


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف هیچکس این نیست که دانشمند شود :

 همه میخواهند بهتر شوند، رشد کنند

 متعالی شوند . . .

 حال بعضی علم و دانش را ابزاری برای هدفشان بر می گزینند

 اما این راه، مردافکن است:

گاهی بعضی ها آنقدر مبهوت و سرگرم این دریا می شوند که فراموش می کنند 

 که همان علم و دانش، وسیله بود نه هدف . . . 

 

 

 

 

به بزرگمردی که از بند علم و  سومین شماره تقدیم می شود

بی  دانش نیز آزاد بود و زمانی که عالمان زمانش، از غرق شدن در دریایشان

 خبر بودند، دست آزادگی برای نجاتشان گشود، اما آنان . . . 

بزرگمردی که اگر او و یاران باوفا و بابصیرتشان نبودند، دیگر نه نامی از انسان 

 بر صفحه ی تاریخ می ماند و نه انسانیت

بود که جانورانی متوحش تر از داعش تعریف می آن چه می ماند، انسانی 

 کردند

بن بست ناک ترین لحظه ی تاریخ،  درانسانی که 

 .درخشان ترین صحنه تاریخ را ترسیم نمود

 و علی اصحاب الحسین             و علی اوالد الحسین              و علی علی بن الحسین               السالم علی الحسین 



 

 

 

 

 

 

NBIC  چیست؟ 

.این علوم در کنار هم  فناوری اطالعات و علوم شناختی می باشد  ،بر پایه فناوری نانو ،زیست فناوری (  NBICفناوری های همگرا )

کنند.این امر موجب دستیابی به اختراعات و اکتشافاتی می شود که  استفاده می اصالح کرده و از نقاط قوت یکدیگرنواقص یکدیگر را 

 همپوشانی این علوم قرار دارد و بدون دیگری حصول آن ممکن نیست . نواحیدر 

 

م ذرات و بروز به مطالعه خواص و کاربرد های مواد در ابعاد نانومتر می پردازد .نانو مواد به دلیل افزایش نسبت سطح به حج فناوری نانو

هستند که امکان استفاده گسترده از آن ها را ویژه و خارق العاده ای دارای خواص (   bulkخواص کوانتومی  در مقایسه با مواد حجیم )

 صنایع و زمینه های مختلف امکان پذیر می کند .در 

 

 

 

 

 

 

 

تولید محصوالت ،پزشکی و سالمت  های زنده استفاده می کند به منظور کاربردهایی در از ارگانیسم ها و سیستمزیست فناوری 

استفاده صنعتی و محیط زیست بکار رود .میتوان با الگو برداری از سیستم های زیستی به دستاورد های نوینی دست  ،کشاورزی جدید

                             .   یافت

 

کار گرفته می شود .این علم در ه انتقال و نمایش اطالعات ب،حفاظت ،پردازش  ،ذخیره سازی ،جمع آوریدر حوزه  فناوری اطالعات

 شبیه سازی سیستم های زیستی و... کاربرد چشم گیری دارد .

 یکی بود، یکی نبود . . .
  

در شماره های قبلی رسیدیم سر انتخاب رشته ی سلول بنیادی دبیرستانی 

 مون !

یه بحث جذاب رو شروع می کنیم و قصه ی سلولمون رو ان  شمارهاین در 

 شااهلل در شماره های بعدی از سر می گیریم؛

 . مبحث این شماره، در ادامه الزمش داریم



 

 

 

که به بررسی مطالعه علمی ذهن است  علوم شناختی

تصمیم  ،استدالل،حافظه  ،ادراک ،مواردی چون  تفکر

 .ی و ... می پردازد آگاه ،آموزش ،گیری

از کاربرد های فناوری های همگرا می توان به مورد زیر 

 اشاره کرد

 

:anotechnology improves chemotherapy deliveryN 

دانشمندان راهی جدید برای اطالع 

دارو های شیمی درمانی و از غلظت 

ن اختراع کرده اند. این تغییرات آ

روش برای هدفمند شدن درمان 

بیماران بسیار موثر است. با وجود 

 ،پیشرفت های روز افزون در پزشکی

الی . این در حالی است که دوز بابر پایه ی آزمون و خطا استما هنوز برای تجویز دوز دارو های شیمی درمانی معیار مشخصی نداریم و 

دارو های شیمی درمانی به نجر به مرگ شود. دوز پایین سیب به بافت ها وسلول های سالم شده و یا حتی ماین دارو ها می توانند باعث آ

  سلول های سرطانی اجازه می دهد که حتی قوی تر از قبل به صحنه برگردند.

