برابرش قرار گیرد بروبد و ا  سر 

عیسی مسی  گات: ))در برابر شریر   . راه بردارد

می دانست شری وجود  مااومت نکنید((  یرا

ندارد. شر  اییده خیاالت نادرست آدمی است و 

واصن اعتااد به دو قدرت: خیر و شر. به جای 

 «.اعتااد به یک قدرتد خدا

مااومت یعنی جهنه. چون انسان را به )وال »

یک بار استادی در   . عذاب( می افکند

ماوراسال بیعه برای تسلط بر همه فوت و فن های 

 ندگید دستورالعملی شگات به من داد که با ی 

عبارت بود ا : منتها درجه عدم مااومت و گاته 

ام در  ندگی :اش را به این شکن ادا کرد که

رو گاری بود که کودکان را غسن تعمید می دادم 

 و البته کودکان اسامی بسیار داشتند.

اکنون دیگر کودکان را تعمید نمی دهند. 

رویدادها را تعمید می دهند. اما به همه رویدادها 

یک نام بی.تر نمی دهند. اگر آنچه زیش روی 

دارند شکست باشدد به نام زدر و زسر و 

الادس آن را موفایت می نامند. در این روح

می بینیه که بر نگرشد قانون عتیه تبدین را 

اصن عدم مااومت مبتنی است. یعنی به یمن 

کدمی که آن استاد بر  بان می آورد هر شکست 

 «.به موفایت بدل می شود

بخ.یدن راه ستاندن را می گ.اید. برای »

گ.ایش مالی با بخ.یدن ع.ریه یا بخ.یدن یک 

دهه درامد یک سنت قدیمی است که بی تردید 

ید چه بسیار ا  دولتمندان بر دارایی آدمی می افزا

این سر مین کسانی بودند که ع.ریه می دادند. 

ع.ریه ا  آن سرمایه گذاری ها است که موفایت 

این یک دهه به زیش می تا د   . آن ردخور ندارد

و بر برکت و چندین برابر با  می گردد. منتها 

هدیه یا ع.ریه را باید در کمال محبت و نهایت 

 یرا )خدا بخ.نده خوش را شادمانی اهدا کرد 

دوست می دارد( صورت وساب ها را باید با 

خوشی و رضای خاطر زرداخت زول را باید بی 

  . باکانه وبا دعای خیر و طلب برکت خرج کرد

این گرایش ذهنی است که آدمی را سرور زول می 

سا د و یاه آدمی اطاعت است  یرا تنها در این 

ند بی درنگ در صورت است که کدم آدمی می توا

با ی ذخایر عتیه ثروت را بر او بگ.اید. خود 

آدمی با رؤیا یا بین.ی محدود ر ق و رو ی خود 

را محدود می کند گاه شاگرد ثروتی عتیه را به 

چ.ه می بیند منتهی می ترسد عمن کند. وال 

آنکه بینش و کنش باید دست در دست یک دیگر 

ر ی با آستبه زیش تا ند مانند آن مرد که زالتوی

  . زوست برای خود خرید

 نی نزدم آمد تا برایش شااعت کنه که شغلی به 

دست اورد. زس این کدم را بر  بان آوردم: جان 

الیتناهی راه شغن درست را برای این  ن بگ.ا! 

هرگز تنها یک شغن نخواهید. شغن درست را 

ب لبید آن ماامی که زی.ازیش در ذهن الهی 

این تنها چیزی است که مادر شده است چون 

 « .رضایت خواهد بخ.ید

 

 « .رضایت خواهد بخ.ید

داستان چهار اثر فلورانس را وتی می توان به 

صورت خدصه نکات نیز برداشت کرده و در 

 ندگی مورد استااده قرار داد. درس هایی 

آمو نده که باید در  ندگی رو مره وتماً به یاد 

که ا  رمانهای  ها بود. ا  جمله درس هاییآن

چهار اثر اسکاول شین می توان برداشت کردد 

در ادامه تعدادی را به صورت خدصه در اختیار 

 :شما قرار داده ایه

هر آنچه را که در امرو  خود می کارید در 

 .فردای خود درو خواهید کرد

ا  مهمترین بخش های با ی  ندگی و موفایت 

 .در آن تیورات خوب و سا نده است

داری سه بخش است: ضمیر خودآگاهد ذهن 

 .ضمیر ناخودآگاهد هوش برتر

ذهن برتر: فرد در کاهش و افزایش آن کنترلی 

 .ندارد و ذاتی است

بخش خودآگاه: بخش اصلی ذهن بوده و 

 .مااهیه و اوساسات در آن معنا زیدا می کند

بخش ناخودآگاه: ا  هر چیزی تیویری درون 

و جسه ما  خود میسا د تا آنچه که در روح

وجود دارد را معنا کند. روح محن ضمیر 

 .ناخودآگاه است

خوبی ها و بدی ها در ضمیر ناخودآگاه معنا 

 .زیدا می کنند

اگر کسی مراقب ضمیر ناخودآگاه خود نباشدد 

دیگران می توانند آن را صاوب شوند و کنترل 

 .آن را بدست گیرند

 افکار منای دوستانمان بر روی شرایط  ندگی ما

نیز تأثیرگذار است. مانند تأثیر افکار والدین بر 

 .روی سدمتی فر ندان

آرامش تنها چیزی است که می تواند ما را ا  

 .لحتات سخت و دشوار  ندگی برهاند

البته همان ور که انتتار دارید درس های بسیار 

صاحه ای  360 یادی را می توان ا  این کتاب 

دادی ا  آنها برداشت کرد و ما تنها به ذکر تع

 .زرداختیه
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3ی زپشکیمهندس نشرهی ی علمی و فرهنگی دانشجویی 

به کربد رفتند تن ا  یاران اش  72ه ری قمری امام وسین )ع( با  61در سال 

تا وماسه ای بیافریند که تاریخ را دگرگون کند وزس ا  هزاران سال هنو  که 

 لیون ها نار ا  وماسه او یاد کنند.یهنو  است م

امام وسین )ع( با خون خود درسی را به زیروان خود و ب.ریت داد که در 

 انسان ها در هیچ مدرسه ای نمی توانند بیامو ند.

)ع( به همراه زیروانش بد ترین میائب را متحمن شدند و همه بله امام وسین 

به شهادت رسیدند اما زس ا  هزار و چهارصد سال سیرت آنها  نده ماند ولی 

 ابرقدرت  مانه به همراه نسن اش منارال شدند.

 امام وسین )ع( به دنبال آن بودند که به انسان ها درس بدهند.

 بی فداکاری .است ب.ر تاریخ در نمونه های انسان ا  یکری )ع ( امام وسین

 در او زایداری و ش اعت ارادهد قردرت توکند زرستید وا استاامتد مانندد

را آشکار کرده  )ع) وسرین وجود وایات ا  بخ.ی فاط  کربدد جانسو  واقعة

 آن وایات .است ساخته خود م ذوب را ها و همین اندک ت لی وجود اود دل

 نیستد تحارا قابرن کرس هریچ ا  زایرداری و ش اعت آن  هور که است

 عرفتم ایماند یعنی. باشد ممتا  و برجسته نیز اخدق دیگر موارد در آنکه مگر

وجود داشته باشد تا این گونه  شخیری در اعرد ورد بره بایرد توکن و یاین د

 . د مَتهر آیات الهی شود

کدام ا  جهتی با عتمت بوده انسان های نامدار در تاریخ که نبوده اند که هر 

 یکی و  هد برای دیگری مردانگید لحاظ ا  یکی ش اعتد  نتر ا  یکی اندد

 فضیلت هر در و جهت هر ا  عتمت اما  .فرداکاری و خودگذشرتگی ا  برای

سانید به گونه ای که سرچ.مه عتمت و نمونه بزرگواری باشدد منحیر به ان

 وسین شهادت ا  بعد امیه بنی است. فراموش نکنیه که ع(( شخص وسین

و زدربزرگوار ای.ان وضرت علی بن  ) ع( وسین سال شیت مدت د( ع)

ابی الب ) ع ( را برر فررا  منابر د به جرم خروج بر وکومت وقت لعن می کردند. 

