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سرمقاهل
...شروعی دوباره

به نام خداوند دلهای پاک
.سالم خدمت همه عزیزان  دانشجو و مخاطبان نشریه 

شمارهسعی شده در این چمروش هدیه ناقابلی است که 
در کنار ارتقاء کیفی  نشریه  گامی کوچک برای افزایش 

آگاهی شما دوستان به دور از هر جهت گیری ،در زمینه های 
.مختلف فرهنگی اجتماعی صنفی علمی سیاس ی باشد
امیدوارم تالش دوستان خوبم در تیم هییت تحریریه

.نظر شمارا جلب کند

در آخر الزم میدانم به عنوان کوچک ترین عضو نشریه 
چمروش ازمدیرمـسئول و سردبیر محترم نشریه، هیئت تحریریه 

و تمانی کسانی که در این شماره و شماره قبلی زحمت 
.کشیده اند تشکر ویژه کنم 

.به امید موفقیت روز افزون شماعزیزان
مجید تیموری



راضیه احمدوند 

قتی تحقیقات جدید نشان می دهد که و
د از باکتری ها در فضا قرار می گیرن

روش های عجیب برای ایجاد زیست
افزایش استفاده میکنند که میتواند به

.مقاومت در برابر داروها بیانجامد

ن حاال سوالی که پیش می آید آیا ای
رده؟ تغییر رفتار آنها را خطرناک تر ک

ی را دانشمندان دانشگاه کلرادو آزمایش
ایی طراحی کردند، که در ایستگاه فض

دسته ای از  .المللی صورت گرفتبین
نتی باکتری های اشریشیا کالی با آ

ازبینبیوتیک جنتامایسین سولفات
.میروند

این قضیه به طور کلی "فضا"اما در
ه کند محققان می دانستند کفرق می

ر می کند رفتار باکتری ها در فضا تغیی
االیی و برای از بین بردن آنها غلظت ب

.از آنتی بیوتیک نیاز است

در یک گروه از باکتری های ای کالی
ی ای فضا و یک گروه دیگر از باکتر

ا کوالی را روی زمین کشت ، و آنها ر
در معرض میزان مشابهی از 

در  .جنتامایسین سولفات قرار دادند
طی این آزمایش یک آنالیز 
یکی سیستماتیک از تغییرات فیز

وجه ظاهری باکتری ها انجام شد که مت
.تغییرات مهمی شدند

مقایسه آنالیزهای هر دو گروه نشان
ضا، فوقتی باکتری ای کوالی در داد

رار قسولفات جنتامایسیندر معرض 
وز واکنش جالبی از خود برگیرد، می
دهد،می

وبرابر افزایش 13سلول ها تعداد 
درصد۷3ها تا حجم سلول

.کاهش می یابد

یفضانوردان میکروسکوپ

در به گفته محققان به دلیل عدم وجود گرانش
مل با ها سطح بسیار کمتری برای تعافضا باکتری

دارو در اختیار دارند ، ضخامت دیواره و غشای 
ه صورت ، بمی یابدسلولی باکتری نیز افزایش 

رونی از دسته ای رشد می کنند تا پوسته های بی
درونی پوسته های 

.تر محافظت کند

در مذکور همه نشان میدهند که باکتری هادالیل 
.شوندفضا خطرناک تر می 

تری از این یافته ها به ما کمک می کند تا درک به
ت نحوه زیست این میکروارگانیسم ها به دس

آوریم که حتی پس از خارج شدن از مدار زمین
.شودبیشتر شکوفا می

ن و یا حال آیا این احتمال دارد بازگشت فضانوردا
ان و زباله های فضایی به زمین همزیستی انس

باکتری را به خطر  بیاندازد؟
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حیات فضایی

بیاتامیرمحمّد 

مهمباکتری ها را می توان یکی از عوامل 

دانست؛ازو تاثیرگذار بر حیات روی زمین 

تهیه مواد خوراکی مانند ماست ، پنیر و 

اما آیا تاکنون به .تا کمک به رشد گیاهان سرکه 
وجود باکتری ها در سایر سیارات منظومه شمسی 

یا سیارات فراخورشیدی اندیشیده اید ؟

اخترزیست شناسی ، یکی از داغ ترین و جذاب 
جست و . ترین حوزه های میان رشته ای است 

جوی حیات در منظومه  شمسی و یافتن سیارات 
زیست پذیر در منظومه های فرا خورشیدی ، 

بخشی از این تالش هاست و جست و جو به دنبال 
فسیل یا نشانه های حیات در شهاب سنگ های 

.فرود آمده بر زمین، بخشی دیگر

25هر چند در ( کاسینی )ماموریت فضاپیمای 
به پایان رسید ، اما دستاورد های 1396شهریور 

بسیار مهمی داشت که یکی از مهمترین آن ها 
کشف شواهد قوی از ترکیباتی در اعماق اقیانوس 

قمر )احتمالی زیرالیه های یخ زده انسالدوس 
بود که شانس وجود حیات باکتریایی (لزحسیاره 

. را در این قمر سیاره زحل افزایش داد

بر می گردد ؛ زمانی که 1394ماجرا به سال 
فضاپیمای کاسینی از نزدیکی قمر انسالدوس 

د فوران یافته از آب فشان هایی را اگذشت و مو
که از ترک های یخی در ناحیه قطب جنوبی این 

با تحلیل . قمر منشأ گرفته بودند، بررسی کرد 
دانشمندان به وجود مولکول هیدروژن در ها، داده 

که آن ها در مقاله ای . این فواره ها پی بردند
دادند تنها ، نشان کردند منتشر نشریهدر

سناریوی مورد قبول برای به وجود آمدن مولکول 
هیدروژن درانسالدوس ،واکنش های آب گرمایی 

در ال به الی صخره های داغ و اقیانوسی است که 
زیر الیه های یخ زده سطح این قمر وجود  احتماال

مشابه این پدیده اکنون هم در بستر . دارد
این یافته ها شواهد .دریاهای زمین رخ می دهد

کافی برای مطرح کردن احتمال متان زایی در 
اعماق انسالدوس را در اختیار دانشمندان 

گذاشت؛ که به باکتری ها امکان بقا در ژرفای 
به آن معنی البته.اقیانوس های زمین را می دهد

است که انسالدوس حال حاضر می توانند از وجود 
حیات میکروبی پشتیبانی کنند ، اما شرایط 

مساعد برای ادامه زندگی با شرایط الزم برای 
داردشکل گیری حیات تفاوت 

یکی دیگر ازبحث براگیزترین موضوعات در اختر 
به . زیست شناسی احتمال زندگی در مریخ است

نمکی در مریخ کشف « »گزارش 
شده که می توان با کمک یک باکتری 

آزمایشگاهی ، آن را به هوای قابل تنفس برای 
گروهی از دانشجویان .فضانوردان تبدیل کرد

با . دانشگاه اکستر این باکتری را پرورش داده
کمک این روش می توان مخازنی از اکسیژن تهیه 

کرد تا ساکنان آتی سیاره سرخ آن را مصرف 
فضانورد به 2030ناسا تصمیم دارد تا سال . کنند 

مریخ بفرستد و در صورت موفقیت آمیز بودن این 
سیاره این مأموریت ، در آینده شهرک سازی در

.شودانجام می 
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بار با از مردی براتون بنویسم که هر جوان عاشقی حداقل یکمیخوام 
.کرده،ببخشید،دلبری ...ی این بزرگوار مخͼکوچهͼشعر

ع غذا از انجایی که شمایی که این متن رو میخونی دانشجویی و وض
پس حتما عاشق شدی و فریدون .ها هم رسیدگی نمیشه بهش

مشیری رو می شناسی
در خیابان عین ۱۳۰۵فریدون خان مشیری فرزند ابراهیم در سال 

.تهران چشم بر جهان باز کرد(خیابان ایران)الدوله
ل پدر تحصیالت اول و دوم ابتدایی را در تهران گذراند و به علت شغ

پری سنجا آمجبور به مهاجرت به مشهد شد و بخشی از تحصیالت را 
سال در دالفنون به ۳کرده و سپس در نوجوانی به تهران بازگشت و 

شگاه مشیری در رشته ی ادبیات فارسی دانفریدون .تحصیل پرداخت
ت و تهران پذیرفته شد اما به دلیل مشغولیت کاری در وزارت پس

ز کنار شغل مجبور به ترک دانشگاه شد،اما ادر فرهنگی کارهای 
ن های سخت کوش و الیق به جایگاه واقعیشوانسان انجایی که 

ا دوباره به بعد ه(هم درست نیست متاسفانههمیشه که البته )میرسند
.غول شددانشگاه تهران راه پیدا کرد و به تحصیل در علوم قضایی مش

اد خانم اقبال اخوان دانشجوی نقاشی دانشگاه تهران که دل از است
به همسری استاد درامدند و حاصل ۱۳۳۳مشیری برده بود،در سال 

.استاین وصلت دو فرزند به نام های بهار و بابک 
کرد،چندی بعد و غاز آسالگی ۱۵فریدون مشیری سرودن شعر را از 

ل به کار همزمان با فارغ التحصیلی از دبیرستان در وزارت پست مشغو
له ی که از جم.شد و برای چند نشریه کارهای فرهنگی ارسال میکرد