از استفاده می کنند.   (contrast agentبه عنوان ماده حاجب)  superparamagnetic nanoparticlesدر این روش از 

و توزیع دارو در بدن را شناسایی کنند. با این روش می ده می شود و پزشکان می توانند الگبدن استفان ها برای ردیابی دارو در سیگنال آ

 superparamagnetic ،و در نتیجه دوز کافی مشخص می شود در این روش توان متوجه شد چه مقدار دارو به تومور می رسد

nanoparticles   در قالبی ازPLGA درمانی در سطح این  قرار دارند و دارو های شیمیcomplex .بارگذاری می شود 

 Michigan state university  ،Nanowerk.comمنبع : 

 
 و شدیم شروع کارم ،خوردیم که آخر زنگ ،کردم شروع را دبستان یوقت. شدم آشنا کار با و بوده پدر اوری و اری یسالگ 5 از. بود شهر جنوب در یامدرسه داریسرا پدرم

 ینقاش پدرم با هاتابستان در. کردمیم کار هم و خواندمیم درسهم. گذشت منوال نیبد هم رستانیدب دوران. فروختمیم یکرد شلوار موقع آن. کردمیم یفروشدست

 . . .  شومیم بزرگ یدارکارخانه یروز که بود نیا میایرو یکودک همان از. میدادیم انجام منازل

 نیا !دیکن نگاه خوب:  گفتمیم، بودند نشسته صبحانه سفره سر که امخانواده به خطاب و رفتمیم نهیآ یجلو و دمیپوشیم را زمیتم یول مندرس یهالباس مواقع یبعض

 همه به یروز که کردیم دواریام مرا وجودم. نبودم برداردست من یول. دندیخندیم میرو به دل ته از هاآن و ؟!نشود مشهور و دارکارخانه ستین فیح افهیق و پیت

 یکتان کفش ،خدمت طول در .برنداشتم تالش از دست، هم آنجا .رفتم یسرباز خدمت به ،گرفتم پلمید نکهیازاپس. بخواهم اگر،  افتی خواهم دست میاهایرو

 آوردم جنسهم یمقدار و بودم آنجا روز 15 .بود امهیسرما همه دالر هزار. اورمیب جنسهم و نمیبب را آنجا هم .هیترک بروم زد سرم به ،شد تمام که خدمتم .فروختمیم

 .باشد درآمده سفرم خرج که

 

 می دونستی؟! # 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 ساز خون بنیادی های سلول مورد در توضیحی

 اجزای ساختن ولئمس شخص، هر بدن در ساز خون بنیادی های سلول، کند می ایجاد بنیادی خون ساز های سلول مرتبا انسان استخوان مغز

 تولید را خون اجزای باشند، سالم ،بنیادی های سلول اگر اما شود، می اشکاالتی دچار خون اجزای خونی، های بیماری در . هستند خون

 در خونی های بیماری انواعاحتمال بروز  شود، مواجه مشکل با اش بنیادی های سلول تولید و شده بیمار مذکور فرد این اگر حال.کند می

 مرکز این اگر.است دار عهده را بنیادی سلول تولید بدن،کار استخوان مغز کزرام دهید قرار نظر مد هم را این.، افزایش می یابدفرد

 از را سالم بنیادی های سلول که دارد می آن بر مارا شرایطی چنین .شوند می مواجه مشکل با خونی های سلول تولید نکند، کار درست

 کند، می اهدا را خود بنیادی های سلول فردی وقتی ر پیوند می زنیم.بیما فرد به و گرفته دارد بیمار با ژنتیکی تشابه که سالم فرد یک

 .دهد می نشان را موضوع این صحت که گرفته انجام هایی آزمایش؛ شود می تولید بدنش در بنیادی های سلول دوباره

 

 سپاس

 50 إلی 18سن از توانند می افراد دارد، نام "سپاس"گیرد، می انجام ساز خون بنیادی های سلول اهداکنندگان نویسی پذیره آن در که مرکزی

 -های ،بیماری کلیوی تنفسی، عروقی، قلبی های بیماری نباید فرد سنی، شرط بر عالوه.کنند اقدام اهداکننده عنوان به نام ثبت برای سالگی

 _واجد شرایط بودن ِ از اطمینان از بعد .ببرد سر به خوبی شرایط در سالمتی نظر از کلی طور به و باشد داشته HIV و هپاتیت مانند عفونی

 از بعد .شود می داده توضیح شخص به کار مراحل دهد،سپس می مشاوره ایشان به و معاینه را شخص پزشک بنیادی، های اهدایسلول داوطلب

 .دهد می را بافتی سازگاری ژن آنتی وآزمایش شده گرفته خون آزمایش از فرد اقدامات این

 

 

 

 
 

 تا کنند، می استفاده ...و خونی های سرطان تاالسمی، چون هایی بیماری یا خونی های بدخیمی درمان برای ساز خون بنیادی های سلول از

 .گردد شده،ترمیم مشکل دچار بدنش خونی سلول بیماری که

کاربرد ها
 

 بخش نجات سلول

 خونی های سرطان تاالسمی، چون هایی بیماری یا خونی های بدخیمی درمان برای ساز خون بنیادی های سلول از

 شود. می استفاده ...و
 



 

 

 ها سلول پیوند

 طریق از بنیادی ولسل پیوند روش دوم و استخوان مغز پیوند اول روش باشد، می انجام قابل طریق دو به ساز خون بنیادی های سلول در پیوند