 نتوانست هایی.اند جویی عیب تمام با  آنها ا  نار یک با این والد وتی

 انش  بان و کنند جسارتی ای.ان دینداری و زرهیزگراری و زارسرایی درباره

 . بود کوتاه

 

مام وسرررین)ع(   نه فاط ا  اجداد و زدرش د درس ایمان و ثبات در دین را ا

 هیال معرفت و عرفان آموخته بود د بلکه بررا تحمررن میایب دنیا د خود به قله

 به وا. بود استوار و ثابت د ک.یده فلرک بره سرر هرای کروه چون و بود رسیده

 عتمت آن برا ای وادثره کره بود یافته دست خداشناسی و عرفان ا  ای مرتبه

 نآ نیز کبری  ینب د اش مکرمه خواهر اینکه جالب.  دید می  یبا را میایب ا 

بن  یادد واکه کوفه که ا  او هللا بود . آن ا که در جرررواب عبیدا دیده را  یبایی

ما رأیت اال جمید : جز  "فرمود: "دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ "زرسیده بود:

یدم. ند بایی چیزی  مال  " ی ثه کربد در عین اع واد ا  منتر این بزرگوران د 

شکوه و عتمت امام ) ع ( و اوج  سپاه بنی امیه د آن ا که  شت  صبر او را در  

 .ماابن کوه م.کدت ن.ان می دهد د بسیار  یباست

سین ) ع ( ش اعت اما و سنت درباره   می ابن ابی الحدید د ادیب و فایه اهن 

 میررردان در کررره است( ع)علی بن وسین مانند کسی چه ش اعت در ":گوید

رربد و ا   دنباش شده ور ومله او بر مردم انبوه که را کسی ندیدیه ما: گاتند ک

ردا شده باشد اما ش اعانه راران ج رن و ی ررادران و اه  د ر منده شیر مانند د ب

ران چه د شکست می هه در را سواران ری گم رری م ره ب  به راضی که مردی ب

 ".شد  شهید تا نگذارد ها آن دست در دست و ن.د زستی

سته صاات ا  یکی خودباوری د سان برج ست موفا های ان .وایان.  ا  د الهی زی

 قیام گذار زایه که( ع) وسرررین امام و بودند رسررریده ویژگی این اوج به همه

رود دارا کمال ود در را صات این د است عاشورا بزرگ ره اعتمراد. ب  آن ناس ب

ضرت یلحت که بود ودی در و .ی م ارررردان منت و نتران صاوب های اندی

 را امام بلکه د نکررررد متزلرررزل را عررراله اسررردم د ذره ای تیمیه و اراده او

 ساخت ترر میمه مایودش بره دررسریدن

بسیاری ا   . المثن بوده استسخاوت و بخ.ش امام وسین )ع( همواره ضرب

شاره کرده اند که در بخ.ش و کرم و سعه صدر د  دان.مندان به این وایات ا

 . رسد نمی هیچ کس به زرای امام وسن و امام وسین 

)ع( نیسررت بلکه مناسرربتی برای  نده نگاه عاشررورا عزاداری برای امام وسررین 

 داشتن آرمان های وی است.

سعی کنیه آرمان های وسین )ع( را بیامو یه و خودمان را به ده رو  عزاداری 

 محدود نکنیه.

 

 کیدانشجوی مهندسی پزش – غفورینویسنده: نگین 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست . این یک  سان ا ییت ان شخ س   کیایت در  صداقت باالترین 

تعهد واقعی بین رفتارها و روابط فرد با افراد دیگر اسررت . صررداقت 

برای داشررتن یک  ندگی سرراله و مرفه بسرریار مهه اسررت و یک فرد 

سی که در  ندگی  صادق در  ندگی خود دچار تنش نمی شود و ک

 . کند دد بی.تر  ندگی میدچار تنش ن.و

اگر ما در تعهدات و وعده های خود با دیگران صررادق باشرریه د دیگر 

ناشی ا   اض راب و استرس نگران نتایج اعمال خود نیستیه . نگرانید

وجود صررداقت در اعمال ماد ا  دالین اصررلی برو  بیماری های  عدم

 . مختلف است

 .صداقت اولین فین ا  کتاب خِرَد است»گوید: می تامِس جارسِن

جامعه در اعمال خود صادق باشند چه اتفاقی اگر همه مردم 

 افتد؟می

ساس  شندد به دلین وجود او صادق با اگر همه افراد در اعمال خود 

و یاه در همه وو ه هاد فساد ا  بین خواهد رفت . افراد صادق کمتر 

شرروند و همچنین کمتر مسررتعد ابتد به بیماری  می اسررترس دچار

 . خواهند بود استرس های ناشی ا 

دهد  داشتن صداقت در ان ام و ایفد فداکاری اشخاص را ن.ان می

شرررود و  و فداکاری باعه افزایش بهره وری در شرررغن و ت ارت می

افزایش بهره وری نیز من ر به توسررعه اقتیررادی باالتر و ثبات مالی 

 . بی.تر خواهد شد

وجود صررداقت در ان ام معامدت شررخیرری و ت اری به ای اد روابط 

 .کند مک  یادی میمحکه د ک

عدم وجود م.کدت شخیی و ت اری من ر به ای اد فضای اجتماعی 

صداقت در ناش های رهبرید باعه ای اد  شاد تر می شود و وجود 

 . اعتماد بی.تر افراد به رهبران جامعه خواهد شد

اگر همه مردم جامعه در اعمال خود ناصادق باشند چه 

 شود؟می

افراد جامعه در اعمال خود صرررداقت در شررررای ی که هیچ یک ا  

نداشته باشند د به دلین وجود خودخواهی این افرادد فساد در جامعه 

یدا می عامدت و  افزایش ز ید در ان ام م ین وجود ترد به دل کند و 

.تر می سترس افراد بی صادق کارهای  روابط مختلفد ا شود . افراد نا

مد ان ام می به منتور کسرررب درا به فکر ده خود را فاط  ند و 

 . مسئولیت های اجتماعید کار گروهید اهداا و ... نخواهند بود

 

در صرررورت عدم وجود صرررداقت در افراد یک جامعهد دیگر روابط و 

دوسرررتی های زایدار وجود نخواهد داشرررت . زرونده های موجود در 

هاد فعالیت زلیسد جنایات و خ.ونت های افراد جامعه افزایش دادگاه 

یابد اما در صورت عدم وجود صداقت در رهبران یک جامعهد این  می

دهند و  افراد دیگر به توسرررعه ملی و رفاه افراد جامعه اهمیتی نمی

 . تنها به فکر منافع و کسب سود برای خود هستند

سیاری ا  افرا همه ما می سئولیت های دانیه که ب د جامعه در ان ام م

خود صررداقت ندارند . در دنیای خود خواهانه امرو د بی.ررتر افراد به 

دهند و این افراد قادر به درک این موضررروع  صرررداقت اهمیتی نمی

نیسرررتند که اعمال خودخواهانه آن ها باعه ای اد ناهن اری های 

ا  مختلای در اینده جامعه شرران خواهد شررد و همچنین بسرریاری 

مال  به رو هسرررتیه نتی ه اع ها رو  با آن  که امرو ه  م.رررکدتی 

صداقت در مردم  ست . دلین عدم وجود  خودخواهانه این گونه افراد ا

ناشی ا  ترسو بودن این افراد و عدم وجود ش اعت در گاتن وایات 

 . در آن ها است

 صداقت در مقابل عدم صداقت

توان موفایت های  این درست است که با نادیده گرفتن صداقت می

بزرگی کسب کرد و در مدتی کوتاه به ثروت و محبوبیت باالیی رسید 

اما باید بدانید که در چنین شرای ی ممکن است خیلی  ود ا  عرش 

 . به فرش ساوط کنید و تمام دارایی های خود را ا  دست دهید

امرو ه با تعداد  یادی ا  این افراد آشرررنا هسرررتیه که ثروت اندوخته 

شبه ا  دست می ساد  خود را یک  دهند و با اتهامات مختلای مانند ف

شوند که این  مالی د زرونده های جنایی و یا ورشکستی دستگیر می

 .افراد در نتر افراد جامعهد افرادی فاسد هستند

وقتی صادق باشیه د مهه نیست که زول  یادی نداشته باشیه و مهه 

شحال  ندگی می ست که ما خو شب ها به راوتی می این ا  کنیه و 

خوابیه. دانستن این نکته که زیرو ی همی.ه ا  آن افراد صادق است 

 . تواند به ما در واظ صداقت در ان ام اعمال مختلف کمک کند می

ست که در اعمال و روابط خود  برای درک بهتر قدرت صداقت کافی ا

شید و این گونه خواهید دید که در  صادق با صادق با دیگران  صورت 

 . بودند افراد صادقی را نیز جذب خواهید کرد

شما  صادقی نیز جذب  .تری های  شید م صادقی با شما تاجر  اگر 

شوند؛ اگر فرد صادقی باشید دوستان صادقی رو زیدا خواهید کرد می

صداقت ورا اول را می صداقت و در رواب تون  صورت عدم   ند. در 

 تون وجود ندارد. شما با دیگران هیچ تضمینی در رواب 

 