.استدر روزنامه ی ایران ما ͼفردای ماͼانها چاپ شدن شعر
در بخش شعر و ادب نشریه ۱۳۵۱تا ۱۳۳۲فریدون مشیری از سال 

اشعار روشنفکر فعالیت میکرد و از اقدامات او میتوان به چاپ اولین
دشاعران و معرفی انان بود که شاعران بزرگی را به مردم شناسان

ه بن آکه مقدمه ی ͼتشنه ی طوفانͼاولین مجموعه شعر مشیری،
۱۳۳۴قلم محمدحسین بهجت تبریزی و علی دشتی است در سال 

.به چاپ رسید
فریدون مشیری به دلیل عالقه ی فراوانش به موسیقی از 

ار و در کنمد آدربه عضویت شورای موسیقی ایران ۱۳۵۷تا۱۳۵۰سال
یشتر هوشنگ ابتهاج و سیمین بهبهانی در مسیر پیوند زدن هرچه ب

.موسیقی و شعر گام برداشت
اردیبهشت سال در (شناییدآکه همه باهاش )شعر معروف کوچه

منتشر ۱۳۴۶سروده شد و در مجموعه شعر ابر و کوچه در ۱۳۳۹
.گردید

چشم از جهان فروبست۱۳۷۹ابان ۳استاد فریدون مشیری در 
...وطوفان،ابر و کوچه،گناه دریا،نایافته تشنه :ثارآ

ϜвбЯ̮Ѓв еу̮ЃϲϽу
ͼ̮тϜϽ̮уϳϠ  б̮тϽ̮в
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 ϹуϯвͻϼнгуϦ

ه پرستاری یکی از مشاغلی است که واژحرفه 
. مقدس را برای آن ساخته شد

ه آن قدر پوشیدن جامه پرستاری قداست دارد ک
Ȉ: روایت شده( ص)در حدیثی از پیامبر اکرم 

تاری کسی که یک روز و یک شب از بیماری پرس
.ندکند خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می ک

اما این روزها جامعه پرستاری کشورمان علیرغم 
وعده  های فراوان، دغدغه های بسیار دارد و می توان 

مهم ترین این دغدغه ها را اجرایی نشدن قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از یک دهه
ثر عنوان کرد، امری که می تواند در کنار گامی مو

انه در برای تقویت هویت پرستاری ، اختالف ظالم
پرداختی گروه های مختلف در نظام بهداشت و
درمان را کاهش دهد، اما انگار هیچ عزمی برای 

.اجرای این قانون وجود ندارد

wÅ ûwz¿ Ăz ć½v¼ñ Ăå¾Þ£ā¹
ه در تعرفه گذاری به زبان ساده یعنی هر کاری ک
ص شرح وظایف صنف پرستاری است تعرفه خا

خود را داشته و در سیستم های اداری و مالی به
در برای مثال.نام و ارزش پرستاری ثبت بشود

تیم بیمارستان غالبا گرفتن نوار قلب توسط
پرستاری انجام میشود و در پرونده بیمار و 
ونی گزارشات پرستاری ، برای پیگیری های قان

بت در انجام دهنده پرستار ثبت میشود اما هنگام ث
زشک و سیستم مالی بیمارستان ، خدمت به نام پ

.پزشکی ثبت میشودͼKͼبا 
ه و در واقع تعرفه گذاری بر پایه یک نظام عادالن

آیهمصداق 
Ȉلَّا مَا سَعَى ه است کȇوَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِ

مزد هرکس از اعضای کادر درمان به همان اندازه 
که در خدمت شرکت و تخصص داشته مشخص

ستم میشود که مزایا آن فرا صنفی و به نفع سی
.سالمت و گیرندگان خدمت است

ûĀýwé ìĉ Ă°¸ĉ½w£
قی قانون تعرفه گذاری پرستاری از قوانین متر

لس سازمان نظام پرستاری در مجکشور با تالش 
مطرح شد و با کسب 8۶شورای اسالمی در سال 

حداکثر آراء موافق و بدون حتی یک رای مخالف

نیز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان
ار دیگر این قانون در برنامه توسعه ششم و ب. رسید

د قانون ارتقا بهره وری تاکی۶در ماده 88در سال 
بعد از کش و قوس های فراوان . به اجرا می  شود

در این چند سال میان وزارت بهداشت ، وزارت 
رفاه ، شورای عالی بیمه و مجلس چندسالی 

لت مشکل عدم تخصیص بودجه از سوی دواست
.و مجلس گریبان گیر این قانون شده

ºýwù üĊù¿ ¾z ûĀýwé üĉv v¾¯ā
کی کمبود منابع و بودجه های انقباضی در ظاهر ی
از موانع مهم اجرا این قانون است که اگر کمی 

تاری در دقیق تر بنگریم قانون تعرفه گذاری پرس
ارد؛ دقیقا همین راستا و صرفه جویی هزینه ها قرار د

ظایف بسیاری از تعرفه های پرتکرار پزشکی در و
گروه پرستاری قرار دارد که انجام  دهنده و 
د، در پاسخگوی قانونی آن گروه پرستاری هستن

نتیجه با وجود انقباضی بودن بودجه، اجرای 
تعرفه های گروه پرستاری خود راهکاری برای 

ناس صرفه جویی است و اگر به نام پرستار کارش
درصد ارزانتر از خدمت متناظر ۳۰ثبت شود 

رای در نتیجه از منظر مالی اج. پزشکی خواهد بود
این تعرفه ها به نفع هم مردم هم بیمه ها هم دولت

این می باشد و هیچ گونه بهانه ای برای اجرا نشدن
واند عامل بعدی این کوتاهی میت. قانون وجود ندارد

تم ناشی از تضاد منافع اقلیتی خاص در سیس
میطلبددرمان باشد که خود بحثی مفصل 

ć½v¼ñ Ăå¾Þ£ ûĀýwé v¾¯
در صورت اجرای این قانون بخش بزرگی از 
ایش مطالبات به حق پرستاری اجرایی و باعث افز

می جایگاه شغلی و اجتماعی و در آمدی پرستاران
.گردد

رار منافع گیرندگان خدمت نیز مورد محافظت ق
سبت میگیرد، گیرنده خدمت هزینه کمتری به ن

انجام همان خدمت توسط یک پزشک پرداخت 
ه ، ازطرفی دسترسی به پرستاران بمیکند

ر و خصوص در مناطق محروم طبعا بسیار بیشت
.آسان تر است 

ختلف این قانون به افزایش رقابت در بین سطوح م
درمان و مراقبت منجر میشود که در صورت 

ه هدایت درست نتایج آن بهبود کیفیت ارائ
خدمات ، کاهش بار هزینه بیمه ها و بیمارستان

.و افزایش شاخص های سالمت استها

 ćwĉvÀù¡wùº· ć½v¼ñ Ăå¾Þ£
ć½w¤Å¾~

بر آورد دقیق هزینه های بیمارستان. ۱
اصالح و عادالنه شدن دریافت از بیماران. ۲
وی امکان برنامه ریزی برای تعیین نیاز نیر. ۳

انسانی
ش هاتسهیل ارزشیابی عملکرد کارکنان و بخ.۴.

عدالت در پرداخت به کادر بالین . ۵
انارتقای خدمات مراقبتی ارایه شده به مددجوی. ۶

.  تتعرفه گذاری خدمات پرستاری یک قانون اس

و اجرای قانون ، یک اقدام قانونی استپیگیری 
خود داری از اجرای آن،غیر قانونی محسوب می 

ن قانون افزایش آگاهی پرستاران نسبت به ای. شود
یر ،اتحاد و مطالبه ی آن بر اساس عقل جمعی مس

.  دست یابی به اهداف صنفی پرستاری است

п̲Л̲Ђ ϝ̲в Ζъ̴ϖ ̴дϝ̲Ѓ̶ж̴̶щ̴Ю ̲Ё̶у̲Ю ̶д̲ϒ̲бϯзЮϜ ϋ-̺̀ϊ
 )ϥЃуж мϜ ЄыϦ ЭЊϝϲ ϿϮ дϝЃжϜ оϜϽϠ йЫзтϜ м(

 йϠ ͻϼϝϦЂϼ͟ ͻϼϜϺ͵ йТϼЛϦ

 ЀЯϮв ϼϸ дмжϝЦ ͬт дϜмжК

иϸІ ϞтмЊϦ ͼвыЂϜ ͻϜϼмІ
پیگیری اجرای قانون ، یک اقدام 

قانونی است و خود داری از 
اجرای آن،غیر قانونی محسوب 

افزایش آگاهی پرستاران . می شود
نسبت به این قانون ،اتحاد و 
مطالبه ی آن بر اساس عقل 
جمعی مسیر دست یابی به 
. اهداف صنفی پرستاری است
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Πتعرفهͺگذاریͺخدماتͺپرستاری
بربادرفتهخورده، خاک قانونی 

:منابع
سایت سازمان نظام پرستاری
پرستاریروابط عمومی سازمان نظام 

مقدممحمدشریفی -سایت سالمت نیوز-پرستارخانه 
سیده فاطمه بحرینی-

صنفی



yöé ćwă āwò¤Å¹ ¡wêĊê´£ āwòÊĉwù¿j ¾ĉºù ÿ ¹w¤Åv I v¾¤í¹ ë½ºù ćv½v¹ ºýĀĊÅĀù ½ĀÆåÿ¾~ ÿ
 ćwă āwò¤Å¹ ćwă Ăùwý¾z ÄĊt½ Içÿ¾ÝĈîÉÀ~ĈÅºþĄù ¹w¤Åv IĈîÉÀ~ āºîÊýv¹ Ĉ³v¾« ¹w¤Åv I ½¹

Êýv¹ ½¹ ć¾¤í¹ ÿ ĈöĊúî£ ¡ĒĊÎ´£ āºîÊýv¹ ¹w¤Åv I ĈÅºþĄù ÿ ¡wÝĒÕv ć½ÿwþå āºîÊýv¹ āwò
vÿw£ÿv

 Ĉù ûĀ¤õ½wí āwòÊýv¹ ½¹ wÒåvĀă ÿ ìĊýwîù ĈÅºþĄù āÿ¾ñ ½¹ ¹w¤Åv üĊþ°úă ÿºÉwz
ÿv üĊÆÅĀù ¿v ć¿wÅ ć½w¬£ Àí¾ùôĉwÅÿºÉw{Ċù v¹wýwí ½¹ ĈîÉÀ~

ûv¾ĉv ĈîÉÀ~ ûw¤Æòþă¾å ć½w¸¤åv ĀÒÝ
ćĀĉ½ Ĉ{öé Ä~ ćwz Û¾¤¸ù. 

