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سخن سردبیر

با سالم خدمت همراهان محترم نشریه ى مهندسى پزشکى ؛

پس از وقفه اى طوالنى دوباره در کنار شما خواهیم بود. 

در سال 1400 برآنیم تا با ایجاد تغییرات در اعضاى گروه نشریه و ارتقاء سطح علمى مطالب، بتوانیم نشریه
 اى با کیفیت و مفید براى شما مخاطبان عزیز ارائه کنیم. از این رو از آغاز امسال، نشریه به صورت فصلنامه 

با چهار شماره در سال منتشر خواهد شد. 

با توجه به اینکه اولین شماره فصلنامه منتشر شده است، اگر نقصان یا کاستى  در این شماره وجود دارد به 
لطف بزرگوارى خود بر ما ببخشید. سعى بر آن داریم با یارى نظرات و پیشنهادات شما، این کمبودها را در 

شماره هاى آتى برطرف کرده و نشریه اى پربارتر خدمت شما مهربانان ارائه دهیم. 

نگین غفورى
بهار 1400
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بهار

نهار و  لیل  نکند  تفاوت  که  بامدادى 
بهار تماشاى  و  دامن صحرا  بود  خوش 
از شوق بنالند  بلبالن وقت گل آمد که 
نه کم از بلبل مستى تو بنال اى هشیار
است دل  خداوند  تنبیه  همه  آفرینش 
اقرار خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 
خبرت هست که مرغان سحر مى گویند
آخر اى خفته! سر از خواب جهالت بردار

بهار جشن طبیعت است و گل ها لباس هاى رنگارنگ خود را به تن 
قرمز،  به رخ یکدیگر مى کشند، یکى  را  زیبایى خود  تا  مى کنند 
دیگرى صورتى، آن یکى آبى و بنفش و … و درختان که از بى برگى 

و سرماى زمستان به ستوه آمده اند سبزپوش مى شوند.
در فصل بهار زمین به شکرانه زندگى دوباره اش هر آن چه در دل 
پرورانده به سمت آسمان روانه مى کند و دانه ها آرام آرام سر از 

خاك بیرون مى آورند و به دنیا سالم مى کنند.
کوه ها به مدد خورشید درخشان، برف و بار خود را از تن شسته و 
رودها سرمست به راه مى افتند، پرندگان از النه هاى خود بیرون 

آمده و خبر رسیدن بهار را در همه جا نغمه سرایى مى کنند.

غنچه هاى خجالتى که روى درختان میوه نشسته اند پنهانى از پشت گلبرگ هاى خود به بیرون سرك 
مى کشند و زنبورهاى عسل از گل هاى خوشمزه نوش جان مى کنند.

بهار همه چیزش دلپذیر است، پیام عشق و شادمانى با خود مى آورد و به همه موجودات و گیاهان و انسان 
ها نوید شروعى دوباره را مى دهد.

در فصل بهار طبیعت به چالشى شگفت انگیز دعوت مى شود، یک روز آسمان روسرى آبى به سر کرده و 
لکه اى ابر در آن دیده نمى شود و روزى دیگر به سیاهى 
شب مى شود و غرش هاى دلهره آورش بارش باران هاى 
رنگین  که  نمى گذرد  و چیزى  دهد  نوید مى  را  بهارى 

کمان رنگارنگ را گوش تا گوش خود پهن مى کند.
بهار هیچ روز و ساعتش شبیه هم نیست و به مدد همین 
نوسان هاى شدید آب و هواى بهارى است که تابستانى 

پربار را شاهد خواهیم بود.

نویسنده: مهتاب چیت چى
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اولین فصل از فصل هاى مناطق معتدل است. در نیمکره شمالى زمین، این فصل منطبق با سه ماه 
حمل، ثور و جوزا است.

بسیارى از مردم فصل بهار را آغاز زندگى دوباره طبیعت مى دانند. در فصل بهار حیواناتى که دارى 
خواب زمستانى هستند از خواب زمستانى بیدار شده و همچنان درختان از خواب زمسناتى هوشیار 

شده و رشد متو قف شده را در بهار دوباره آغاز مى کنند.
فصل بهار فصل گل و جوانه است. درختان از پس زمستان سرد شکوفه مى دهند و بوسیله زنبورها 

گرده افشانى مى کنند. حیوانات نیز در این فصل شروع به تولید مثل مى کنند.
فصل بهار که شروع آن با روییدن چمن ها با شکوفه سبز شدن درختان و گیاهان و شکفتن گلها 
همراه مى باشد با معتدل شدن هوا در این فصل کشت و کار شروع مى شود یعنى فصلى که مدت 
شب و روز آن مساوى هواى آن معتدل و مطبوع طبیعت زیبا و قشنگ که هر انسانى را به شادى و 
خوشحالى باز مى دارد و دهقان کشت گندم زار و باغبان از تماشاى رشد کاشت گیاهان خود لذت 

مى برد.

در ثور و جوزا که این دو ماه هم از فصل بهار است آرام 
به گرمى رفته، میوه هاى درختان بخصوص  آرام هوا رو 
بر  یا مى رسند و ما آدمیان عالوه  گیالس، زردآلو پخته 
هاى  نعمت  و  ها  میوه  ازخوردن  گفته شده  هاى  زیبایى 
خدا استفاده مى بریم همواره تشکر و سپاس گزارى مى 
کنیم و سر تعظیم و احترام فرود مى آوریم.در فصل بهار 
باران هاى بهارى مى بارد، دشت و صحرا سبز و زیبا براى 
چراى دام ها آماده مى شود و همزمان یخ کوه ها بر اثر 
گرم شدن هوا آب مى شود و دریاها، جوى ها، نهرها براى 
آبیارى طغیان مى کنند و تاالب ها، جهیل و کول ها براى 

شناى پرندگان آبى پر از آب مى شوند.
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فصل بهار نیز فصل پاك کارى و تازه کردن طبیعت از آشغال ها 
است و مردم با تمدن اکثریت کشور هاى دنیا برایشان عرف و 
هاى  کار  با  بهار  فصل  اول  هفته  روزهاى  که  است  عادت شده 
حشر نهال شانى، گل و گیاه شانى در باغ، باغچه، جاده و احاط حویلى ها و هم به پاك کارى جوى 
و جویچه ها و نهرهاى شهر و دهات خود را از وجود گل و الى، خس و خاشاك رها شده زیر برف 

زمستانى تمیز و مرتب مى کنند.

خوش بود دامن صحرا و تماشاى بهار           بامدادى که تفاوت نکند لیل و نهار

نه کم از بلبل مستى تو بنال اى هشیار بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                                   دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

آخر اى خفته! سر از خواب جهالت بردار  خبرت هست که مرغان سحر مى گویند
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عطار شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم 
هجرى است ، وى در ابتداى حال شغل عطارى را که از پدر به 
اثر تغیر حال در سلک صوفیان  بر  ادامه داد.بعد  بود  برده  ارث 
نجم  ،شاگرد  بغدادى  مجدالدین  خدمت  در  و  آمد  در  وعارفان 
الدین کبرى، به کسب مقامات پرداخت و بعد از سفر هایى که 
کرد در زادگاه خود نیشابور رحل اقامت افگند و درآنجا در سال 

627 هجرى در گذشت و مقبره ى او همانجا برقرار است. از آثار مسلم او مى توان به منطق 
الطیر ،اسرار نامه ، الهى نامه ، مصیبت نامه ، دیوان قصاید و غزلیات و مختارنامه ( رباعیات) 
اشاره کرد .قصه سیر عرفانى عطار از آنجا آغاز مى شود که روزى عطار در مغازه عطارى اش 
نشسته بود و مشغول کارى بود که مردى ژولیده به مغازه اش آمد و مسئله اى را با او در 
میان گذاشت. اما عطار همچنان به کار خود مشغول بود و هیچ گونه توجهى به آن مرد نکرد. 
در نهایت آن مرد خشمگین شد و با لحنى شدید خطاب به عطار گفت:«تو به شدت مشغول 

امور دنیا شده اى و از همه چیز غافلى پس چگونه مى خواهى جان بدهى؟»
وقتى مرد این سخن را به عطار گفت، عطار دریافت که او یک درویش است. به او گفت: اى 

درویش مگر تو چگونه مى خواهى جان بدهى؟
آن درویش ،کاسه چوبینى که دستش بود را زیر سرش گذاشت و جان به جان آفرین تسلیم 

کرد.

(فریدالدین محمد ابن ابراهیم نیشابورى)عطار

نویسنده: طاهره حسین مردى
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او بعد از مشاهده حال درویش دست از کسب و کار کشید و به خدمت «عارف رکن 
الدین» رفت که در آن زمان عارف معروفى بود و توبه کرد و به ریاضت و مجاهدت با 

نفس مشغول شد و چند سال از عمر خود را در خدمت این عارف بزرگ گذراند.
عطار دوستداران بسیارى دارد و شاید بیش از همه این موالناست که هواخواه اوست و 

در شاعرى و اندیشه هاى عرفانى از او پیروى مى نماید. چنانکه گوید:

هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

هست وادى طلب آغاز کار                        وادى عشقست از آن پس بى کنار

پس سوم وادیست، آِن معرفت                     هست چارم وادى استغنا صفت

هست پنجم وادِى توحید پاك                      پس ششم وادِى حیرت صعبناك

هفتمین وادى فقر است و فنا                      بعد از این روى و روش نبود ترا

وادى اول :
تّّعب زمانى صد  آید هر  وادى طلب                   پیشت  به  آئى  فرود  چون 

درباختن بایدت  اینجا  ملک  انداختن                         بایدت  اینجا  مال 

وادى دوم :
بعد از این وادى عشق آید پدید                 غرق آتش شد کسى کانجا رسید

بود بود               گرم رو، سوزنده و سرکش  باشد که چون آتش  عاشق آن 
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وادى سوم :
وسر پا  بى  وادیى  را  معرفت  نظر                    پیش  بنمایدت  آن  از  بعد 

صفت عالى  ره  این  سپهر  از  معرفت                       آفتاب  بتابد  چون 

یابد در حقیقت صدر خویش... باز  قدر خویش               بر  بینا شود  هریکى 

وادى چهارم :
بود معنى  نه  و  دعوى  او  در  نه  بود                   استغنا  وادى  این  از  بعد 

هشت جّنت نیز اینجا مرده ایست            هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست

وادى پنجم :
آیدت تفرید  و  تجرید  منزل  آیدت                     توحید  وادى  آن  از  بعد 

ابد وز  کن  نظر  قطع  ازل  از  عدد               واز  زحد  این  برونست  چون 

وادى ششم:
ایدت وحسرت  درد  دایم  کار  آیدت                     حیرت  وادى  آن  از  بعد 

راه کرده  وگم  مانده  تحیر  در  جایگاه                 آن  رسد  چون  حیران  مرد 

وادى هفتم :
روا گفتن  سخن  اینجا  بود  کى  وفنا                 است  فقر  وادى  این  از  بعد 

تو خورشید  زیک  بینى  شده  گم  تو                    جاوید  سایه  هزاران  صد 
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آشنایى با فرهنگ پهلوانى و ورزش زورخانهراى
نویسنده:  طاهره حسینمردى

پهلوان نمونه کامل دلیرى، مردانگى، سلحشورى و شهامت اخالقى در آیین و سنت ایرانیان است. از 
پهلوانى  فرهنگ  نمایش  شاهد  سینما،  حتى  و  اشعار  ادبیات،  در  بارها  و  بارها  دور،  بسیار  سال هاى 
بودیم. پهلوان در نزد ایرانیان، مردى است تنومند که اخالق نیکویى دارد. قدمت فرهنگ پهلوانى را 
مى توان تا ایران باستان دنبال کرد، زمانى که پهلوانان نیرومند در برابر اهریمن ها مقاومت مى کردند و 
به جنگ با آن ها مى رفتند. در ادامه همراه باشید تا شما را با فرهنگ پهلوانى و ورزش زورخانه اى به 

عنوان میراث معنوى بیشتر آشنا کنیم.

در آیین پهلوانى از گذشته تاکنون، تنها تنومندى جسم اهمیت 
حقیقتا  را   پهلوان  یک  که  بوده  نیکو  اخالق  بلکه  نداشته، 
پهلوانان  قصه  فردوسى،  شاهنامه  در  است.  مى کرده  «پهلوان» 
بسیارى را همچون زال و رستم شنیده ایم. پهلوانانى که از نظر 
سخت،  تمرین هاى  گذاشتن  سر  پشت  با  و  بوده  سرآمد  اخالق 

براى پیروزى جبهه خیر علیه شر، وارد میدان نبرد مى شدند.

شاید بتوان از شاهنامه به عنوان دایره المعارف فرهنگ پهلوانى 
میان صفحات  در  بسیارى  یکتاى  و  مرد  آزاد  پهلوانان  کرد.  یاد 
شاهنامه جاى خوش کرده اند که داراى اخالق پهلوانى و معرفت 
بودند. از میان پهلوانان بى شمار شاهنامه همچون قارن، گودرز و 
طوس، مى توان رستم را جهان پهلوان ایران باستان معرفى کرد. 
جهان پهلوان، پهلوان پهلوانان است که نسبت به سایر پهلوانان 

برترى ویژه اى دارد.

بدون شک پهلوانان در ورزش جسم و ورزش روح خبره هستند. ورزشکار بودن و قهرمان بودن، به معناى پهلوانى 
نیست. بلکه پهلوانى به معناى اراده و عزم است. یک پهلوان، عالوه بر تربیت جسم، روح خود را هم پرورش مى دهد. 
بااین حال همان قدر که تربیت روح حایز اهمیت است، تربیت جسم این پهلوانان هم اهمیت دارد و ورزش قهرمانى 

بسیار مورد توجه این افراد است.

ورزش زورخانه اى که از آن با نام هاى ورزش پهلوانى و ورزش باستانى هم یاد مى شود، از سال هاى بسیار دور در 
تاریخ و فرهنگ ایران حضور پررنگى داشته است. ورزش زورخانه اى و کشتى پهلوانى در مکانى به نام زورخانه انجام 

مى شوند. زورخانه مکانى است که جسم و روح ورزشکاران در آن تربیت مى شود.
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چرا که آیین و مکتب ورزش زورخانه اى، خودپرستى و غرور را از بدترین صفات مى داند و به همین دلیل در تالش 
است تا تواضع و فروتنى را عالوه بر تنومندى در ورزشکاران ایجاد کند. اگر ورزشکارى در این آیین به مقام قهرمانى 
برسد، از تکبر و غرور دور باشد و در مقابل همه مردم و استادان خود، فروتن بوده و رفتار و کردار نیکى داشته باشد،  

به مقام پهلوانى هم نایل مى شود.

زورخانه ها از گذشته فضایى سرپوشیده بوده اند که ساختمان آن ها شبیه سرداب بوده است. با ظهور اسالم و اهمیت 
پیدا کردن تربیت نیروى جنگاور در میان مردان، ورزش کردن پررنگ تر شده و زورخانه ها در ایران از قرن هفتم به 

شکل امروزى تاسیس شدند. بسیارى از منابع، پوریاى ولى را موسس اولین زورخانه ایران مى دانند.

درب ورودى زورخانه ها کوتاه تر و کوچک تر از درب هاى معمولى سایر ساختمان ها است، به نحوى که افراد در هنگام 
ورود باید خود را خم کرده و به حالت خضوع به زورخانه وارد شوند. سقف آن ها هم بلند و گنبدى شکل است و به 
همین دلیل زورخانه هاى شکلى شبیه مساجد یا معابد دارند. در میان زورخانه، گودى قرار دارد که حرکات ورزش 
زروخانه اى در آن اجرا مى شود. این گود هشت ضلعى بوده و 70 سانتى متر پایین تر از سطح کف سالن است. در فضاى 
اطراف گود، محل نشیمن براى تماشاچیان تعبیه مى شود. همچنین جایگاه خاصى براى نگهدارى ابزار ورزش زورخانه 

اى در باالى گود قرار دارد. این ابزار شامل سنگ، تخته شنا، میل و کباده هستند.

براى مرشد هم در زورخانه جایگاهى تعبیه شده است. جایگاه او معموال در نزدیکى درب ورودى و در قسمت مرتفعى 
با  را معموال  به عنوانى مکانى مقدس شناخته مى شود. سردم  که  به جایگاه مرشد، «سردم» مى گویند  دارد.  قرار 
پرهاى طاووس و قو تزیین مى کنند. چرا که در گذشته به کاله خودهاى جنگجویان و سرداران، از این پرها نصب مى

 کردند.
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ورزش زورخانه اى آداب و سنتى خاص دارد که از پهلوانان افسانه اى و باستانى ایران الهام گرفته است. وقایع نیکو 
پهلوانان در قالب شعر یا داستان به صورت آهنگین با همراهى «ضرب زورخانه اى» در هنگام اجراى ورزش زروخانه

 اى توسط مرشد اجرا مى شود. ضرب زورخانه اى نوعى ساز کوبه اى است که ورزشکاران ریتم ورزش خود را با ریتم 
این ساز هماهنگ مى کنند. در حقیقت ضرب زورخانه اى براى برانگیختن ورزشکاران اجرا مى شود تا حرکات ورزشى 

خود را به صورت گروهى یا فردى اجرا کنند.

اصلى ترین حرکات در ورزش زورخانه اى

محاورات  در  آن  به  که  رفتن  شنا  رفتن:  شنا 
زورخانه اى شنو رفتن مى گویند. این حرکت همانند 
مى انجام  شنا  تخته  کمک  با  که  است  آب  در  شنا 

 شود. ورزش شنا باعث تقویت عضالت سر، گردن، 
دیگر  مانند  حرکت  این  مى شود.  شکم  و  سینه 
در  اسالم  از  پیش  پهلوانان  از  باستانى  ورزش هاى 

ایران الگو گرفته است.

میل گرفتن: برداشتن میل، نخست از سادات و بزرگ ترها آغاز 
از  کدام  هر  ورزشکاران  مى رسد.  دیگران  به  سپس  و  مى شود 
باالى گود، یک جفت میل به وزن یک تا دو کیلوگرم برمى دارند 
و با ضرب مرشد، میل ها را به هوا پرتاب کرده و دوباره مى گیرند. 

این ورزش براى تقویت عضالت دست و کتف به کار مى رود.

کباده: حرکت کباده مانند کشیدن کمان است. کباده یک ابزار آهنى شبیه به کمان است. ورزشکاران تنه کباده را 
در دست چپ و زنجیر آن را در دست راست مى گیرند و باالى سر خود حرکت مى دهند.

سنگ گرفتن: ورزشکاران دو تخته بزرگ معموال 80 کیلویى که به نشانه سپر جنگى هستند را مانند پرس سینه در 
حالت خوابیده اجرا مى کنند. این تخته ها به شکل نعل کفش هاى قدیم ساخته مى شوند.

چرخ زدن: در این حالت، ورزشکار دو دست خود را کامال باز 
این  مى چرخد.  خود  دور  به  دایره  یک  صورت  به  و  کرده 
چرخش در جهت عقربه هاى ساعت بوده و یک تا سه دقیقه 
طول مى کشد. این حرکت نمادى از چرخ، پاى کوبى و سماع 

درویشان است که از کوچک ترها آغاز مى شود.
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به طورکلى ورزش زورخانه اى یا ورزش باستانى آداب و اصول بسیارى دارد. شعار ورزش باستانى، پرورش روح و 
جسم است و به همین دلیل در میان مردم و ورزشکاران، به احترام و ادب شهرت دارد. ورزشکاران زورخانه، صفات 
پهلوانى همچون کمک به تنگدستان، مردانگى، فروتنى و پاکیزگى را در خود پرورش مى دهند. یکى از فرهنگ هاى 
جالب ورزش زورخانه اى، آیین رخصت گرفتن است. ورزشکاران براى اجراى حرکات از افراد سید یا پیشکسوتان 

زورخانه ابتدا اجازه مى گیرند که به رخصت گرفتن معروف است

آیین هاى پهلوانى و زورخانه اى در سال 1389 در فهرست میراث معنوى یونسکو توسط ایران به ثبت جهانى رسید. 
بااین حال امروزه شاهد کم رنگ شدن این آیین ها و سنت ها در جوامع ایرانى هستیم و جوانان امروزى کمتر به ورزش 
زورخانه اى عالقه دارند. در حال حاضر در کشور 900 و در تهران 50 زورخانه وجود دارد. زورخانه پهلوان پور یکى از 
قدیمى ترین زورخانه هاى تهران است که در سال 1304 توسط حمزه على پهلوان پور در محله حسن آباد تاسیس 

شده و در حال حاضر هم فعالیت دارد.

روز فرهنگ پهلوانى و ورزش زورخانه اى

20 خرداد یا 17 شوال را روز فرهنگ پهلوانى و ورزش زورخانه اى مى دانند. 17 شوال سال پنجم هجرت در جنگ 
خندق، نماد شجاعت و جوانمردى حضرت على (ع) است که توانست عمر بن عبدود، نماد شرك و بت پرستى را 
شکست دهد. حضرت على (ع) که نماد جوانمردى و بزرگى در تاریخ جهان است، در میان شیعیان جایگاه واالیى 
دارد. به همین دلیل 17 شوال را روز فرهنگ پهلوانى و ورزش زورخانه اى نامیده اند. چرا که ورزش زروخانه اى هم 

نماد جوانمردى، فروتنى، تواضع و بزرگى است. 
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مصطفى چمران

زندگى
تولد:

مصطفى چمران در سال 1311 خورشیدى در خیابان پانزده 
او  آمد.  دنیا  به  سرپولک  محله  آهنگرها،  بازار  تهران،  خرداد 
فرزند حسن چمران ساوجى بود که از روستاى چمران ساوه 

به تهران مهاجرت کرد.