هندسی و زپشکیمهندسی زپشکی، پل ارتباطی میان م  4

 کیدانشجوی مهندسی پزش – سمانه اروجلوی جدیدنویسنده: 

https://namnak.com/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3.p6716
https://namnak.com/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3.p6716
https://namnak.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8.p337
https://namnak.com/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8.p337
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86


 

 : صداقت و راستی دالیل اهمیت

 
وجود صررداقتد روابط ما هیچ گونه زایه و اسرراس محکمی بدون  -1

نخواهد داشررت . صررداقت داشررتن در روابط با دیگران مانند روابط 

شاانه باعه ای اد وس اعتماد در  ستان یا عا خانوادگی و یا روابط دو

صداقت در روابط د جمله  فرد ماابن می ستت "شود. بدون وجود  دو

به نتر می "دارم ید و نیز دروغ  هیچ اوسررراس امنیتی در روابط  آ

 . اوساس نخواهد شد

مردم قادر نیسررتند ذهن شررما را بخوانندد صررادق بودن فاط به  -2

معنای گاتن وایات نیسررت د بلکه به معنی نحوه عملکرد شررما در 

ست فردی با ان ام عملی باعه  ست . ممکن ا شرایط مختلف نیز ه

 . با خبر نباشد آسیب رسیدن به شما شده باشد اما ا  این مسئله

در چنین شرررای ی صررادق بودن شررما و اطدع دادن به آن شررخص 

شتباهاتش  شده به او در جبران ا شتباهی که مرتکب  درباره اعمال ا

کمک فراوانی خواهد کرد . در صورت عدم اطدع این موضوع مانع ا  

تواند به  اصرردح رفتار این فرد خواهید شررد و بنابراین صررداقت می

 . روابط و جبران اشتباهات افراد کمک  یادی کندبهبود 

وقتی مردم ا  وایات موضوعی بی اطدع هستند د درصدد م لع  -3

شرای ی  .ف آن برخواهند آمد که در چنین  شدن آن وایات و ک

ممکن اسررت به شررایعات دامن  ده شررود و دروغ برخی افراد باعه 

 . ن شودای اد سوستااهمات و م.کدت بزرگی در روابط دیگرا

در چنین شررررای ی که افراد ا وایات بی اطدعند ممکن اسرررت به 

راوتی شررایعات را باور کنند و در نهایت اوسرراس آسرریب و خیانت 

شتن در وهله اولد ا  برو  تمام این  صداقت دا صورتی که  کنند . در 

 .کرد م.کدت جلوگیری می

صدمه می  -4 .تر ا  زنهان کردن وایات  بینند تا  مردم معموال بی

 گویند  یرا می خود وایات . بعضرری ا  افراد به این دلین دروغ می

ترسررند گاتن وایات باعه به وجود آمدن دردسررر های متعددی 

 . برای آن ها شود

شنیدن  شد ا   سخت هه با شنیدن وایات وتی اگر  در والی که 

دروغ برای افراد راوت تر اسررت؛  یرا  مانی که وایات برمدس شررود 

کنند با یچه فرد دیگری  دی که دروغ شررنیده اندد اوسرراس میافرا

شررده اند و این سرروال برای.رران زیش می آید که چرا ا  همان اول 

 . وایات به آن ها گاته ن.د

 

.د و اعتماد بین افراد را افزایش  صداقتد روابط را بهبود می -5 بخ

کند.  ندگی کردن با دروغ کاربسیار  دهد و ع.ا را عمیا تر می می

 . شود شدن م.کدت میسختی است و باعه زیچیده تر 

شاید صادق بودن در ابتدا باعه دشوار شدن شرایط موجود شود اما 

کند و باعه ای اد وس  در نهایت افراد را به یکدیگر نزدیک تر می

 . شود امنیت در روابط افراد می

ماروُ ید: می ادوارد آر.  زذیر "گو باور ید  با نده بودن  عدکن اا برای مت

باشیهد برای باورزذیر بودن باید قابن اعتماد باشیهد برای قابن اعتماد 

 ".گو باشیهبودن باید راست

 : راهکارهای مناسب برای افزایش صداقت و راستی در خود

 
اگر شاغن هستیدد در ان ام مسئولیت ها و و ایف خود صادق باشید 

نافع شرررکتی که در آن م.ررغول به کار هسررتید فکر کنیدد نه و به م

 . فاط منافع خودتان

به خوبی بسرررن ید و  نب کار را  قبن ا  قبول هر مسرررئولیتید جوا

ساندن  شوید که ا  ان ام آن برخواهید آمد و برای به زایان ر م مئن 

 . آن به نحو اوسن تدش کنید

بت در نتر دیگراند دروغ یت مث ید و خود را  برای ای اد ذهن نگوی

 . طوری ن.ان ندهید که نیستید

ساس خوبی به خود  شد ؛ افرادی که او شته با ست دا خودتان را دو

 . گویند دارند کمتر دروغ می

در صرررورت درخواسرررت دیگران برای دروغ گاتند به ان ها قاطعانه 

 . جواب منای بدهید

در درا   اشررتباهات خود را بپذیرید و با عواقب آن رو به رو شرروید و

 . مدت زاداش صداقت خود را دریافت خواهید کرد

 

 راستی زیش آر یا خاموش کن

 وانگهان رومت ببین و نوش کن

 ایستجز ماام راستی یک دم مه

 هیچ الال مرد را چون چ.ه نیست

 کژ روی جف الاله کژ آیدت

 راستی آری سعادت  ایدت

 موالنا

 

5ی زپشکیمهندس نشرهی ی علمی و فرهنگی دانشجویی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_R._Murrow


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاز اول آزمایشگاه مرجع دانشکده مهندسی 

 پزشکی دانشگاه امیرکبیر افتتاح شد

دان.گاه صنعتی  مهندسی ززشکی دان.کدهدکتر عباس نییرائی مادمد رئیس 

امیرکبیر با اعدم این خبر گات: در وال واضر ار ش دستگاه های موجود در 

 .میلیارد تومان است 11ان.کده مهندسی ززشکی ودود آ مای.گاه مرجع د

وی افزود: برنامه داریه در آ مای.گاه مرجع مهندسی ززشکی دان.گاه صنعتی 

 .های زژوه.ی و فنی به داخن و خارج ا  دان.گاه ارائه شودامیرکبیر سرویس

 استفاده شرکت های فنی از این آزمایشگاه

خاطرن.ان کرد:  دان.گاه صنعتی امیرکبیر رئیس دان.کده مهندسی ززشکی

برنامه داریه در این آ مای.گاه سرویس فنی صورت گیردد به نحوی که شرکت 

های نیا مند به خدمات فنی ب ور مستایه ا  خدمات این آ مای.گاه استااده 

 .کرده و یا ا  سوی متولیان استاندارد به آن ارجاع داده شوند

دکتر نییرائی مادم اضافه کرد: ایده آ مای.گاه مرجع دان.کده مهندسی 

ززشکی منحیر به یک فضای فیزیکی نیست و در آینده نزدیک ت هیزات 

دیگری ا  دان.کده مهندسی ززشکی که قابلیت ارائه چنین خدماتی را دارندد 

ا  ها تحت عنوان این آ مای.گاه ت میع خواهد شد. این ت هیزات و سرویس

های ملی موجود و نیز آ مای.گاه مرکزی دان.گاه به خارج ا  طریا سامانه

 .شوددان.گاه معرفی می

 تجهیزات آزمایشگاه مرجع دانشکده مهندسی پزشکی

در آ مای.گاه مرجع مهندسی ززشکی یک عدد دستگاه تیویربرداری 

برای بررسی مورفولوژی و خواص مکانیکی  (AFM)میکروسکوپ نیروی اتمی

 وح در مایاس اتمی م هز به میکروسکوپ فلوئورسنت برای تیویربرداری س

 .نمونه بیولوژیک و غیر بیولوژیک موجود است

توان به یک دستگاه ک.ش سنج برای ا  دیگر ت هیزات این آ مای.گاه می

تست خواص مکانیکی زروتزهای ززشکی و سلولید دستگاه طیف نگاری مغزد 

تهاجمی خون به روش لیزر دازلر برای ان ام کارهای دستگاه جریان سنج غیر 

تحایااتی و یک دستگاه تحریک کننده الکتریکی فراجم مه ای مغز برای 

مغزی ساخته و دان.گاه صنعتی -های عیبیت.خیص و درمان بیماری

 .امیرکبیر اشاره کرد

رئیس دان.کده مهندسی ززشکی دان.گاه صنعتی امیرکبیر گات: در فا  اول 

مه داریه که  یرساخت های موجود در آ مای.گاه مرکزی دان.گاه را به این برنا

آ مای.گاه مرتبط کنیه و در گام دوم ت هیزات موجود در آ مای.گاه تکمین 

 .و دریافت استانداردهای آ مای.گاه مرجع دنبال خواهد شد

 