 ϹуЛЂ ͼгукϜϽϠϜ
ͼжϝϧЃϧІϸ ϜϽкϾ

هبار یکهزاروسیصدونودهشت-مشاره دوم-سال دومنشریه چروش 6 زندگی نامه



در روستای  1315توفیق موسیوند در سال 
ورکانه استان همدان در خانواده ای ساده و 

دوران کودکی  .روستایی چشم به جهان گشود
و نوجوانی خود را به چوپانی در دشت های 

.استان همدان گذراند

ûwĄ« ćw« ćw« ½¹ øöÝ Ĉ~ ½¹
عث شد اشتیاق موسیوند جوان به یادگیری ، با

که از محیط روستا خارج شده در تهران به 
او در دانشگاه تهران  .ادامه تحصیل بپردازد

اورزی تحصیالت مقدماتی خود را در رشته کش
ه به پایان رساند اما روحیه باال او را برای ادام

.تحصیل و پژوهش به کانادا کشاند 
ا را به او توانسته بود بورسیه دانشگاه کاناد

دست بیاورد و تحصیل خود را در دانشگاه
.دهدآلبرتای کانادا ادامه 

ی سال های ابتدایی را در کانادا به یادگیر .
از  .زبان و تحصیل در طول روز می گذراند

ار طرفی به دلیل مهاجرت و هزینه های بسی
در زیاد زندگی مجبور به کارهای طاقت فرسا

و شب به عنوان ظرف شوی بود تا مخارج خود
.خانواده اش را تامین کند

وی در رشته های مدیریت و مهندسی 
ی مکانیک فارغ التحصیل شد و پس از مدت
مدرک دکترای پزشکی و فوق تخصص 

پس از  .جراحی قلبش را در کانادا اخذ کرد
شمندان فارغ التحصیلی و آشنایی اساتید و دان

گاه دانشگاه با او سمت های متعددی را در دانش
ی "آلبرتا"بر عهده گرفت تا زیربنای یک 

.کندجدید را پی ریزی 
.

wă ûwÆýv ¡w¬ý
گاه او در دانشگاه آکرون و کالج پزشکی دانش
تر اوهایو به تحصیل پزشکی پرداخت و دک

وفسور ویلبرت کلون از انستیتوی قلب از پر
او موسیوند در کلینیک کلیولند اوتاوا از

درخواست کرد تا سرپرستی تیم قلب 
در این  .مصنوعی این انستیتو را بر عهده گیرد

کی به زمان بود که تلفیق علوم مهندسی و پزش
او کمک کرد تا به دانش نوینی در زمینه

عد از اعضای مصنوعی دست یافته و بتواند ب
.مدتی قلب مصنوعی انسان را اختراع کند

 ¡wÝv¾¤·v
tofyپروفسور استاد توفیق موسیوند که به 

mousivand مشهور است، اختراعات
رین بسیاری را به ثبت رسانده است که مهم ت

.آنها قلب مصنوعی بود
این اختراع شامل تکنولوژی بای پس می

باشد؛ یعنی توانایی کنترل از راه دور را

می دارد که پس از قرار گرفتن در بدن بیمار
تواند از طریق ماهواره، اینترنت و تلفن از 

ت وضعیت آن اطالع یافت و از وضعیت سالم
ه بیمار آگاه شد؛ همچنین امکان ارسال برق ب
آن بدون ایجاد سوراخ در بدن را نیز دارد که

ناطیسی این فرآیند از طریق سیستم الکترومغ
.فراهم می شود

عیین از دیگر اختراعات مهم استاد می توان به ت
DNA ه انسان با اثر انگشت و بدون نیاز ب

این دستاورد بسیار .قطره ای خون اشاره کرد
ح ، مهم برای تشخیص هویت مردگان در سوان

ار نیز کاربردهای بسی ...نوزادان، بیماران قلبی و
اختراع 144پروفسور موسیوند  .زیادی دارد

ارد؛ پزشکی دیگر را در کارنامه درخشان خود د
شار از جمله ساخت زیرپیراهنی که می تواند ف
شان خون و کارکرد قلب را در کسانی که قلب

.کندخوب کار نمی کند، کنترل 
.

wă Ă¤ÉĀý
ود پروفسور موسیوند در طی حرکت علمی خ

ار سال، مقاالت و کتاب های بسی 80در طول 
ود زیادی درباره علوم مهندسی و پزشکی از خ

 .به جای گذاشته است

¡v½w¸¤åv
استاد جایزه ها و لوح های تقدیر زیادی را از 
کشورهای مختلف جهان بابت دستاوردهای

پس از :علمی اش دریافت کرده است مانند
ی موفقیت های پی در پی استاد در زمینه ها
دا؛ علمی و دریافت جایزه از رییس جمهور کانا

انادا به صورت افتخاری، به انجمن سلطنتی ک
.پیوست

هداشتی استاد  موسیوند در موسسه تحقیقات ب
و  èترجمه علمçجایزه  2010کانادا در سال 

را  èتحقیق حوزه سالمتçهمچنین جایزه 
.دریافت کرد

اس استاد موسیوند موفق به دریافت مدال الم
 2013جوبیلی از ملکه الیزابت دوم در سال 

.شد

Ăĉºă üĉ¾£w{ĉ¿
داستان زیباترین هدیه ای که پروفسور 
نی موسیوند دریافت کرده نیز بسیار خواند

 :او این داستان را چنین نقل می کند .است
ç طبق قوانین مرسوم کانادا هدیه دادن به

 .پزشکان و هدیه گرفتن از آنها ممنوع است
ی به یک روز دیدم شخصی از شبکه ای کانادای

را دفتر کارم در بیمارستان آمد و بسته ای
جلوی من گذاشت که از گرفتنش امتناع

.کردم
آن شخص خیلی اصرار داشت و همین باعث

هفت حلقه فیلم از  .شد که بسته را باز کنم
همدان و زادگاهم روستای ورکانه بود که 

گریه ام گرفت و به .خودشان تهیه کرده بودند
ه این فکر کردم که چطور برای یک شبک

کانادایی این قدر زادگاه من و آن خانه محقر
را سنگی اهمیت داشته که هزاران کیلومتر

.بسازندطی کنند و ازفیلم

¾·j ÷Ēí:
انشمند پروفسور موسیوند، قبل از این که یک د
میل و نخبه علمی باشد، به دنبال رشد و تک

له ویژگی های کمال انسانی خود بود و در مقا
رح ای رسالت خود را به صورتی زیبا چنین ش

برای من آنچه مهم است خدمت به » :می دهد
ه به بشر است؛ نه تنها به مردم کشورم بلک

. اشددر واقع جز این نیز نباید ب. مردم تمام دنیا
ه رسالت من به عنوان یک پزشک، کمک ب

ر و بیماران، تعلیم و تربیت پزشکان دیگ
ه نوعی ابداعات و اکتشافاتی است که بتواند ب

«.بشر کمک کند

تاخواسته شدپروفسور موسیونداز 
رپرستی سدر کلینیک کلیولند اوتاوا 

و را بر تیم قلب مصنوعی این انستیت
.دگیرعهده 

به تلفیق علوم مهندسی و پزشکی
ر او کمک کرد تا به دانش نوینی د
ه و زمینه اعضای مصنوعی دست یافت

عی مصنوقلب مدتیبتواند بعد از 

.انسان را اختراع کند
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رسول گلشنی 

و گل نیز ( weed)جوانا که با نام های علف ، وید ماری 
.استشناخته می شود، ترکیبی از گیاه شاهدانه 

.
. ترکیب مهم ماری جوانا است ( THC)تتراهیدروکانابینول 

داده و این ماده سیستم عصبی مرکزی بدن را تحت تاثیر قرار
میتواند باعث افزایش حساسیت حواس و اختالل در درک 

.محیط ، افزایش سرعت ضربان قلب، خشکی دهان است 
از استفاده از این ماده بیشتر به صورت تنفس دود حاصل

مصرف. و گاهی به صورت خوراکی است ( تدخینی)سوختن 
آن در برخی موارد ممکن است سبب اضطراب ، پارانویا و 