تحصیالت:
نزدیک  انتصاریه،  مدرسه  در  را  خود  ابتدایى  تحصیالت  وى 
پامنار، گذراند و دوران متوسطه را در دارالفنون و البرز طى 
الکترومکانیک  رشته  در   15 رتبه  1332با  سال  به  کرد. 
دریافت  با  پذیرفته شد. سپس  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده 

بورس تحصیلى به دانشگاه تگزاس امریکا رفت و در این رشته تا مقطع دکترى ادامه تحصیل داد. او در 
تمام دوران تحصیل شاگرد اول بود و از استاد خود مهدى بازرگان نمره بیست و دو  (22)را در درس 
ترمودینامیک دریافت کرد.چمران در ریاضیات و هندسه، آنقدر توانا بود که حریفى نداشت. در درس
 هاى آن روز رایانه آنالوگ، جزو مهم ترین و سخت ترین درس ها بود که چمران از آن هم نمره 20

گرفت.

ازدواج و خانواده:
مصطفى چمران دو بار ازدواج کرد، بار اول با یک زن مسلمان آمریکایى به نام تامسن هیمن(پروانه) و 
ثمره این ازدواج، یک دختر به نام روشن و سه پسر به نام هاى رحیم، على و جمال بود و بار دوم هم با 

یک زن لبنانى به نام غاده جابر که از او صاحب فرزندى نشد.

فعالیت هاى اجتماعى وسیاسى:
از 15 سالگى در درس تفسیر قرآن مرحوم آیت اهللا طالقانى در مسجد هدایت و در درس فلسفه و 
منطق استاد شهید مرتضى مطهرى و بعضى از اساتید دیگر شرکت مى کرد و از اولین اعضاء انجمن 
اسالمى دانشجویان دانشگاه تهران بود .در مبارزات سیاسى دوران دکتر مصدق از مجلس چهاردهم تا 
ملى شدن صنعت نفت شرکت داشت.پس از قیام 15خرداد سال 1342 به خاطر حمایت از رهبرى امام 
خمینى (ره) راهى کشور مصر شد در این کشور مدت دوسال آموزش سخت ترین دوره هاى چریکى و 
جنگ هاى پارتیزنى را دید و بعد براى ایجاد پایگاه چریکى مستقل، براى تعلیم مبارزان ایرانى رهسپار 

لبنان شد .

نویسنده: کامیار جعفرى
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در مصر:
پانزده  تظاهرات  از  پس  و  تحصیالت  اتمام  از  پس  چمران 
خرداد توسط خسرو قشقایى به همراه ابراهیم یزدى، رهسپار 
جنگ هاى  آموزش  پایگاه  اولین  تاسیس  به  و  شد  مصر 
جمال  زمان  در  سال،  دو  مدت  به  پرداخت.او  مسلحانه 
را  پارتیزانى  و  چریکى  دوره هاى  سخت ترین  عبدالناصر، 
آموخت و به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته شد. در 
مصر با مشاهده جریان ناسیونالیسم عربى به جمال عبدالناصر 
اعتراض کرد و جمال ضمن پذیرش این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربى آن قدر قوى است 
که نمى توان به راحتى با آن مقابله کرد و به دنبال آن به چمران و یارانش اجازه داد که در آن کشور 

نظرات خود را بیان کنند.

در آمریکا:
دوره  هاى  در  و  رفت  آمریکا  به  ادامه تحصیل  براى  تهران  دانشگاه  در  اولى  بورس شاگرد  با  چمران 
کارشناسى ارشد (electronic) در دانشگاه تگزاس A&M و دکترى «رشته فیزیک پالسما و الکترونیک» 

دردانشگاه برکلى تحصیل نمود.

درلبنان:
او به کمک امام موسى صدر، رهبر شیعیان لبنان، سازمان امل ، را براساس اصول و مبانى اسالمى پى 

ریزى کرد و با این حرکت، پرچم تشّیع رادر برابر صهیونیسم اشغالگر به اهتزاز در آورد.

پس از پیروزى انقالب اسالمى ایران:
دکتر چمران با پیروزى شکوهمند انقالب اسالمى ایران، بعد از 23 سال هجرت، به وطن باز مى گردد 
انقالب مى گذارد. خاموش و آرام، ولى فعاالنه و  انقالبى و علمى خود را در خدمت  و همه تجربیات 
قاطعانه به سازندگى مى پردازد و همه تالش خود را صرف تربیت اولین گروه هاى پاسداران انقالب در 
سعدآباد مى کند. سپس در شغل معاونت نخست وزیر در امور انقالب شب و روز خود را به خطر مى اندازد 
تا سریع تر و قاطعانه تر مسئله کردستان را فیصله دهد تا اینکه باالخره در قضیه فراموش ناشدنى «پاوه» 

قدرت ایمان و اراده آهینن و شجاعت و فداکارى او بر همگان ثابت مى شود.

چمران از شاگردان آیت اهللا طالقانى در ایران و از اعضاء بنیانگذار نهضت آزادى خارج از کشور بود. در 
آمریکا با همکارى ابراهیم یزدى براى اولین بار انجمن اسالمى دانشجویان آمریکا را پایه  ریزى کرد و از 
ایرانى در کالیفرنیا بود. به دلیل این فعالیت ها بورس تحصیلى  مؤسسین انجمن اسالمى دانشجویان 
شاگرد ممتازى وى از سوى رژیم شاه قطع شد و از آن پس تا 
یار  پژوهش  به عنوان  برکلى  دانشگاه  پایان دوره دکترى در 

(RA) مشغول به کار شد.
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در کردستان:
با گذشت هشت روز از پیروزى انقالب اسالمى، آشوب و جنگ مسلحانه در کردستان آغاز شد و چمران به 
همراه سرتیپ فالحى، فرمانده نیروى زمینى، مأموریت یافت تا با شیوه هاى مسالمت آمیز بحران را رفع نماید. 
او پس از حل وفصل قضیه مریوان، مأمور آرام سازى پاوه و دیگر شهرهاى کردستان شد. غائله کردستان 

سرانجام با ورود ارتش به منطقه و استقامت چمران و نیروهاى محلى فروکش کرد.
وزارت دفاع: 

چمران پس از بازگشت به تهران به پیشنهاد شوراى انقالب و به فرمان امام خمینى در آبان 1358 به وزارت 
دفاع منصوب شد. او برنامه هایى را براى دگرگونى و اصالح در ارتش پى ریزى کرد که یکى از مهم ترین آنها توجه 
به صنایع و تحقیقات دفاعى بود. وى همچنین یکى از سه عضو هیئتى بود که پس از برقرارى آرامش نسبى در 

کردستان، براى اصالحات و سازندگى و مذاکرات سیاسى با گروهها و مردم کردستان راهى منطقه شدند.
مجلس:

از سوى مردم تهران به نمایندگى   ، انتخابات مجلس شوراى اسالمى  اولین دور  دکتر مصطفى چمران در 
انتخاب شد سپس او به نمایندگى رهبر کبیر انقالب اسالمى در شوراى عالى دفاع منصوب شد و مأموریت 

یافت تا به طور مرتب گزارش کار ارتش را ارائه کند.
در خوزستان:

درخوزستان با گروهى از رزمندگان داوطلب ((ستاد جنگ هاى نامنظم)) را در اهواز تشکیل داد . این گروه 
با ایجاد واحد مهندسى فعال و ساختن جاده هاى نظامى و نصب پمپهاى آب در کنار رود کارون و احداث 
یک کانال آب به طرف تانکهاى دشمن، دشمن را مجبور به عقب نشینى کرد و فکر تسخیر اهواز براى همیشه 

از سر دشمن بیرون رفت .

وصیت نامه شهید چمران خطاب به امام موسى صدر:
خوشحالم که از عالم ومافیها بریده ام همه چیز را ترك گفته ام عالیق را زیر پا گذاشتم قید و بند ها را پاره 

کردم ،دنیا ومافیها را سه طالقه گفته ام و با آغوش باز به استقبال شهادت مى روم .
بخشى از نیایش شهید چمران قبل از شهادت :

خدایا هدایتم کن زیرا مى دانم که گمراهى چه بالى خطرناکى است.
خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم زیرا مى دانم که ظلم چه گناه نابخشودنى است.

خدایا نگذار دروغ بگویم زیرا دروغ ظلم کثیفى است. 
خدایا ارشادم کن که بى انصافى نکنم زیرا کسى که انصاف ندارد شرف ندارد.

و....

کرد،  محاصره  را  بسیارى  رزمندگان  شهر  آن  به  حمله  با  و  افتاد  سوسنگرد  تسخیر  فکر  به  صدام  آن  از  پس 
دکترچمران که از محاصره این عزیزان سخت برآشفته بود با همکارى آیت اهللا خامنه اى ارتشى آماده کرد و دست 
به حمله خطر ناکى زد ، در این حمله او از دو قسمت پاى چپ زخمى شد. با رسیدن خبر زخمى شدن این سردار 

پر افتخار اسالم به رزمندگان دیگر، آنها بى محابا به پیش تاختند و این شهر را از چنگال دشمن نجات دادند.
به سوى قربانگاه:

در سحر گاه سى ویکم خرداد ماه سال 60 پس از به شهادت رسیدن ایرج رستمى فرمانده منطقه دهالویه 
در حین انتخاب جایگزین به جاى ایرج رستمى وحین سرکشى به سنگرها مورد اصابت گلوله دشمن قرار مى 

گیرد وروح ملکوتى او به خدا مى پیوندد.
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گیاهان آپارتمانى

نویسنده: سارا جودى

زمانى که جاى  جاى خانه را گیاهان سبز و شاداب پر کنند، با نگاه کردن به هر نقطه از فضاى دلنشین 
 تان انرژى و حسى مثبت به شما القا مى  شود. سبزى کامل گیاهان آپارتمانى هماهنگى بیشترى با رنگ 
 هاى دکوراسیون منزل شما دارند؛ زمانى که تنها برگ  هاى براق و پر فروغ شما را عاشق خود کرده  

اند. 
1. پوتوس (Pothos) یا «Devil’s Ivy» یک گیاه آپارتمانى با نگهدارى ساده است که به جنگ سم هاى 
خانگى مى رود. پوتوس با پیچک هاى آبشارى اش، به خانه ٔ شما زیبایى خاصى مى بخشد. این گیاه در 

آب، گلدان و سبدهاى آویزان رشد مى کند. مقاومت این گیاه بسیار زیاد است.
سم هایى که از بین مى برد: زایلین، بنزن، فرمالدهید و ترى کلرواتلین.

2. نخل ققنوس که با نام هاى «Dwarf Date Palm» و «Pygmy palms» نیز شناخته مى شود، درخت هایى 
کوتاه از خانوادهٔ نخل هستند. رشد آنها در سایه و آفتاب غیرمستقیم امکان پذیر است. بلندى این گیاه 

به 180 تا 300 سانتى مترى مى رسد و ریشهٔ آن نیز تا حدود 180 سانتى متر رشد خواهد کرد.
سم هایى که از بین مى برد: فرمالدهید و زایلین.

نام  با  که  است  شیپوریان  گل  خانواده  از  چمچه اى  گل  هوا  کننده  تصفیه  گیاهان  از  دیگر  یکى 
«Spathiphyllum» نیز شناخته مى شود. این گیاهان به مراقبت زیادى نیاز ندارند. برگ هاى درخشان 
سبز آنها در نور کم نیز به هر خانه اى زیبایى و جال مى بخشد. هفته اى یک بار آنها را آبیارى کنید. مى

 توانید در فصل بهار از این گیاه تکثیر کنید.
سم هایى که از بین مى برد: بنزن، کربن مونوکسید، فرمالدهید، ترى کلرواتلین و زایلین
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4. فیلودندرون
فیلودندرون از گیاهان تصفیه کننده هوا

فیلودندرون (Philodendron) شکل قلبى، گیاهى جذاب براى محیط هاى داخلى است. نگهدارى از فیلو 
کار آسانى است و تنها به مقدار مناسبى آب و نور غیرمستقیم نیاز دارد.

سم هایى که از بین مى برد: فرمالدهید
5. گیاه عنکبوتى

گیاه عنکبوتى یکى از گیاهان تصفیه کننده هوا
کننده  تصفیه  گیاهان  از  دیگر  یکى   «Chlorophytum comosum» یا   (Spider Plant) عنکبوتى  گیاه 
هواست و براى کسانى که به تازگى به نگهدارى از گل و گیاه عالقه مند شده اند، انتخاب مناسبى خواهد 
بود. آنها در نور غیرمستقیم رشد مى کنند و تقریبا در هر محیطى دوام مى آورند. گیاه عنکبوتى در دماى 
2 درجه هم از خود مقاومت نشان مى دهد. گیاه مادر، ساقه هاى بلند و رونده اى تولید مى کند که دسته

 هاى کوچک برگ دارد و به راحتى مى توان آن را تکثیر کرد.
سم هایى که از بین مى برد: فرمالدهید و زایلین.

6. گل داودى
گل داوودى یکى از گیاهان تصفیه کننده هوا

از دیگر گیاهان تصفیه کننده هوا که با گل هایشان زیبایى خاصى به محل زندگى شما مى آورند، مى
 توان به گل داودى (Chrysanthemums) اشاره کرد. گل داودى از هواى تازه، نور غیرمستقیم خورشید 
و آبیارى با آب گرم لذت مى برد. فراموش نکنید که به خشک بودن خاك در میان فواصل آبیارى توجه 

کنید.
سم هایى که از بین مى برد: آمونیاك، بنزن، فرمالدهید و زایلین.
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7. فیکوس
فیکوس یکى از گیاهان تصفیه کننده هوا

این گیاه همیشه سبز در اصل از هند مى آید و گیاه مقاومى است که عاشق روشنایى، نور فیلترشده و 
یا   (Ficus elastic) فیکوس  است.  زمستان  در  بار  یک  هفته  دو  آبیارى  و  تابستان  در  هفتگى  آبیارى 
«Rubber plants» قابلیت رشد در گلدان هاى کوچک یا بزرگ در خانه را دارد. حتى مى توان فیکوس را 

مستقیم در باغچه کاشت.
سم هایى که از بین مى برد: زایلین، بنزن، فرمالدهید و ترى کلرواتلین.

8. سرخس برگ شمشیرى
سرخس برگ شمشیرى یکى از گیاهان تصفیه کننده هوا

 Nephrolepis یا Boston Fern) یکى از محبوب ترین گیاهان تصفیه کننده هوا، سرخس برگ شمشیرى
Exaltata) است که در سبدهاى آویزان، جلوهٔ خاصى به فضا مى بخشد. این گیاه در محیط مرطوب رشد 
مى کند و به رطوبت مدام نیاز دارد. با مرطوب کردن منظم برگ ها و خاك شان و قرار دادن آن نزدیک 
پنجره، بالکن یا پاسیو و نور غیرمستقیم، گیاهى سرحال خواهید داشت. در فصل زمستان، برگ ها را 
حدود 5 سانتى متر کوتاه کنید تا گیاه تان جانى دوباره بگیرد و در ماه هاى گرم تر رشد بهترى داشته 

باشد.
سم هایى که از بین مى برد: فرمالدهید و زایلین.

فصل بهار نیز فصل پاك کارى و تازه کردن طبیعت از آشغال ها 
است و مردم با تمدن اکثریت کشور هاى دنیا برایشان عرف و 
هاى  کار  با  بهار  فصل  اول  هفته  روزهاى  که  است  عادت شده 
حشر نهال شانى، گل و گیاه شانى در باغ، باغچه، جاده و احاط حویلى ها و هم به پاك کارى جوى 
و جویچه ها و نهرهاى شهر و دهات خود را از وجود گل و الى، خس و خاشاك رها شده زیر برف 

زمستانى تمیز و مرتب مى کنند.
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9. نخل هندى یا آرکا
نخل آرکا یکى از گیاهان تصفیه کننده هوا

 Areca) از گیاهان تصفیه کننده هوا که مناسب فضاهاى بزرگ است مى توان به نخل آرکا
palms یا Chrysalidocarpus lutescens) اشاره کرد. این نخل از گیاهان تصفیه کننده هواست 

که براى سگ و گربه هم غیرسمى است. آرکا در تابستان تقریبا به آبیارى زیادى نیاز دارد 
(چند بار در هفته) اما در زمستان این طور نیست.

سم هایى که از بین مى برد: بنزن، کربن مونوکسید، فرمالدهید، ترى کلرواتلین و زایلین.
10. درخت آناناس

درخت آناناس یکى از گیاهان تصفیه کننده هوا
در تحقیق جدیدى که ناسا منتشر کرده، مشخص شده که درخت آناناس با خروپف مقابله 
مى کند. درخت آناناس خاصیت تصفیه کنندگى هوا را ندارد، اما ناسا ادعا مى کند که این گیاه 
توانایى تولید اکسیژن دارد و کیفیت هوا را در شب ها باال مى برد که باعث افزایش کیفیت 
خواب و از بین  رفتن خروپف مى شود. این گیاه سرسخت با آب کم هم دوام مى آورد. فراموش 

نکنید که درخت آناناس رابطه خوبى با سرما ندارد.
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در بحار االنوار در مورد اهمیت شب نیمه شعبان از زبان پیامبر اکرم (صلّی اهللا علیه وآله) این گونه روایت 
شده است: 

من شب نیمه شعبان خوابیده بودم که جبرائیل به نزدم آمد و گفت: اى محمد! آیا در این شب مى 
خوابى؟

گفتم: اى جبرائیل! مگر این شب چه شبى است؟
جبرائیل گفت: این شب، شب نیمه شعبان است. اى محمد برخیز! پس مرا از بستر خواب بلند نمود و 

آنگاه مرا به بقیع برد و گفت: سرت را بلند کن و به آسمان بنگر.
باز می شود:درهاى رحمت. در «رضوان»، در  شب نیمه شعبان شبى است که درهاى آسمان در آن 
«مغفرت»، در «فضل»، در «توبه»، در «نعمت»، در «جود» و در «احسان»؛ و خداوند به عدد موها و 
پشمهاي گاو و گوسفند مردم را از آتش جهنم آزاد می کند، زمان مرگ را در آن ثبت کرده و به مدت 
یک سال روزیها را تقسیم می کند؛ و هرچه را که در تمام سال اتفاق می افتد فرو می فرستد. محمد! 
کسی که این شب را با گفتن «اهللا اکبر»، «سبحان اهللا» و «ال اله اال اهللا» و دعا و نماز و قرآن خواندن 
و انجام اعمال مستحب و استغفار کردن زنده نگهدارد بهشت منزل و استراحتگاه او خواهد بود و گناهان 

گذشته و آینده اش بخشیده می شود.
در حالی نزدت آمدم که تمام فرشته ها در آسمان پاهایشان را جفت کرده اند عده اي تسبیح می کنند، 
عده اى در رکوع، عده اى در سجود و گروهی ذکر می گویند. شبی است که کسی دعا نمی کند مگر این 
که مستجاب می شود، کسى چیزى نمی خواهد مگر این که به او داده می شود، کسی درخواست مغفرت 
و بخشش نمى کند، مگر این که بخشیده مى شود، کسی توبه نمیکند مگر این که توبه اش پذیرفته می

 شود. کسى که از خیر این شب محروم شود، از خیر بزرگى محروم شده است.
از امام صادق علیه السالم روایت شده: که از امام باقر علیه السالم از فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد، 

نیمه شعبان

شرافت شب و روز نیمه شعبان

نویسنده: نیلوفر ریاضتى
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ایشان فرمودند: 
ــر بنــدگان  ایــن شــب پــس از شــب قــدر برتریــن شبهاســت. در ایــن شــب خــدا فضــل خــود را ب
ــه ــّرب جســتن ب ــس در تق ــرزد، پ ــش مى آم ــرم خوی ــه بخشــش و ک ــان را ب ــد و آن ــرازیر مى کن س
  ســوى خــداى تعالــى در آن بکوشــید کــه آن شــبى اســت کــه خــدا بــه ذات مقــّدس خــود ســوگند 
یــاد کــرده کــه ســائلى را از درگاه خویــش بــا دســت خالــى بازنگردانــد، مــادام کــه انجــام معصیتــى 

را درخواست نکند.

فضیلت و اعمال نیمه شعبان
ــاره شــده در خصــوص  ــاح المتهجــد اش ــوار و مصب ــایل  الشــیعه، بحــار االن ــه در وس ــی ک در حدیث
ــه  ــت ک ــورده اس ــوگند خ ــود س ــدس خ ــه ذات مق ــت:«خداوند ب ــده اس ــعبان آم ــاه ش ــت م فضیل

هرکس را در این ماه به او پناه برده و از او درخواست کند، از رحمت خود محروم ننماید».
ــی فرجــه  ــر اینکــه روز و زمــان خجســته میــالد امــام عصــر عّجــل اهللا تعال نیمــه شــعبان عــالوه ب
الشــریف اســت، فرصــت معنــوى مناســب و ارزشــمندى بــراى راز و نیــاز بــا خالــق هســتى و نزدیکــی 

هرچه بهتر و بیشتر به معبود و کسب برکات الهى است.
شــب نیمــه شــعبان از چنــان اهمیتــى برخــوردار اســت کــه هــم  ردیــف و هــم  پــاى شــب هاى قــدر 
ــراى کســب  ــارك رمضــان ب ــاه مب ــدر م ــوان چــون شــب هاى ق ــت می ت ــن موقعی ــرار دارد و از ای ق

خیرات و برکات معنوى بهره برد و نهایت تالش را براى کسب فیض داشت.