 قطب مهندسی پزشکی

غلب دان.کده مستان وی با ذکر اینکه دیگر دان.گاه های ترا  اول ک.ور ا

مهندسی ززشکی ندارندد افزود: دان.گاه صنعتی امیرکبیر به دلین دارا بودن 

دان.کده مهندسی ززشکی و به عنوان ق ب این رشته ا  توان علمی بسیار 

باالیی برخوردار است و راه اندا ی آ مای.گاه مرجع در کنار این توان علمی 

 .ینده را فراهه کندمی تواند بستر فعالیت های بزرگی در آ

 رفع مشکالت کالیبراسیون تجهیزات بیمارستانی

دکتر فر اد توویدخواهد عضو هیات علمی دان.کده مهندسی ززشکی دان.گاه 

صنعتی امیرکبیر نیز در این خیوص گات: ت هیزات بیمارستانی با م.کدت 

ه دکالیبراسیون مواجه هستند که راه اندا ی آ مای.گاه مرجع در این دان.ک

 .می تواند این م.کن را برطرا کند

وی افزود: دان.گاه صنعتی امیرکبیر به عنوان ق ب مهندسی ززشکی ک.ور 

اقدام به راه اندا ی آ مای.گاه مرجعی کرده است که قرار است خدمات به 

 .داخن و خارج ا  ک.ور دهد

عضو زی.کسوت و هیات علمی دان.کده مهندسی ززشکی دان.گاه صنعتی 

ر عنوان کرد: در این آ مای.گاه دستگاه تحریک الکتریکی مغز وجود امیرکبی

دارد که این دستگاه توسط زژوه.گران دان.گاه و ستاد علوم شناختی طراوی 

 .و ساخته شده است

دکتر توویدخواه اضافه کرد: این دستگاه به مروله ت اری سا ی رسیده و 

خریداری شده و به بیمارستان دستگاه ا  سوی ستاد علوم شناختی  6تاکنون 

 .های مختلف اهدا شده است

وی ادامه داد: در شرای ی که بیماری کرونا در ک.ورهای مختلف ا  جمله 

ایران گسترش یافته و یاه ما به عنوان افراد مرتبط با سدمت مردم برنامه 

 .ریزی برای فعالیت بی.تر در وو ه سدمت است

د: ی دان.گاه صنعتی امیرکبیر اضافه کررئیس اسبا دان.کده مهندسی ززشک

 .در آ مای.گاه های این دان.کده استانداردهای زروتزهای ززشکی بررسی شد

دکتر توویدخواه افزود: همچنین ثبت اختراع های مربوط به وو ه ززشکی 

 .نیز در این دان.کده مورد بررسی علمی قرار می گیرد

ن زژوهش های علمی و صنعتی وی گات: این دان.کده ارتباط خوبی با سا ما

 .ابرلتات دارد
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ربات کوچکی که زخم معده

را از درون درمان می کند

 های  یستی بر روی  خهد درمان کندتواند  خه معده را با چاپ سلولدر چین موفا به ساخت ربات کوچکی شده اند که می ”تسینگهوا“ محااان دان.گاه

 یا ن جراوی عمن به گاهی و شوند بدل بزرگی م.کن به توانندمی درمان عدم صورت در معده دیواره روی با  های  خه اطلسد نیو ا  نان به و به گزارش ایسنا

 (bioprint)” یست چاپ“ ها  خه این روی بر بدن درون را جدیدی های سلول بتواند کوچک ربات یک است ممکن دور چندان نه آینده در وجودد این با. دارند

 .کند

ایهد این دستگاه ها معموالً نسبتاً بزرگ بوده اند و بنابراین به استااده در در والی که قبدً ا   یست چازگرهای طراوی شده برای کمک به بهبود  خه ها شنیده

 .در چین تیمیه به تغییر آن گرفته است (Tsinghua)ا  دان.گاه تسینگهوا” تائو شو“شوند. اما زروفسور های خارجی محدود میآسیب

دان. وی دکترای این دان.گاهد نمونه اولیه ای ا  یک رباتد شبیه مار ساخت که می تواند ا  طریا آندوسکوزی وارد معده بیمار ” ون.یانگ ژائو“وی با همکاری 

 .خت است که توسط سه با وی متحرک مستان اواطه شده استشود. این ربات یک ربات دلتا استد به این معنی که سر آن دارای یک زایه سات و س

 .این ربات برای وارد شدن به بدن تا می شود تا و ه کمی را اشغال کند و راوت وارد بدن شود و سپس بعد ا  رسیدن به محن  خهد با  می شود

م هز است و می تواند آنها را به بیرون بپاشد. یکی ا  این جوهرها واوی زس ا  آند با وهای آن لوله ای را هدایت می کند که به دو نوع جوهر  یستی هیدروژلی 

ه می شوند و سلول های ازیتلیال معده انسان استد در والی که دیگری واوی سلول های عضله صاا معده انسان است. این جوهرها در دو الیه جداگانه زاشید

 .داربستی را ت.کین می دهند که  خه را می زوشاند

چاپ.  و گوید: ما این سیسته را ا  دو طریا آ مایش کردیه. اول با یک مدل بیولوژیکی ا  معده انسان و یک آندوسکوپ برای شبیه سا ی فرآیند ورودمی ”ژائو“

ا و ترمیه  خه ها دوم اینکه ما یک آ مایش چاپ  یستی را در یک  را ک.ت سلول ان ام دادیه تا بتوانیه اثربخ.ی و کارآمدی دستگاه را در چاپ سلول ه

 .بسن یه

رو ه ن.ان داد که سلول های چاپ شده دوام باال و تکثیر زایداری دارند که ن.ان دهنده عملکرد بیولوژیکی خوب سلول ها در  10وی افزود: یک کِ.ت سلولی 

 .داربست های بافت چاپ شده است

بی.تر بستر چاپ ربات و زاالیش جوهرهای  یستی باید ان ام شود. در واقع ما اخیراً نیز می گوید که هنو  کارهای بی.تری مانند کوچک سا ی ” شو“زروفسور 

 .در مورد یک جوهر بیولوژیکی شنیده ایه که به طور خاص برای استااده در داخن بدن طراوی شده است

 .منت.ر شده است Biofabrication این م العه در در م له
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کی ذخایر استراتژیک پزش

روز تامین است1٠٠تا 

هانپور در  یانوش ج بدا دکتر ک گار و با خبرن گاتگو 

سرررخنگوی قرارگاه تامین دارو و ت هیزات ززشرررکید 

میرروبات بیسررت و سررومین جلسرره این قرارگاه که با 

وضور و یر بهداشت و اعضای آن برگزار شد را ت.ری  

 .کرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

 
سه  ست گات: در جل . یوص جزئیات این ن وی در خ

امرو  قرارگاهد وضعیت ثبت ساارشد تخییص و تامین 

نیا  برای دارود مواد اولیه و ت هیزات ززشررکی ار  مورد 

 .مررورد بررحرره و بررررسررررری قرررار گرررفررت

 

دکتر جهانپور افزود: سال گذشته در  مان م.ابهد بیش 

یارد و  یک میل میلیون دالر ار  برای دارو و  494ا  

سال تا کنوند  شده بود اما ام شکی تامین  ت هیزات زز

ین شررررده اسررررت 878 م یون دالر ار  تررا ل ی  .م

 