.توهم بشود

د دارد شواهد قانع کننده ای وجو: تحقیقات کالج لندن میگوید
که مصرف منظم ماری جوانا خطر ابتال به بیماری های روانی

وانان تصور می شود نوج. مثل اسکیزوفرنی را افزایش میدهد 
شد بیشتر آسیب پذیر هستند چرا که مغز آنها هنوز در حال ر

. است
 به تحقیقات همچنین خطر ابتال: دکتر دی فارتی می گوید

رف با دوز باال مصروانپریشی در افرادی که هر روز ماری جوانا
تفاده می کنند پنج برابر بیشتر از کسانی است که از آن اس

.نمی کنند 
رف ماری جوانا می تواند اعتیاد آور باشد به ویژه اگر مرتب مص

درصد از افرادی که ۱۰تخمین زده می شود که حدود . شود 
.وندمرتب این ماده را استفاده می کنند به آن وابسته می ش

ماری جوآنا در تاریخ
ر فرقه ای که برای آزادی بردگان سیاه د)در فرقه راستافار

حشیش یا شاهدانه اهمیت مذهبی ( آمریکا مبارزه میکرد
.بسیاری دارد

ل به این آئین بر این باور است که درخت زندگی که در انجی
همان گیاه شاهدانه است و استفاده از آن،آن اشاره شده است

. بنا بر بسیاری از روایت ها و بخش  های انجیل، مقدس است
باور نامیدند چون بر اینͼعلف داناییͼیا ͼگیاه مقدسͼآن را 

 بخشد هستند که کشیدن آن بینش و آگاهی وسیع به فرد می
و باعث می شود به خداوند و کائنات و خویشتن معنوی 

.درونی شان نزدیک تر  شوند
دو ها از دیگر استفاده کننده گان ماریجوانا در عهد باستان هن

ی از در کتابهای مقدس چهارگانه آنها ، شیوا که یک. بوده اند 
خدایان هندوهاست ،گیاه کانابیس را از هیمالیا برای مردم

.  ندبشوند و لذت ببرͼشادͼهند هدیه میاورد تا با مصرف آن 
.نیز مینامند” Lord of Bhang“شیوا را خدای بنگ 

CanaWeeda
اما خبر مهمی که در پیرامون این ماده مخدر اخیرا به گوش 

ین رسید خبر آزادی ماری جوانا در کانادا بود البته کانادا اول
سال پیش ۵کشور آزاد کننده ماری جوانا نبود بلکه اروگوئه 

کرده ، تر به عنوان اولین کشور جهان چنین قانونی را تصویب
ا اما چیزی که این خبر را مهم کرده است همسایه بودن کاناد

با ایاالت متحده امریکا و ده برابر بودن جمعیت کانادا از 
.اروگوئه و صنعتی و توسعه یافته بودن کانادا است

های وعده در ترودوناقوس آزادی این ماده توسط جاستین 
به صدا در آمد که باعث شد ۲۰۱۵انتخاباتی خود در سال 

.بشودسال دوباره مصرف ماریجوانا آزاد ۹۵پس از 
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به آب داده؟ͼگلͼآیا کانادا واقعا دسته 
کانادا این آزادی را مشروط به اجرای قوانین خاص خود کرده 

:قوانینی مانند. است 
.باشدسال سن داشته ۱۹مصرف کننده باید باالی فرد -
سال حق ورود به مراکز خرید ندارند حتی ۱۹زیر جوانان -

.بزرگسالهمراه یک فرد 
م فرد ماریجوانای مصرفی در اختیار دارد باید آن را هنگااگر -

رانندگی در داشبورد یا صندوقچه درب دار در داخل خودرو قرار 
.نباشددهد تا در دید عموم 

اماکن ورزشی پارک های تفریحی و هر مکان عمومی که در -
کودکان از آن استفاده می کنند استعمال ماری جوانا ممنوع 

.است
سرگذشت یک ممنوعیت

در این کشور ۱۹۲۳ممنوعیت قانونی ماری جوانا که از سال 
رور مسئوالن اصرار به استمرار آن داشتن تا با م. وضع شده بود 

۷۰همه از دهه .زمان اوضاع عوض شود اما این چنین نشد
در این میالدی می دانستند که ممنوعیت ماری جوانا 

ما خورده و عمالً اجرای این قانون غیرممکن شده اشکست کشور
۹۰تنها پس از اپیدمی اوردوز و شیوع بیماری ایدز در دهه 

عتیاد میالدی بود که سیاستمداران کم کم به کاهش آسیب های ا
درمان به عنوان ستون چهارم سیاست گذاری در کنار پیشگیری،

اچ وحشت از شیوع. و مبارزه پلیسی با عرضه مواد توجه کردند 
آی وی از طریق سرنگ مشترک هم کمک کرد که اغماض 

ت بیشتری برای عمومی شدن ماری جوانا که امکان تزریق نداش
راوانی به وجود بیاید عالوه بر این در سه دهه گذشته تحقیقات ف

در جهت مصارف پزشکی ماری جوانا صورت گرفته که بستر
وانا علمی برای تغییر قوانین را فراهم کرده کانادا مصرف ماری ج

از جمله . قانونی کرده بود ۲۰۰۱با مقاصد پزشکی را از سال 
یجوانا بیماران سرطانی و مراجعان روانپزشکی با نسخه پزشک مار

ت اما دالیل دیگر حامیان این قانون این اس. دریافت می کردند
که توضیع قانونی این ماده باعث جرم زدایی و کاهش قاچاق 

ر می شود، قانونی شدن باعث می شود کیفیت این ماده بر اث
ود و رقابت تولیدکنندگان باال برود و سمیت آن نیز کم بش

همچنین قانونی شدن ماری جوانا باعث میشود که مصرف 
کنندگان به سمت مواد اعتیاد آور سنگین مانند هروئین و

.نکنندکوکائین سوق پیدا 
این از این قوانین و مضراتغلظاما با همه این تفاسیر درست یا 

ک نوع نگاه منطقی یک کشور توسعه یافته به یمهم،مخدر 
.استبحران 

امیر بیات

گاهی نمی توان علت کارهایی را که بعضی آدم ها ناگهان انجام می»
ر یا البته گاهی به خاطراین است که می دانند دی. دهند را توضیح داد 

بهترهمین االن » زود آن کار را انجام می دهند ،و با خود می گوییم
.«انجامش بدم

گاهی هم کامال برعکس است،می فهمد باید خیلی وقت پیش فالن کار 
اُووه احتماال تمام این مدت میدانسته باید چه کار کند ، ولی . را می کرده

همیشه فکر می کنیم برای انجام .همه آدم ها نسبت به زمان خوشبین اند
وقت کافی داریم که به آن ها .دادن کارها با بقیه مردم وقت کافی داریم 

و بعد ، اتفاقی می افتد و همینطور می ایستیم و. چیزهایی را بگوییم 
«.در ذهن مان می ماند« اگر»کلماتی مثل 

داستان مردی است که از عالم و آدم طلبکار است و « مردی به نام اُووه»
فکر می کند هیچ چیز سر  جایش نیست ، و شاید تا حدی هم حق دارد 

سالگی به تازگی همسرش سونیا را از دست داده و همچنین از ۵۹او در . 
جایی دگرگون می شود که می فهمد « اُووه»زندگی . کار بیکار شده است
سوئدی همسایه شده و پروانه ، مادر ایرانی خانواده ،با -با خانواده ای ایرانی

حضورش در همسایگی این مرد سنتی سوئدی دنیایش را آرام آرام تغییر
چندین و چند بار قصد خودکشی « اُووه»در جریان داستان ، . می دهد 

دارد چون کامال احساس پوچی به وی دست داده و زندگی خود را بدون 
وجود همسرش بیهوده می پندارد؛اما پروانه به همراه همسر و دو فرزندش 

به طور ناخواسته و اتفاقی و بدون اینکه اطالعی از میل به خودکشی 
داشته باشند ، مانع از این کار شده و وی را در کمک کردن در « اُووه»

کارهای روزمره خودشان سهیم می کنند که برخالف میل باطنی 
از این که شرایط دیگر مثل قبال نیست سخت آزرده « اُووه». است«اُووه»

است و تالش می کند تا همه چیز مثل گذشته منظم باشد اما او از 
. نداردشورای محله کنار گذاشته شده است و حرفش دیگر اهمیتی 

.