خطبه اى در شرافت ماه شعبان
بنــا بــر آنچــه در شــمارى  از متــون روایــی وارد شــده، پیامبــر اکــرم (صلــی اهللا علیــه وآلــه) در یکــى  
از ســال ها، بــه هنــگام آغــاز ایــن مــاه خطبــه اى خواندنــد و مــردم را نســبت بــه شــرافت ایــن مــاه 

آگاه فرمودند.
در بحار االنوار قسمت هایى  از این خطبه چنین آمده است:

«شــعبان مــاه شــریفى اســت و آن مــاه مــن اســت. حامــالن عــرش آن را بــزرگ مــى شــمارند و حــق 
ــاد مــى  آن را مــى شناســند. آن ماهــى اســت کــه در آن همچــون مــاه رمضــان، روزى بنــدگان زی
گــردد و در آن بهشــت آذیــن بســته مــى شــود و ایــن مــاه را شــعبان نامیده انــد زیــرا در آن ارزاق 
ــر می شــود و کار نیکــو  مؤمنــان تقســیم مــى شــود و آن ماهــى اســت کــه عمــل در آن چنــد براب

هفتاد برابر ثمره مى دهد».
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امام صادق علیه الّسالم نقل می کند که از امام باقر علیه الّسالم در مورد فضلیت شب نیمه شعبان 
سؤال کردند. امام علیه الّسالم در پاسخ فرمودند: ِهَی أَْفَضُل لَْیلٍَۀ بَْعَد لَْیلَِۀ الَْقْدِر شب نیمه شعبان بعد 

از شب قدر از ارزشمندترین شبهاست.
در این شب خداوند متعال فضلش را به بندگانش عطا می کند و آنها را مورد آمرزش ویژه خود قرار 
می دهد. در این شب نهایت کوشش خود را به خرج دهید تا به خدا نزدیک شوید. چرا که در این 
شب خدا به خودش قسم خورده که دست نیازمندى را رد نکند مگر آنکه گناهى را در خواست کرده 
باشد. همان گونه که خداوند شب قدر را براي پیامبر ما صلّى اهللا علیه و آله قرار داد این شب را هم به 

ما اهل بیت اختصاص داد.
حضرت ادامه دادند؛ تا آنجا که می توانید در این شب دعا کنید و خدا را بستایید اگر کسی در این 
شب صد بار سبحان اهللا و صد بار الحمد هللا و صد بار اهللا اکبر بگوید َغَفَر اَهللاُّ تََعالَى لَُه َما َسلََف ِمْن 
نَْیا َو اْآلِخَرِة خداوند تمامى گناهان گذشته او را مى آمرزد و نیازهاى دنیا  َمَعاِصیِه َو َقَضى لَُه َحَوائَِج الُدّ

و آخرت او را برآورده مى سازد. 
شب نیمه شعبان شبى است که درهاى آسمان در آن باز میشود: درهاى رحمت؛ در «رضوان»، در 
«مغفرت»، در «فضل»، در «توبه»، در «نعمت»، در «جود» و در «احسان»؛ و خداوند به عدد موها و 
پشمهاى گاو و گوسفند مردم را از آتش جهنم آزاد می کند، زمان مرگ را در آن ثبت کرده و به مدت 
یک سال روزیها را تقسیم می کند؛ و هرچه را که در تمام سال اتفاق مى افتد فرو میفرستد. محمد! 
کسى که این شب را با گفتن «اهللا اکبر»، «سبحان اهللا» و «ال اله اال اهللا» و دعا و نماز و قرآن خواندن 
انجام اعمال مستحب و استغفار کردن زنده نگهدارد بهشت منزل و استراحتگاه او خواهد بود و  و 

گناهان گذشته و آینده اش بخشیده می شود.
رسول خدا صلّی اهللا علیه و آله فرمود: هرکس که شب عید و شب نیمه شعبان را زنده بدارد لَمْ یَُمْت 
َقلُْبُه یَْوَم تَُموُت الُْقُلوُب قلب او در روزي که قلبها می میرد نخواهد مرد و هیچ گاه دل مرده نخواهد شد.

َنِۀ أَْربََع لََیاٍل در شگفتم از  ُجُل نَْفَسُه فِی الَسّ َغ الَرّ امیرالمؤمنین علیه الّسالم می فرمود: یُْعِجُبِنی أَْن یَُفِرّ
کسی که چهار شب از سال را به بی تفاوتی می گذراند. آن چهار شب عبارتند از: شب عید فطر، شب 

عید قربان، شب نیمه شعبان و اولین شب از ماه رجب

برترین شب بعد از شب قدر

اى فرزند چراغ هاى تابان، اى فرزند ستارگان فروزان، اى فرزند اختران درخشان
اى فرزند راه هاى روشن، اى فرزند نشانه هاى آشکار

اى فرزند دانش هاى کامل، اى فرزند آیین هاى مشهور
اى فرزند نشانه هاى حفظ شده، اى فرزند معجزات موجود

اى فرزند دلیل هاى محسوس، اى فرزند راه مستقیم
اى فرزند خبر بزرگ، اى فرزند کسى که در اّم الکتاب، نزد خدا، واال و حکیم است
خدایا روزى هایمان را به سبب او گسترده و اندوهمان را برطرف شده و حاجت

  هایمان را برآورده فرما
«خدایا بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست»
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نقش آب در زندگى

آب ماده اى فراوان در کره زمین است. به شکل هاى مختلفى همچون دریا، باران، رودخانه و… دیده مى شود. آب در 
چرخه خود، مرتبًا از حالتى به حالت دیگر تبدیل مى شود، اما از بین نمى رود. هر گونه حیات محتاج آب مى باشد. انسان 

ها از آب آشامیدنى استفاده مى کنند، یعنى آبى که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.

آب مایه حیات و یکى از گرانبهاترین نعمت هاى خداوند است و زندگى تمام جانوران به آن وابسته است. انسان و همه 
جانداران براى زندگى و رشد به آب نیاز دارند، اما باید دانست که با اینکه 75٪ سطح زمین را آب فرا گرفته، 98٪ آنها 
شور و فقط 2٪ آن شیرین است و بیشتر آبهاى شیرین نیز یخ زده است و انسان فقط کمتر از ٪1 آبها را مى تواند استفاده 
کند. بنابراین، با توجه به رشد سریع جمعیت جهان، نه تنها آب به مهمترین معضل انسان تبدیل مى شود، بلکه سوء 
مدیریت آن از سویى و آلودگى و اسراف آن از سوى دیگر، جهان را با معضلى به نام «بحران آب» روبه رو مى کند، به 
طورى که بین سالهاى 1950-2050م بر اثر رشد جمعیت، میزان آبى که از چرخه آب شناسى جهان به هر نفر تعلق مى 

گیرد، 73٪کاهش خواهد یافت. 

نویسنده: مهتاب چیت چى



25 نقش آب 

گیاهان:

همه گیاهان به آب احتیاج دارند.

اگر آب نباشد هر گیاهى بعد از مدتى خشک خواهد شد 
و از بین خواهد رفت.

به کمى آب  بیابانها رشد مى کنند  حتى گیاهانى که در 
احتیاج دارند.

بسیارى از گیاهان در بستر دریاها و رودخانه ها زندگى 
ترین  گیاهان در کوتاه  این  نبودن آب همه  با  مى کنند. 

مدت از بین خواهند رفت.

حیوانها:

همه حیوانها آب مى خورند، هیچ حیوانى بدون آب نمى تواند زندگى کند. درصد زیادى از بدن حیوانها را آب تشکیل 
مى دهد.

زندگى بسیارى از حیوانها بستگى بیشترى به آب دارد. مانند قورباغه ها، الك پشتها و حتى حیوانهایى چون سمور، 
اسب آبى و یا کرگدن.

بسیارى از حیوانها در آب زندگى مى کنند و اگر آب نباشد همه این حیوانها خواهند مرد.

آب شوردریاها و اقیانوس ها محیط زیست بسیارى از حیوانهاى آبزى است.

انسان:

احتیاج انسان به آب به مراتب بیشتر و گسترده تر از احتیاج گیاهان و حیوان به آب است. نیاز انسان به آب را مى توان 
در خوردن، شستشو، صنعت، کشاورزى و موارد دیگر دید.

آشامیدن:

انسان براى آشامیدن به آب احتیاج دارد.
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اگر به انسان یک هفته آب نرسد، مى میرد.
انسان هر آبى را نمى تواند بخورد.

آبى که انسان مى خورد باید تمیز و گوارا باشد یعنى بى بو، شفاف و بى طعم باشد.
آبى که انسان مى خورد باید عارى از میکروب باشد.

آبى که انسان مى خورد باید دماى متناسب داشته باشد.

آب دریاها به خاطر شور بودنشان براى انسان ها قابل استفاده نیستند. براى همین، آبى را که انسان بایدمورد استفاده 
قرار دهد تصفیه مى کنند. شیوه هاى گوناگونى براى تصفیه آب وجود دارد.

انسان حتى براى آشپزى نیز از آب استفاده مى کند. با آب، غذا بهتر و راحت تر پخته مى شود. آبى هم که در آشپزى 
استفاده مى شود باید تصفیه شده باشد.

آبى که انسان مى تواند استفاده کند اصطالحًا آب شیرین مى نامند. یعنى آبى که تمیز و گوارا باشد. بیشتر آبهاى روى 
زمین آبهاى شوردریاها و اقیانوسها هستند و انسان نمى تواند آنها را بخورد و یا براى کشاورزى استفاده کند. آبهاى 

شور را هم مى توان تصفیه کرد، ولى هزینه آن بسیارسنگین است.

بیشترین آبهاى شیرین را مى توان در رودخانه ها، چشمه ها و یا در آبهاى زیرزمینى پیدا کرد. آبهاى زیرزمینى سالم 
هستند، چون از الیه هاى مختلف زمین عبور مى کنند و به نوعى تصفیه مى شوند. با زدن چاه و یا با درست کردن قنات 

مى توان از آبهاى زیرزمینى استفاده کرد.

شستشو:

انسان از آب براى شستشوى خود، لباسها و وسایل دیگر خود استفاده مى کند.

آب چون حالل خوبى است مى توان با استفاده از مواد پاك کننده چرك و میکروبها را از بدن و وسایل مورد استفاده 
پاك کرد.

انسان بسیارى از مواد غذایى را با آب مى شوید. آبى که براى شستشوى بدن و مواد غذایى مورد استفاده قرار مى گیرد 
باید تصفیه  شده باشد.
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تولید نانوروان کننده هاى زیستى
از نشاسته ذرت براى درمان مفاصل

هنگامى که از روانکارى در بدن خود مى شنوید، به احتمال زیاد بالفاصله به زانوها یا آرنج خود فکر 
خواهید کرد؛ زیرا بیمارى هایى مانند آرتروز، اختالل در روانکارى طبیعى بدن ایجاد مى کنند. با این 
حال، روانکارى فقط به این مفاصل محدود نمى شود. فیلم هاى روانکارى از مولکول هاى زیستى در بیشتر 
رابط ها در بدن انسان وجود دارد که اصطکاك فوق العاده کمى را ایجاد مى کنند و با جلوگیرى از سایش 
در سطح رابط ها، عملکرد طبیعى فیزیولوژیکى را حفظ مى کنند. بدن ما به روغن کارى در چشم، دهان، 
پوست، مو، دستگاه گوارش و دستگاه تولید مثل نیاز دارد. از دست دادن روغن کارى در هر یک از این 
اعضاى بدن منجر به درد یا ناراحتى مى شود. طبیعت سیستم هاى روانکارى بسیار خوبى ایجاد کرده 
است که به محض خراب شدن روانکارى مفاصل سینوویال بیماران مبتال به آرتروز، باید از مواد روان
نانوذرات استفاده  بر  یا مبتنى  پلیمرى  یا کامًال مصنوعى مانند روان کننده هاى میکرو   کننده زیستى 

کنند که جایگزین مواد طبیعى تخلیه شده است.
ماکرومولکول هاى هیدراته مصنوعى مانند پلى الکترولیت ها، پلیمرهاى زوئتریونیک و پلى ساکاریدها 
روان کننده هاى موثر هستند، با این حال، پلیمرهاى داراى منبع زیستى مى توانند عملکرد پلیمرهاى 

مصنوعى را بهبود بخشند و براى طراحى مواد روان کننده پایدار بسیار مطلوب هستند.
در مطالعه اخیرى که با عنوان «نانوذرات فیتوگالیکوژن مواد روان کننده فوق العاده طبیعى» در نشریه 
ACS Nano به چاپ رسیده است، "کوماچوا" و گروه وى در دانشگاه تورنتو، با همکارى محققانى در 

دانشگاه مونترال نشان دادند که نانوذرات فیتوگالیکوژن (PhG NPs)، پلى ساکاریدهاى بسیار پر شاخه 
استخراج شده از هسته ذرت شیرین، یک ماده روان کننده بسیار موثر است.



نشریه دانشجویى مهندسى پزشکى28

وحید ادیب نیا، فوق دکترا در گروه کوماچوا و اولین نویسنده این مقاله مى گوید: «ما توانستیم نشان دهیم که 
نانوذرات فیتوگالیکوژن، به اندازه بهترین درشت مولکول هاى مصنوعى، داراى خاصیت روان کنندگى هستند. 
این نانوذرات به طور گسترده اى براى کاربردهاى تحویل دارو مورد مطالعه قرار گرفته اند. ترکیبى از ظرفیت 
هیدراتاسیون و قابلیت بارگذارى دارو باعث شد که ما خواص زیست روان سازى آن ها را به عنوان گام اولیه به

 منظور معرفى این نانوذرات به عنوان درمان هاى موثر براى آرتروز بررسى کنیم.»
مطالعه این تیم تحقیقاتى در دانشگاه تورنتو عالوه بر کشف ماده روانکار با منبع زیستى و زیست سازگار، به 

عمق عملکرد نانومکانیکى روانکارى توسط نانوذرات فیتوگالیکوژن مى پردازد.
مولکول هاى آب در فیلم هاى پلیمرهاى آب دوست در دو حالت وجود دارند؛ یا با اتصال هیدروژنى به مولکول

به زنجیره هاى  را که  آزاد هستند. محققان سهم مولکول هاى آب  یا در حالت  پلیمر متصل مى شوند   هاى 
پلیمرى متصل هستند، از مولکول هاى آب که آزادانه منتشر مى شوند، تفکیک کردند.

آن ها نشان مى دهند که خواص فوق روان سازى نانوذرات فیتوگالیکوژن به هم افزایى این دو جمعیت آب 
بستگى دارد. بینش هایى که از این نتیجه به دست مى آیند مى توانند چگونگى طراحى پلیمرهاى روان کننده 

مصنوعى را تغییر دهند.
نانوذرات فیتوگالیکوژن به دلیل سازگارى زیستى نه تنها گزینه امیدوارکننده روغن کارى در محیط هاى زیستى 
است، بلکه اصالح شیمیایى و فیزیکى این نانوذرات نیز مى تواند توانایى ترکیب عملکرد روانکارى عالى آن ها 

با کاربردهاى دارویى را فراهم کند.
مهمترین و فورى ترین کاربرد بالقوه این سیستم نانوذرات مى تواند براى درمان آرتروز با اهداف بهبود روانکارى 

و محافظت در برابر سایش در مفاصل و همچنین رساندن داروها به مفصل به صورت کنترل شده باشد.
به نقل از ستاد نانو، آن ها قصد دارند عملکرد روانکارى نانوذرات فیتوگالیکوژن را روى سطوح غضروف در 
شرایط آزمایشگاهى آزمایش کنند. در یک مرحله دیگر، آن ها با تعیین کمى تغییرات در التهاب مفصل و 
این  نتیجه  مى کنند.  ارزیابى  بالغ  موش  آرتروز  مفاصل  روى  را  دارویى  فیتوگالیکوژن  نانوذرات  اثر  فیبروز، 
تحقیق، یک پلتفورم جامع تحویل دارو براى درمان آرتروز خواهد بود که عالئم کوتاه مدت از طریق روانکارى 
و اثرات طوالنى مدت اصالح کننده بیمارى از طریق تحویل عوامل درمانى فعال را براى بیماران فراهم مى کند. 
نانوذرات فیتوگلیکوژن عالوه بر زیست سازگار بودن و سازگارى بالقوه مى توانند هر دوى این نیازها را برآورده 

کنند.

منبع: ایسنا
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ابتکار پژوهشگران سوئیسى
براى شخصى سازى بیهوشى

بیهوشى ممکن است یک علم دقیق باشد اما هنوز به طور کامل شخصى سازى نشده است. متخصصان 
بیهوشى، از روش هاى گوناگونى براى محاسبه دوز درست براى بیمار، پژوهش هاى بالینى، پایگاه داده 
پزشکى و بررسى هاى آزمایشگاهى استفاده مى کنند. در هر حال، هر شخص به صورت متفاوتى نسبت 
به روش هاى بیهوشى واکنش نشان مى دهد و تا پیش از تجویز کردن ماده بیهوشى، راهى براى آگاهى 

از واکنش وجود ندارد.

شخصى سازى دوز مصرفى
بیماران در حال حاضر براساس واکنش خود، دوزهاى اضافى بیهوشى را طى جراحى دریافت مى کنند. 
از  باید  اما  نمى آید  به هوش  زود  بیمار خیلى  این است که مطمئن شوند  بیهوشى  نقش متخصصان 

کمترین میزان داروها استفاده کنند.
دوزهاى اضافى، بدون آگاهى در مورد میزان واقعى دارو در بدن بیمار تجویز مى شوند.

 (CHUV)"با همکارى "بیمارستان دانشگاه لوزان (EPFL)"پژوهشگران "موسسه پلى تکنیک فدرال لوزان
و "دانشگاه پلى تکنیک تورین"(Polytechnic University of Turin) براى حل کردن این مشکل، سیستمى 
ابداع کرده اند که مى تواند میزان "پروپوفول"(Propofol) را در بیماران هنگام جراحى اندازه گیرى کند و 

براساس آن به تنظیم دوزهاى مصرفى بپردازد.
"ساندرو کارارا"(Sandro Carrara)، از پژوهشگران این پروژه گفت: دانشمندان سال هاست سعى دارند تا 

حسگرهایى را ارائه دهند که بتوانند تراکم ترکیبات خون را در بیماران بیهوش فورا اندازه گیرى کنند. 
بدین ترتیب، پزشکان مى توانند دوزها را شخصى سازى کنند.



نشریه دانشجویى مهندسى پزشکى30

سرنگ هوشمند
ابزار این گروه پژوهشى، به یک سرنگ بزرگ شباهت دارد. سوزن آن حاوى الکترودهاى حسگر است 
که تراکم پروپوفول خون بیمار را اندازه گیرى مى کنند. تجهیزات حسگرها نیز در یک جعبه کنترل 

مرکزى قرار دارند. بررسى حسگرها با استفاده از هوش مصنوعى صورت مى گیرد.

اندازه گیرى دقیق به لطف یادگیرى ماشینى
کارارا ادامه داد: دلیل دشوار بودن اندازه گیرى پروپوفول این است که تمایل دارد به نوك سوزن بچسبد 
و نتایج را تحریف کند. پروپوفول، یکى از بهترین داروهاى بیهوشى موجود است اما دریافت کردن دوز 
مناسب آن مى تواند پیچیده باشد. بنابراین، یک سیستم با کاربرد ساده که مى تواند تراکم پروپوفول را 

در اتاق عمل کنترل کند، گام بزرگى در جراحى و مراقبت هاى ویژه به شمار مى رود.
پژوهشگران، دقت ابزار خود را به واسطه آزمایش آن روى نمونه هاى خون انسان تایید کرده اند. مرحله 

بعدى این پژوهش، انجام دادن آزمایش ها درون بدن است.
این پژوهش، در مجله "IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems" به چاپ رسید.
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رویداد ایده بازار مهندسى پزشکى 
برگزار مى شود

به نقل از دانشگاه صنعتى امیرکبیر، رویداد ایده بازار مهندسى پزشکى دانشگاه صنعتى امیرکبیر 
در تیرماه سال جارى برگزار مى شود که متقاضیان تا 13 خردادماه مهلت دارند براى ثبت نام و 

ارسال طرح ها به این رویداد اقدام کنند.
فناورى وزارت  با همکارى معاونت تحقیقات و  و  تقاضا محور  این رویداد در دو بخش عرضه و 
و  ایران  پزشکى  علوم  دانشگاه  و  امیرکبیر  دانشگاه صنعتى  پزشکى،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

همچنین مشارکت بخش خصوصى در محل دانشگاه صنعتى امیرکبیر برگزار خواهد شد.
هدف از برگزارى این رویداد شناسایى فناوران و طرح هاى برتر براى جذب و استقرار در مرکز 
نوآورى دانشکده مهندسى پزشکى دانشگاه صنعتى امیرکبیر و همچنین حل چالش هاى فناورانه 

در قالب برگزارى «گام معکوس فناورانه ساخت و بومى سازى تجهیزات پزشکى» است.
این رویداد ویژه استان هاى تهران و البرز طراحى شده است.