میلیون  786یرری  کرد: در سرال جاری تا کنون وی ت

میلیون دالر تخیررریص  350دالر تخیررریص بانکی و 

نیمایی برای دارو و ت هیزات ززشررکی صررورت زذیرفته 

یارد و  یک میل میلیون دالر  177که عمد ا  م موع 

تا کنون   878تخیررریص دارو و ت هیزات ززشرررکید 

 .مرریررلرریررون دالر تررامرریررن شرررررده اسرررررت

 
نوان کرد: ا  م موع کررن این ار  دکتر جهررانپور ع

میلیون دالر تخیرریص به ت هیزات  624تخیررییرری 

میلیون دالر تخیرریص به دارو و مواد  558ززشررکی و 

 .اولرررریرررره دارویرررری برررروده اسرررررررت

 

درصد ثبت ساارش ها در وو ه  58م ابا این گزارش 

 53دارو و مواد اولیه بوده دروالیکه ت هیزات ززشررکی 

تیرراص داده اسررت. درصررد تخیرریص را به خود اخ

درصد ار  بانکی تامین شده به وو ه دارو  53همچنین 

و مواد اولیه اختیررراص یافته اما ا  ار  تامین شرررده 

درصرررد به وو ه ت هیزات ززشرررکی تعلا  63نیمایید 

 .گرفته است

مرکررز روابررط عمررومی و اطرردع رسررانی و ارت ریرریس 

بهداشررت بررا اشرراره برره افتترراح و راه انرردا ی برریش ا  

زررروژه بهداشررتی و درمررانی تررا  564یررک هررزار و 

زایرران سررال جرراری در ک.ررورد گاررت: ا  هاترره دولررت 

تررا زایرران سررالد هررر هاترره شرراهد افتترراح و بهررره 

برداری ا  این زرروژه هرا خرواهیه برود کره البتره نیرا  

 ی برای ت هیرز و تکمیرن ایرن زرروژه هرا ترا زایران ار

میلیررون دالر برررآورد مرری  250سررال جررارید وررداقن 

شررود و نیا منررد همراهرری و همرراهنگی دسررتگاه هررای 

 .مختلررررفد دولررررت و بانررررک مرکررررزی اسررررت

 

سررخنگوی قرارگرراه تررامین دارو و ت هیررزات ززشررکی 

یررادآور شررد: در وررو ه کاالهررای اسررتراتژیک ززشررکی 

میلیرون عردد صرافی دیرالیز نیرا   6ا  در سالد بریش 

میرررفی ک.ررور اسررت کرره یررک میلیررون آن ا  محررن 

واردات و بایرره ا  تولیررد داخررند تررامین خواهررد شررد. 

میلیررون عرردد  6سررت دیررالیز مررورد نیررا  ک.ررور نیررز 

و نرریه میلیررون آن ا  محررن  4برررآورد مرری شررود کرره 

 .تولیررررد داخررررند قابررررن تررررامین خواهررررد بررررود

 
 دیرالیزد زرودر بری کربنرات وی اضافه کررد: در ورو ه

S  عمررد ک.ررور برره خودکاررایی رسرریده و نیررا ی برره

واردات آن اوسرراس نمرری شررود. همچنررین زررودر برری 

درصررد ا  طریررا تولیررد  70نیررز برریش ا   B کربنررات

داخن ترامین خواهرد شرد. کرارتریج بری کربنرات نیرز 

درصررد ا  نیررا  سرره میلیررونی در داخررن  80برریش ا  

 .ترررامین مررری شرررودتولیرررد و مرررابای ا  واردات 

 

وی تاکیررد کرررد: در همرره ایررن اقرردم اسررتراتژیکد 

رو  نیررا  فعلرری ک.ررور فررراهه اسررت و  100برریش ا  

البترره تررداوم آن نیا منررد تخیرریصد تررامین و انتاررال 

برره هنگررام و مررنته ار  برررای ثبررت ساارشررات در 

انتتررار خواهررد بررود کرره ایررن چ.رره انرردا  متیررور 

 .است

نه در وو ه انواع  به عنوان نمو هانپور افزود:  دکتر ج

سالد موجودی فر شش ماه تا یک سه خون برای  اهه کی

ید  وداکثری آن ا  محن تول تامین  ته بر  اسرررت و الب

ستومی هه  سه ا ست. در مورد کی داخن تاکید گردیده ا

یا   قن ن ودا کاالها و  4تا  ماه فراهه اسرررت و  و نیه 

ماه ذخیره  6رو  تا  75ت هیزات میرفی ززشکی نیز ا  

ساارش  سیر ثبت  در انبارها وجود دارد و برای ادامه م

 .انرررررر ررررررام شرررررررررده اسرررررررررت

 

رییس مرکز روابط عمومی و اطدع رسررررانی و ارت 

بهداشررت تاکید کرد: در مورد برخی کاالها و ت هیزات 

تا بیش ا   یا   بار  15ززشرررکی مورد ن ماهد موجودی ان

فراهه شده است و به ل ف خداد جای نگرانی و دغدغه 

های  نه انواع نخ  به عنوان نمو ندارد.  مده ای وجود  ع

تا بیش  100جراوی ا   یک سرررال موجودی رو   ا  

 ICD انبارهای ک.ور است. در مورد زیس میکر قلبی و

 .مرراه فراهه اسررررت 6تررا  3نیز موجودی فراتر ا  

 

دکتر جهررانپور رویکرد قرارگرراهی در تررامین دارو و 

ت هیزات ززشررکی را یک فرصررت برای ک.ررور در این 

یوص  سه امرو  در خ وو ه قلمداد کرد و افزود: در جل

ت انتاال ار  و تبادالت بانکی تحت شرریوه ها و م.ررکد

تحریه های  المانه بانکی ایاالت متحده و راهکارهای 

یه و ت هیزات و  تامین دارود مواد اول رفع موانع جهت 

ملزومات ززشررکی مورد نیا  ک.ررورد بحه و تبادل نتر 

ها و  یت  ااده ا  همه  رف فت و بر اسرررت صرررورت گر

های سدمت مسیرهای موا ی برای تامین به هنگام کاال

محور و ماابله با تحریه ها تاکید و مارر شرررد تامین 

مواد اولیه دارویید دارو و ت هیزات ززشرررکی مورد نیا  

له با کرونا کماکان مورد توجه جدی و ویژه  برای مااب

 .قرار گیرد
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؟تشکیل نظام مهندسی پزشکی یک چالش بزرگ یا یک فرصت برای کشور

 اهمیت رشته تجهیزات پزشکی

های وو ه ت هیزات ززشکی به جهت ارتباط مستایمی که با فعالیت 

طورق ع برای هایی است که بهجان افراد داردد ا  جمله فعالیت

 زیگیریانس ام بی.ترد افزایش قانونمندی و توانمندی فعاالند 

طورق ع بهتر در راستای امنیت بیماراند بهمیوبات و اجرای هر چه

به سا مانی منس ه و زیگیر نیا مند است. در این راستاد وجود 

ترین با وی نتارت عنوان مههمهندسی ززشکی ک.ور بهسا مان نتام

و اجرایی و ارت بهداشت درمان و آمو ش ززشکی اهمیت شایانی 

طورق ع الیتی که در این قالب صورت بگیرد بهدارد و هرگونه فع

ترین نتایج و اثرات آنچه مثبت و چه منای به این سا مان ارتباط مهه

 .یابدمی

 لزوم تشکیل یک سازمان مستقل 

داشت ت هیزات لزوم اجرا برنامه دقیا در راستای تولید و نگه 

تواند با وی ززشکی و زرورش متخییان این وو ه در ک.ور می

تر ا  اجرایی و ارت بهداشت و درمان و آمو ش ززشکی ک.ور را قوی

همی.ه کندد این موضوع نیا مند یک سا مان منس ه استد درواقع 

مهندسی ززشکی ک.ور باهدا افزایش س   دانشد سا مان نتام

آگاهی و همچنین قانونمندسا ی و نتارت در ک.ورد فعاالنه 

جرایید آمو شی و همچنین های ال م را در مباوه فنی ازیگیری

نتام سدمت ک.ور تواند کمک شایانی بههای موجود میم البه قانون

 .کند

 ایجاد یک کرسی در نظام پزشکی

محمد طهماسبی در گاتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه 

مهندسی اندا ی سا مان نتاماجتماعی خبرگزاری آنا در مورد لزوم راه

مهندسی ززشکی در ک.ور ما نسبت به ززشکی ک.ور گات: رشته 

رسد که های علمی جدید و نوزا استد وتی به نتر میسایر رشته

نوعی های فنید مهندسی در وو ه و ارت بهداشت هه بهناش گروه

هاست و ن.انگر این واقعیت است که افرادی تر ا  سایر وو هرنگکه

واوق صنای این گونه که باید ا  که در این وو ه فعالیت دارندد آن

 .اندوو ه ومایت نکرده

 