همین موضوع بر روی اولین .با یکدیگر ازدواج کرده اند۲۰۰۹در سال که 
به « پروانه»رمان او،تاثیرگذار بود و باعث ورود شخصیت یک زن به نام 

مردی »کتاب ۲۰۱۲در سال « بکمن».جریان اولین کتاب اش می شود
هزار نسخه در همان ۶۰۰را نوشت که با فروش چشمگیر « به نام اُووه

« منبک»قبل از نویسندگی، شهرت . سال به موفقیتی بزرگ دست یافت
رتبه در سوئد به خاطر وبالگ نویسی بود اما انتشار این کتاب باعث کسب

این کتاب هم اکنون .اول در پر فروش های سوئد و نیویورک تایمز گردید
زبان ترجمه شده و ترجمه فارسی مردی به نام اُووه  نیز ۳۰به بیش از 

.شده منتشر شده است که با استقبال زیادی رو به رو 
.. کنممطالعه این کتاب جذاب و دلنشین را  به شما دوستان توصیه می 

ϞϝϦͭ ͼТϼЛв

شاید این جمله 
اطرافیان شما )) 

تاثیر زیادی بر روی
را زیاد (( شما دارند

ز یکی ا.شنیده باشید
نمونه های بارز این  

جمله در دنیای ادبیات 
کارل »می تواند 

« فردریک بکمن 
ه باشد؛نویسنده ، روزنام
نگار و وبالگ نویس 
سوئدی که در دوم 

در ۱۹8۱ژانویه 
استکهلم به دنیا 

همسر وی یک زن .آمد
ایرانی است 

هبار یکهزاروسیصدونودهشت-مشاره دوم-سال دومنشریه چروش 9 گزارش



به ی ـاس عروسـلبکه وش داردـآغرا در ک اشـعروسهنوز ترکـدخ
، لباس دامادی می ده ـبز نشـش سـلبهم پشت اد ـدام .کنندی ـمتنش 
آدممسئولیت های ه ـکهستند ی ـکودکهوای و ال ـدرحهر دو  .پوشد

.یردـی گـمرا شان ان ـریبـگبزرگ ها 

ͼжϜнтϽв нГЂϼϜ

Ãÿ¾Ý ćwăìÅÿ¾Ý
¢Å¹ Ăz
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سالگی تحت تاثیر عوامل 16تا 9در دختران از سن بلوغ 
سالگی بلوغ رخ 13بسیاری متغیر است ولی غالبا در سن 

ی در برای رسیدن به این مرحله باید تغییرات جسمان.میدهد
.بدن مرد و زن صورت بگیرد 

نفر و آمار 300سال بیش از 9در کشور ما آمار ازدواج زیر 
هزار نفر اعالم 40هزار تا 30سال در دختران 14و13ازدواج زیر 

 "کودک همسری "کننده،شده است این معضل ناراحت
.شودنامیده می

لب حقوق اساسی کودکان را از آنان سمیتواندهمسریکودک 
می کند و حق رشد و بقا کودک را در خطر قرار می دهد و حتی

قوانین روشن در نبود .ممکن است مانع تحصیل او نیز بشود 
مبارزه با کودک همسری راه را برای پدیده پدوفیلی هموار
ی و میکند ، فعاالن حقوق کودک به دالیل آسیب های اجتماع
13پایمال شدن حقوق کودکان با پدیده ازدواج کودکان زیر 

وعی سال به شدت مخالف هستند و معتقدند کودک همسری ن
برای دفاع از حقوق کودک پیمان  .کودک آزاری جنسی است

المللی نامه جهانی کودک تهیه شد ، که یک کنوانسیون بین
.است و ایران هم عضوی از آن است

یم گیری طبق این پیمان نامه زمانی که در رابطه با کودکان تصم
یر می شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد و افراد ز

.سال  کودک به شمار می روند18سن  
ین  این پیمان نامه کشورهای  طرف  کنوانسیون  تضم9در ماده  

جدا می کنند که  کودکان  علیرغم  خواسته شان  از والدین  خود
نشوند، مگر در مواردی  مطابق  قوانین   مصمم  شوند که  این

ر این  گونه  تصمیمات  ممکن  است  د .جدایی  به  نفع  کودک  است 
دایی  مواردی  از قبیل  سوءاستفاده  و یا بی توجهی  والدین  و یا  ج

.والدین  از یکدیگر ضرورت  یابد 

کودک همسری چه تبعات و آسیب هایی بدنبال دارد؟

شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ، بلوغ جسمی و روانی و
افرادی را می بینیم که  .جنسی کودکان را تحت تاثیر قرار داده

یده اند از نظر جسمی و جنسی بالغ شده اما به بلوغ فکری نرس
و در نتیجه، کامال طبیعی است که آمادگی ازدواج سالم و

.مناسب را نداشته باشند
جاد تولد کودکان کم وزن که مسبب اختالالت ژنتیک ، ای

ها و زایمان زودرس از عوارض بارداری مادران زیرمعلولیت
.سال است18

دختران گاهی تا :یک متخصص زنان در این باره گفته
از به تکامل سالگی به بلوغ فیزیکی نمیرسند، استخوان ها نی25

سالگی که برداشت 50و ایجاد ذخیره استخوانی دارند تا بعد از 
وقتی  .کلسیم از استخوان ها آغاز می شود به مشکل برنخورند
ی مادر بارداری در سنین پایین اتفاق می افتد، ذخیره استخوان

.به سمت جنین می رود
موارد زیر را می توان از بارزترین تبعات و آسیب های کودک

:همسری برشمرد
شانجدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه. 1
ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن. 2
های زود هنگاممشکالت زایمان. 3
ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند. 4
بیوه شدن زود هنگام. 5
طالق. 6
های عاطفی زوجین پس از افزایش سنطالق. 7
ناننداشتن زایمان طبیعی به دلیل رشد ناکافی لگن ز. 8
نین کم خون بودن به دلیل نامرتب بودن عادت ماهیانه در س. 9

پایین و مشکالت کروموزومی
نداشتن آمادگی بارداری از نظر روحی و روانی. 10
دهندگانش کودکان هستند،دچار ای که تشکیلخانواده. 11

.ضعف کارکردی خواهد بود

علل گرایش برخی خانواده ها به ازدواج کودکان چیست؟
ئل علت را باید در فرهنگ، سنت و عرف حاکم منطقه ای و مسا

.اقتصادی دانست
مشکالت جامعه به خصوص معضالت اقتصادی، اجتماعی و

چراکه در بسیاری از  .بیکاری در این موضوع بسیار موثر است
به این خانواده ها به دلیل مشکالت اقتصادی فرزندان خود را

ن ازدواج زودهنگام در می آورند تا از این راه هم فرزندشان تامی
اقتصادی شوند و هم خودشان از زیر بار تامین نیازهای 
ب می کودکانشان خارج شوند و گاه در این راه منافعی نیز کس

.کنند

کودک همسری یک مشکل اجتماعی است نه 

سیاسی
برای رفع آن نیاز به همکاری قانون گذار برای 

اصالح قوانین حداقل سن ازدواج و دستگاه 

هایی مثل وزارت ورزش و جوانان برای 
فرهنگ سازی الزم است

مهمتریت دلیل ازدواج کودکان مسـله فقر میباشد

از پیامد های اجتماعی کودک همسری ثبت نشدن 

ازدواج، ظهور پدیده کودک بیوه،  خشونت 

خانگی، همسر آزاری، تن فروشی فرار از خانه و 

محرومیت تحصیلی میباشد
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 ¢ÅwĊÅ ½¹ øÆĊÆí½wù ćÁĀõĀtºĉvÅv¢ )

 ûwæõw¸ùÆĊÆí½wù ô¨ù øÆĊõv¾{Ċõ Ăz v¾ýj ø
{Õ ¡wåĒ¤·v āºþþí ¹w¬ĉv ôùwÝ ûvĀþÝ ÿ Ĉ£wê

 üúÉ¹Ăê{Õć½w¤õÿ¾~$ Ăê{Õ¾ñ½wí# Ĉù
úÊí ÿ ĂýwúÎ· ½w¤å½ üĉv ÿºþÅwþÉ Èî

 yÖé ÿ ¹¾Å ðþ« ½¹ v½ ¹Ā· IôÍw³
Ĉé¾É ÿ Ĉz¾á yÖé ÿ¹ Ăz ûwĄ« ćºþz ¹Ā·

Ă¤Év¼ñ ¿ÿ¾z ĂÍ¾Ý Ăz v½)
« ðþ« ¿v Ä~ øÆĊõv¾{Ċõ ôîÉ üĉv ĈýwĄ

îĉ¾ùj ½ĀĄú« ÄĊt½ ¢õÿ¿ÿ½ ÔÅĀ£ ÷ÿ¹ w
¤Æz ½wí Ăz ć½wîĊzwz ā¿½w{ù ćv¾z Ăí ºÉ Ă

 ¹Āz øă èåĀù )¹ ½¹ ºþ¯¾ă øÆĊõv¾{Ċõ Ăă
 yÆí Ĉ£wêĊåĀ£ Ă¤É¼ñ ćwă¹¾í wùv Ä~

 óĀåv Ăzÿ½ ¿vû¹wĄýI ûj ¿v ćºĉº« ôîÉ
 øÆĊõv¾{ĊõĀuý ÷wý Ăz ºÉ Ătv½v)

 ÿ½ÿ¹ øă ºĉº« Ăĉ¾Úý üĉv ĂîÅ ºþýwù
 ¢Åv )ûwăvĀ· Ăí øÆĊÆí½wù ãĒ·¾z ¿v

uý ¹Āz ĈÝwú¤«v ¡wê{Õ ü¤å½ üĊz øÆĊõv¾{ĊõĀ
¢Åv Ĉ£wê{Õ ãwîÉ ºĉºÊ£ ôùwÝ )ÿ ¦Ýwz
 Ăê{Õ ûºÉ ¹Ā· Ĉz¹Ā· ¿v ÿ ¢Æù
¤õÿ¾~ Ăê{Õ ¾êå ÈĉvÀåv ÿ ć¿vÿÁÿ¾z ÿ wĉ½w
¹ĀÉ Ĉù ½wí ćÿ¾Ċý ¾z Ăĉwù¾Å Ă{öá)
Å ¡v¿w¬ù üĊĊÞ£ wz øÆĊõv¾{ĊõĀuý ćv¾z üĊòþ
æ£ Ĉz ÈĊz ÿ øí ÿ ¢Å¹ÿ¾å Ăê{Õ Ĉ£ÿw