ایده پردازان و فناوران مى توانند با مراجعه به تارنماى رویداد به نشانى 
https://ideasbazaar.ir/medicaleng-event، حداکثر تا سیزدهم خردادماه نسبت به ارسال طرح هاى 

خود اقدام کنند.
منبع: خبرگذارى مهر
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24 هزار آنژیوکت ایرانى در هالل احمر 
تولید شد

(لوله  آنژیوکت  عدد  هزار   24 تولید  از  پزشکى جمعیت هالل احمر  تدارکات  سازمان  مدیرعامل 
کوچکى براى تزریق در حفره بدن، مجرا یا رگ) ایرانى در دو سایز (جى 20) و (جى 22) و در دو 
رنگ صورتى و آبى از ابتداى سال جارى تاکنون در شرکت تجهیزات پزشکى هالل ایران وابسته 

به این سازمان خبر داد.
علیرضا عسکرى به برخى ویژگى ها و مزایاى این آنژیوکت تولید داخل پرداخت و اظهار داشت: 
این محصول داراى باله هاى نرم که ساختار آن به نوعى است که از لغزش انگشتان دست در هنگام 
و  ایمنى  ایجاد  و موجب  فلزى روى سرنگ) جلوگیرى مى کند  نیدل (سرسوزن بخش  گرفتن 

کنترل نیدل در هنگام انجام عمل نیدل گذارى براى بیمار مى شود.
وى ادامه داد: این محصول داراى سوزنى از جنس استیل ضد زنگ، کامال" تیز و آغشته به الیه 

نازکى از سیلیکون براى کاهش درد به هنگام انجام نیدل گذارى است.
آنژیوکت (لوله کوچکى براى تزریق در حفره بدن، مجرا یا رگ) یک محصول چند کاره است که 
به  تزریقى  محلولهاى  سایر  یا  خون  داروها،  سیاهرگى  مدت  طوالنى  یا  مکرر  هاى  تزریق  براى 
تنهایى یا ترکیبى از آنها بکار مى رود. این محصول براى بى حسى اسپاینال، اپیدورال، کادال و 

حتى بیوپسى نیز استفاده مى شود.
برانول ها یا آنژیوکت ها لوله هاى قابل انعطافى هستند که توسط یک سوزن کوچک داخل ورید 
تعبیه مى شوند. در ابتدا برانول با سوزن وارد رگ مى شود، سپس سوزن خارج شده و قسمت 

پالستیکى ظریف داخل رگ باقى مى ماند.
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شرکت تجهیزات پزشکى هالل ایران از زیرمجموعه این سازمان و یکى از مجتمع هاى صنعتى 
تولید تجهیزات پزشکى یک بار مصرف در ایران است که محصوالتى همچون انواع صافى هاى 
دیالیز، ست دیالیز، سوزن فیستوالى وریدى و شریانى، ست تاالسمى، آنژیوکت، سوبگ، بى بگ، 
محلول دیالیز، محلول ضد عفونى کننده دست، ماسک سه الیه، شیلد و نظایر آن از دیگر تولیدات 

اصلى این شرکت در حال حاضر محسوب مى شود.
جمعیت هالل احمر جمهورى اسالمى ایران وظایف عمده اى را در سطح ملى و بین المللى برعهده 
دارد. این اهداف عبارت است از تالش براى تسکین آالم بشرى، تأمین احترام انسان ها و کوشش 
در راستاى برقرارى دوستى و تفاهم و صلح پایدار میان ملت ها و حمایت از زندگى و سالمت 

انسان ها بدون درنظرگرفتن هرگونه تبعیض میان آنها است.
کمک به تأمین داروهاى مورد نیاز کشور، تأمین مواد اولیه دارویى، مکمل هاى غذایى و رژیمى و 
تجهیزات پزشکى، تکمیل، توسعه و راه اندازى واحدهاى جدید دارویى و لوازم پزشکى در شرکت 
هاى تحت پوشش، انجام فعالیت هاى تحقیقاتى، فنى و مهندسى و خدمات در بخش سالمت 
جامعه و فعالیت هایى که در راستاى اهداف سالمت جامعه مفید فایده باشند برخى از وظایف 

سازمان تدارکات پزشکى جمعیت هالل احمر است.  
سازمان تدارکات پزشکى هالل احمر به عنوان یک هلدینگ دارویى و تجهیزات پزشکى با مجموعه 
اى از کارخانه هاى تولید دارو، تجهیزات پزشکى، مواد اولیه گیاهان دارویى و با در اختیار داشتن 
شرکت پخش دارویى سراسرى، شرکت بازرگانى و داروخانه هاى تخصصى و فوق تخصصى تالش 
نظام سالمت  ارتقاء  به سزایى در  ایران، نقش  به مردم شریف  بهترین خدمات  ارائه  دارد ضمن 

جامعه ایفا کند
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کیت  ایرانى کرونا توانایى تشخیص 
4 جهش اخیر این ویروس را دارد

مجید مسگرطهرانى مسئول واحد تولید کیت هاى تشخیصى و مسئول آزمایشگاه فناور NTA مجتمع تولیدى 
تحقیقاتى انستیتوپاستور در حاشیه مراسم رونمایى از 9 گونه کیت آزمایشگاهى تشخیصى و استخراجى در 
جمع خبرنگاران افزود: هر کیت تشخیصى مولکولى کووید - 19 تولیدى این مجموعه امکان 100 تست را 

دارد. روزانه مى توانیم هزار کیت تولید کنیم که برابر با سه میلیون تست در هر ماه مى شود. 
وى ادامه داد: نوع لیوفیلیزه این نوع کیت تشخیصى براى اولین بار در کشور بدون محدودیت نگهدارى در 

زنجیره دماى منفى 20 درجه تولید شده است.
مسگر طهرانى خاطرنشان کرد: کیت هاى تشخیص کووید 19 که پیش از این در کشور تولید شدند، نیاز به 
شرایط نگهدارى در زنجیره دمایى منفى 20 درجه سانتیگراد داشتند، اما کیت هاى تشخیصى که به روش 

لیوفیلیزه تولید شدند، نیاز به زنجیره دماى سرد ندارند و به راحتى قابل نگهدارى و جا به جایى هستند.
مسگرطهرانى افزود: کیت استخراج RNA ویروس کووید 19 از خون به صورت محلول و لیوفیلیزه تولید شده 

و نوع لیوفیلیزه قابلیت نگهدارى در هر دمایى و بدون نیاز به زنجیره دمایى منفى 20 درجه را دارد.
وى ادامه داد: زمان قبلى استخراج RNA ویروس کووید 19 معموال بین نیم تا یک ساعت زمان مى برد که 
 RNA این مدت به حدود 10 تا 15 دقیقه رسیده است. در این مدت با کمترین امکانات آزمایشگاهى استخراج

ویروس کووید 19 مسیر مى شود.
مسئول واحد تولید کیت هاى تشخیصى و مسئول آزمایشگاه فناور NTA مجتمع تولیدى تحقیقاتى پاستور 

کرج  گفت: ظرفیت کیت هاى استخراج RNA ویروس کووید 19 روزانه حدود 10 هزار کیت است.
9 کیت شامل کیت تشخیصى مولکولى RT-PCR کووید - 19 به دو صورت محلول و لیوفیلیزه، کیت استخراج 
RNA ویروس کرونا از خون 100 و 50 نمونه محلول و لیوفیلیزه، کیت استخراج DNA از خون 100 و 50 
نمونه محلول و لیوفیلیزه و کیت تشخیص اختالالت عددى کروموزومى توسط یک استارتاپ مستقر در مرکز 

رشد زیست فناورى انستیتو پاستور ایران تولید و رونمایى شدند.
 منبع: سالم خبر
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وظایف مهندسى پزشکى در بیمارستان

وظایف مهندسى پزشکى واحد بیمارستان ها :
1 ـ آموزش :

توانایى استفاده صحیح و بجا ، بهره گیرى موثر از تمامى قابلیت هاى تجهیزات و وسایل پزشکى ، 
اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعایت اصول نگهدارى روزمره جهت افزایش عمر مفید 
تجهیزات و تهیه گزارشهاى مربوطه ، منوط به آموزش کامل و صحیح کاربران و نیز پاسخگویى 
مداوم به شبهات و سئواالت آنان مى باشد . نیز این آموزشها موجب کاهش افت عملکرد واحدهاى 

مرکز درمانى هنگام تعویض پرسنل با نظرات جدید مى گردد .
2 ـ تامین ایمنى بیماران و پرسنل :

دستگاهها و لوازم پزشکى جهت تشخیص و درمان در ارتباط مستقیم با بیماران و پرسنل بوده و 
مى بایست اقدامات تامینى جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنین هنگام بروز خرابیها 
نظیر تشعشعات ، جریانهاى نشتى ، ضربات ، آتش سوزى و … برابر روشهاى استاندارد و توصیه 

شده بعمل آید .
3 ـ مدیریت چرخه نصب و تعمیر :

نظارت بر تحویل و نصب و راه اندازى صحیح تجهیزات و لوازم ، قراردادهاى خدمات پس از فروش 
، اولویت بندى و پیگیرى تعمیرات ، فاکتورهاى هزینه تعمیرات ، مراحل و کیفیت و چگونگى تعمیر 
که عمدتا” از سوى شرکتها صورت مى پذیرد به منظور کاهش زمان از کارافتادگى دستگاه ، کاهش 

هزینه تعمیرات و عدم نیاز به تعمیرات مکرر مى بایست صورت پذیرد .
الزم به ذکر است با توجه به تنوع و پیچیدگى دستگاهها و لوازم پزشکى که در حوزه هاى مختلف 
بکار گرفته مى شود واز آنجا که امر تعمیر عالوه بر تخصص نیازمند آموزش و داشتن ابزار الزم و 
قطعات یدکى مربوطه مى باشد و نیز بعضا” بهانه جویى شرکتها جهت رفع مسئولیت تعمیرات و یا 
بزرگنمایى مشکالت ودر نتیجه افزایش هزینه هاى تعمیراتى ، اقدام مستقیم از سوى کارکنان واحد 
مهندسى پزشکى جهت تعمیر جز در موارد خاص و جزیى و دستگاههاى ساده توصیه نمى گردد .

فصل بهار نیز فصل پاك کارى و تازه کردن طبیعت از آشغال ها 
است و مردم با تمدن اکثریت کشور هاى دنیا برایشان عرف و 
هاى  کار  با  بهار  فصل  اول  هفته  روزهاى  که  است  عادت شده 
حشر نهال شانى، گل و گیاه شانى در باغ، باغچه، جاده و احاط حویلى ها و هم به پاك کارى جوى 
و جویچه ها و نهرهاى شهر و دهات خود را از وجود گل و الى، خس و خاشاك رها شده زیر برف 

زمستانى تمیز و مرتب مى کنند.
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4 ـ نظارت بر انبار طبى و انبار اسقاط :
همان اندازه که تجهیزات و لوازم پزشکى در تشخیص و درمان اهمیت و حساسیت دارد، رعایت 
شرایط نگهدارى و انبار تجهیزات ولوازم پزشکى و قطعات آنها نیز از اهمیت و حساسیت برخوردار 
. از طرفى اهمیت برنامه ریزى جهت تامین بموقع قطعات و لوازم پزشکى موردمصرف در  است 
 ، پزشکى  تجهیزات  اسقاطى  اعالم  نحوه  بر  نظارت  بعالوه   . ندارد  توضیح  به  نیازى  بیمارستان 
بکارگیرى قطعات سالم موجود در دستگاه اسقاطى جهت راه اندازى سایر دستگاهها و نیز در صورت 
امکان تعمیر و راه اندازى دستگاههایى که به غلط اسقاط اعالم گردیده اند ، در کاهش هزینه هاى 

مرکز درمانى مى تواند تاثیر بسزایى داشته باشد .
5 ـ مدیریت نگهدارى و عملکرد دستگاه :

نگهدارى پیشگیرانه (Preventive  Maintenance ) یا به اختصار PM به مجموعه عملیات و بازرسى 
هایى گفته مى شود که براى جلوگیرى از خرابى ناگهانى و افزایش عمر مفید دستگاه به صورت 
دوره اى صورت مى پذیرد . در این راستا برنامه ریزى و تهیه روالهاى الزم و فرمهاى مربوط به هر 
 PM دستگاه با توجه به توصیه ها و نکات اعالم شده از سوى تولید کننده براى بازدیدهاى دوره اى
انجام مى گیرد . از طرفى بررسى صحت عملکرد و دقت پارامترهاى خروجى تجهیزات در تشخیص 
عملکرد صحیح  از  اطمینان  براى   . دارد  اى  کننده  تعیین  نقش  پزشکى  کادر  درمانى  عملیات  و 
تجهیزات و کالیبره نمودن آنها ، مى بایست آزمونهایى به شکل دوره اى و با استفاده از ابزارهاى 

ویژه کالیبراسیون بر روى دستگاه انجام پذیرفته و خطاهاى موجود تصحیح گردد .
6 ـ کارشناسى مشاور خرید تجهیزات و وسایل پزشکى :

نیاز به دقت و امعان نظر در خصوص پارامترهاى ذیل جهت خرید تجهیزات و وسایل پزشکى براى 
مرکز درمانى ، واحد مهندسى پزشکى را بعنوان یک عضو موثر در کمیته خرید مطرح مى نماید :

و  مراجعین  نوع  و  میزان  اساس  بر  درمانى  مرکز  نیاز  مورد  عملکردهاى  و  پارامترها  شناسایى  ـ 
انتظارات کادر پزشکى و بر این اساس شناسایى دستگاههایى که واجد این پارامترها و عملکردها 

مى باشند .
 

فصل بهار نیز فصل پاك کارى و تازه کردن طبیعت از آشغال ها 
است و مردم با تمدن اکثریت کشور هاى دنیا برایشان عرف و 
هاى  کار  با  بهار  فصل  اول  هفته  روزهاى  که  است  عادت شده 
حشر نهال شانى، گل و گیاه شانى در باغ، باغچه، جاده و احاط حویلى ها و هم به پاك کارى جوى 
و جویچه ها و نهرهاى شهر و دهات خود را از وجود گل و الى، خس و خاشاك رها شده زیر برف 

زمستانى تمیز و مرتب مى کنند.



37 وظایف مهندسى پزشکى در بیمارستان

ـ مسایل الزم براى سرویس و نگهدارى ، وضعیت سرویس داخل کشور و تامین قطعات یدکى
ـ کسب اطالعات فنى الزم در خصوص عملکرد دستگاه در سایر مراکز درمانى داخلى و خارجى

ـ آنالیز صحت و سقم ادعاهاى مطروحه از سوى فروشنده دستگاه
ـ تعیین اطالعات الزم و تعهدات فنى که از سوى فروشنده مى بایست با توجه به نوع دستگاه 

در اختیار قرار گیرد .
ـ کنترل دستگاههاى خریدارى شده بر اساس پروفرم هاى مربوطه و اطمینان از وجود تائیدیه 

( Acceptance  Test ) هاى حاصل از انجام تست هاى پذیرش
7 ـ کارشناسى اقتصادى تجهیزات پزشکى :

بیمارستان از یک طرف به عنوان مرکزى که هزینه ها و درآمدهایى داشته و مى بایست برنامه 
ریزى جهت ایجاد تعادل و کسب سود بیشتر در آن صورت پذیرد و از طرفى بلحاظ ارتباطى که 
با جان و سالمتى انسانها داشته و یکى از مهمترین و بدوى ترین نیازهاى بشرى را تامین مى 
نماید ، از منظر اقتصادى بعنوان یک بنگاه اقتصادى خاص که طراحى فرآیندها و تصمیم گیریها 
در آن تابع شرایط و محدودیتهایى است مد نظر بوده ودر این راستا واحد مهندسى پزشکى 
وظیفه دارد با همکارى واحدهاى امور مالى ، انبار ، حسابدارى صنعتى ، شاخصه هاى تخصصى 
را در حوزه تجهیزات و وسایل پزشکى کارشناسى و جهت تصمیم گیرى به مبادى ذیربط ارائه 

نماید .
8 ـ نظارت بر اجراى استانداردهاى فضاهاى درمانى در خصوص تجهیزات پزشکى :

تشخیص و اجراى بهینه استانداردهاى فضاهاى درمانى با توجه به فرآیندهاى 
درمانى در بیمارستان نظیر محل قرارگرفتن تجهیزات و وسایل ، نحوه ارتباط 
که  تجهیزاتى  به  دسترسى  نحوه  و  یکدیگر  به  مختلف  هاى  حوزه  و  بخشها 
استفاده از آنها میان چند بخش مشترك است و … از امورى است که مى تواند 
 ) حیاتى  زمانهاى  در  بویژه  وظایف خود  بهینه  انجام  در  را  درمانى  مرکز  یک 

Golden  Time ) یارى رساند .

همچنین در بعضى قسمتهاى در نظر نگرفتن شرایط فیزیکى و امکانات الزم هم 
مى تواند باعث آسیب رساندن به دستگاه شود و هم اینکه ممکن است عوارض 
جبران ناپذیرى براى پرسنل و بیماران بخش مربوطه و یا بخشهاى مجاور داشته 

باشد .
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9 ـ مستند سازى و نگهدارى اطالعات :
مستند سازى و نگهدارى اطالعات مربوط به انجام بندهاى قبل جهت حفظ سوابق و طبقه بندى آنها براى 
دسترسى سریع و بموقع به این اطالعات نظیر شناسنامه هاى تجهیزات و وسایل پزشکى ، سوابق تعمیراتى 
، عملکردى ، PM و کالیبراسیون هر کدام ، سوابق آموزشى پرسنل ، کاتالوگها ، دستورالعمها ، فیلمها ، 
اسالیدها و کتب مرجع مربوط به تجهیزات ، اقدامات تامینى و سایر موارد مربوط به فعالیتهاى واحد بلحاظ 
مراجعات بعدى جهت تصمیم گیریهاى آتى و تهیه گزارشهاى مدون خواسته شده ، اهمیت زیادى داشته 
و مى بایست به بهترین وجه صورت پذیرد . توصیه مى گردد در این خصوص استاندارد خاصى از سوى 

وزارت متبوع تهیه و جهت یکسان سازى به سراسر کشور ابالغ گردد .
یک فارغ التحصیل مهندس پزشکى مى تواند در بیمارستان ها، شرکت هاى خصوصى، پژوهشکده ها، دانشگاه 
علوم پزشکى و … استخدام شود. آنچه که امروز به عنوان مشاغل حوزه مهندسى پزشکى در کشورمان 
مرسوم است فعالیت و استخدام در شرکت هاى خصوصى است که کار واردات، ساخت و یا بهینه سازى این 
تجهیزات را براى نیاز مراکز درمانى و بیمارستان ها انجام مى دهند. معموال استخدام و کار در شغل مهندسى 

پزشکى به عنوان یک کارمند و یا حتى پیشبرد پروژه هاى پیمانى هم بصورت قراردادى است.
با توجه به اینکه کدام گرایش مهندسى پزشکى را انتخاب مى کنید، فرصت هاى استخدامى با درآمدهاى 
مختلف براى شما وجود دارد. عالوه بر طراحى و ساخت محصوالت و تجهیزات، کار تعمیر، نصب، راه اندازى 
و نگهدارى این تجهیزات از دیگر زمینه هاى شغلى مورد نیاز براى استخدام در حوزه مهندسى پزشکى 

است.
از خصوصیات اخالقى و حرفه اى  باعث شده بسیارى  این رشته  تلفیق جالب علوم ریاضى و پزشکى در 
مهندسان و پزشکان در این رشته جمع شود. مهندسان پزشکى عالوه بر اینکه مانند یک مهندس ذهن 
دقیق و برنامه ریزى دارند، همچون پزشکان نیز براى رسیدن به نتیجه صبور هستند. این افراد براى حل 
مشکالت و پیچیدگى ها، راهکارهاى مختلفى را امتحان مى کنند؛ مهندسان پزشکى پر تالش اند و در هدف 
نهایى خود براى کمک به بیماران و آسان کردن زندگى آنها مصمم هستند. یک مهندس پزشکى موفق 
براى به روز کردن دانش خود مدام در حال جستجو و بررسى پیشرفت هاى این رشته در سطح جهان است. 
به همین دلیل این افراد باید ذائقه تحقیق و توسعه داشته باشند. از نظر شخصیت کارى، یک مهندس 
پزشکى اغلب براى پیشبرد کارش مستقل فکر مى کند اما براى هدفمند شدن و بهینه سازى تجهیزات و 
محصوالت، باید با تکنیک هاى کار تیمى نیز آشنا باشد. مهندسان پزشکى باید بتوانند با تیم پزشکان در 

شاخه هاى مختلف براى نیازسنجى و به ثمر رسیدن محصول همراه باشند.
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نقش ربات ها
نویسنده: سجاد غفران

استفاده از ربات و هوش مصنوعى  و ایجاد ربات هاى پزشکى به عنوان دستیار پزشکان، از ایده هایى است که از مدت
 ها پیش ذهن بسیارى از محققان حوزه رباتیک و مهندسى پزشکى را به خود مشغول کرده است. موفقیت هاى به دست 
آمده در زمینه طراحى و ساخت ربات هاى پزشکى به این معنى است که تحقق چنین ایده هایى دور از انتظار نخواهد 
بود. امروزه استفاده از ربات ها در حوزه هاى مختلف پزشکى، از ایجاد حفره هاى کوچک و بدون نیاز به برش هاى عمیق 
تا انجام عمل هاى جراحى  امکان پذیر شده است اگرچه جراحى رباتیک موضوع جدیدى است، اما در این سال ها 
پیشرفت خوبى داشته است. از این رو بسیارى از تحقیقات دانشکده هاى مهندسى پزشکى دانشگاه هاى معتبر دنیا به 
ربات هاى پزشکى و جراحى رباتیک اختصاص یافته است. استفاده از ربات ها هنگام جراحى موجب افزایش دقت جراح 
حین انجام جراحى خواهد شد. همچنین ربات هاى جراح مى توانند در صرفه جویى زمانى و کاهش زمان جراحى هاى 

پیچیده نقش بسیار مهمى داشته باشند.

انواع ربات هاى پزشکى

ربات پرستار بیمـارستـان بـالت سان آمریکا یکى از اماکن درمـانـى اسـت کـه بـه دوربیـن هـا، صفحـه هـاى 
نمایش، میکروفن وتعدادى از ربات هاى پزشکى مجهز شده است. این ربات ها به جاى پزشکان در اتاق قرار دارند و 

دکتر مى تواند در تعطیالت از طریق آن ها به مداواى بیماران خود بپردازد.
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به کمک این شیوه غیبت پزشکان از بیمارستان به هیچ عنوان احساس نمى  شود. ریبا نوع دیگرى از ربات هاى پرستار 
است که مى تواند یک فرد 60 کیلویى را حمل و جابه جا کند. ریبا که شبیه یک بچه خرس سفید است، در بیمارستان
 هاى ژاپن به کار گرفته مى شود. این ربات پرستار به پزشکان و پرستاران واقعى در جابه جایى بیماران از روى صندلى 

چرخدار به تخت و برعکس کمک مى کند.