وی افزود: اخیراً جلساتی را با سا مان نتام ززشکی جمهوری اسدمی 

رسیدگی هرچه بهتر به متخییین ززشکی ک.ور  ٔ  هایران در مین

مدیره ان من صنای متخییین ت هیزات ززشکی داشتیه که هیئت

نیز در این جلسات وضور داشتند که مارر شد یک کرسی را در ذین 

عنوان نتام ت هیزات ززشکی ک.ور به ما سا مان نتام ززشکی به

 بدهند و این موضوع خیلی مورد استابال قرار گرفت

عضو هیات مدیره ان من صنای متخییین ت هیزات ززشکی ک.ور  

ک تواند کممهندسی ززشکید میگات: البته ت.کین سا مان نتام

ه سوم سرمایدهی به بیماران کند  یرا یکشایانی به ارتااس سرویس

دهد و با وذا هر مرکز درمانی را ت هیزات ززشکی ت.کین می

شود و دمات چندانی ارائه ن نمیت هیزات ززشکی عمدً به بیمار خ

 .طلبداین موضوع تعامن ززشکان با ت هیزات ززشکی را می

مهندسی ززشکی برای اعضا طهماسبی بیان کرد: وجود سا مان نتام 

وائز اهمیت فراوانی استد ا  ت هیز مراکز بهداشتی و درمانی گرفتهد 

و های مراکز همه جزتا کنترل کیای و کالیبره بودن دستگاه

شود. اگرچه این امور امرو ه جزو های سا مان محسوب میفعالیت

شودد ولی به دلین و ایف کارشناس ت هیزات ززشکی محسوب می

اینکه ما هنو  سا وکار اجرایی و مناسبی در مراکز نداریهد عمدً 

زذیر نیستد زیگیری این زروسه ا  طریا کارشناسان امکان

ززشکی قادر است تمام این  مهندسیکه سا مان نتامدرصورتی

 .زروسه را بررسی کرده و جلوی تخلاات این وو ه را بگیرد

 لزوم ورود مجلس و دولت 

لزوم رسیدگی به موضوع ت هیزات ززشکی همکاری و همیاری  

طلبد؛ کمیسیون بهداشت و درمان م لس و و ارت بهداشت را می

 و یک مهندسی ززشکی ت.کین شودکه سا مان نتاملذادرصورتی

برنامه استراتژیک با توجه به اهمیت ویاتی ماوله ت هیزات ززشکی 

طور طبیعی باعه زی.رفت رو افزون سیسته سدمت داشته باشد به

توان به این نتی ه رسید که با نگاه ک.ور خواهد شد درواقع می

توان مهندسی ززشکید میبلندمدت به مسائن مربوط به سا مان نتام

زیش رو در نتام سدمت ک.ورها رفع و وتی های موجود چالش

 .تبدین به فرصت کرد
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کانوال

آنژیوکت

1980حدوداً از سال 

برای بیماران در قبل از جراحی و در اتاق اورژانس

 : معرفی دستگاه

نامیده می شودد لوله زدستیکی منع ای است که در داخن سیاهرگ وارد می کنند.  venflon کانوال یا آنژیوکتد که اغلب

امکان را فراهه می آورد که دارو و یا مایعاتی را که نمی توان ا  راه دهان وارد بدن کرد بوسیله جریان مستایه   کنوال این

خون داخن نمود.این وسیله زس ا  زایان دوره درمان ا  رگ خارج می گردد. شاید در صورت درست کار نکردن بایستی آنرا 

 .ت یکبار بایستی یک آنژیوکت نو جایگزین نمودساع 72تعویض نمود. به طور معمول هر 

 

 : آشنایی با دستگاه

 

 .در بیرون این وسیله یک کدهک رنگی کوچک وجود دارد که بسته بودن آن به جلوگیری ا  عاونت کمک می نماید

د ساید (16د خاکستری )سایز (14کدهک رنگی آنژیوکت ن.ان دهنده ی سایز سرسو ن آن می باشد که به ترتیب نارن ی )سایز 

 .می باشد( 26بناش )سایز   د و(24د  رد )سایز (22د آبی )سایز (20د صورتی )سایز (18د سبز تیره )سایز (17)سایز 

عدوه بر استااده در تزریا های مکرر و طوالنی مدتد به منتور بی وسی   ست کهدر واقع آنژیوکت یک وسیله ززشکی چندمنتوره ا

 .شود می گرفته بکار نیز  ایمان برای اغلب و -درد تسکین برای روشی –نخاعید بی وسی ازیدورال 

 

 قدمت

 محل استفاده
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 دانشجوی مهندسی پزشکی – چهر خزانهآرامنویسنده: 

 معرفی دستگاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنژیوکت

 :کارایی دستگاه

 

زرسررتار آمو ش وارد بدن آنژیوکت بایسررتی بوسرریله یک 

 .شود

ین(  سب )تا ود امکان به دور ا  ما ستی یک رگ منا بای

 .انتخاب گردد

صابون و یا الکن  سیله آب و  ستی بو ستار بای ستان زر د

ستااده  ستکش ا شده و هنگام داخن کردن آن ا  د تمیز 

 .نماید

ستی  شده برای داخن نمودن آنژیوکت بای من اه انتخاب 

برای انتخاب مناسررب رگ بایسررتیا   به دقت تمیز گردد.

 .یک شریان بند در اطراا با وی بیمار استااده نمود

سیله یک  ست وارد رگ کانوال بو سو ن ا  طریا زو سر 

گردد.  مانی این عمن به درستی صورت می زذیرد که می

 .سرسو ن به دقت و کامدً صحی  در رگ قرار گرفته باشد

وکتد تنها می توان با برای اطمینان ا  کارکرد درست آنژی

 .عبور آب نمک استرین شده ا  آن م مئن گ.ت

بایسرررتی ا   برای نگه داری آنژیوکت در محن مورد نتر 

 .زانسمان استااده شود

شااا بوده و  .ی.ه ای و  صور ت ستی به  سمان بای این زان

با رنگ قرمز  تاریخ دقیا وارد نمودن آنژیوکت در رگ را 

 .بر روی آن درج نمود

 

انواع آنژیوکت یا کنوال بر اساس رنگ و اندا ه م.خص می گردد. انواع 

 : کاربرد آنها عبارت است ا آنژیوکت و 

 

 آنژیوکت نارنجی

 

تزریا مادار  یادی ا  مایعات  بزرگساالن د جراوی و ترومای افراد بالغ

 یا کلوئیدها

 

 آنژیوکت خاکستری

 

تزریا مادار  یادی ا  مایعات  بزرگساالن د جراوی و ترومای افراد بالغ

 یا کلوئیدها

 

 آنژیوکت سبز

 

تزریا مادار  یادی ا  مایعات  ترومای افراد بالغبزرگساالن د جراوی و 

 یا کلوئیدها

 

 آنژیوکت صورتی

 

ایده آل برای تزریا وریدی و تزریا  افراد بالغ د نوجوان و بزرگسرررال

 موارد اورژانسی تزریا دارو خون

 

 آنژیوکت آبی

 

تزریا وریدی با سررررعت  کودکان بالغ د نوجوانان و افراد سرررالخورده

 رد اورژانسیموا جریان متوسط

 

 آنژیوکت زرد

 

مدیریت انتاال  جراوی ها و تروما در بین کودکان نو ادان و افراد بالغ

 مایعات و دارو

 

 آنژیوکت بنفش

 

سن شده د نو ادان و افراد م سب برای تزریا  کودکان تا ه متولد  منا

 اما میزان تزریا که

 

11ی زپشکیمهندس نشرهی ی علمی و فرهنگی دانشجویی 



 

گاهی هب گذشته  : ن
 19قرن 

 17قرن 

 18قرن 

 های قدیمیسرنگ
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Digital Health Covid Free

برره گررزارش روابررط عمررومی اداره کررن ت هیررزات و ملزومررات ززشررکید مهنرردس سررید آصررف 

برگررزاری  مهرردوی رئرریس اداره صررادرات ت هیررزات و ملزومررات ززشررکی گاررت: بررا توجرره برره

نمای.ررگاه م ررا ی ت هیررزات ززشررکی در ک.ررور قزاقسررتان در مهرمرراه سررال جررارید ا  کلیرره 

شرکت های محتررم تولیدکننرده و صرادرکننده ت هیرزات ززشرکی دعروت مری شرود ترا در ایرن 