 محیطی خون یقطر از ساز خون بنیادی های سلول پیوند شده، متمرکز آن روی خون انتقال اخیرا که آنچه دالیلی، بنابر .است محیطی خون

  ژنتیکی سازگاری آزمایش انجام از بعد و کرده جذب را متعددی اهداکنندگان که کند می سعی خون انتقال سازمان حاضر حال در یعنی .است

 اهداکنندگان از یکی با بیماری اگر حال .می شود سیستم وارد نتایج بنیادی، سلول پیوند نیازمند بیماران و اهداکننده روی بافتیو 

  .شود می آماده پیوند برای فرد این داشت، بافتی و ژنتیکی سازگاری

 این که آنجایی از اما زدند، می پیوند را بنیادی سلول و شوند می استخوان مغز وارد اهداکننده، فرد کمر از استخوان، مغز پیوند در

 هایی دستگاه با امروزه.است یافته گیری چشم کاهش پیوند این دلیل همین کند،به می مشکالتی دچار را بیمار و است تهاجمی روش

 دارا را الزم شرایط و شده انجام ها آزمایش همه در اهدا، از قبل روز اگرچندبرداشت می کنند.  محیطی خون از را ساز خون بنیادی های سلول

 .گردد می محیطی خون به استخوان مغز از بنیادی های سلول مهاجرت باعث آمپول این گیرد، می انجام اهداکننده به باشد،تزریقی

 سلول و دریافت را خون خاصی دستگاه استفاده با و شده فرد محیطی خون وارد بنیادیهای  سلول ،تزریق از بعد روز 5 إلی 3 سپس

 بنیادی، های سلول بیمارنیازمند به تزریق برای را کیسه شود، می وارد کیسه داخل داخل خون این.نمایند می جدا ،خون را از بنیادی

 .کنند می حاضر

 هم کنار مختلف های قومیت

 های قومیت همه از بانکی است،داشتن گسترش حال در کشور سراسر در بنیادی های سلول مراکز که دالیلی از یکی

 که باشیم داشته بانکی خواهیم می ما و دارد بافتی سازگاری ،باهم بیشتر ما کردهای و ها ترک ژن آنتی گاهی که چرا ؛است کشور

  . دهد پوشش را ها قومیت همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویی ایسنامنبع : خبرگزاری 

 آنجا که ماه 4 عرض در. بود ونیکام و یکف از بار کردن یخال ،دادند من به که یکار. تهرانسر یآموزش عیصنا رفتم 85 سال. بودم کاریب سال 2 ازآنپس و برگشتم رانیا به

 مرا میاهایرو گاهچیه یول شدم نگهبان عصریول شهرک بارتره دانیم در 85 تا 84 سال از. میکردیم پر و یخال روز در را یکف و ونیکام 40 از شیب گرید کارگر چند با ،بودم

 تنها نگذاشتند.

 21 من و بود 85 سال. دادم درخواست و رفتم ینگهبان لباس همان با بودم کرده اندازپس تومان ونیلیم 6 .بزنم یمرغدار کی افتاد فکرم بهداماد دایی ام مرغداری داشت. 

 50.بخرم کار نیا یبرا ینیزم تا خلخال رفتم م؟یایب کردم هیتک عصا به یوقت پس گفتم ی؟!بزن یمرغدار یخواهیم سال و سن نیا با گفتند و کردند نگاهم تمسخر با. ساله

 یگاودار باشد گفتم. یگاودار یبرا :گفتند ،رفتم یمرغدار جواز یبرا یوقت یول گرفتم نیزم هکتار کی یعیطب منابع از. ونیلیم 6 مییدارا همه من و بود نیزم متیق ونیلیم

 خواستم پدرم از خواستند،یم سند یگاودار جادیا یبرا. کارکنم خواهمیم ؛نیست مهم میبرا :دادم پاسخ. کجا یمرغدار و کجا یگاودار که کردند نگاهم تعجب با. زنمیم

 و بودم شده آشنا تیخالق مجله با. نشد یخبر سند از یول کردم نامزد. دهمیم را سند بعد یکنیم نامزد اول که گذاشت شرط میبرا. بگذارد ارمیاخت در را اشخانه سند

 من کار یقناد یول کارکردم ماه 3.زدم یقناد و قرچک رفتم .کنم هیته را آن که نداشتم پول قدرآن اوقاتیبعض در یول .خواندمیم بار 10 از شیب شماره هر را مطالبش

 در انداختم را دشیکل و بستم را یقناد    در. کنمیم لیتعط: گفتم و کردم صدا را یقناد یکارگرها صبح روز کی. دادم دست از را اماندوخته همه و شدم ورشکست. نبود

 سرعتبه روزها. بود سالم وچهارستیب. افست نگهبان شدم و برد آنجا به مرا 87 سال. بود افست شرکت نگهبان فتیسرش همسرم ییدا. بودم کاریب ماه چند. آب یجو

 که همسرم پدر جواب در. کردم ازدواج افست شرکت در استخدام از بعد ماه 2.کردمیم گوشزد خودم به را میاهایرو و دادمیم هشدار خودم به درونم در و گذشتندیم