ćwă ĈĉĀÉ óĀ~ ÿ wă ÃĒ¤·v Ăz ¢{Æý
Æñ v½ Ĉ¤õvºÝwý IĂÞùw« ¢Å¹v¾å Ăê{Õ Ç¾¤

ºă¹ Ĉù  )

 ½Āùv ½¹ ¢õÿ¹ ¢õw·¹ Èăwí ĂĊ«Ā£wz
 ĈÉ¿Āùj Ĉăwå½ ¡wùº· I ć¹wÎ¤év
ĉ Èăwí ºĉwz Ĉ¤õÿ¹ ĂĊõÿv Ĉ¤ÉvºĄz ÜÖé w

¹¹¾ñ ) ÈĉvÀåv y«Āù ¹Ā· üĉv Ăí
z Ă¤îý J¹ĀÉ Ĉù Ĉ¤õvºÝwý ÿ ć½wîăÀz ½wĊÆ
z ¢õÿ¹ Ăí ¢Åv üĉv ĂĊÒé üĉv xv¼« ºĉw
 ¿ÿ½ ¾ă Ăí ºĄý wþz v½ ºĉº« ćwă ûvºý¿
~ ºþýwù ¹Āz ºăvĀ· ô{é ¿ÿ½ ¿v ¾£ ï½Àz āÁÿ¾
 ½¹ ûwĄ« ûvºý¿ üĉ¾£ ï½Àz ¢·wÅ

wĊý¾æĊõwí )wí ûwăvĀ· āºĉv üĉv ôí ½¹ Èă
 ã¾Õ ¿v ¡v¿w¬ù ówúÝv ÿ Ĉ£½wÚý yĉ¾Ñ

¢Åv ¢õÿ¹)
 øöĊå ½¹Wolf of wall street Ĉz üĉv

āºÉ Ă¤·v¹¾~ Ĉýwĉ¾Ý ½ĀÕ Ăz Ĉ¤õvºÝ¢Åv)
ĈÉw~ÿ¾å Ăz ćÁĀõĀtºĉv üĉv ćwúý ½ÿ¹ ÷wÚý

 ºùw¬ýv Ĉù ĂÞùw« Ĉ¤ÉvºĄz )Ā¤ù Ăê{Õ ÔÅ
ê{Õ ÿ wă ÷vÿ ¢·v¹¾~ ¿wz ÿ Ï¾é ¾Ċñ½¹ Ă
¾z ¢ĉwþ« ÿ ÷¾« ÈĉvÀåv wz ¢Å¹ÿ¾å ćv

¹½ÿj Ĉù ûwâù½v Ăz ûv¿½v ½wí ćÿ¾Ċý ûwýj)
 ûv¾ĉv ½¹ xĒêýv ¿v Ä~ ćÁĀõĀtºĉv üĉv
É¼ñ Ăă¹ ½¹ ìù¾ý ÷¾ý Ĉõÿ ºÉ äéĀ¤ù Ă¤
 ć½ĀĄú« ¢Åwĉ½ ûv½ÿ¹ ½¹ ËĀÎ· Ăz
 üĉv ½Ā£Āù ćvºÍ ûv¾ĉv ½¹ wă¿wÅºĊöí
½ Ĉù ÇĀñ Ăz ā½wzÿ¹ ówÆþĄí üĊÉwùºÅ  )
ĉv ½¹ ć½v¹ Ăĉwù¾Å ćwÒå ìĉ ÈĉvºĊ~ ûv¾
é Ăĉwù¾Å ¢Éw{ýv ćv¾z ćºĊé ®Ċă Ăí ôtw
½wÖé ûºĊÅ½ Ëw· ½ĀÕ Ăz wĉ ÿ I¢ÆĊý ĈõĀ~
Êý ¿v Ĉĉvº¤zv ÜÖêù Ăz Ç¿Āùj ûºÉ Ăýw

 ¢Åv ûj ÷ĀÉ ćwă )¾ñv Ăí Ĉĉwă ĂýwÊý
ôÞæþù ûj Ăz ¢{Æý Ă¤É¼ñ ûĀ°úă øĊÉwz

¹Āz ºăvĀ· ëwý¾Ö· ½wĊÆz)
)

Üzwþù
یبا دکتر صادق زЃما چگونه ما شدیمЄکتاب 

ویکی پدیا -کالم
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ϹжмϹгϲϜ йуЎϜϼ

ی زیر گانههای زندگی را با عناوین دهبهداشت جهانی مهارتسازمان 
ری ها دانستن، و به کارگیرمز برخورداری از این مهارت. مشخص کرده است

.تر در زندگی روزمره استهر چه بیش

خودآگاهی( 1
ازها، ها، نیمهارت خودآگاهی توانایی شناخت از نقاط ضعیف و قوت خواسته

ها و تصویر واقع بینانه از خود است تا حقوق فردی، اجتماعی و رغبت
وال با کسب این مهارت به این س. های خود را بهتر بشناسیممسئولیت

.گوییمپاسخ می(( من کیستم؟))اساسی که 
همدلی( 2

ر آن شرایط همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که د
دیگر هایکند تا بتواند انسانهمدلی به فرد کمک می. قرار ندارد درک کند

.ها احترام بگذاردها متفاوت است بپذیرد و به آنرا حتی وقتی با آن
ارتباط موثر( 3

آموزد برای درک موقعیت دیگران چگونه بهکسب این مهارت به ما می
ای سخنان آنان فعاالنه گوش دهیم و چگونه دیگران را از احساس و نیازه

یز های خود طرف مقابل نخود آگاه کنیم تا ضمن به دست آوردن خواسته
.احساس رضایت کند

روابط بین فردی( 4
ی مشارکت، شود ضمن تقویت روحیههایی است که موجب میمهارت

ی از این های دیگر ایجاد شود یکروابط بین فردی مثبت و موثر فرد با انسان
ماعی، موارد توانایی ایجاد در روابط دوستانه است که در سالمت روانی و اجت
سیار روابط گرم خانوادگی، به عنوان یک منبع مهم روابط اجتماعی نقش ب

. مهمی دارد

گیریتصمیم( 5
با توجه کند تا با اطالعات و آگاهی کافیگیری به ما کمک میمهارت تصمیم

حل را های مختلف بهترین راهحلبه اهداف واقع بینانه خود، از بین راه
.انتخاب کرده و به کار بگیریم و پذیرای پیامدهای آن نیز باشیم

توانایی حل مسئله( 6
ملی و دهد که با توجه به تجارت عمهارت حل مسئله این توانایی را به ما می

های ذهنی خود بتوانیم در جهت حل مسئله یا مشکل قدم توانمندی
.برداشته و به نتیجه مطلوب دست یابیم

تفکر خالق( 7
درت آموزیم مهارت تفکر خالق قفکر کردن مهارتی است که از کودکی می

ق به آورد مهارت تفکر خالکشف و تولید اندیشه جدید را برای ما فراهم می
د را کند در مواجهه با حوادث ناگوار چگونه احساسات منفی خوما کمک می

.به احساسات مثبت تبدیل کنیم
تفکر انتقادی( 8

آموزد تا یتفکر انتقادانه نوع دیگری از تفکر است کسب این مهارت به ما م
ل و هر چیزی را به سادگی قبول یا رد کنیم، ابتدا در مورد آن موضوع سوا

ر نقادانه استدالل کنیم سپس بپذیریم یا رد کنیم و کسانی که از تفک
...  د و ها و افراخورند و به راحتی جذب گروهبرخوردارند فریب دیگران را نمی

.اندیشندشوند، چرا که همواره با سوال کردن به عاقبت کار مینمی
های ناخوشایندمقابله با هیجان( 9

ص ها را در خود و دیگران تشخیسازد تا هیجاناین توانایی فرد را قادر می
ی به ها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی تاثیر هیجاندهد، نحوه

.های مختلف نشان دهدهیجان
توانایی مقابله با استرس (10

ها بر فرد های مختلف زندگی و تاثیر آناین توانایی شامل شناخت استرس
-ی تاثیر آن بر انسان فرد را قادر میشناسایی منابع استرس و نحوه. است

دهدهای خود فشار و استرس را کاهش گیریسازد تا با اعمال و موضع

wĄù¡½ā¹ ćwăĂýwñĈñºý¿ ć
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ͻϼнгуϦ Ϲуϯв

 ɱ϶ɂʭʯɂ̒ɕҍʫ ɱϸ҉ɬ ҈Ʉɟ ɱʁ ʪɰ̋Ʉҍɇ ʪɂ̋ɬ Ʉɡɦ҉ɂ ʭʯɂ̒ɕɇ.