کرره درشررهر آسررتانه ک.ررور قزاقسررتان در  Digital Health CovidFree نمای.ررگاه م ررا ی

 .( برگررزار مرری شررودد شرررکت فرماینررد2020سررپتامبر  26غایررت ل 25مهررر مرراه )  5و  4ترراریخ 

 

عدقمنرردان جهررت وضررور در ایررن نمای.ررگاه م ررا ید مرری تواننررد بررا شررماره هررای  وی افررزود

 .تماس واصن فرمایند info@dhealth.kz + و یا ایمین770277784
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 رویدادها



 

اسیگرایش بیوالکتریک کارشن

تربیت کردن  مهندسی ززشکی هدا گرایش بیوالکتریک رشته

 و طراوی افرادی است که بتوانند ا  زس ت هیزد نگهداری

ا ت ربه ب الکترونیک مهندس برآیند؛ یعنی ززشکی هایدستگاه

بتواند هه آشنا باشد و  ززشکی هایبا  مینه ای باشد که

کند و بسا د و یا بتواند دستگاه  را طراوی ززشکی هایدستگاه

 .را ا  خارج ساارش دهد

رشته بیوالکتریک عله استااده ا  اصول الکتریکید مغناطیسی 

و الکترومغناطیسی در وو ه ززشکی است؛ و الگوبرداری ا  

سیسته های بیولوژیکی در طراوی های نوین مهندسی را هه 

کتریک هه به گرایش های شامن می شود. زس مهندس بیوال

مهندسی برق با دیدگاه عله خود نگاه می کند و هه ا  مهندسی 

 .کامپیوتر و فناوری اطدعات کمک می گیرد

 دانشگاه های داری گرایش بیوالکتریک

سراسری 

 -دان.گاه تربیت مدرس -دان.گاه تبریز -دان.گاه اصاهان

 - یدان.گاه را -دان.گاه وکیه سبزواری -دان.گاه تهران

دان.گاه  -دان.گاه شاهد -دان.گاه سمنان -دان.گاه  ن ان

 -دان.گاه صنعتی اصاهان -دان.گاه شیرا  -شهید به.تی

 دان.گاه صنعتی خواجه نییرالدین -دان.گاه صنعتی امیرکبیر

 -دان.گاه صنعتی شریف -دان.گاه صنعتی سهند -طوسی

 ندان.گاه عله و صنعت ایرا -دان.گاه صنعتی نوشیروانی

زادآ 

 علوم و تحایاات -تهران مرکزی -تهران شمال -تهران جنوب

 دان.گاه فردوسی -

واود )با توجه  140تعداد کن واودهای گرایش بیوالکتریک : 

 به دان.گاه تعداد واودها میتوانند متغیر باشند(

 

 :سرفصل دروس بیوالکتریک و تعداد واحدها

 واود 22دروس عمومی : 

 واود 29دروس زایه : 

 واود 49دروس اصلی :

 واود 25دروس تخییی : 

 واود 18دروس اختیاری : 

 وو ه های فعالیت مهندس بیوالکتریک

 زردا ش سیگنال های ویاتی . 1

یکی ا  وسیع ترین مباوه در فعالیت های گرایش بیوالکتریک 

زردا ش عدئه ویاتی است. سیگنال های ویاتی یک بخ.ی ا  

ی ا  گرایش های مهندسید زردا ش سیگنال است که بسیار

مخیوصاً مهندسی مخابرات الکترونیک این مبحه را م العه می 

کنند. اما به خاطر اینکه سیگنال در امور ززشکی ویژگی های 

خاص خودش را دارد توجه به یک سری نکات خاص در زردا ش 

سیگنال های ویاتی الزامی است و باعه به وجود آمدن این 

ه است. در تمامی موارد سیگنال داده مبحه به صورت ویژه شد

ثبت شده دارای نویز می باشد که ال م است قبن ا  اینکه روی 

آن کار شودد موارد مزاوه وذا گردند. به همین علت بهبود 

 .کیایت سیگنال ا  قسمت های مهه در زردا ش سیگنال است

 زردا ش تیاویر ززشکی و سیسته های تیویر برداری . 2

که به صورت دو بعدی و سه بعدی ا  بدن انسان تیاویر ززشکی 

گرفته می شوندد ا  مهمترین وساین ت.خیص برای ززشکان 

هستند که قسمت بزرگی ا  تحایاات به آن ها اختیاص داده 

 .می شود
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اسیگرایش بیوالکتریک کارشن

زردا ش صوت و گاتار و طراوی سیسته های گاتار درمانی  . 3

 و کمک همراه معلولین گاتاری

عدئه که در  ندگی ناش بسزایی داردد گاتار می باشد. یکی ا  

با توجه به اینکه سیسته های کامپیوتری رو  به رو  افزایش 

زیدا می کندد زردا ش های صوتی و گاتاری هه که راب ه 

تنگاتنگی با ویژگی های گاتارد خیوصیات آناتومیک و عیبید 

یت در دستگاه تولید گاتار و غیره دارد. به دلین این اهم

دان.کده مهندسی ززشکی در مورد این نوع زردا ش کار 

 .شودمی

این رشته و یاه طراوی و ساخت وساین ت.خیص گاتار و 

شنیدارد شنوایی سن ید ثبت و زردا ش سیگنال های شنوایی 

د ان ام زردا ش های مورد نیا  در اعضای مینوعی شنوایی مثن 

ادی قدرت تکله ولزون گوش و ساخت دستگاه هایی که به افر

 .کند که بتواند صحبت کندندارند کمک می

 مدلسا ی سیسته های بیولوژیک . 4

های بیولوژیکی عدوه بر اینکه موجب زی.رفت م العه سیسته

فنی و علمی در بایه شاخه های رشته بیوالکتریک می شودد به 

صورت طرح و ایده قسمتی قوی برای ان ام کارهای جدید در 

ی دیگر علوم مهندسی مثن رشته زردا ش هاسایر شاخه

سیگنالد مخابرات و کنترل هه شده است. اهمیت این شاخه 

های این گرایش بخاطر  یربنایی بودن آن برای بایه شاخه

 .است

طراوی بخش های الکترونیکی و کنترل اعضاس و اندام  . 5

 مینوعی و ساخت وساین توانبخ.ی

ی ززشکی ساختن یکی ا  مهمترین بخش های رشته مهندس

اندام های مینوعی است. برای این کار در کنار تخیص های 

 .بیومکانیک یعنی طراوی ساخت بخش مکانیکی اندام است

به مواد برای ساختن آن ها با ویژگی های وساسیت های اندام 

طبیعی در کنار آنها قرار می گیرد که نیا مند مدارات الکتریکید 

 .ستالکترونیکی و دی یتالی ا

عدوه بر موارد مربوط به ساخت اعضای مینوعید طراوی و 

ساخت وساین و ت هیزات توانبخ.ی هه شامن این دسته می 

یا تحریک الکتریکی  ”FES“ شوند. مثد ت هیزاتی مثن سیسته

عضدت افراد ق ع نخاع برای ورکت دادن مینوعید جزوی ا  

بخ.ی یکی تواناین وو ه است. و یا ت هیزات الکتریکی و الکترون

گردند و برای با یابی که دایره وسیعی ا  وساین را شامن می

 .روندتوانایی فیزیکی اعضای صدمه دیده به کار می

ثبت سیگنال های ویاتی و طراوی سیسته های مانیتورینگ 

 بیمارستانی

این قسمت ا  بخش مربوط به طراوی و ساختن وسیله هایی 

ه کند. با توجه ببیمار را ثبت میاست که داده ها و عدئه ویاتی 

ر شود و بی.تتر میاینکه فناوری دی یتال رو  به رو  گسترده

سخت افزارها به کامپیوتر وصن هستندد تولید مدارهای واسط که 

با استااده ا  فناوری رو  ساخته شده باشند یکی ا  قسمتهای 

 مهه تحایااتی این اتااق اند. به طور مثال کاربرد  یاد در

سی یود های بیمارستانید ا  جمله اتاق های عمند آیمحیط

های ثبت نوارهای قلبی و مغزید اهمیت یو و آ مای.گاهسیسی

 .اقتیادی این ت هیزات را روشن می کند

 
 طراوی و ساخت سیسته های درمانی و آ مای.گاهی ززشکی . 6

 در این بخش بی.تر ت هیزات در درمان بیماری ها کاربرد دارند

اما با اینکه در ایران خیلی به این ها نیا  داریه هنو  به صورت 

وانند تاند. محااان و متخییان بیوالکتریک میعمده عرضه ن.ده

 .اینگونه ت هیزات را بسا ند و یا در داخن تولید کنند
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یکی ا  گرایش های  رایش بیومتریال یا بیوموادگ