ربات دندان پزشک در تصویر روبه رو مدرن ترین مطب 
دندانپزشکى در دنیا را مشاهده مى کنید. کافى است فرد 
دنـدانـپـزشـکـى  صـنـدلى  روى  فقط 
بنشیند،  صندلى  روى  که  هـمـیـن  بـنـشـیـنـیـد. 
یک عینک مـخـصـوص روى چـشمانش قرار مى گیرد 
مى توانید  دندانپزشکى تان  درمان  جلسه  طول  در  که 
و موسیقى هاى  ببینید و صداها  را  فیلم مورد عالقه تان 
دلخواه تان را از گوشى هدفونى که روى گوش هایتان قرار 
ربات هاى  اول  نسل هاى  فقط  بشنوید.  مى گیرد، 
دندانپزشک ساخته شده اند و هنوز پروانه تاسیس مطب 

نگرفته اند.

براى  را  برش هاى الزم  بیشترى  با دقت  ربات ها  که  دلیل است  این  به  ربات ها در جراحى ها  از  استفاده  ربات جراح 
جراحى روى بدن فرد ایجاد مى کنند و کاهش درد، خونریزى، احتمال ابتال به عفونت و کوتاه شدن مدت بسترى بیمار 

و تسریع روند درمان و بهبود، از مهم ترین مزیت هاى بهره گیرى از ربات ها براى انجام جراحى است.

ربات جراح مغز (NeuroMate) مبتنى بر هدایت با Image guided بوده و توسط تیمى آمریکایى-فرانسوى ساخته شده 
است. انواع این ربات تاکنون در 9000 عمل جراحى به کار گرفته شده اند.

از انواع دیگر ربات ها مى توان به ربات توان بخشى،  ربات درمانى، ربات تمیز کردن بیمارستان و ....اشاره کرد.

نتیجه:

ربات هاى پزشکى در اینده نه چندان دور مى توانند نقش مهمى در پزشکى ایفا کنند مخصوصا ربات هاى جراحى که 
بسیار دقت باالیى دارند مهندسان کشور خودمان هم توانسته اند ربات هاى جراحى فوق العاده اى از جمله ربات سینا 

بسازند 
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بیمارى پارکینسون
نویسنده: یاسمین اکبرى فراهانى

بیمارى پارکینسون، که بیشتر در افراد باالى 60 سال دیده مى شود، بیمارى با چهار نشانه اصلى است. علت 
این بیمارى بهم خوردن تعادل بین سیستم دوپامینرژیک و کلینرژیک شناخته مى شود. معموال این بیمارى با 
بروز چهار نشانه: لرزش، کندى حرکت، سخت و سفت شدن عضالت و از دست رفتن تعادل تشخیص داده مى 
شود. در بیماران پارکینسون عالئم بیشتر در یک سمت بدن خودشان را نشان مى دهند. اکثر افراد مسن معموال 
درمان  براى  پزشک  به  دیرتر  و  مى گیرند  اشتباه  پیرى  و  نشانه هاى سالخوردگى  با  را  بیمارى  این  نشانه هاى 

مراجعه مى کنند. 

نشانه ها و عالئم

اولین و برجسته ترین نشانه بیمارى پارکینسون لرزش کلى و ارتعاش اعضاى بدن فرد بیمار خصوصا دست ها و پا 
ها است. ارتعاش در بدن فرد بیمار در حالت استراحت نمایان مى شود. این نشانه هنگامى که فرد مبتال حرکات 
ارادى داشته باشد و یا در خواب باشد کمتر مى شوند و یا از بین مى روند، ولى هیجان و استرس محرك این نشانه 
است و باعث افزایش لرزش کلى بدن فرد بیمار مى شود. دومین نشانه کند شدن حرکت است. در پى این نشانه 
بیمارى، کار هایى که فرد قبال به راحتى انجام مى داده حاال با صرف زمان بیشترى امکان پذیر است. آخرین نشانه 
معروف پارکینسون سفتى عضالت است. سفتى عضالت سبب مى شود به مرور زمان توانایى ایستادن و تعادل از 

فرد گرفته شود که باعث به وجود آمدن فرم خمیدگى در بدن فرد مبتال مى شود. 

ثابت شدن صورت هم به عنوان یکى از عالئم این بیمارى شناخته مى شود. این مورد به همان سفت شدن عضالت 
مربوط مى شود که عوارضى مانند کاهش عمل پلک زدن را به همراه دارد. همچنین  به دلیل نقص رفلکس هاى 

وضعیتى عالئم مختلف دیگرى ممکن است در فرد نمایان شود. 

چند عالئم رایج دیگر

اختالل در قدرت تکلم  •
اختالل در حس بویایى   •

اختالالت خلقى  •
اختالل در بلع و آبریز دهان  •

بى نظم بودن حرکات بدن  •
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ابتال به بیمارى پارکینسون
دلیل ابتال به بیمارى پارکینسون هنوز کامال روشن نیست؛ اما هر دو عامل ژنتیک و محیط در بروز این 
بیمارى نقش دارند. پارکینسون در تمام جهان تقریبا همه گیرى یکسانى دارد و شیوع این بیمارى در 
مردان بیشتر است. عواملى وجود دارند که خطر ابتال به پارکینسون را افزایش مى دهند. مثل سابقه 
مدت،  طوالنى  هاى  استرس  و  تنش  سر،  به  ضربه  و  مغزى  آسیب  خانواده،  در  پارکینسون  بیمار  وجود 
بیمارى هایى مانند دیابت و در معرض سم ها و آلودگى ها بودن. رژیم هاى غذایى افراد مى تواند خطر 
و  دى  ویتامین  اسیدفولیک،  کافى  مقدار  داراى  غذایى  رژیم  مثال  کند،  تر  کم  را  پارکینسون  به  ابتال 
ویتامین ب12و همچنین مقادیر کمتر چربى هاى اشباع نشده رژیم مناسبى براى کم کردن خطر است. 

با این حال جهش ژنتیکى یکى از عوامل دخیل در بیمارى شناخته مى شود.

درمان پارکینسون

در حال حاضر در واقع درمان قطعى براى بیمارى پارکینسون وجود ندارد. استفاده از داروها و روش هاى مختلف 
صرفا براى جلوگیرى از بروز عالئم شدیدتر است. 

درمان دارویى

کننده  فعال  داروهاى  دسته  دو  این  از  یکى  شود.  مى  تجویز  بیماران  به  پارکینسون  مهار  براى  دارو  دسته  دو   
سیستم دوپامینرژیک هستند. از این داروها براى افزایش فعالیت دستگاه دوپامینى مغز استفاده مى شود. زیرا 
کمبود و یا نبودن دوپامین در سیستم دوپامینرژیک عامل به وجود آورنده پارکینسون است. Levodopa یکى 
از داروهاى این دسته است. دسته دوم داروهاى وقفه دهنده سیستم کلینرژیک هستند. داروى آنتى کلینرژیک 
نتیجه  که  افرادى  هم  هنوز  شد.  مى  شناخته  پارکینسون  داروى  موثرترین  شود  معرفى  لوودوپا  که  زمانى  تا 
درمانى مناسبى از لوودوپا نمى گیرند از آنتى کلینرژیک استفاده مى کنند. معموال تجویز دارویى همزمان هر دو 
دسته تاثیر بهتر و بیشترى در مهار بیمارى و جلوگیرى از تشدید عالئم دارد. استفاده آنتى کلینرژیک و لوودوپا 

معموال سود بیشترى را عاید بیماران مى کند.
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فیزیوتراپى و گفتار درمانى

هاى  روش  از  یکى  فیزیوتراپى  کند،  مى  ایجاد  بیماران  براى  زیادى  حرکتى  عوارض  پارکینسون  که  آنجایى  از 
پیشرفت  از  جلوگیرى  در  مهمى  نقش  فیزیوتراپى  رود.  مى  شمار  به  بیماران  از  دسته  این  براى  درمانى  کمک 
عوارض و محدودیت هاى حرکتى به وجود آمده در فرد بیمار ایفا مى کند. همینطور به کمک تمرینvها و جلسات 
گفتار درمانى مى شود به رفع و جلوگیرى از پیشرفت مشکالت گفتارى و صحبت کردن و بلع افراد مبتال کمک 

کرد. 
یکیدیگر روش هاى کمک درمانى غیر دارویى بیمارى پارکینسون روان درمانى براى رفع مشکالت خلقى در 
با صالحدید پزشک براى بیمار عمل  بیماران است. همچنین عالوه بر روش هاى گفته شده، در بعضى موارد 

جراحى در نظر گرفته مى شود.
پارکینسون یک بیمارى پیشرونده عصبى است، که حرکت و تعادل و حتى صحبت کردن افراد را هدف قرار مى 
دهد. در درصدى زیادى از بیماران طى پنج تا ده سال توانایى براى حرکت و حفظ تعادل و همینطور صحبت 

کردن از بین مى رود.
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سالمت دندان

داشتن دندانهاى سفید و سالم سبب زیبایى چهره شما خواهد شد و لبخندتان را جذاب مى کند . امروزه 
و  زیاد  استفاده مى کنند که هزینه  و...  بلیچینگ  مانند  از روش هاى مصنوعى  دندانها  براى سفید کردن 
مشکالت فراوانى را به همراه دارد. اگر بخواهید لبخند زیبا و دندانهاى سفید داشته باشید ، باید به رعایت 
بهداشت دهان و دندان بپردازید و در کنار این مورد از نسخه هاى طبیعى طب سنتى براى سفید کردن دندان 

که در این بخش از سالمت دهان و دندان در اینجا آورده ایم ، بهره کافى ببرید.
دندان کامال سفید، طبیعى نیست

مزاج هر فرد رنگ دندانهایش را تعیین مى کند ، بنابراین اگر فردى بگوید که هر چقدر مسواك مى زنم و 
بهداشت دهان و دندان را رعایت مى کنم اما دندانهایم سفید نیستند ، حقیقت دارد و در مقابل اگر فردى 

بدون سفید کننده هاى مصنوعى دندان هاى سفید و درخشانى داشته باشد باز هم حقیقت دارد.

****انواع مزاج ها و رنگ دندان****
•   افراد داراى مزاج صفراوى داراى دندان هاى سفید متمایل به زرد هستند

•   افراد دموى نوعى تیرگى یا زردى در دندانهایشان به چشم مى خورد و دندان هاى سفیدى ندارند.
•   سوداوى ها داراى دندان هاى تیره اما محکمى هستند که کمتر پوسیده مى شود.

•   بلغمى ها دندان هاى شان کامال سفید هستند.

***توصیه هاى ایمنى براى داشتن دندان هاى سالم ***
•   با دندان هاى خود چیزهاى سفت مانند فندق و پسته و گردو نشکنید.

•   در خوردن تخمه زیاده روى نکنید زیرا موجب خراب شدن دندان ها مى شود.
•   از خوردن خوراکى هاى سخت مانند ته دیگ هاى سخت و ضخیم که به فک فشار مى آورد و به سالمت 

دندان هاى تان آسیب مى زند ، خوددارى کنید.
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•   خوردن خوراکى هایى مانند گوشت نیم پز یا استخوان گوشت که باید طوالنى و سخت آنها را بجوید براى دندان 
مضر هستند.

•   خوردن خوراکى هاى گرم و سرد بالفاصله بعد از هم موجب ترك خوردن دندان ها و پوسیدگى آنها مى شود 
.اگر مى خواهید خوراکى هاى سرد یا گرم میل کنید ، صبر کنید دندان به دماى طبیعى برسد سپس سراغ خوراکى 

بعدى بروید. بین ماده غذایى سرد و گرم معموال نیم ساعت تا یک ساعت فاصله بیندازید.
•   برخى از افراد چاق بعد از خوردن هر وعده غذایى در حلق خود انگشت مى اندازند و غذاهاى خورده شده را باال 

مى آورند ، این کار به دلیل باال آمدن اسید فراوانى همراه مواد غذایى موجب پوسیدگى دندان مى شود.
•   ریفالکس معده به علت برگشت اسید معده به دهان سبب پوسیدگى دندان ها مى شود پس بهتر است افرادى 

که دچار ریفالکس معده هستند، براى حفظ سالمت دندان هاى شان زودتر درمان شوند 
•   از دندان هاى شیرى خردسالتان مراقبت کنید و تا قبل از افتادن آنها به او خوراکى هاى سفت ندهید زیرا باعث 

آسیب دندان مى شود.
•   افراد مبتال به پوکى استخوان باید از خوردن خوراکى هاى سفت که به جویدن مداوم و سخت نیاز دارند، اجتناب 

کنند زیرا سبب شکستن دندانهایشان مى شود.
دندان سالم در لثه سالم

براى داشتن دندانهاى سالم باید به مراقبت از لثه ها بپردازید زیرا دندان هاى سالم روى لثه هاى سالم رشد مى 
کنند. به داروهایى که جهت رفع مشکالت دندان در طب سنتى وجود دارد ، «سنون» گفته مى شود. سنون براى 
محکم کردن لثه براى افرادى که حین مسواك زدن دچار خونریزى لثه مى شوند ، با هدف به دست آوردن سالمت 
دندان تجویز مى شود.سنون عالوه بر مستحکم کردن لثه مى تواند سبب جرمگیرى دندانها شود و آنها را سفید و 

درخشنده کند.
نسخه هاى طبیعى براى سالمت لثه و دندان

•   کزمازك، ُسعد، گل سرخ و سنبل الطیب را به مقدار مساوى بکوبید و با هم مخلوط نمایید و سپس الک کنید و 
با انگشت روى دندان ها به حالت مسواك کردن بکشید و نیم ساعت روى دندان هاى تان این ماده را بگذارید و 

سپس آبکشى کنید.
•   گشنیز را بو دهید و با کمى سرکه مخلوط نمایید و این محلول را غرغره کنید و روى لثه هایتان بکشید زیرا 

موجب استحکام لثه و دندان مى شود.
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•   به مقدار مساوى دم االخوین، کزمازك، انزروت، کندر، تباشیر، گل سرخ، گلنار و پوست انار ترش را پودر و با هم 
ترکیب کنید تا آردى به دست آید و آن را به شکل مسواك با انگشت روى دندان بکشید

•   نصف استکان سماق را بجوشانید و صاف کنید و با گالب مخلوط نمایید و سپس این محلول را غرغره کنید.
•    شش مثقال از عاقرقرحا، وج، کزمازك و ُسعد را با سه مثقال از پوست انار، مازوى سبز، کندر، گلنار، گل سرخ و 

چهار مثقال از ریشه سوسن کبود و نشاسته کتیرا و گشنیز خشک بو داده پودر و مخلوط نمایید و حدود دو مثقال 
از ترکیب کف دریا و سنگ نمک را به مواد اضافه کنید و در آخر این ترکیب را به شکل مسواك با انگشت روى 

دندان ها یا لثه بکشید. 

روش صحیح مسواك زدن
1-  مسواك خوب باید موهاي صاف و یکنواخت داشته باشد. چنانچه موهاي مسواك از حالت اولیه خارج شدند باید 

آن را عوض کرد.
2-  براي هر مرتبه شستشو به اندازه یک نخود از خمیر دندان حاوي فلوراید را در موهاي مسواك فرو ببرید.

3-   براي اینکه تمام دندانها مسواك شوند بهتر است همیشه به یک ترتیب مسواك بزنید مثالً  اول فک باال از راست 
به چپ و بعد فک پایین از چپ به راست.

4-   دندانهاي فک باال را با حرکت مسواك از مجاور لثه به سمت پایین تمیز کنید.
5-   با عمودي گرفتن مسواك و حرکت آن از باال به پایین سطوح داخلی دندانهاي جلو را مسواك کنید.

6-   سطوح جونده دندانهاي باال را با عقب و جلو بردن مسواك تمیز کنید.
7-   دندانهاي فک پایین را با حرکت مسواك از مجاور لثه به سمت باال بشوئید.

8-   پشت دندانهاي جلو را با عمودي گرفتن مسواك و حرکت آن از پایین به باال تمیز کنید.
9-   سطوح جونده دندانهاي پایین مثل فک باال  را با عقب جلو بردن مسواك، تمیز کنید.

10- هر نوبت مسواك زدن باید حداقل 4 دقیقه به طول بیانجامد.
11- هر شب قبل از خواب و هر روز صبح بعد از صبحانه، باید دندانها را مسواك زد.
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جدا از بیمارى لثه و حتى سرطان دهان، مشکالت سالمت دیگرى وجود دارند که ممکن است بهداشت ضعیف دهان 
و دندان، دندان هاى آسیب دیده و یا جاى خالى دندان در آنها نقش داشته باشند. در ادامه با برخى از مهمترین 

آنها بیشتر آشنا مى شویم.

افزایش وزن یا چاقى
دندان آسیب دیده، دردناك و یا جاى خالى دندان مى تواند به معناى جویدن نامناسب غذا یا محدود شدن مواد 
غذایى مصرفى شما باشد. در شرایطى که بیشتر بزرگساالن داراى 32 دندان هستند، به گفته شبکه چاقى کانادا، 
اگر داراى 21 دندان یا کمتر باشید، به واسطه ناتوانى در جویدن درست وعده هاى غذایى در معرض خطر بیشترى 

براى چاقى قرار دارید.
تمایل افراد به مصرف غذاهایى که راحت تر جویده مى شوند و به طور معمول گزینه هایى ناسالم و حاوى چربى زیاد 
هستند، مانند فست فودها، بخشى دیگر از مشکل است. همچنین، زمانى که دندان هاى شما کار خود را به خوبى 

انجام نمى دهند، جویدن غذاهاى مغذى و سرشار از فیبر، مانند سیب، آسان نخواهد بود.
خطر بیشتر براى دیابت

از دست دادن دندان با خطر بیشتر براى ابتال به دیابت پیوند خورده است. این شرایط به واسطه التهاب در جریان 
خون شکل مى گیرد. دیابت به واسطه ناتوانى بدن در تنظیم قند خون شکل مى گیرد که مى تواند به مشکالت 

سالمت جدى تر منجر شود.
زمانى که به دیابت مبتال هستید، احتمال ابتال به مسائل جدى تر دهان و دندان نیز افزایش مى یابد. به گفته کلینیک 
مایو، سطوح باالتر قند خون مى تواند به پوسیدگى دندان، بیمارى لثه و دیگر بیمارى هاى دهان و دندان منجر 

شود.
احتمال بیشتر ابتال به بیمارى قلبى

شاید باورکردنى نباشد، اما سالمت دندان ها و قلب شما با هم پیوند خورده اند.
به گفته انجمن دندانپزشکى آمریکا، برخى مطالعات ارتباط بین سالمت صعیف دهان و دندان و سالمت ضعیف قلب 

را نشان داده اند، اگرچه دالیل این شرایط همچنان به طور دقیق مشخص نیست.
به رغم مشخص نبودن دالیل، شما باید سالمت دندان ها و لثه هاى خود را به عنوان دروازه اى به سمت بیمارى 

هاى دیگر، از جمله آنهایى که قلب را تحت تاثیر قرار مى دهند، در نظر بگیرید.
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خطر کم وزنى نوزاد هنگام تولد

اگر زنى باردار هستید، سالمت ضعیف دهان و دندان یا ابتال به بیمارى لثه مى تواند نه تنها خود شما، بلکه نسل آینده را نیز تحت 

تاثیر قرار دهد.  برخى مطالعات پیوند بین سالمت ضعیف دهان و دندان با تولد زودرس و همچنین کم وزنى نوزاد هنگام تولد را 

نشان داده اند. این قبیل نوزادان در معرض خطر بیشترى براى ابتال به عفونت ها، ناهنجارى ها و حتى مرگ هستند.

تضعیف استخوان ها

پوکى استخوان شرایطى جدى است که موجب شکنندگى استخوان ها شده و احتمال مواجهه با آسیب دیدگى هاى جدى به واسطه 

زمین خوردن یا حتى انجام کارهاى روزانه را افزایش مى دهد. به گفته کلینیک مایو، ممکن است ارتباطى بین پوکى استخوان که 

کل بدن را تحت تاثیر قرار مى دهد و از دست دادن دندان و استخوان پریودنتال که از دندان ها پشتیبانى مى کند، وجود داشته 

باشد. برخى مطالعات نشان داده اند افرادى که دندان خود را از دست مى دهند و با ضعف استخوان پریودنتال مواجه هستند، نشانه 

هاى ضعف اسکلتى در دیگر بخش هاى بدن را نیز نشان مى دهند.

عوارض تنفسى احتمالى

برخى مشکالت تنفسى مى توانند با بیمارى لثه در ارتباط باشند. بیمارى لثه موجب تجمع باکترى هاى مضر در دهان مى شود. این 

باکترى ها مى توانند از دهان به ریه ها راه یابند که خبر بدى براى ریه هاى بیمار و همچنین ریه هاى سالم محسوب مى شود.

مشکالت تنفسى ناشى از بهداشت ضعیف دهان و دندان به طور خاص سالمندان را تحت تاثیر قرار مى دهند، اما این به معناى آن 

نیست که افراد در سنین دیگر مصونیت دارند. در صورت عدم درمان، بیمارى لثه در هر سنى مى تواند مشکل آفرین باشد. اگر اخیرا 

با مشکالت تنفسى مواجه شده اید، پس از مشورت با پزشک خود به دندانپزشک نیز مراجعه کنید.