 تنها گرید حاال و قسط یهادفترچه و ینگهبان حقوق تومان هزار 450 بود شده امیزندگ. آوردم باال یبده یکل ازدواج از پس. چیه آرزو و عرضه جز گفتم ؟یدار یچ دیپرس

 هزار 450 و بودم من و بودند شانیسرجا قسط یهادفترچه و هایبده هنوز یول میفروخت میداشت که ییطالها تمام. بود مرج و هر و ینابسامان نیا کیشر زین همسرم. نبودم

 که متأسفم تیبرا گفت و کرد من به ینگاه همسرم. کردن هیگر به کردم شروع و میروبرو گذاشتم را قسط یهادفترچه روز کی... .  و خانه اجاره و حقوق تومان

 خواهم ،زیچهمه با. کاخ کی در ای باشم تو با یخال نیزم یرو که ستین مهم میبرا و دارممانیا تیاهایرو و تو به من !درآورده پا از را تو طورنیا کاغذ ورق چند

 .یشو ساخته تو تا ساخت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادر و پدر، خدابعد از  رفیق بی کلک!

به اندازه ی 

خواندن یک 

صفحه هم وقت 

 ؟؟؟؟ دنداری
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 د :دار کنندهتعیین نقش سالمت خدمات آینده در ،یککدام

 ؟کنندهمصرف یا بیمار 

 . هستند هم بیمار ،افراد این از کوچکی بخشی فقط اما هستند، سالمت_خدمات_کنندهمصرف# جامعه، افراد همه

 تصادف طی که فردی مثال برای دارد، فوری درمانی و پزشکی مراقبت به نیاز و بردمی سر به حاد شرایطی در که است کسی بیمار از منظور اینجا در

 . است بیمار دارد، آپاندیس جراحی به نیاز یا دیده آسیب

 جوو جست را مناسب درمانی خدمات غیرفوری، درمانی اقدامات برای یا و خود سالمت ارتقای برای که است کسی کنندهمصرف از منظور طرفی از

 .کندمی گیریتصمیم خدمات این دریافت چگونگی به نسبت خود اختیار با کافی، اطالعات کسب از بعد و کندمی

 همچون ،سالمت نظام مختلف هایبخش شده باعث موضوع همین و دارند درمانی و بهداشتی خدمات آینده در توجهی قابل تأثیر کنندگانمصرف

 .کنند بهینه گروه این نیازهای مطابق را خود خدمات سالمت، نوپای وکارهایکسب و دارویی هایشرکت ها،بیمه ها،بیمارستان

 

 داد؟ قرار توجه مورد را سالمت مراقبت کنندگان مصرف باید چرا

 .شودمی بیشتر روزروزبه کنندگانمصرف تعداد 1️⃣

 به گروه این از توجهی قابل بخش طرفی از. رودمی پیری به رو جمعیت و است تغییر حال در جمعیت هرم کشورها، اغلب در دانیممی که طورهمان

 .هستند مبتال مزمن بیماری دو از بیش

 .بود خواهد حاد مشکالت برای درمانی اقدامات به نیاز از بیشتر مزمن هایبیماری برای پیشگیری خدمات به نیاز اینکه نتیجه

 

 .پردازندمی پول که هستند آنها 2️⃣

 محورکنندهمصرف سالمت مراقبت نام با سالمت_بیمه# از جدیدی نوع کنندگان،مصرف متفاوت نیازهای گرفتن نظر در با قبل، سال 2️0 حدود

(Consumer-Driven Healthcare )و کرده گیریتصمیم معمول پزشکی هایمراقبت درباره خودشان باید شدگانبیمه آن در که گرفت شکل 

 .کردندمی پرداخت واسطهبی را آن هزینه

 ایجاد ساززمینه موضوع همین و شود پررنگ سالمت خدمات در گیرندهتصمیم عنوان به افراد نقش شد باعث آمریکا در CDH هایبیمه گیریشکل

 .شد سالمت بیمه بخش در خصوص به بسیاری نوپای وکارهایکسب

 ! شو کاردست به 
 شغلی بعد از فارغ التحصیلی داریم:  قطعا دغدغه ی وضعیتِ

 همه مان !

فرا بگیریم، در همین کشور خودمون،  اگر نکاتی ساده و علمی رو

هم شدن وضعیت اقتصادی اعالوه بر تضمین درآمد آینده، به فر

 خدا. امیدمناسب برای بقیه هم کمک می کنیم به 

این مطالب، از کانال تلگرامی 

 MedLeanMagبسیار مفید 

 برداشته شده است.