ɬ ʢ̒ɽɂ ̋ Ʉʁ ɻɰɂɳ϶ ʪɄʬɓ ᵷ ώɄɦɵɱɓ ҈ɂ ́ʬʦϑ ̋ɬ ʮɄɕɵɂɬ ґҌɄҍʯ
ɟ ̋ ɭҋɰɂɯϸɇ ɰɄɦϐ ̋ɰ ɭ҉ɬɱϐ ґϷɭʯɲ ɸɂ ʨɩɂɬ ᶗɄɥ Ʉɓ ́ϐ ̋ɰ ґҌɄ

 ʪɄʯ ́ɇ ɭҍɦϐ ɰ̒ɾɓ"ʵɄϹɇɂʻɩ "ὂỮҍɪʱɵ ᶗ̒ ɽɂ ʹϐ ʺ Ɇɂʻɩ Ʉɇ
ɰɻɂɭʯ ɻʫɰȳ . Gɂ ɗɺʫ ́҉ɇ ɗɵɬ ́ϐ ɻɭ҉Ʉʁ ̋ ɸ̒ҋɰɂɬ ґɊ Ʉʂʙ ɱ

 ҈̋ɰ Ʉɓ rʁɄϹɇɂ̒ɩ ʮ̒ʬyʫ ҒẢɄɋɽ ɭɦ̽ ̋ ʮɭɹ ̒ᾒὊhɂɬ
ʮḚϐ ҈ɲɄɇ ʨʙ ̋ɬ ʨʙ ́҉ Ʉʫ ɆɄɾʍɂ.

ϑɂɰ̒ɩ ́ϐ ὂỲḵҎʫ Ʉɦɹȳ ὂỮʍɄʬɟ Ʉɇ ɰɄϑ ҈ɂɭɕɇɂ ʮ̒ʬʁ ɰɬґᵷ
ʔɱʉᵷ ̋  ʨ҉Ʉɵʺ 

ᴮ
ᶚϐ̋ ὂỲṋᾟὉ ɴɄɋʤ ὂỮɥҋɱɥ ̒ ɾɩ ʭὂỲṊ

 ṔḘɹɂ ṕḛ̽ ́ʬʁ ʮɭʚɕʎʫ ̋ ɗɵɂ ɻɭɺh ʗҋɱʎɔ ʮ̒ɹɂɱɇʹҍϐɂ  .
ʭҋɰɂɬ ɻɄϹɇɂ̒ɩ ̒ɓ Ʉʁ ɗɶҎʯ̒ʬϐ ʮḛʬʁ ɲɂ ґϓ҉ ɰɄ̋ ʹ҉ ɳɻ҉Ṕḛʫ Ɇȳ ̼
 ʹ̿ɇ ɲɂ ʹϸ҉ɬ ґϓ҉ ґҌɄ̽ ɲɂ ʭϒ҉ ɭʎɈ ʳʫ ʹʬʦɇɄʙ ̒ ɓɄʶ ɳɻ҉Ṕḛʫ

ɸɂ ʨɩɂɬɇ ʪɱɓ ɲɂ ґϓ҉ ́ʙᶚʫ Ʉɇ ɭʎɈ ɬɄҍɇ ɸ̒ɟ ɻɰɂṕḛʫ Ʉʶ ґҌᶗɄ
 ґҌɄ̽ʹɦϒҍʫ ʨҍʫ ̋ɰ ɸɂ .

ɂ ґҌ̒ᾒὊhɂɬ ҈Ʉʁ ɻɄϹɇɂ̒ɩ ɰɬ ɻͬɂ̋ rҋɱɓ ɏҋɱʑ ɗʕɄʊʯ ɗɵ
ɥ ɰɬ ɭҍɺҎʫ Ʉʱɹȳ ɱɻɺɥ ̋  ̼ɰɄʙ ʌɂʻʯɂ Ʉɇ ᵷ ʵɄϹɇɂʻɩ ʨɩɂɬ ҈ɭ
ʯ ɻɄϹɺҊɄʫɲȳ ́ɇ ʮɬɲ ɱɵ ́҉ Ʉɇ ́ϐ ɗɶʁ r҉ɂ ʔ̒ɩ ́ϐ ʹɕɹɂɭ

 ɆɄɕϐ ɰ̋ɱʫ ɰɄɦϐ ɰɬ ɻɭϒɺhɂɬ ҈ɬɱɉɰɄϑ ϵ̋̋ ̋ ʨϑɰɄʫɄʯ ʨ҉ ʹɇ
ɰɬ ҈ɭ҉ɭɟ ҈Ʉʶ ʹɕɩɄ҉ ʗɺϐɺɈ ҈ͬ̒ʤ̒ɕҋɲɂɰɄ̋ ́ɽɱʍ ɭҍ.

ɺ̽ Ϻɵ ́ɹᶗ ɸ̒ɩ ҈̒ɇ Ʉɇ ɧɋɽɱʁ ́ϐ ɭҍɦϐ ɗ҉Ʉɦʍ ʭ
ʮɭ҉ɬ Ʉɇ ́ϐ ɗɶʁ ʮɄʫɲ ʮḛʬʁ ̒ɓ ɭҍɦϒҍʫ ɲɄɇ ̋ɰ ʮ̒ɓɄʁ ґҌɄʯʺɂ

 ʹϐ ɰɬ Ɇɂʻɩҍʫ ɰɭʚ̽ ʮɄɶʰɂ ʹ҉ ὂḒʸʖҍʫ ʮḘɶʶ ʛҍʬʍ ʹʯʻɕ
ʹɹɄɇ ʪʺɄʚʫ.

ϒҍʫ ҈ɰɂɯ϶ ʮ̒ʯɄʙ ́ɇ ʌ̋ɱɹ ɻɭʍ ́҉ ᵷ ʪɱɓ ʨ҉ɂ̋ɂ ʮɄʬʁ ɲɂ ʮḚ .
 ʮɬɱϐ ̋ɰɄɟ ʨɛʫ ґɔɄҍʦϑ ɲɂ ʗ҉Ʉʉ̋ ṕḛʬɓʺʌ̋ɱɹ ʮɬɱϐ ґҌɄɟ Ʉɓ ̋

 ɻҎ̋ Ṕɻḛʫɂɯʑ ɲɂ ɭʎɈ ɬɂɱʕɂ ʻʦϷ ɬɄɇ ʮḘʕɱ϶ ὂỮɥ ʹϐ ʢ̒Ⱦɶʫ ʭʁ
 ɲ̋ɰ ɰɬ ɬɂɱʕɂ ώṔḘɺʫ ́ɕϒʯ ᵷ́ɦϒҍʫ ɂɭҍ̋ ̋ɰ ɸɬ̒ɩ

ẛṧEʎ
ᴱ
ϐ ́ϐ ́ɦ҉ɂ ʮɄɺɖҍʤ̒ȾɶʫɊȳ ɻᶚϐ ҈Ʉʁ ɰ̋Ʉϓɓ ̒ʨʦʫ ʮɄʫɲɄɵ ґ
 ɂɬɄɋʫ ʮḚϐ ґʫ ʮḛʬϐ ᵷ ҈ṕḛ̽ ɱɵ ɸɄɟ ʹɹɄɋʯᵷʶ ʹ҉ Ʉɇ ɭ ɒɄɹ
 ɲɂ̋ɰ ɸɂ ɏɌɶʫ ʛҍʙɬ ɰɬ ́ɇ ʮ̋ɭҍʫ ʹʱϒҍʫᵷҒ┬Ʉɇ ɰɬ Ʉʫɂ Ʉʁ ɲ̋ɰ

ʚʯ ́ʆʚʯ ɰɬ ́ɕɺ϶ɱɇ ɰ̒ɩȳ ɲɂ ɻɲɄɓ ́ϐ ґҌ̒ʁȳ ʮɄɵ ́ɇ ʘɄɓɂ ʹʆ
ɺrҎʫ ґҌɄʬʯṔḚʁ ʢ̒ʒɺʫ.

ɼɄɩ ґҌɂɯʑ ҈Ʉʁ ʭҋͬɰ Ʉɇ ґҌɄɦɹȳ ɻɄϹɇɂ̒ɩ Ʉ҉ɂɳʫ ɱϸ҉ɬ ɲɂ
 ɗɶʶ .ɄϹɇɂʻɩ ʮɄҍɇ ʹϒʱ҉ɂ ɲɂ ɻҎ̋ Ʉɓ ʮɄɕɵʺɬ Ṕḙϐɂ ɲɂ ʨɋʙ ᵷʵ

 ̋ Ғẻҍɋʅ ɒɄɋҍϐɱɓᵷґҌɂɯʑ ɸɲɰɂ ́ɇ ʢ̋ɂ ҈ṕḛ̽ ʢ̋Ʉɦɓ ɭʙɄʕ
 ʮɬɱϒҍʫ ɗʙɬ ɻhɬ̒ɇ ɻɭʯɰɂɭyϸʯɤɄɋɽɭʱ̽ ɲɂ ɭʎɈ Ʉʫɂ ґϷɭʯɲ
 ́ɦϒҍʫ Ṕḛҍʒɔ ʢɂ̋ɰ ᵷҒỘɄϹɇɂ̒ɩ . ɰ ̋ɱʬҍʯ ́ʕɄʁɂ ʔɱʅ ̋

ɾʍ ʪɰɄɇ ́҉ ᵷɻɰ̒ɪɇ ́ɦϐ ʪɱ϶ ɂɬɱʕ Ʉɓ ʢɄῈᾡ҉ ɗɹɂɯҍʫ ́ʯ̋ɱ
 ɬɲ ɰ̒ɹɰɄҍɩ ̋ Ʉʫɱɩ ̋ Ṕḛɦ̋ ̋ ʮ̒ʯ ̋ɰɱ̋ ɏҍϐɱɓ .ɴɄɡʱ҉ɂ ʹϐ