رابطه میان سالمت دندان ها و سالمت بدن

دهان شما به طور طبیعى حاوى باکترى است. معموال شما رعایت بهداشت مناسب دهانى مانند مسواك زدن ونخ دادن کشیدن  مى

 توانید این باکترى ها را تحت کنترل داشته باشید. بزاق نیز یک عامل دفاعى بر ضد باکترى و ویروس ها است. بزاق حاوى آنزیم هایى 

است که باکترى ها با شیوه هاى مختلف نابود مى کنند. اما باکترى هاى مضر گاهى از کنترل خارج مى شوند و به بیمارى پریودنتیت 

– عفونت وخیم بافت هاى اطراف دندانى و لثه ها منجر مى شوند. هنگامى که لثه هاى شما سالم هستند، باکترى هاى دهان شما معموال 

وارد جریان خون نمى  شوند. اما بیمارى لثه امکان ورود باکترى را به درون جریان خون فراهم مى کند.

گاهى درمان هاى تهاجمى در دهان ودندان  نیز باعث مى شود که باکترى هاى به درون جریان خون وارد شوند. و داروها و درمان

 هایى که جریان بزاق را کاهش مى دهند یا تعادل طبیعى باکترى ها در دهان را به هم مى زنند، نیز ممکن است به تغییرات دهانى 

منجرشود که وارد شدن باکترى را به جریان خون ساده تر مى کند. برخى پژوهشگران اعتقاد دارند که این باکترى ها و التهاب در 

دهان شما مشکالتى بهداشتى در بقیه بدن شما ایجاد مى کنند.
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مرورى بر نرم افزارهاى تخصصى مهندسى پزشکى

نویسنده: نیلوفر ریاضتى

این مقاله مرورى به معرفى و ارزیابى نرم افزارهاى تخصصى به کار گرفته شده در علم مهندسى زیست پزشکى در ایران 
و جهان دارد.

 امروزه با رشد علم مهندسى زیست پزشکى و فراگیر شدن زمینه هاى پژوهشى این علم ، روند گسترش نرم افزارهاى 
بیوالکتریک و  افزارها که به دو زمینه ى  تخصصى سیر صعودى به خود گرفته است. همواره دانش فراگیرى این نرم 
بیومکانیک منحصر مى شود ، باعث شده است که از تحلیل و شبیه سازى مدارها و تصاویر پزشکى گرفته تا مدل سازى 

و طراحى سیستم هاى فیزیولوژیکى و بیولوژیکى ، به راحتى پوشش دهى شود.

نرم افزار متلب

افزارهاى  نرم  ترین  کاربردى  و  مهمترین  جمله  از  متلب  افزار  نرم 
مهندسى است که دامنه استفاده هاى آن تمام رشته هاى مهندسى را 
در بر مى گیرد. یکى از این رشته ها ، رشته ى مهندسى پزشکى است 

که جعبه ابزارهاى بسیارى براى آن تعبیه شده است.

زمینه هایى که نرم افزار به آنها پرداخته است، شامل پردازش تصویر، پردازش صوت، پردازش ویدیو، پردازش سیگنال 
، محاسبات ریاضى، شبکه هاى عصبى، هوش مصنوعى، مخابرات، کنترل سیستم هاى فازى، سیستم هاى قدرت و ... 

است. 

مث ُورکس، یک کمپانى چند ملیتى و انحصارى در زمینه تولید نرم افزارهاى محاسباتى است که بیشتر توجه آن به 
ارائه برنامه هاى سیمولینک و متلب است. متلب یک محیط نرم افزارى مبتنى بر محاسبات عددى و تجسم و زبان برنامه 
نویسى سطح باال از نسل 4GL است. این نرم افزار بر پایه ماتریس بنا نها شده است و تمامى محاسبات آن بر اساس 

داده هاى ماتریسى است.  زبان آن C است و رابط گرافیکى آن بر مبناى جاوا مى باشد.

نرم افزار متلب جعبه ابزارهاى متعددى دارد که پرکاربردترین آن ها در مهندسى زیست پزشکى شامل جعبه ابزارهاى 
ابزار  پردازش تصویر، پردازش سیگنال، پردازش صوت، سیمولینک، شبکه هاى عصبى و بیوانفورماتیک است. جعبه 
پردازش تصویر براى اعمال هرگونه عمل از جمله ویرایش ، اصالح ، تشخیص و پیش بینى بر روى تصاویر پزشکى حاصل 
از تجهیزاتى چون ام آر اى، سى اتى اسکن و پِت است که بخش اعظم مورد استفاده از آن در آنالیز تصاویر بر گرفته از 

مغز در تشخیص حالت هاى روحى، سرطانى، تومور و مدل کردن آن ها براى پیش بینى است.
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جعبه ابزار پردازش سیگنال فرآیند تجزیه، تحلیل و تفسیر سیگنال هاى حیاتى و بیولوژیکى را میسر مى سازد. این 
سیگنال ها مى توانند برگرفته از صدا، تصویر، فیلم و یا هر سیگنال دیگرى از بدن باشند. بخش قابل توجه کاربرد این 
جعبه ابزار به پردازش سیگنال هاى مغزى و قلبى بر مى گردد که هسته ى پژوهش هاى مهندسان پزشکى به ویژه حیطه

 هاى علوم مغز و اعصاب و قلب است. 

ابزار پردازش صدا عمومًا براى تحلیل سیستم گفتار انسانى در علوم توانبخشى کاربرد دارد. سیمولینک یک  جعبه 
جعبه ابزار شبیه سازى براى تحلیل سیستم هاى بیولوژى و فیزیولوژى بدون ساخت است. جعبه ابزار شبکه هاى عصبى 
براى تشخیص بیمارى ها، تجزیه و تحلیل هاى بیوشیمیایى، توسعه دارویى و تحلیل و تفسیر تصویربردارى پزشکى 

برنامه ریزى و طراحى شده است که کاربردهاى آن بسیار وسیع است.

 این نرم افزار در گروه بیوالکتریک قرار مى گیرد اما مى توان گفت که قابلیت هاى متعدد آن باعث شده است که گستره 
وسیعى از تحقیقات علم مهندسى زیست پزشکى را پوشش دهد.

نرم افزار لَب ویو

نرم افزار لب ویو یک زبان برنامه نویسى سطح باال و گرافیکى است که 
در بسیارى از رشته ها به ویژه مهندسى زیست پزشکى کاربرد تخصصى 

دارد. 

یکى از کاربردهاى مهم این نرم افزار در علم مهندسى زیست پزشکى 
است. بدین معنا که قابلیت هایى که در این نرم افزار وجود دارد ، آن را 
قادر ساخته است تا محیط هاى بیولوژیکى ، سیگنال هاى حیاتى به ویژه 

قلب و مغز را شبیه سازى کند.

از جمله استفاده هاى نرم افزار لب ویو در مهندسى زیست پزشکى، مى توان به شبیه سازى تجهیزاتى چون ونتیالتور 
الکتروشوك  پالسى اکسى متر (سنجش اکسیژن خون)،  از قلب)،  اکوکاردیوگراف (تصویربردارى  (تنفس مصنوعى)، 
ماموگرافى،  اسپکتروفتومتر،  برش)،  براى  جراحى  (ابزار  الکتروکوتر  قلبى)،  ایست  بیماران  به  قوى  شوك  (اعمال 
مانیتورینگ و اسپیرومتر و پردازش بیوسیگنال ها از جمله سیگنال هاى مغزى، سیگنال هاى قلبى، سیگنال هاى عضله 

اى و سیگنال هاى چشمى اشاره نمود. 

این نرم افزار در گروه بیوالکتریک قرار مى گیرد. مى توان کاربردهاى دیگرى همچون انتقال اطالعات، ذخیره سازى 
داده ها، نمایش وضعیت بیمار و پردازش تصاویر دوبعدى و سه بعدى پزشکى را نیز براى قابلیت هاى این نرم افزار 

برشمرد.

نرم افزار پى اِسپایس و اُرَکد

نرم افزار پى اِسپایس، کاربرد بسیارى در تحلیل، تفسیر و شبیه 
قطعات  در  موجود  مدارهاى  به ویژه  الکترونیکى  مدارهاى  سازى 

تجهیزات پزشکى دارد.
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این نرم افزار از ابر سیستم هاى IBM و تجهیزات الکترونیکى از قبیل ترایودها استفاده مى کند تا با استفاده از مدل هاى 
ریاضى تنظیمات ورودى و خروجى جریان و ولتاژ را در سیستم ها به عهده بگیرد. سیستم هایى که عمل شبیه سازى 
و تحلیل مدارى را با استفاده از پى اِسپایس دارا هستند، در تمامى رشته ها همچون روانشناسى، فیزیک، بیولوژى، 

مهندسى برق، مهندسى کامپیوتر و به ویژه مهندسى زیست پزشکى کاربرد دارند.

نرم افزار اُرَکد نیز مشابه نرم افزار پى اِسپایس است. این دو نرم افزار در گروه بیوالکتریک قرار مى گیرند و کاربردهاى 
مشابهى در جهت تحلیل و شبیه سازى مدارهاى الکترونیکى آنالوگ و دیجیتال سیستم هاى مهندسى به ویژه تجهیزات 

پزشکى و غیره دارند.

نرم افزار سالیدورك

سالیدورك یک نرم افزار بسیار قوى در زمینه طراحى صنعتى است که با کمک آن مى توان تمامى طرح ها را مدل سازى 
کرده و نقشه هاى آن ها را تهیه کرد. در واقع این نرم افزار، یک مدل ساز براى مدل سازى جامدات است که مبتنى بر 

پارا سالید بوده و از رویکرد پارامترى مبتنى بر ویژگى براى ساخت مدل ها و مونتاژها استفاده مى کند. 

پارامتر به ثابت هایى اطالق مى شود که مقدار آن ها شکل یا هندسه مدل یا مونتاژ را تعیین مى کند. پارامترها هم به 
صورت پارامترهاى عددى نظیر طول خطوط یا قطر دایره بوده و هم به صورت پارامترهاى هندسى نظیر مماس، موازى، 

متقارب، هم مرکز و غیره هستند.

این نرم افزار ابتدا توسط شرکت سالیدورك در سال 1995 واقع در ایالت ماساچوست آمریکا تولید و عرضه شد و سپس 
در سال 1997 کمپانى مشهور فرانسوى دازالت سیستمز امتیاز آن را خریدارى نمود که هم اکنون نیز این امتیاز در 

اختیار این کمپانى است.

نرم افزار سالیدورك از سه محیط قطعه، مونتاژ و نقشه کشى و نوار ابزارهاى متعددى تشکیل یافته است که استفاده 
فراوانى در بیشتر علوم مهندسى و رشته هاى تحصیلى اعم از مکانیک و مکاترونیک دارد. از جمله این رشته ها، مى توان 
به علم مهندسى زیست پزشکى اشاره کرد. بدین معنا که با استفاده از این نرم افزار، مدل سازى، شبیه سازى، نقشه 
کشى و مونتاژ قطعات تجهیزات پزشکى، ربات هاى پزشکى، بیوربات ها، اندام ها، ارگان هاى بدن، تجهیزات توانبخشى، 

ارتز و پروتز و سیستم هاى بیولوژیکى و فیزیولوژیکى، میسر مى شود. 

این نرم افزار در گروه بیومکانیک قرار مى گیرد که با توجه به قابلیت هاى آن، امروزه یکى از ضروریات علم بیومکانیک 
و مهندسى زیست پزشکى به شمار مى رود.

نرم افزار کتیا

نرم افزار کتیا نرم افزارى بسیار قوى براى سه مقوله ى طراحى به کمک کامپیوتر، تحلیل به کمک کامپیوتر و ساخت 
به کمک کامپیوتر است که در صنایع هوا فضا، مهندسى دریا، مهندسى عمران، خودرو سازى، طراحى سازه و علوم 

بیومکانیک از زمینه هاى علم مهندسى زیست پزشکى کاربرد دارد. 
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 این نرم افزار داراى پنج محیط مدل سازى، مدل سازى سطوح، ماشینکارى، تعیین اِلمان محدود و طراحى و تنظیم 
مکانیزم ها است. در واقع مى توان گفت نرم افزار کتیا با نرم افزارى نظیر آباکوس که محصول دیگر کمپانى فرانسوى 

دازالت سیستمز است، تکمیل مى شود.

نقشه کشى، شبیه سازى،  قطعات، طراحى سطوح،  مونتاژ  قطعات،  به طراحى  کتیا مى توان  افزار  نرم  قابلیت هاى  از   
طراحى سازه، قالب سازى، ماشین کارى، برنامه نویسى و انتشار نقشه هاى ساخت اشاره کرد که گستره وسیعى از علم 
ها،  ارگان  و  اندام ها  طراحى  بیومکانیک،  مکاترونیک،  همچون  آن،  تحقیقاتى  زمینه هاى  و  پزشکى  زیست  مهندسى 
طراحى سیستم هاى بیولوژیکى و فیزیولوژیکى ، ارتز و پروتز ، مهندسى توانبخشى و شبیه سازى هاى قطعات ربات هاى 

پزشکى و تجهیزات پزشکى را شامل مى شود. 

این نرم افزار در گروه بیومکانیک قرار مى گیرد و کاربردهاى دیگرى همچون طراحى و مدل سازى سه بعدى استخوان
 ها و اندام هاى مصنوعى را نیز در قابلیت هاى  خود دارد.

نرم افزار میمیکس

میمیکس یک نرم افزار تخصصى براى رشته هاى پزشکى به ویژه مهندسى زیست پزشکى است که به وسیله آن مى
 توان تصاویر دریافتى از اِم آر آى ، سى تى اسکن و اِف اِم آر آى را در سه برش اصلى آکسیال ، کرونال و ساجیتال 
و  نیرو  بارگذارى هاى  از عضو مورد مطالعه را جهت  بعدى  این برش ها مى توان تصویرى سه  به وسیله  ارائه کرد که 

محاسبات مربوط به مقاومت مصالح و استاتیک اعضا به دست آورد. 

نرم افزار میمیکس قابلیت هاى متعددى دارد که از جمله آن مى توان به امکان مش بندى در گونه هاى متفاوت، امکان 
برش  در سه  هم زمان  به صورت  تصویر  امکان مشاهده  فرمت،  نظر  از  داده خروجى  نوع  و  تصویر  الیه هاى  انتخاب 
مختلف و مشاهده تغییرات هر یک حین انجام عمل ویرایش، امکان حذف نویز در تصویر و امکان اجراى هم زمان 

چندین فیلتر تصویرى و مشاهده تغییرات در لحظه بر مدل مربوط و غیره اشاره کرد. 

قابلیت هاى این نرم افزار به طراحى ها محدود نمى شود ؛ چرا که در انجام جراحى هایى چون جراحى عروق و اعصاب 
و جراحى هاى مغز مثل خارج کردن تومورها از نواحى مختلف مغز و دیگر نقاط بدن نیز کاربرد داشته و جهت بدست 
آوردن تصویر سه بعدى و دقیق از محل و شکل تومور به یارى پزشکان مى آید. در این نرم افزار مى توان بافت نرم، 

عضله، عروق، اعصاب و بافت سخت را به تفکیک از یکدیگر بدست آورد و مدل سه بعدى از آن ها ترسیم نمود. 

این نرم افزار در گروه بیومکانیک قرار مى گیرد. 

به دلیل محدودیت در صفحات نشریه، جهت مطالعه ى کامل مقاله به کانال تلگرام ما به آدرس
department_bme@ مراجعه نمایید.



٥٣ صلیب �خ 

صلیب �خ و ه�ل احمر

فکرش را بکنید که تاجرى سوئیسى هستید در اواسط قرن نوزدهم.هنگام یکى از سفرهاى خود شاهد وقایع 
هزاران  میکردید؟این جنگ خونین  امروزى هستید. چه  ایتالیاى  در  ى  منطقه  درسولفورینو  از جنگ  بعد 
مجروح داشت که معالجه نکردن آنان منجر به مرگشان مى شد. هانرى دونان با از خود گذشتگى و با کمک 
همراهان خود و افراد محلى به مداواى مجروحین و حادثه دیدگان این جنگ پرداخت و بعدها خاطرات و 

دیده هاى خود را در کتاب «خاطره اى از سولفورینو» منتشر کرد.

ایده هاى هانرى دونان در این کتاب سرآغاز تشکیل کمیته بین المللى صلیب سرخ در سال 1863 میالدى 
شد. این کمیته که شامل چندین کشور بود، تصمیم گرفت که در تمامى کشورهاى جهان کمیته¬هاى کمک 
رسانى تشکیل دهد و یک نشان و عالمت نیز براى این کمیته ها انتخاب کردند: برگردان رنگ پرچم کشور 
سوئیس که صلیبى سفید در زمینه سرخ بود، یعنى صلیبى سرخ بر زمینه اى سفید را برگزیدند و آن را نشان 
خود  براى  و  پیوستند  کمیته  این  به  نیز  مسلمان  کشورهاى  آن  از  کردند.پس  گذارى  نام  سرخ»  «صلیب 
برگردان رنگ پرچم امپراتورى عثمانى که هاللى سفید در زمینه سرخ بود، یعنى هالل قرمز در زمینه سفید 

را به عنوان عالمت این کمیته برگزیدند و آن را «جمعیت هالل احمر» نامیدند.

نویسنده : بردیا کلهر
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تقریبا همه ى ما اسم صلیب سرخ را شنیده یا عالمت هالل احمر را گوشه کنار شهرمان دیده ایم. کمیته بین
 المللى صلیب سرخ:   International Committee of the Red Cross که به اختصار(ICRC)نامیده 
میشود, انجمن و سازمان غیردولتى انسان  دوستانه است که مقر اصلى آن در شهر ژنو سوئیس است. این 
سازمان در ابتدا فقط در حوزه مراقبت از سربازان زخمى در جنگ فعالیت مى کرد اما بعد¬ها در دیگر زمینه

 ها نیز وارد شد. تقریباً در همهٔ کشورهاى جهان شعبه هایى از صلیب سرخ وجود دارد که در طول جنگ ، 
صلح و انواع حوادث  فعالیت داوطلبانه مى کنند.

اکنون قریب به 200 کشور عضو جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ جهانى هستند و فعالیت هاى خود را بر 
اساس 7 اصل انجام مى دهد که عبارتند از: 1- انسانیت، 2- خدمات داوطلبانه، 3- بى طرفى، 4- بى غرضى، 

5- استقالل، 6- جهان شمولى، 7- یگانگى
همچنین این جمعیت ها چهار هدف را در فعالیت هاى خود دنبال مى کند که شامل موارد زیر مى شود:

1. تالش براى تسکین درد هاى انسانها
2.تالش براى تامین سالمت انسانها
3.تالش براى تامین کرامت انسانها

4.تالش براى ایجاد صلح و دوستى میان انسانها



55 صلیب سرخ 

سال 1301 خورشیدى نخستین رویکرد تشکیل مؤسسه خیریه امدادى در ایران تحت حمایت دولت صورت 
گرفت. که  به کوشش دکتر امیراعلم اقداماتى براى تأسیس انجمن شیر و خورشید ایران انجام شد. جمعیت 
شیر و خورشید سرخ نخستین و بزرگترین جمعیت خیریه ایران بوده که عهده دار وظایف مهم و متعددى در 
مسائل مربوط به امداد رسانى در حوادث غیرمترقبه و امدادى، تأسیس بیمارستان و درمانگاه، تهیه دارو و 
تجهیزات پزشکى، تربیت پرستار، نگهدارى از کودکان بى سرپرست، ارائه برنامه هاى ویژه براى جوانان و برخى 

فعالیت هاى عمرانى در داخل و خارج از کشور بوده است.
بعد از انقالب اسالمى در بهمن ماه 1357، دولت ایران در سال 1980 رسماً به فدراسیون جهانى اعالم کرد 
که از این پس به جاى نماد شیر و خورشید سرخ، همانند دیگر کشورهاى اسالمى از «هالل احمر» استفاده 

خواهد کرد.
از نهضت بین المللى  ایرانى و عضوى  ایران یک سازمان غیرانتفاعى  جمعیت هالل احمر جمهورى اسالمى 
صلیب سرخ و هالل احمر است و در داخل کشور ایران و در برخى موارد در دیگر مناطق جهان به فعالیت

 هاى امدادى و بشردوستانه فعالیت دارد. هالل احمر طبق وظایف بین المللى خود (کمیته بین المللى صلیب 
سرخ) باید در مواقع بروز بحران هایى نظیر سیل، زلزله و جنگ و غیره در داخل و خارج مرزها به امدادرسانى 
و خروج مصدومان و قربانیان این حوادث کمک کند. شماره تلفن امداد و نجات هالل احمر112 مى باشد.  
هالل احمر جمهورى اسالمى ایران داراى سازمان هاى زیرشاخه متعددى است که طیف گسترده اى از خدمات 

پزشکى، بهداشتى، آموزشى و امدادى را در بر مى گیرند. ریئس فعلى سازمان کریم همتى میباشد.
از ماموریت هاى داخلى آن میتوان به: 

حوادث طبیعى مانند: سیل، زلزله، توفان، گردباد، و…
حوادث انسان ساخت مانند: جنگ، اغتشاشات شهرى، آوارگى، شکست سدها، حوادث جاده اى، ریلى و هوایى 

و دریایى...