 

 

 .کنندمی انتخاب که هستند آنها 3️⃣

 هایسایت. کند مراجعه درمانی مرکز یا پزشک یک به اتفاقی طور به و تحقیق بدون خود، سالمت مشکل حل برای کسی آیدمی پیش کمتر امروزه

 که خدماتی از را خود تجربه( فاروم) گفتگو هایگروه در مردم و کنندمی بندیرتبه را پزشکان و درمانی-بهداشتی مراکز نظرسنجی، انجام با بسیاری

 . گذارندمی اشتراک به اندکرده دریافت

 

 .دانندمی بیشتر آنها 4️⃣

 تا اپیدمیولوژی و اتیولوژی به توانندمی گوگل، در خود عالئمی  ساده جویو جست یک با آنها کنند،نمی تحقیق خود پزشک درباره فقط افراد

 . یابند دسترسی درمان مختلف هایراه و افتراقی هایتشخیص

 

 این بر بسیاری وکارهایکسب و کنند تالش شانسالمتی به مربوط مسائل در افراد بیشتر مشارکت برای دنیا سالمت هاینظام شده، باعث فوق دالیل

  .اندشده ایجاد اساس

 !عمر مهیب فروش و یماه یبندبسته تا منازل ینقاش از 

 و ینگهبان ساعت 2️4️.میکردیم بلکا و تکسیکن ینقاش منازل در یروزبهان یمهد دوستم اتفاقبه ینگهبان ساعات از بعد. دواریام راه ادامه به مرا و داد تکانم شیهاحرف

 ؛دادمیم انجام ینگهبان ساعت از بعد آمدیم شیپ که یکار هر. بودم کرده فراموش را خواب و استراحت. پرداختم را هاقسط تمام ینقاش درآمد از. ینقاش ساعت 2️4️

 را هاآن بابل شهر رفتم گرفتم یمرخصاز دوستان مقداری اسپری بخار شیشه وارد کرده بود.  یکی. شدمیم ترباتجربه شیپ روز از ،هرروز و خوردمیم پا یقال مثل داشتم

 به پول افتیدر بدون بودم برده که ییهایاسپر تمام زدم سر که ییجا نیآخر به. نشد آن دیخر به حاضر یفروشگاه چیه ؛کردم تالش ،تمام ِروز کی. بفروشم شیبرا

 یاسپر هامدت هم یانزل بندر و رشت در. داد سفارش گرید عدد 500 و گرفت تماس هفته کی از پس. ردیبگ تماس من با فروخت اگر شد قرار و دادم مغازه صاحب

. دهم انجام باال مقدار کی در را کار نیا افتادم فکر به. فروختیم و آوردیم یماه شهرستان از شرکت در همکار دوستان از یکی. کار نیا تاجر شدم و فروختمیم

. آوردم فروش یبرا خوب یبندبسته کی با و کردند پاک خوب دادم ،دمیخرآال  قزل یماه یادیز مقدار ،بارتره دانیم رفتم .ندادند یمرخص ،شهرستان بروم خواستم

 . فروش و یبندبسته ،یماه دیخر بود شده ینگهبان از بعد کارم و شد؛ استقبال اریبس

 به تا 2️.فروختم عمر مهیب تا 3️ اهویه همهآن انیم در تختیپا یدرب در یحت. فروختم عمر مهیب 1️2️0 ،ماه 4️ مدت در. پرداختم عمر مهیب فروش کار به یمدت

 .دیکشیم رخم به را میاهایرو و گذاشتینم راحتم درونم یول. هایاستقالل به یکی و هایسیپرسپول

 اتمیروح با و شناختیم مرا. بزنم کارخانه خواهمیم گفتم ؛کردم حقوق بدون یمرخص ماه کی درخواست و کردم صحبت افست ینگهبان سرپرست انیعل سبز یآقا با

 آلبالو تن 1️0 و رفتم بارتره دانیم روزبه آن یفردا. راهت به باش داشته مانیا و برو فقط: گفت و کرد نگاهم .دیدیم مرا ندهیآ ،داشت که یاباتجربه و بود آشنا

 جان به را هایسخت نیا همه هم همسرم و بود یسخت دوران دمیخواب روز 7 فقط روز 25 نیا در. کردم جمع را کار روزشبانه 2️5 در و گرفتم کارگر 6 و دمیخر

 مشهد به شد یراض من اصرار با یول نبود موافق پدرم .بخرم یریگهسته کار یبرا یدستگاه تا گرفتم قرض ونیلیم 8 ،بود دوستانم از که ینادر یآقا از .بود دهیخر

 را قراردادم از ونیلیم 7 و کرد کمکم راه نیا در ،داشت سردخانه که یاحمد ناصر یآقا. میداشت ازین سردخانه به محصول کردن زیفر یبرا. میبخر را دستگاه و میبرو

 یآقا کمک با .دمیخریم کارخانه یبرا یاسوله دیبا .شدیم شروع کار، تازه روزها و بودم نگهبان هاشب. کردم شروع بازارها به را محصول فروختن .داد فیتخف

 برج در و بودم نگهبان هنوز. کردم احداث را کارخانه و دمیخر زکیکهر در را سوله نیا نیکارآفر بانک از وام و بود داده پدرم که یمتر 4️0 خانه فروش و ینادر

 روز آن و نوشتمیم را خودم کارخانه نام بامداد مهیب دفترچه در کارفرما نام یجابه روزها آن دیآیم ادمی. کردم ثبت را آن و دادم را شرکتم ثبت یتقاضا ینگهبان

 . . .  دمیدیم را

 می دونستی؟!  