است که سال ها زیش به عنوان  مهندسی ززشکی مهه

 مینه علمی معرفی شد و مانند خیلی ا  گرایش ها بر 

اساس ترکیب چند رشته به وجود آمد. در گرایش 

بیومتریال تمرکز روی تهیه مواد مختلف مینوعی و 

های ساخت و قالب گیری نهایی طبیعید طراوی روش

اصدح مواد برای کاربرد اختیاصی در ززشکی ماده و 

است. برای گسترش وساین ززشکی نیا  به انتخابد ساخت 

و آ مایش مواد داریه که با درک و فهه درست ا  شیمی 

و فیزیک مواد و شناخت محیط بیولوژیک بدن می توان 

ی گرایش بیومتریال به دانش ما به آن دست یافت. آینده

 .وژی و ززشکی کمک خواهد کرددر شیمید فیزیکد بیول

 دانشگاه های دارای گرایش بیومتریال

 دانشگاه های سراسری 

 دان.گاه – مدرس تربیت دان.گاه –دان.گاه اصاهان 

 – اصاهان صنعتی دان.گاه – سمنان دان.گاه – تهران

 –وانی عتی نوشیرصن دان.گاه -امیرکبیر صنعتی دان.گاه

 ایران صنعت و عله دان.گاه

  آزاد تهرانواحدهای 

 جنوب تهران – مرکز تهران –علوم و تحایاات 

واود )با  140تعداد کن واودهای گرایش بیومتریال : 

 توجه به دان.گاه تعداد واود ها میتوانند متغیر باشند.(

 

گرایش بیومتریال کارشناسی

 :سرفصل دروس بیومتریال و تعداد واحدها

 واود 22دروس عمومی : 

 واود 29دروس زایه : 

 واود 56دروس اصلی : 

 واود 25دروس تخییی : 

 واود 18دروس اختیاری : 

 حوزه فعالیت بیومواد

مهندسی ززشکی گرایش بیومتریال د به طور  ر رشتهد

ی مواد گوناگون مینوعی و طبیعید معمول بر روی تهیه

گیری نهایی ماده و در های ساخت و قالبطراوی روش

نهایت اصدح مواد برای کاربرد اختیاصی در ززشکی 

های وساین ی انواع مدلگیرد. توسعهتحایا صورت می

 . ززشکی نیا مند انتخابد ساخت و آ مایش مواد است

ی بیومتریال ها در جایگزینی و به طور کلی موارد استااده

هایی ا  بدن است که بر اثر بیماری یا تعویض اعضاس و اندام

اند تا ا  این طریا آسیبد کاربری خود را ا  دست داده

جراوت یا بیماری اعضاس مذکور التیام زذیردد کاربری و 

عمن آنها اصدح شود و ناهن اری یا وضعیت غیر طبیعی 

 .آنها تیحی  گردد

 های مهندس بیومتریالتوانایی

توانایی های یک مهندس ززشکی گرایش بیومتریال 

 :عبارتند ا 

  داشتن اطدع کافی ا  عله تولید و کاربرد مواد شامن

 هاتها و کامپو ید فلزاتد سرامیکزلیمرها

 ی برقراری ارتباط مواد با داشتن اطدع کافی در  مینه

محیط بیولوژیک بدن مثن آناتومی و فیزیولوژی 

 هاهای مختلف بدنتبافت

 مهندسی بافت داشتن اطدع کافی در  مینه 

 ....و 
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 موضوعات مهم در گرایش بیومواد

 شناسی سم

ک بیو ماده شاید سمی نباشدد مگر آنکه برای چنین ی

شرای ی مخیوصاً مهندسی شده است )برای مثال یک 

در سیسته دارورسانی که سلول های « بمب هوشمند»

هدا سرطانی را ا  بین می برد(.  مانی که بیوماده برای 

استااده در محن مورد نتر باید غیر سمّی و طبیعی باشدد 

رای بیومواد به یک عله زیچیده تکامن یافته سه شناسی ب

تبدین می شود. این برای گاتن معاول است که یک 

بیوماده نباید هیچ چیزی ا  جرم خود بدهد مگر آنکه 

مخیوصاً برای ان ام دادن آن طراوی شده باشد. سه 

شناسی همچنین با روش های ار یابی چگونگی بهتر شدن 

 روکار داردیک بیوماده جدید دروال توسعه س

 زیست سازگاری

رک کردن و اندا ه گیری  یست سا گاری برای عله 

بیومواد منحیر به فرد است. متاساانهد ما تعاریف دقیا یا 

اندا ه گیری دقیای ا  قابلیت  یست سا گاری نداریه. 

قابلیت  یست سا گاری ا  نتر عملکرد یا موفایت در یک 

اری برای یک بیمو یاه خاص تعریف شده است. بنابرایند 

 دن با یک ایمپلنت زروتز عروقی استکه در وال خوب شد

« ار یست سا گ»کنند که این زروتز چندین استدالل می 

اگرچهد زروتز شاید برای ان ام این کار طراوی   .نیست

شده باشد و همچنین بتواند مانع ا  لخته شدن خون شود 

ر چند ) آمبولی یا جسه مسدود کننده جریان خون ( د ه

 که آمبولی در این مورد معموالً نتی ه بالینی اندکی دارد.

گرایش بیومتریال کارشناسی

بیمار  نده است ن تعریف موثر ا   یست سا گاری )ای

بنابراین آن ایمپلنت مورد استااده باید  یست سا گار باشد( 

به ما فهه کمتری در طراوی جدید یا بهبود یافته زروتزهای 

که  یست  عروقی ارائه می دهد. این اوتمال وجود دارد

سا گاری شاید یک رو  برای ابزارآالتی در بافت نرمد بافت 

ی عروقی تعریف شود ) سا گاری سخت و سیسته قلب

(. در شکن  یر ایمپلنت های مورد استااده در بدن را خون

 .م.اهده می کنید

 ساختار بافت در حال کار و پاتوبیولوژی

 داخنیومواد گن انده شده در داخن ت هیزات ززشکی در ب

بافت ها و ارگان های بدن کاشته می شوند. بنابرایند اصول 

کلیدی ساختار نرمال و غیر نرمال سلول هاد بافت ها و 

ارگان ها کنترل می شود و تکنیک هایی که ساختار و 

عملکرد نرمال و غیر نرمال بافت ها را تعیین می کند مورد 

ماری د بیم العه قرار می گیرند و مکانیزم های اساسی فراین

برای فعاالن در این  مینه )بیو مواد( مدوتات ویاتی 

 .هستند

بخش هایی که گرایش بیومتریال شامن آن ها می شود 

عبارتند ا  سیسته های دارورسانید مهندسی بافتد 

زلیمرهای هوشمندد بهبود دادن س  د سیسته های 

ززشکی تولید شده درجاد زلیمرهای قابن ت زیه  یستی و 

 .های ززشکی نانو سایز سا نده

دان. ویان گرایش بیومتریال با بکارگیری صحی  این مواد 

شوند. به در بدن انسان و در ت هیزات ززشکی آشنا می

عدوه آنان با  مینه های طراوی و ساخت ت هیزات ززشکی 

 .و طراوی و ساخت اعضای مینوعی انسان آشنا می شوند

سایت ها به ی سایر گرایشبرای مشاهده

مهندسی پزشکی به آدرس  دپارتمان

 زیر مراجعه نمایید.

WWW.DEP-BME.IR 
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فراخوان
دعوت به همکاری•

ی مهندسی پزشکی از تیم ماهنامه

 منددانشجویان واجد شرایط و عالقه

 ی طراحیبه کار دانشجویی در زمینه

صفحات ماهنامه )ترجیحاً مسلط به 

( Photoshopو   Wordنرم افزار 

التحصیالن و یا دانشجویان و فارغ

ط های مرتبی گرافیک و رشتهرشته

 آورد.دعوت به عمل می

 

دریافت  لطفاً جهت ارسال رزومه و

یر ز تلگرامدی اطالعات بیشتر با آی

 یا ایمیل ماهنامه در ارتباط باشید.

@negin_ghafourii 

@BME_Admin 

info@dep-bme.ir 
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 های ارتباطی با ماراه
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