اشاره کرد.
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علت ایجاد آسم و آلرژى و راهکار درمانى :

نویسنده:
  عسل غالمى ثانى

دانیم  . همانطور که مى  بیمارى ها هستند  از درگیرى هاى فکرى مردم در حال حاضر  یکى 
بیمارى ها به دو نوع مزمن و غیر مزمن تقسیم بندى مى شوند و امروز مى خواهیم به دو تا از 

شایع ترین بیمارى هاى مزمن در سراسر جهان یعنى آسم و آلرژى بپردازیم .
« آلرژى » به عنوان واکنش بیش از حد توسط سیستم ایمنى بدن نسبت به ماده اى بى خطر 
 ، ناى  ها  ریه  تنفسى  مجارى  که  است  التهابى  مزمن  بیمارى  نیز   « آسم   »  . تعریف مى شود 
(bronchial tubes) را درگیر میکند. محافظت در برابر عوامل بیمارى زا وظیفه ى سیستم ایمنى 
بدن است . حال اگرعدم تعادل واختالالت ایمونولوژى (اختالالتى در سیستم ایمنى) به وجود 
بیاید که منجر به ایجاد نقصى در عملکرد آن شود ، انسان مستعد بیمارى هایى نظیر سرطان ، 

خود ایمنى ، آسم و آلرژى مى شود . 

به گفته متخصصان برجسته آلرژى ، واکنش آلرژیک در سیستم ایمنى بدن آغاز مى شود. واکنش 
هاى آلرژیک حساسیت به آلرژن * است که با پوست ، بینى ، چشم ، مجارى تنفسى و دستگاه 
گوارش تماس پیدا مى کند. مى توان آنها را به داخل ریه ها دم داد ، بلعید یا تزریق کرد. افرادى 
که آلرژى دارند سیستم ایمنى بدن شان ماده اى بى ضرر را به عنوان تهاجم اشتباه مى گیرد . 
هاى*  بادى  آنتى  تولید  با  بدن  ایمنى  سیستم   . شود  مى  گفته  زا  آلرژى  ماده   ، ماده  این  به 
ایمونوگلوبولین (Immunoglobulin E (IgE) ) E نسبت به ماده حساسیت زا واکنش بیش از حد 
نشان مى هد. این آنتى بادى ها به سلول هایى که هیستامین و سایر مواد شیمیایى آزاد مى کنند 

منتقل و باعث ایجاد واکنش آلرژیک مى شوند.

آلرژى

ژن  آنتى  نوعى  که  است  گلیکوپروتئین  یا  پروتئین  آلرژن   *)
محسوب مى شود. بسیارى از آلرژن ها بى ضرر هستند و بیشتر 

مردم را تحت تاثیر قرار نمى دهند.)

(* آنتى بادى  به عنوان ایمونوگلوبولین شناخته مى شود ، یک 
خنثى  و  شناسایى  براى  بدن  ایمنى  سیستم  توسط  که  پروتئین 
ها  ویروس  و  بیماریزا  هاى  باکترى  مانند  خارجى  اجسام  سازى 
استفاده مى شود. آنتى بادى یک مولکول منحصر به فرد از پاتوژن 

را به نام آنتى ژن تشخیص مى دهد.)
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یکى از درگیرى هاى فکرى مردم در حال حاضر 
دانیم  مى  که  همانطور   . هستند  ها  بیمارى 
بیمارى ها به دو نوع مزمن و غیر مزمن تقسیم 
بندى مى شوند و امروز مى خواهیم به دو تا از 
شایع ترین بیمارى هاى مزمن در سراسر جهان 

یعنى آسم و آلرژى بپردازیم .
« آلرژى » به عنوان واکنش بیش از حد توسط 
سیستم ایمنى بدن نسبت به ماده اى بى خطر 
مزمن  بیمارى  نیز   « آسم   »  . شود  مى  تعریف 
 ، ناى  ها  ریه  تنفسى  مجارى  که  است  التهابى 
(bronchial tubes) را درگیر میکند. محافظت در 
برابر عوامل بیمارى زا وظیفه ى سیستم ایمنى 
واختالالت  تعادل  اگرعدم  حال   . است  بدن 
به  ایمنى)  سیستم  در  (اختالالتى  ایمونولوژى 
وجود بیاید که منجر به ایجاد نقصى در عملکرد 
نظیر  هایى  بیمارى  مستعد  انسان   ، شود  آن 

سرطان ، خود ایمنى ، آسم و آلرژى مى شود . 

مهم ترین عامل ایجاد آسم اختالل در عملکرد 
سیستم ایمنى است که بدن را وادار به واکنش 
هاى شدید نسبت به ذرات استنشاقى از هوا و 
بعضى مواد آلرژى زا ى خاص مى کند. برخى 
 ، ژنتیکى  ى  سابقه  آسم  به  ابتال  عوامل  از 
بیمارى هاى آلرژیک ، سابقه ى تب یونجه ، 
و  تنفسى ویروسى در دوران کودکى  بیمارى 
که  است  سیگار  دود  معرض  در  گیرى  قرار 
هوایى  مسیرهاى  شدن  ضخیم  به  منجر 

(تنفسى) در طول زمان مى گردد .
مجراى  تحریک  را  باعث  عالئم  که  هنگامى 
تنفسى مى شوند ، تورم مجراى هوایى افزایش 
میابد و عضالت اطراف مجارى تنفسى سفت 
مى شوند. این باعث مى شود که هوا به داخل 
ریه ها وارد نشود و باعث عالئمى مانند سرفه 
تنگى  یا  و  نفس  تنگى   ، سینه  ، خس خس 

قفسه سینه شود.

هاى  واکنش  باعث  که  هایى  آلرژن  ترین  شایع 
آلرژیک هستند عبارت اند از :

• گرده گل
• گرد و خاك

• غذا
• نیش حشرات

• پرز و مو حیوانات
• قارچ و کپک

• داروها 
• التکس

راهکار درمانى آلرژى پیشگیرى و اجتناب از مواد 
حساسیت زا و درمان دارویى است .

آسم
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براى بسیارى از مبتالیان به آسم ، زمان این عالئم ارتباط تنگاتنگى با فعالیت بدنى دارد. برخى 
انقباض  این حالت  فقط هنگام ورزش مشاهده کنند.  را  است عالئم آسم  افراد سالم ممکن  از 
ورزش  از  ناشى  آسم  یا   (EIB, exercise-induced bronchoconstriction) ورزش  از  ناشى  برونش 
(exercise-induced asthma ,EIA) نامیده مى شود. فعالیت داشتن راهى مهم براى سالم ماندن 
است پس آسم نباید بهانه اى براى بى تحرکى باشد. پزشک مى تواند براى کنترل عالئم شما قبل 

، حین و بعد از فعالیت بدنى ، برنامه اى تدوین کند.
هنگامى که عضالت اطراف مجراهاى تنفسى شروع به انقباض کنند ،عالئم آسم به مرور تشدید 
شوند ، دیواره ى مجراهاى تنفسى ملتهب و متورم شوند و تولید خلط افزایش یابد ، امکان وقوع 
بسیار سریع»  «تنفس  توقف»،  بدون  هاى  « سرفه   ، بازدم»  و  دم  هنگام  « خس خس شدید 
،«احساس درد و فشار در سینه »،«انقباض عضالت گردن و قفسه سینه»،«بروز مشکل هنگام 
صحبت کردن»،«رنگ پریدگى همراه عرق کردن»،« تغییر رنگ دادن لب یا ناخن ها به آبى» 
،«بدتر شدن عالئم با وجود مصرف دارو» وجود دارد که نشانه هایى از حمله آسم هستند . در این 
شرایط باید فرد مبتال به آسم بر روى صندلى اى با کمر صاف بنشیند و آرامش خودش را حفظ 
کند ، هر 30 تا 60 ثانیه یک پاف استنشاق شود و تا 10 پاف این حرکت ادامه پیدا کند . پس 
از دهمین پاف اگر هنوز رو به بهبودى نبود و احساس خوبى نداشت باید با اورژانش تماس گرفته 

شود پس از گذشت یک ربع دوباره مرحله ى دوم را تکرار باید کرد تا آمبوالنس برسد .
آسم در کودکان شایع است. افرادى که سابقه آلرژى یا آسم در خانواده دارند مستعد ابتال به آسم 
گفته مى  آلرژیک  آسم  این حالت  به  دارند.  آلرژى  نیز  آسم  به  مبتال  افراد  از  بسیارى  هستند. 

شود.آسم شغلى ناشى از استنشاق بخار ، گازها ، گرد و غبار یا سایر مواد مضر هنگام کار است.
متاسفانه هیچ درمانى براى آسم وجود ندارد ، اما به محض تشخیص صحیح و ایجاد یک برنامه 

درمانى ، مى توان شرایط را مدیریت کرد .
متخصص آلرژى (ایمونولوژیست ) بهترین پزشک واجد شرایط در تشخیص و درمان آسم است. 
با کمک متخصص آلرژى مى توانید شرایط خود را کنترل کرده و در فعالیت هاى عادى شرکت 

کنید.

« خس خس شدید هنگام دم و بازدم، سرفه هاى 
بدون توقف، تنفس بسیار سریع، احساس درد و فشار 
در سینه ، انقباض عضالت گردن و قفسه سینه، بروز 
همراه  پریدگى  رنگ  کردن،  هنگام صحبت  مشکل 
عرق کردن، تغییر رنگ دادن لب یا ناخن ها به آبى، 

بدتر شدن عالئم با وجود مصرف دارو»



٥٩ معرفی م�ات دخانیات

دخانیات، به عنوان بزرگترین عامل مرگ ومیر در قرن بیستم، موجب شده است که هرسال یکصد 
میلیون نفر از مردم جهان جان خود را در اثر مصرف آن از دست بدهند. چنانچه روند مصرف 
دخانیات به همین ترتیب ادامه یابد؛ در قرن بیست و یکم تا یک میلیارد نفر به علت ابتال به 

بیماریهاى ناشى از مصرف دخانیات جان خود را از دست خواهند داد.
دخانیات فقط منحصر به سیگار نیست، بلکه هر ماده و یا فراوردهاى که تمام یا بخشى از ماده 
خام تشکیل دهندهآن، گیاه توتون و یا تنباکو یا مشتقات آن باشد جزو دخانیات محسوب شده و 
همان خطرات مصرف سیگار رابه دنبال دارد. بنابراین توتون و تنباکوى مورد استفاده در پیپ، 
قلیان، چپق و یا مواد دخانى بدون دود نظیرتنباکوى جویدنى، مکیدنى و یا استنشاقى نیز ماده 
انواع محصوالت دخانى شامل  که مصرف  میدهد  نشان  علمى  میشوند. شواهد  دخانى محسوب 

سیگار، پیپ و قلیان به هر شکلى مضر بوده و باعث مرگ و میر وناتوانى میشود.
سیگار

سیگار پر مصرف ترین انواع مواد دخانى در سراسر جهان است و متأسفانه آمار افراد سیگارى به 
خصوص در بین نوجوانان همچنان رو به افزایش است. مواد سمى و سرطانزاى موجود در دود 
سیگار و قلیان داراى انواع زیادى از مواد شیمیایى است که اثرات زیانبار شدید بر روى اندام هاى 

مختلف بدن دارند.
توتون همراه با کاغذ و فیلتر و برخى افزودنى ها، مواد تشکیل دهنده اصلى سیگار هستند. سوختن 

این مواد با هم موجب پدید آمدن بیش از 7000 ماده سمى و 70 ماده سرطان زا میشود.

نویسنده : طاهره حسین مردى

معرفی م�ات دخانیات و عوارض آن بر بدن
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سیانیدریک اسید یا جوهر بادام تلخ: این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد
ریه ها و سپس خون میشود و تنفس را مختل میکند.

مواد رادیواکتیو یا پرتوزا : این مواد پس از مدتى استعمال دخانیات در ریهها جمع شده و وارد 
خون

میشود و از آنجا به سایر اعضاى حساس بدن میرسد. این تشعشعات از عوامل اصلى ایجاد سرطان
بوده و بر روى ریه، چشم، خون و پوست عوارض جبران ناپذیرى باقى میگذارند.

آمونیاك: یکى از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه در جریان استعمال
دخانیات است.

کربورهاى هیدروژن: این مواد پس از جذب وارد خون و سراسر بدن شده و خطر ابتال به سرطان 
رادر تمام بافت هاى بدن به ویژه مجارى تنفسى تشدید میکنند.

قطران : ذرات ریز موجود در سیگار در ریه ها جمع میشوند و پوسته ضخیم قهوه اى رنگى را 
تشکیل میدهد که قطران نامیده میشود و حاوى عوامل سرطانزا است.

آرسنیک: نوعى گاز در سیگار است که از طریق ریه، کبد، کلیه ها و طحال جذب بدن شده و پس
از دو هفته در پوست، مو و استخوان جایگزین میشود، همچنین در بروز سرطان لب نیز نقش 

دارد.
برخى از مضرترین مواد سمى موجود در مواد دخانى از جمله سیگار و قلیان عبارت اند از:

نیکوتین: نیکوتین سمى شدیدا کشنده و همان ماده دخانیات است. این ماده سبب انقباض عروق 
داخل بینى و فلج شدن حرکات مژکهاى داخل مخاط بینى شده و در تشدید سینوزیت وافزایش 

بروز سکته قلبى و افزایش قند خون میشود.
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طرح نیروى انسانى مهندسى پزشکى

عکس

رشته مهندسى پزشکى یا مهندسى زیست پزشکى عبارت است از کاربرد مهندسى در پزشکى ازطریق مطالعه 
اصول وعملکرد سیستم هاى زنده ومدلسازى آن و بکارگیرى اطالعات و نتایج حاصل در جهت تشخیص ودرمان 
بیمارى ها که به ویژه در سال هاى اخیر نقش شایان توجهى در کمک رسانى به پزشکان و بیماران داشته است.  
این رشته یکى از رشته هاى علوم پزشکى است که داراى طرح نیروى انسانى به صورت اختیارى مى باشد . فارغ 
التحصیالن رشته مهندسى پزشکى مى توانند براى کسب مهارت هاى الزم از این رشته در سامانه طرح نیروى 

انسانى ثبت نام کرده تا پس از بررسى مدارکشان به مناطق تحت نظر وزارت بهداشت اعزام شوند .
الزم به ذکر است رشته هاى تحصیلى وزارت بهداشت به دو دسته کلى رشته هاى پزشکى و رشته هاى غیر 
پزشکى تقسیم بندى مى شوند . رشته هاى پزشکى و برخى از رشته هاى غیر پزشکى داراى طرح نیروى انسانى 
اجبارى هستند . اما مهندسى پزشکى از آن دسته از رشته هایى است که پس از فارغ التحصیلى ، ثبت نام در 
طرح بر عهده خود متقاضیان این طرح مى باشد . طرح مهندسى پزشکى عالوه بر تقویت مهارت هاى کاربردى 
داوطلبان به عنوان سابقه کار نیز براى متقاضیان محاسبه مى شود . به منظور معرفى هرچه بیشتر این طرح ، 

در ادامه به بررسى طرح و همچنن شرایط و زمان ثبت نام آن خواهیم پرداخت .
معرفى طرح

طرح بدین گونه مى باشد که درصورت نیاز به نیروى کار دراین رشته باشد فارغ التحصیالن این رشته طرح 
مهندسى پزشکى مربوطه را به مدت دوسال گذرانده و چنانچه نیاز داشته باشند در همان محل استخدام شده 
و مشغول به کار مى شوند. با توجه به نوپا بودن رشته مهندسى پزشکى در کشورمان به نظر مى رسد تا سالیان 
متمادى امکان اشتغال براى فارغ التحصیالن این رشته میسر باشد و براى ارتقاى کیفى خدمات پزشکى، دستگاه 

ها، نیاز به متخصصان این رشته روز افزون است.

فصل بهار نیز فصل پاك کارى و تازه کردن طبیعت از آشغال ها 
است و مردم با تمدن اکثریت کشور هاى دنیا برایشان عرف و 
هاى  کار  با  بهار  فصل  اول  هفته  روزهاى  که  است  عادت شده 
حشر نهال شانى، گل و گیاه شانى در باغ، باغچه، جاده و احاط حویلى ها و هم به پاك کارى جوى 
و جویچه ها و نهرهاى شهر و دهات خود را از وجود گل و الى، خس و خاشاك رها شده زیر برف 

زمستانى تمیز و مرتب مى کنند.

نویسنده: سعیده بهره مند
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شرایط ثبت نام
نام  tarhreg.behdasht.gov.ir شده و سپس بر روى گزینه ثبت  ابتدا وارد سایت  نام طرح مهندسى پزشکى  براى ثبت 
مشمولین غیر پزشک و غیر دندانپزشک کلیک کرده تا وارد صفحه اصلى ثبت نام شوید . در این صفحه گزینه هایى از 
قبیل ثبت نام ، دفترچه راهنماى دستورالعمل وگزینه ویرایش آن، پیگیرى و مشاهده وضعیت وسایر مشاهده مى شود.

در ادامه با ظوابط و دستورالعمل ثبت نام بیشتر آشنا خواهیم شد.
شرایط عمومى پیش از ثبت نام و بکارگیرى مشموالن طرح

 •داوطلب بایستی ابتدا با دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب نماید. وى باید حتماً از معاونت اموزشی دانشگاه (اداره 
خدمات آموزشی) محل تحصیل خود اطمینان حاصل نماید که اطالعات فارغ التحصیلی وى در سامانه آموزشی وزارت 
بهداشت )سما) درج شده است. در غیر اینصورت امکان ثبت نام در این سامانه و شروع طرح براى وى وجود ندارد.شایان 
ذکر است تنها متقاضیانى که فارغ التحصیل گرایش هاى بیوالکتریک و بالینى مى باشند میتوانند در طرح اختیارى 

نیروى انسانى مهندسى پزشکى ثبت نام و شرکت کنند.
. • افرادى که طرح خود را درمقطع تحصیلی قبلی انجام داده و گواهی پایان طرح دریافت نموده اند، مشمول طرح نمی 

باشند
• آقایان در صورت دارا بودن شرایط زیر اجازه ثبت نام دارند: 

   دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه قبل از فارغ التحصیلی در رشته هاى پزشکی و پیراپزشکی (با مقطع دیپلم 

و یا کاردانی و باالتر در رشته هاى غیرپزشکی(
   دارا بودن کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه 

خدمت نظام وظیفه بعد از فارغ التحصیلی در رشته هاى پزشکی و پیراپزشکی کمتر از حد نصاب مدت طرح باشد)کمتر 
از 24 ماه جهت مقاطع کارشناسی وباالتر وکمتر از 12 ماه جهت کاردانی(. در این حالت باید کارت پایان خدمت پس 
از فارغ التحصیلی در رشته هاى پزشکی و پیراپزشکی به عنوان مدارك الزم ارائه شود (در صورت عدم صدور کارت پایان 

خدمت نامه معتبر از ستاد کل نیروهاى مسلح یا کارت موقت ترخیص از خدمت قابل قبول است) 
نکته: در صورتی که خدمت نظام وظیفه سپرى شده باشد مطابق شرایط معافیت ماده 3 قانون امکان معافیت براى رشته 
هاى اجبارى وجود دارد. توضیحات الزم در رابطه با این موضوع در قسمت معافیت از طرح سایت طی یک دستورالعمل 

آورده شده است.
شرایط اختصاصى فارغ التحصیالن دانشگاههاى تحت نظارت وزارت علوم

•   این فارغ التحصیالن می بایست جهت تائید اصل مدرك یا گواهی موقت تحصیلی خود به وزارت علوم به آدرس 
تهران، خیابان انقالب، ضلع شرقی میدان فردوسی، خیابان شهید موسوى، سازمان امور دانشجویان مراجعه نمایند.

•   پس از تایید مدرك تحصیلی این اطالعات در سامانه فارغ التحصیالن وزارت بهداشت قرار می گیرد و امکان ثبت نام 
این متقاضیان در این سامانه فراهم می شود. این عملیات ممکن است زمانبر باشد.

فصل بهار نیز فصل پاك کارى و تازه کردن طبیعت از آشغال ها 
است و مردم با تمدن اکثریت کشور هاى دنیا برایشان عرف و 
هاى  کار  با  بهار  فصل  اول  هفته  روزهاى  که  است  عادت شده 
حشر نهال شانى، گل و گیاه شانى در باغ، باغچه، جاده و احاط حویلى ها و هم به پاك کارى جوى 
و جویچه ها و نهرهاى شهر و دهات خود را از وجود گل و الى، خس و خاشاك رها شده زیر برف 

زمستانى تمیز و مرتب مى کنند.
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•   پس از تایید مدرك تحصیلی این اطالعات در سامانه فارغ التحصیالن وزارت بهداشت قرار می گیرد و امکان ثبت نام این 
متقاضیان در این سامانه فراهم می شود. این عملیات ممکن است زمانبر باشد.

مراحل ثبت نام و بکارگیرى 
مرحله اول – ثبت نام در سایت ثبت نام طرح 

نمایند.  نام  به ثبت  اقدام  به سامانه مراجعه و  بایست  باال می  اشاره شده  متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط عمومی 
متقاضی پس از تکمیل کلیه صفحات ثبت نام و بارگذارى مدارك مورد نیاز که در ادامه تشریح شده است، باید کدرهگیرى 
دریافت نماید. اکیداً توصیه می شود که متقاضیان قبل از ثبت نام شرایط اختصاصی دانشگاه هایی که براى آن ثبت نام می 

کنند را مطالعه نمایند. این شرایط اختصاصی در همین صفحه قابل دسترس است. 
شرایط مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه 

تمامی مدارك مورد نیاز در هنگام ثبت نام در سامانه دریافت می شود. در تمامی موارد اسکن کپى مدارك قابل قبول نیست 
و می بایست اصل مدارك اسکن شود.