 

 

 

 می پردازیم. المپیادهای علوم پزشکیاین شماره به بررسی  نقشه ی مفهومیو  نقشه ی ذهنیبعد از  

 

 حیطه ی زیر برگزار می شود: 6المپیادهای علوم پزشکی در 

 مدیریت در نظام سالمت                        مطالعات میان رشته ای و علوم انسانی سالمت ) با نام قبلی فلسفه ی پزشکی(         آموزش پزشکی                 

 کارآفرینی                                                        استدالل بالینی                                  تفکر علمی در علوم پایه          

 هر حیطه یک موضوع اختصاصی دارد که تمرکز آن حیطه در آن سال بر روی آن موضوع است.

 مجاز برای شرکت هستند. ی دانشگاهیبرای شرکت در المپیاد نیاز به هیچ دانش قبلی نیست و تمام رشته ها

اما سوای مزایای آن، مطالعه ی منابع ِ المپیاد و کالس های آمادگی برای شرکت  احتماال شما نیز کم و بیش در مورد امتیازات شرکت در المپیاد شنیده اید، 

 دارد. در آن که در دانشگاه ها برگزار می شود، تاثیر عمیقی بر ایجاد یک نگاه و رویکرد صحیح در شما برای ادامه ی تحصیل و آینده ی شغلی شما

 هر کدام از شش حیطه اعالم می شود؛ین شکل است که هرساله در ترم پاییز، منابع ِ  مسابقه ی المپیاد بد

  نفر منتخبش را معرفی می نماید. 5در ماه بهمن، غربالگری درون دانشگاهی برگزار شده و در هر حیطه، دانشگاه 

  شوند.نفر برگزیده می  40، غربالگری کشوری برگزار شده و در هر حیطه، حدود فروردیندر ماه 

 .نفرات برگزیده ی کشوری، در ماه خرداد اعالم می شوند 

  فرصت _ داد برگزار می شوکه مرحله ی نهایی المپی_فری، گروه بندی می شوند و تا اواسط تیرماه ن 4الی  3افراد برگزیده، در قالب گروه های _ 

 ، تحویل دهند.کار تیمی خود را در قالبی که اعالم می شود و در موضوعی که گفته شده دارند

  بخش انفرادی و تیمی به مدت یک هفته به رقابت نهایی می پردازند: 2در ماه مرداد، افراد برگزیده ی هر حیطه، در تهران گرد هم می آیند و در 

  دارند(در بخش تیمی، باید از کاری که تهیه کردند، دفاع کنند ) شیوه ی برگزاری آن، اعالم  می شود و تیم ها فرصت آماده سازی. 

  طرح شده و..... برگزار می شود. سناریوپاسخ به وصل کردن،  ،نقشه مفهومیدر بخش انفرادی، آزمون هر حیطه به شیوه های خالقانه ای مثل 

 در پایان یک هفته، نفرات برتر مشخص می شوند.

- قاعده مندمسیر دور و درازی ندارد!  با جزییات گفته شد که بدانید موفقیت در المپیاد کامال  نترسید!!

 است و اگر مزایایش را با مسیر های دیگر مقایسه بفرمایید، می بینید چقدر کوتاه تر است!

 باشگاه



شیوه های آموزش و ارزیابی و ارزشیابی می پردازد و محاسن و مضرات هریک را نقد می کند.شرکت در  این حیطه به بررسی انواع آموزش پزشکی :

 ناسب است.این حیطه مستلزم دارا بودن دید کالن و نقادانه به مسائل است.     انتخاب این حیطه برای سال های اول و میانی حضور شما در دانشگاه م

 اعالم شده است. ظام حمایت دانش جویینموضوع اختصاصی این حیطه، امسال 

 این حیطه به بررسی انواع نظام های سالمت، اهداف آن، کارکردهای آن، روش های ارایه های خدمات سالمت و انواع نظام های پرداخت  مدیریت :

 سال های اول حضور شما در دانشگاه مناسب است.انتخاب این حیطه برای      ی شما را محک می زند.        می پردازد.این حیطه خالقیت و قدرت مقایسه

 اعالم شده است. مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی در نظام سالمتموضوع اختصاصی این حیطه، امسال 

 

استفاده از علوم این حیطه، به بررسی های عمیق راجع به ماهیت مراقبت های پزشکی و ریشه های پیدایش نواقص در آن و مطالعات میان رشته ای : 

 صفحه است. 100منبع اعالم شده، مجموع مقاالتی در حدود            انسانی برای احیای ارزش های انسانی در نظام سالمت می پردازد.

 ه است.اعالم شد هوش مصنوعیموضوع اختصاصی این حیطه، امسال       انتخاب این حیطه برای سال های اول حضور شما در دانشگاه مناسب است. 