 قرارگیرى در نوبت بکارگیرى پس از ثبت نام در سامانه 
متقاضیان در نوبت بکارگیرى محلی که به عنوان حوزه ثبت نام کننده انتخاب کرده اند، قرار می گیرند و بر اساس امتیاز 

بندى و یا تاریخ ثبت نام مشخص شده )بر اساس نظر دانشگاه محل ثبت نام( بکارگیرى خواهند شد. 
نکات قابل توجه: 

1.  دانشگاه هایی که داراى شرایط خاصی هستند در شرایط اختصاصی خود به آن اشاره کرده اند
2. دانشگاه ها در رد درخواست متقاضیان و بکارگیرى افراد مختار هستند. در این صورت متقاضی می تواند براى جهت 
بکارگیرى در دانشگاه دیگرى ثبت نام نماید. بدین منظور ممکن است جهت بررسی هاى تکمیلی متقاضیان جهت مصاحبه 

توسط مسئولین مربوطه )مترون، مدیر و یارئیس بیمارستان /شبکه) معرفی شوند
نام در کلیه رشته ها بجز پزشکی و دندانپزشکی بر اساس شهرستان صورت می گیرد و دانشگاه ها در معرفی  3. ثبت 
متقاضیان به هر یک از واحدهاى تابعه خود در این شهرستان ها در هر یک از حوزه هاى بهداشت، درمان و ... مختار هستند 
و مخالفت داوطلب با بکارگیرى در محل مشخص شده منجر به از دست دادن نوبت داوطلب در صف انتظار، انتقال به انتهاى 

صف ثبت نام و حذف کلیه امتیازات وى به مدت یکماه خواهد شد. 
4. در صورت انصراف از ثبت نام متقاضی تا یکماه امکان ثبت نام مجدد در حوزه ثبت نامی را نخواهد داشت. 

ثبت موافقت یا عدم موافقت متقاضى با محل پیشنهادى
 پس از رسیدن نوبت متقاضی، محل خدمت پیش بینی شده براى داوطلب تعیین و پیامکی براى متقاضی جهت ثبت آن 
در سامانه متقاضی باید به سایت مراجعه و از طریق بخش پیگیرى وضعیت، موافقت خود را با محل بکارگیرى و تعهدات 

مشخص شده ثبت نماید. صادر شدن معرفى نامه به محل خدمت 
معرفی نامه متقاضی توسط دانشگاه صادر و تصویر معرفی نامه در قسمت پیگیرى وضعیت سایت قرارداده می شود. متقاضی 
در این مرحله می بایست با چاپ معرفی نامه حداکثر ظرف مدت یک هفته به محل مورد نظر مراجعه و شروع به کار نماید 
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مدت زمان انجام خدمات طرح 
مدت زمان طرح براى مقطع کاردانی 12 ماه و براى مقاطع کارشناسی و باالتر 24 ماه می باشد. اما 

میزان طرح با توجه به ضریب منطقه می تواند کاهش پیدا نماید .
مدت بر اساس ضریب هر منطقه، به شرح زیر تعیین می گردد:

24 ماه در منطقه چهارونیم پنجم به 21 ماه و 18 روز تقلیل می یابد .  •
24 ماه در منطقه چهار پنجم به 19 ماه و 6 روز تقلیل می یابد .  •

24 ماه در منطقه سه و نیم پنجم به 16 ماه و 24 روز تقلیل می یابد .  •
24 ماه در منطقه سه پنجم به 14 ماه و 12 روز تقلیل می یابد .  •

12 ماه در منطقه چهارونیم پنجم به 10 ماه و 24 روز تقلیل می یابد .  •
12 ماه در منطقه چهار پنجم به 9 ماه و 18 روز تقلیل می یابد .  •

12 ماه در منطقه سه و نیم پنجم به 8 ماه و 12 روز تقلیل می یابد .  •
12 ماه در منطقه سه پنجم به 7 ماه و 6 روز تقلیل می یابد .  •

بدین ترتیب عالقمندان و متقاضیان این طرح مى توانند به عنوان مهندسین پزشکى در واحدها ومراکز 
بهداشتى خدمت کنند.
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دریک دیدگاه وسیع تالش هاى هزاران سال پیش، مهندسى پزشکى را براى ما 
در این قرن هموار ساخته است.در سال 2000 میالدى باستان شناسان در آلمان 
یک مومیایى سه هزار ساله را درebes� کشف کردند که یک عضومصنوعى چوبى 
همانند یک انگشت چوبى در پایش بکار گرفته شده بود که ممکن است قدیمى 
ترین عضو مصنوعى شناخته شده باشد. یونانیان همچنین از یک نى تو خالى 

براى شنیدن و دیدن آنچه که در بدن انسان رخ میدهد استفاده مى کردند.  

در سال 1816 میالدى فیزیکدان فرانسوى Rene laennec با قرار دادن گوشش 
در نزدیکى قفسه ى سینه ى بیمار و با استفاده از یک روزنامه ى لوله شده 
به صداهاى درون آن گوش داد. بوجود آمدن این ایده براى اختراع او ، امروزه 
تکنولوژى  در  موضوعى  هیچ  است.  شده  رهنمون  طبى  گوشى  ساختن  به 
پزشکى پیشرفت نمى کند مگر آنکه تندرستى انسان را تامین کند. دستگاه 
هاى امروزه  مهندسى پزشکى از تغییر دستگاههاى موفق اولیه بوجود آمدند.

ابزارهایى مانند دندان هاى چوبى ، عصاهاى زیر بغل ، و هر وسیله ى که در کیف 
سیاه پزشکان پنهان شده بود به ابزار هاى شگفت مدرن که شامل دستگاههاى 
و  تشخیصى  ابزارهاى  و  دیالیز  هاى  ماشین   ، قلب  ضربان  ى  کننده  تنظبم 
تکنولوژى تصویربردارى در انواع مختلف (آنژیو گرافى ،مامو گرافى ،رادیو لوژى 
تعداد  مهندسان  ملى  و…انجمن  ها  ایمپلنت  شامل  مصنوعى  اعضاى  ،…)و 
مهندسین فعالى که در حوزه هاى مختلف از تکنولوژى سالمت مشغول به کار 
مى باشند نزدیک 32000 نفر تخمین زده است.اعضاى این انجمن مى کوشند تا 
پایه پیشرفت هایى که 200 سال پیش در  بر  را  بنیان هاى مهندسى پزشکى 

الکتروفیزیولوژى بدست آمد قرار دهند.

نویسنده: طاهره حسین مردى
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از استخوان ها تصویر واضحى همانند بک شى سفید در یک صفحه با زمینه ى سیاه نمایش داده مى 
شد . این تحقیق او بر روى بافت هایى که این اشعه مى گذشت یک مسیر را براى آخرین محصوالت 
باز   ، داد  مى  رخ  جراحى  در  که  هایى  آسیب  حذف  و  پزشکى  بردارى  تصویر  تکنولوژى  مدرن 
بیو  علومى همچون  و  است  وپزشکى  مهندسى  علوم  از  مانند  بى  ترکیب  یک  پزشکى  کرد.مهندسى 
فیزیک و فیزیک پزشکى را در ابتداى این قرن بوجود آورد. در آغاز این سه رشته به صورت بالقوه غیر 

قابل تشخیص بودند. و هیچ برنامه ى سلسله وارى وجود نداشت .

حتى زمانى که المپ و ورقه در اتاق هاى جداگانه بودند تابش اشعه وجود داشت .در مدت زمان کوتاهى 
او حدس زد که اگر او اشعه X را از بین دست عبور دهد و آن را روى یک صفحه ثبت کند استخوان 
 Mrs Roentgen هاى دست را بوضوح خواهد دید.در حقیقت اولین رادیو گرافى از بدن انسان دست چپ

بود. در دهه بعد اشعه ى X به یک ابزار تشخیصى وسیع تبدیل شد .

در زمان بین جنگ جهانى اول و دوم تعدادى از البراتور ها تحقیق را روى بیو فیزیک و فیزیک پزشکى 
عهده دار شدند. اما تنها یک آزمایشگاه یک ایده ى منسجم را ارایه داد . در سال Oswalt 1921 در 
فرانکفورت آلمان موسسه اى را پایه گذارى کرد که موضوعات فیزیک را در پزشکى بررسى مى نمود 

.اعضاى این انجمن مى کوشیدند تا تاثیر تشعشع را بر عناصر زیستى بیابند.  

 Dubois با  الکتروفیزیولوژى  گذارى  پایه 
 Hermann von آغاز شد همزمان با او Reymond

با دیدگاهى نو بر این نظر عقیده داشت که بکار 
بدن  فیزیولوژى  در  مهندسى  قوانین  بستن 
بسیارى از مشکالت موجود را برطرف مى کند.او 
عضالت را بصورت مقاومت و عصب ها را رساناى 

جریان معرفى کرد.در سال Wilhelm Roentgen 1895 المپ اشعه ى کاتد را بصورت تصادفى کشف 
کرد.این دستگاه که شامل یک ورقه روکش دار از آلیاژهاى مس نیکل و تنگستن به همراه باریم بود . 
 X به طور قطع فهمید که این المپ باید انواع اشعه هاى نافذ را ساطع کند. او این اشعه را Roentgen

نامید چون تا آن زمان ناشناخته بود. 

چگونگى پیدایش مهندسى پزشکى
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موسسه ى Oswalt و دانشگاه فرانکفرت به سرعت رشته ى بیوفیزیک را تا مقطع دکترا راه اندازى کردند. 
دروس آنها شامل اثر اشعه ى X بر روى بافت و خا صیت الکتریکى بافت بود. اساتید دانشگاه و محققین 

و دستیاران و تکنسین شامل 20 نفر بودند.
پیرو جنگ جهانى دوم مجرى کمییته حوزه هاى مختلف پزشکى و مهندسى و زیست را با یکدیگر 

ترکیب کردند و دانس فیزیک پزشکى در سال 1943 در آلمان پایه گذارى شد.
5 سال بعد اولین کنفرانس مهندسى در پزشکى و زیست در آمریکا برگزار شد که تحت حمایت انجمن 

مهندسى برق و الکترونیک در آمریکا بود.
در این نشست کوچک تقریبا 20 صفحه به حاضرین جلسه که تعدادشان کمتر از 100 نفر بود تقدیم 

شد موضوع مورد برسى پیرامون یونیزاسیون توسط اشعه و مفهوم آن بود.
در سال 1961   . بود  زیست  و  پزشکى  در  کامپیوتر  از  استفاده  پایه ى  بر  کنفرانس  در سال 1985 

جمعییتى نزدیک به 3000 نفر شرکت کردند.
در سال 1983 نخستین بیمار تحت عمل جراحى قلب مصنوعى قرار گرفت و 192 روز زنده ماند.در 
سال 1988 تلمبه ى تنظیم کننده ى قلب ساخته شد .در سال 1993 اولین پاى الکتریکى ساخته شد. 
پایى که با استفاده از سیستم بادى و کنترلهاى ریزپردازنده، سرعت قدم زدن فرد را دریافته و محفظه 
هاى بادى خود را به نحوى تنظیم میکند که به طور طبیعى به جلو عقب حرکت کرده و مانع از لنگیدن 
فرد میشود. و اکنون دانشمندان مهندسى پزشکى به یارى متخصصان رشته هاى مرتبط تالش میکنند 

تا چشم مصنوعى، کلیه مصنوعى یا رگ مصنوعى را اختراع کنند.
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اهداى خون، اهداى زندگى است به همنوعى که جانش به قطرات خون اهدا کنندگان بستگى دارد 
تا  اهدا مى کند  را  انسانى خون خود  نجات جان  امید  به  فقط  بى هیچ چشم داشتى  اهدا کننده  و 
شادمانى و سالمتى که بزرگترین نعمت الهى است را به نشانه انسانیت و ایثار به بیمار و خانواده اش 

هدیه کند، هدیه اى از جنس نوع دوستى.
سازمان انتقال خون در سال 1353 با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانى و به منظور 
ترویج فرهنگ اهدا، تهیه و تامین خون و فرآورده هاى سالم، مطمئن و رایگان براى رفع نیاز بیماران 
نیازمند به ویژه مبتالیان به تاالسمى، هموفیلى و لوسمى (سرطان خون) تاسیس شد و به همین 

مناسبت 9 مرداد در ایران به نام روز ملى اهداى خون نامگذارى شده است.
اهداف این سازمان با سابقه 47سال خدمت، شامل مشارکت در مراقبت از بیماران، تامین خون سالم 
و  خون  انتقال  مشکالت  در حل  بیمارستان ها  با  همکارى  داوطلب،  کنندگان  اهدا  بسیج  کافى،  و 

گسترش شبکه پایگاه هاى انتقال خون است.
این سازمان، جمع آورى و توزیع خون و فرآورده هاى آن را از طریق مراکز اهدا خون در سراسر کشور 

بر عهده دارد.
ساالنه در ایران بیش از دو میلیون و 100 هزار نفر خون اهدا مى کنند

اهداى خون در شمار کمک هاى نوع دوستانه اى قرار دارد که جان را حیات دوباره مى بخشد، درد و 
رنج ناشى از بیمارى را مى کاهد، سالمتى را به بیمار هدیه مى کند و نشاط و شادى را به اطرافیان 

بیمار ارزانى میدارد.
در دین اسالم و فرهنگ ایران همواره به ایثار و انفاق سفارش شده است و چه بهتر که این ایثار از 

جنس اهداى خون، مایه حیات باشد و خون سرخ با خود زندگى سبز را به همراه داشته باشد.
اهداى خون در ایران سال ها است که به صورت کامال داوطلبانه انجام مى شود و خون و فرآورده 

هاى خونى مورد نیاز بیماران در ایران از این طریق تامین مى شود.

هدیه سرخ براى 
نجات زندگى 

نویسنده: سارا جودى
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خون سالم، نجات دهنده زندگى است و همه روزه، در سراسر جهان بسیارى از افراد به خون و 
فرآورده هاى خونى نیاز دارند، به طوریکه از هر سه نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگى احتیاج 

به تزریق خون و فرآورده هاى خونى پیدا مى کند.
بارزترین مثال براى موقعیت هایى که در آن نیاز مبرم به خون پیدا مى شود، عبارت از زمان بروز 

حوادث و سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگى، سوختگى ها و اعمال جراحى است.
همچنین زنان باردار در حین زایمان، نوزادان و به خصوص نوزادان نارسى که به زردى دچار مى 
شوند، نیازمند خون هستند و از طرفى بیماران مبتال به سرطان که تحت شیمى درمانى یا اشعه 

درمانى قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و فرآورده هاى خون هستند.
بسیارى از بیماران دیگر مانند بیماران تاالسمى و هموفیلى نیز ناگزیرند براى بهره مندى از یک 
زندگى به نسبت طبیعى براى تمام عمر به شکل منظم خون یا فرآورده هاى خون دریافت کنند.
نیاز به خون و فرآورده هاى خون به صورت مداوم وجود دارد و به طور مرتب هم در حال افزایش 

است.
آنچنان که کشورهاى در حال توسعه امکانات تشخیصى و درمانى خود را در مورد درمان بیمارى 
هاى گوناگون، مانند انواع سرطان ها گسترش مى دهند، بیشتر به تزریق خون احتیاج پیدا کرده 

اند و این نیاز هم به طور مستمر افزایش مى یابد.
همین طور پیشرفت هاى فناورى در کشورهاى صنعتى و پیشرفته باعث مى شود که اقدامات 

درمانى جدید ابداع و به تبع آن نیاز به خون و فرآورده هاى خون بیشتر شود.
یک واحد خون جان سه نفر را نجات مى دهد

با اهداى یک واحد خون مى توان جان سه نفر را نجات داد؛ از یک واحد خون، گلبول خون فشرده 
گرفته مى شود که در جراحى ها کاربرد دارد، پس از آن پالکت گرفته مى شود که به مصرف بیماران 

سرطانى مى رسد، پالسماى خون نیز در بیماران کبدى و سوختگى استفاده مى شود.
حداقل سن براى اهداى خون 18 و حداکثر 60 سال است

حداقل سن قابل قبول براى اهداى خون 18 سال تمام و حداکثر سن 60 سال تمام است.

ضرورت اهداى خون
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حداکثر سن براى اولین اهداى خون 60 سال است و براى دفعات بعدى سن اهداکننده مستمر (با سابقه حداقل 2 بار اهداى خون 
در سال) حداکثر 65 سال است.

هر واحد خون اهدایى حدود 450 میلى لیتر است
هر واحد خون اهدایى حدود 450 میلى لیتر و معادل فقط 10 درصد حجم کل خون بدن است. پالسما و گلبول هاى سفید و 
پالکت ها، ظرف مدت چند روز به طور طبیعى توسط سیستم خون ساز بدن جایگزین مى شوند و بدن با افزایش جذب آهن از 
دستگاه گوارش، آهن از دست رفته را به مرور و طى حدود یک ماه جایگزین خواهد کرد، بنابراین گلبول هاى قرمز خون حداکثر 

در سه تا چهار هفته در بدن بازسازى مى شود.

سالم ترین خون ها در ایران
جمهورى اسالمى ایران سالم ترین خون ها را دارد. وجود 20 هزار بیمار تاالسمى در کشور از جمله بزرگ ترین دالیل سالم بودن 
خون ها در کشور است که از خدمات انتقال خون استفاده مى کنند.در کشور براى این تعداد بیمار تاالسمى بیش از 300 هزار 
واحد خونى مورد استفاده قرار مى گیرد که شامل یک هفتم خون تولیدى به شمار مى آید.در میان بیماران تاالسمى دریافت 
کننده خون هیچ موردى از بیمارى HIV مشاهد نشده است و این، خود دلیل بر سالمت خون درایران است.از سوى دیگر انتقال 
خون ایران در منطقه مدیترانه شرقى در ابعاد آموزشى و پژوهشى انتقال خون، همکار سازمان بهداشت جهانى است و برنامه ها 

و پیشرفت هاى ایران در این منطقه به عنوان یک الگوى برتر براى کشورهاى منطقه مطرح است.

انتقال خون در دوران کرونا و اهداى پالسماى بهبود یافتگان 
با شیوع ویروس کرونا در کشور با کاهش میزان اهدا کنندگان خون مواجه شدیم و در حال حاضر نیاز است که مردم نوع دوست 
بیش از هر زمان دیگرى براى اهداى خون اقدام کنند.همچنین در حال حاضر یکى از بهترین روش هاى درمان مبتالیان به کرونا 
استفاده از پالسماى بهبود یافتگان است و سازمان انتقال خون اهداى پالسماى بهبود یافتگان را در دستور کار دارد.بهترین زمان 
براى اهداى پالسما بهبودیافتگان حداقل 14 و ترجیحا 28 روز بعد از بهبودى است تا در این فاصله زمانى مطمئن شویم که آن
 ها دیگر ناقل نیستند و مى توان بدون هیچ دغدغه اى آن ها را به مراکز اهداء فراخوان داد. اقدامات الزم براى اهداى پالسماى 
بهبود یافتگان ویروس کرونا در پایگاه هاى انتقال خون از اوایل اردیبهشت امسال آغاز شد و قبل از آن هم این اقدام در بیمارستان 
ها انجام مى شد.بر اساس استانداردهاى جهانى بهبودیافتگان کرونا، یک ماه بعد از بهبودى و با توجه به شرایط بالینى بیمار، مى 

توانند خون یا پالسماى خود را اهدا کنند. 
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توصیه ما این است که به فاصله یک ماه بعد از اولین اهدا نیز مى توانند، 
دوباره پالسما اهدا کنند و حداقل تا 3 ماه بعد از بهبودى بیمار مبتال به 
کرونا، اهداء پالسما را ادامه دهند، چرا که بعد از گذشت این زمان سطح 
پادتن کاهش خواهد یافت و میزان مراجعه کم مى شود، ذخایر خون منفى 
هم پایین مى آید.نگرانى ما براى فصل پاییز و زمستان است که امکان دارد 
شیوع کرونا بیشتر شود، بنابراین باید ذخیره کافى پالسما براى آن زمان 
را داشته باشیم.  بهبود یافته ها از کرونا اطمینان خاطر داشته باشند که 
را  بدنشان  ایمنى  سیستم  عنوان  هیچ  به  بهبودى  از  بعد  پالسما  اهداى 
اهداى  و  بیمارن  نجات  براى  خاطر  اطمینان  با  و  کرد  نخواهد  تضعیف 
الزم  شرایط  داشتن  شرط  به  کرونا  یافتگان  کنند.بهبود  اقدام  پالسما 
(همانند شرایط اهداى خون) و نیز گذشت یک ماه از بهبودى مى توانند 
برج  در جنب  واقع  انتقال خون  مرکزى سازمان  و ستاد  مراکز وصال  به 
و  مى شود  گرفته  پالسما  سى  سى   500 آنها  از  و  کنند  مراجعه  میالد 
پالسماى اهدایى آنها فریز و بعد از غربالگرى و تست سالمت ذخیره مى
درمان  براى  پالسما  این  کننده  درخواست  که  درمانى  مراکز  به  و   شود 
بیماران مبتال به ویروس کرونا باشند ارسال مى شود و در اختیار آنها قرار 

مى گیرد.

از همه افرادى که به کرونا مبتال شده اند مى خواهیم 
به دلیل اینکه زمان وجود آنتى بادى این ویروس در 
بدن آنها مدت زمان کوتاه و محدودى است هرچه 
تا  کنند  اقدام  خود  پالسماى  اهداى  براى  زودتر 
بتوانند کمکى براى سالمت مبتالیان به این ویروس 
پالسما  طور  همین  و  خون  کنندگان  باشند.اهدا 
اساس  بر  خون  انتقال  که  باشند  داشته  اطمینان 
و  جهانى  بهداشت  سازمان  استانداردهاى  آخرین 
سازمان هاى انتقال خون جهان، تمام نکات ایمنى و 
انتقال و  تمام مراکز  را رعایت مى کند و  بهداشتى 
اهداى خون و تمام تجهیزات این مراکز در کشور در 
و  عفونى  ضد  همیشه،  طور  همین  و  حاضر  حال 
استریل مى شوند و اهدا کنندگان با اطمینان خاطر 

خون اهدا کنند.
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