 

این حیطه میزان تسلط شما در برقراری ارتباط میان علوم مختلف پایه اعم از بیوشیمی، فیزیولوژی، پاتولوژی و .... و توانایی  تفکرعلمی در علوم پایه :

کرده اید و توانایی مقاله  مقاله خوانی شما را محک می زند. فلذا توصیه می شود در سال های میانی حضور در دانشگاه که تسلطی نسبی بر دروس پیدا

 اعالم شده است. دیابتموضوع اختصاصی این حیطه، امسال     .در این حیطه، منبع خاصی معرفی نمی شود  در آن شرکت بفرمایید. خوانی پیدا کرده اید،

                                                              

دانش جویان رشته ی پزشکی است و الزمه ی آن، حضور در بالین و توانایی استدالل بالینی بر مبنای شواهد و این حیطه مختص  استدالل بالینی :

 قراین است.                               توصیه می شود در سال های آخر رشته ی پزشکی در آن  شرکت شود.

 ده است و منابع هم، همان منابع دوره پزشکی عمومی.اعالم ش دروس اصلی پزشکی عمومیموضوع اختصاصی این حیطه، امسال 

 

این حیطه، حیطه ی جدیدی است که رویکردی کامال نو و خالقانه دارد و الزمه ی شرکت در آن، فهم خوبی نسبت به نظام سالمت و  کارآفرینی :

 دانشگاه خود در آن شرکت بفرمایید. فلذا توصیه می شود در سال های آخر استساختار و بافتار آن و مبانی کارآفرینی 

 اعالم شده است. بازارهای نوظهور خدمات سالمتموضوع اختصاصی این حیطه، امسال 

                                                    

 : حیطه را کمی بررسی می کنیم 6اکنون هر یک از 

 .برای ثبت نام در المپیاد و کسب اطالعات بیشتر به اداره ی استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه بفرمایید
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 !سلولی بدون مغز در پاریس به نمایش درآمد یک جاندار تک

 
در باغ وحش پاریس جاندار تک سلولی مرموزی به نمایش 

درآمده که مغز، دهان و چشم ندارد اما غذا را ردیابی می 

دقیقه پس از بریده شدن خود را ترمیم  ۲کند. این جاندار 

 .می کند

 لکه»به نام   در باغ وحش پاریس یک ارگانیسم جدید

("blob"  به نمایش درآمده است. محققان ادعا می کنند

این ارگانیسم زرد رنگ و لجن مانند یک جاندار تک 

سلولی است که ظاهری شبیه کپک دارد اما مانند یک 

 .حیوان عمل می کند

 .کند دقیقه پس از بریده شدن می تواند خود را ترمیم ۲  این ارگانیسم بدون بال یا پا حرکت می کند و همچنین 

یک موجود زنده و از رازهای طبیعت است. این جاندار همه ما را شگفت « لکه»برونو دیوید مدیر موزه تاریخ طبیعی پاریس می گوید:  

و اگر دو حباب با یکدیگر ادغام شوند یکی از آنها آنچه را آموخته به دیگری انتقال   زده کرده زیرا مغز ندارد اما توانایی یادگیری دارد

 .دهدمی 

   Mehrnewsمنبع: 
https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1WV2AD 

 

 

 !!تحولی بزرگ در زمینه ویرایش ژنوم

 

 .قادر به هرگونه تغییر و ویرایشی در ژنوم استروشی که به ادعای نویسندگان آن، 

 ۷۵می باشد. نویسنده اصلی مقاله ادعا کرده است که این روش قادر به تعمیر تمام  ”prime editing“ نام این روش، ویرایش اولیه

 .هزار جهش موروثی شناخته شده ای است که در انسان بیماری ژنتیکی ایجاد می کند

جای آنزیم نوکلئاز ه کریسپر استفاده می کند ولی ب cas9 ابزار کریسپر به حساب می آید زیرا از آنزیم روش ویرایش اولیه نوعی

رخ نمی  DNA در نتیجه هیچگونه برشی در ؛استفاده می کند reverse transcriptase را برش می دهد از آنزیم DNA که

 .دهد

 اینجا قراره بدونیم تو دنیا چه خبره ؟!

 16و  15
^__^، چیه ؟! 16و  15 نامگذاریعلت   

 این اخبار، از کانال دانش روز به آدرس زیر برداشته شده است

@Daneshrooz_1 

https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN1WV2AD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

برای نخستین بار بیماری دو بازوی مصنوعی خود را با فکر 

 .حرکت داد

نخستین بار یک بیمار دچار عارضه مغزی نخاعی موفق به حرکت برای 

 .دادن همزمان دو دست مصنوعی خود به وسیله نیروی فکر خود شد

هاپکینز به وسیله ایمپلنت های مغزی و طرح -پژوهشگران دانشگاه جانز

به یک  (brain-machine interface) مغز -انقالبی ارتباط ماشین

 .عی اجازه کنترل همزمان دو بازوی مصنوعی را بخشیدندفرد دچار عارضه مغزی نخا

 .این تیم همچنین در حال تهیه استراتژی هایی برای ارائه بازخورد حسی برای هر دو دست به طور همزمان با استفاده از تحریک عصبی است

 Neuroscience news:  منبع

/15090/amp-arms-prosthetic-control-https://neurosciencenews.com/thought 
 

 

 

 

 

 سرپرست انیعل سبز یآقا نزد کارخانه احداث از پس. کردمیم دوفروشیخر تناژ صورتبه یچند از پس و شدم وارد تزایپ ریپن ییجز دوفروشیخر کار در کارخانه احداث از قبل

 درونم لیاسماع یول. ینینب یچندان صدمه یخورد شکست اگر که دهمیم تو به حقوق بدون یمرخص ماه 2 کرد هیتوص یمهربان با. دادم استعفا یتقاضا و رفتم افست ینگهبان

 :دیفرمایم که خداوند وعده و دادیم یروزیپ کی آغاز از خبر

  یسع ما اال لالنسان سیل

 .بود افتهیتحقق( برا ی انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست که یدرستبه)

 بازار یبرا عمده صورتبه کمپوت و مارماالد مربا، محصوالتم. کردم آغاز کارگر 10 با وقتتمام صورتبه را یدارکارخانه و دادم افست ینگهبان از را میاستعفا 93 بهشتیارد در 

 .بپردازم یبندبسته و تیفیک مسئله به تا داشتم یکاف وقت گرید. بود

ً.دیبرسًآنًبهًپشتکارًوًزهیانگًوًکوششًوًیسعًوًخداوندًبهًتوکلًباًوًدیبخواهًاستًیکافً؛ستینًینشدنًیکارًچیهًمعتقدمًدا ًیشد

 کارخانهًداریًرسیدً.ً.ً.اسماعیلًشاهًنظری،ًنگهبانیًکهًباًدیپلم،ًبهًلطفًخداًبهً

برگرفته از کتاب زندگی 

کارآفرین  5+21نامه  

 ایرانی

لهای بزرگی پیش از چاپ مقاله آن، غو یمی آید که حت این تکنولوژی جدید به قدری گرانبها به حساب

 Prime شرکتی به نام Google’s venture arm F-Prime و Newpath همچون

Medicine کرده اند را برای استفاده از این تکنولوژی ثبت کرده و حق استفاده از آن را خریداری. 

منتظر ماند و دید آنها قصد انجام چه کاری را  جالب است که این شرکت نه محلی دارد و نه کارمندی و باید

 MTR            4-1711-019-41586https://www.nature.com/articles/s:  منبع.           دارند

 

 
 

 .شد مواجه خود یرو شیپ چالش نیبزرگتر با یدرمانژن

        ،خود یرو شیپ چالش نیبزرگتر با ،یکیژنت اختالالت از یبرخ یبرا بالقوه درمان کی عنوان به شدن شناخته از پس یدرمانژن

 .شده  است روبرو شکلیداس یخونکم یعنی  

 یخونکم به که( Victoria Gray)"یگر ایکتوریو" نام به ساله ۴۱ یزن یرو را سپریکر ژن شیرایو روش یتازگ به ،ییکایآمر پژوهشگران

 .است گذاشته سر شتپ را ژن اصالح روش که کرد لیتبد کایآمر در فرد نینخست به را یگر ،یجراح نیا. کردند شیآزما بود، مبتال شکل یداس

 .بشناسند را آن یتمالاح خطرات تا کنند یریگیپ سال ۱۵ تا حداقل را یگر بهبود روند دیبا که ده انگفت پروژه نیا با رابطه در پژوهشگران

 

 

 

 

Isna             -019-https://www.nature.com/articles/d41586منبع : 

8-03698 

https://neurosciencenews.com/thought-control-prosthetic-arms-15090/amp/
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1711-4
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03698-8
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03698-8
https://www.nature.com/articles/d41586-019-03698-8


 

 دعوت به همکاری

ایی و هر ایده ی در هر بخشی از این نشریه، از محتوا گرفته تا صفحه آر

 ی، مفتخر خواهیم شد که با ما همکاری بفرمائید؛خالقانه ی دیگر

 را به رایانه ی ما ارسال بفرمائید: همکاریکلمه ی  ،لطفا برای شروع

Stem.magazine6@gmail.com  



 

 

وند زبرگ  سپاس گزاریم                                                                                 . . .  خدا
م نعمتتان را شکر گزاریم که از بقیه مهم رت باشد؟  هب راستی  کدا

 که ات انتهای این شماره هم با ما بودید. از شما    گزاریمسپاس 

 

 

 

 

 

که محتوای بخش کاربردها را تهیه  سرکار خانم سقاییاز  سپاس گزاریم

و  که محتوای بخش یکی بود، یکی نبود را سرکار خانم محمدیانفرمودند و 

 برای صفحه آرایی. جناب آقای حسنیان

 شماره سوممجله بنیادی  

انجمن دانش جویی صاحب امتیاز : 

 سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 خانم دکتر ظهیریمدیر مسئول : 

 مهدی پورغالمسردبیر : 
 خداوندا !

 آغازی دیگر به پایان رسید،               

 اما انتظاری که هنوز به پایان نرسیده است؛                                        

    اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر                                                            

                                          یا علی                                                                                                                                                                                                                             

 



 

 چرا تا االن نمُردی ؟؟