 ὂỰϒҍʫ ɆɄɶɥ ϔɺϐ ̋ɰ ʭʁɄɇ Ʉʁ ɂɯʑ ʏɋʅ ҈ɰɄϷɲɄɵ.
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 ɰɂɬ ́ϐ ɗɶʁ ɱʖʯ ́҉ ҈ɱɇ ɗʙ̋ ɱʁ ɻɄϹɇɂ̒ɩ ́ʯ̒ɩṕḣɹȳ ʪɬ ґҌɄ̽ ʵ
ɩṕḣɹȳ ҈ɱɇ ὂỲḵɈ ɭɦʦɇ ɏɹ ́ɵ ɗʍɄɵ ὂỰʎҊ ᵷ ́ɦϒҍʫ ʹʯʻ
ɬɻɱϐ ɒ̒ʦɩ ґҌɄ̽ ҈ṔḘϐ ́҉ Ʉɇ ́ϐ ὂỰҍɌҍʫ ɰ̒ϐɯʫɬɱʕ . Ʉʫɬȳ ʳ҉ɂ

ὂỰҍ̽ ɂɬɄɋʫ ɭҍɹɄɇ ɏʉɂʻʫ ʮḘɶʶ ɴɄɶɥ ̋  ʛҍʬʍ ҒỊҍɩ ώɲɄʯ
 ɻɰɂɬɱɇ ώɱɓ ʮ̒ɹ ґҌɄẛṧɓ.

ʙ ʔ̋ɱʉ ́ϐ ́ɦ҉ɂ ɻɄϹɇɂ̒ɩ ʭɵɰᵷ ʔ̋ɱʉ ʮḘɶɹ ɆɄɇ ɰɬ ɲɂ ʨɋ
 ɭʎɈ ́ʯ rɺҎʫ ώɄ̋ ҈ṕḛ̽ ʮɬɰ̒ɩ . ʏʙɂʺ ɰɬ "ʗҍɛϐ ʔ̋ɱʉ

 ɻɬɄʖɕɵɂ ́ɇ ɰ̒ɋɡʫ ɻɰɄɉ̋ɬ Ʉɓ ̋ ɭʯ̒ɺҎʫ ɲɂ ʮȳ̋ ὂỲḴɄɋʯ ώɄ
ɭʯʻɺҎʬʯ "ɕ́ɹɂɬ ʮḘɶɹ ́ɇ ɲɄҍʯ ҈ṕḛ̽ ɱ϶ɂ ʭʁ ɄɋʤɄʑ ʮ̋ɂ ́ɹɄɇ

 ɻɬɱϐ ɒ̒ʕ ̋ɰ ̋ ʳϸҍʫ " ʢɄҍɪҍɇ ṕɻḛʬɓ ɄɇɄɇ!"
ʪɱɓ ʨ҉ɂʺɂ ɰɬ ʵɄϹɇɂʻɩ ʢɄῈᾡ҉ ɱɩȳ ʭʦҍʕ ҒỊɽɂṔḘϐɰɄϑ ʳҋ
ʹɦϒҍʫ ҒẺɂɭɓ ̋ɰ ґҌɂɰ̒ʫɄɵ .ɩɂɬ ́ϐ ҈ɰ̒ʅ ᵷ ҒỈɄɩ ̋ Ʉẛṧɓ ɸɂ ʨ

ʯɄɦɋɽ ҈ɱɵ ɭɦ̽ ɭʎɈ Ʉʫɂ ɻɲɂɭʯɂ ʮḛɦʅ ɬɄɇ ҈ɂɭɽ ʇʚʕ ̋  ʹ
ϐ ɗɵɄɡʯ̋ɂ ́ɺҎʫ ʛҋɰɳɓ Ʉʁ ̒ᾒὊhɂɬ ́ɇ ́ϐ ґҌɂɯʑ ɻɭʍ̋ ʹ

 ɬɱɵ ʮ̒ɕɶʫɲ ɴɱɓ ɲɂ Ʉʁ ́̿ɇ ɻҎ̋ ̋ɰ҈Ʉʶ ɴɱɩ ʮɄɵ ʹɇ
ɏʆʙ ʮḚϒҍʫ ɻṔḛɩɮ ɸɂ ʨɩɂɬ ̋ɰ ҈ṕḛ̽ ɱʁ .ɇ ɱʁ ́ϐ ҈ɰ̒ʅ ɰɄ

ʖɕɵɂ ̋ɰ ʨ҉Ʉɵ̋ ́ʕɄʁɂ ὂỰϒҍʫ ɲɄɇ ̋ɰ ʢɄῈᾡ҉ Ɇɰɬ ́ϐʹʱϐ ʐɂɱ .
ɇ ɗɪɇ ʢɄῈᾡ҉ ́ϐ ́ɺҎʫ ɱɓɰɄɇ ʗɵɂ ґҌɄɟ ʌɄʁ̋ɂ ҒỈ̋ ʹɕɺ϶ɱ
ɱҋɱɦɓ ṕḛʫ ̋ ʘ̋ɭɦɽ̋ɄϷ ̋ ɭʬϐ ́ɇ ɻɭɇ ҈ɱɉɰɄϑ Ṕḛҍʒɔ ʏʙ̒ʫ ʮ̋ɂ ᵷ

ɇ GὂỰʫ̒ɓ ɭɽ ̋ ҒỊɋʙ ʪɱɓ ɻ̋ɳɟ ᵷ Ɇɂɰ̒ɟ ʮɭ҉ɬ ́ϐ ɗɵɂ ʢ̒̋ Ғ┬Ʉ
 ́ɦϒҍʫ ɲɄɇ ʢɄῈᾡ҉ ́ɇ ̒ɺʁɂɰ ҈ɱɉɱɇ ʮ̒ʯ.

 ɱɾɦʱʫ ̋  ɭʱʦɇ ὂỲḲɄɹ ҈ɭʬϐ ʹ҉ ʭʶ ʵɄϹɇɂʻɩ ɱʖɶʬɓɂ ᵷʵɬɱʕ ʹɇ
 ʹϐ ὂỮʙʺ ɻɄϹɇɂ̒ɩ ɬɰɂ̋ ὂỲḵҎʫɹɄʍ ̋ ̊Gɬ ɗҍʎʬɟ ʗɾʯ ʛ

ɺʍ ɗɶϒɹ ґʚɹɄʍ ɗʬɵ ʋʖɥ Ʉɇ ʹϸ҉ɬ ʗɾʯ ᵷʮɭɹ ґʚ
 ɲ̋ɱʫɂ ҈Ʉʁ ʮɬɂɬ ʪᶚɵ ɰɄʫȳ ʮɰɂɬ ʮɄʫɳʬʁ ʭʁ ɻɭʍ ́҉ ᵷʮɬɰ̒ɩ

ʯr̒ɺϒɇ ɭʚʍ ɱʂɦʫ ҈Ʉ̋ ɂɬɱʕ ̋ɰ ʔɱʅ Ʉɓ ʮɰɄҍʫ ɰɬ .ɭʱ̽ ҈ɱʖʯ
 ɂɭҍ̋ ʭʶɺҎʫʳʫʺɂ Ʉҍʯɬ ʹɇ ɆɄɕϐ ̋  ϔʱҍʍ Ʉɇ ɰɄϹʯɂ ʹϐ Ʉʶ ʳ҉ɂ ʮɭ

ɟɂ ɻɱɡɦ̋ ҈Ʉʁ ɻɬɱʯ ́϶ɂ ʇʚʕ ɭҍɹɄɇ ́ɕɹɂɭʯ ҈ɰɄϑ ̋ɰ ɬɂɬ ɻɲɄ
ɗʎҍɋʅ ʨɩɂɬ ʮ̋Ṕḛɇ ɭҍɦϐ ʮ̒ɺɔɱ̋ .ϐ ɗɶʶ ʭʶ ґϓ҉ Ʉɓ ɧɋɽ ʹ

ʭɦʫ ʮ̋ɂ ᵷ́ɇɂ̒ɩ ɏɹ.
 ʵɄϹɇɂʻɩ ʹϸ҉ɬ ҈Ʉʶ ґϷͭ ҋʺ ɲɂ ґҌʻᾒὊʰɂɬʅr̒ʫ ɲɂ ҈ɰ̋ɬ ᵷ ̋

ʬʁ ́ɇ ʭʁ ҈ɰɄɕʕɰ ʀɰɂ̒ʍ ҈ɱɵ ́҉ ɏɩ ́ϐ ɗɶʁ ɻɬɂ̒ʯɄɩ ʵɂɱ
 ɻɰɂɬ .ʪɱɓ ɱɩȳ Ʉɓ ʹϐ ʵɬɂʻʯɄɩ ҈Ʉʶ ʨɶʍ ɭʱʙ ʳ҉ɂ ɲɂ ὂỲṍʎɈ ϔ҉

ʫ r҉ɂ ʨɛʫ ґҌɄʁ ́ҍɽ̒ɓ ̋ ɬṕḛʫ Ϻʯɲ ʮ̒ɺẛẀ ɰɬɄʫ ɲ̋ɰɱʁ ɗʕɱϸҍ
"ɭɻʎʫ ɻɬɄҋɲ ɸɂ ʭ҉ṕḛɦʫ ɂɂɄʁ ҈ɰ̒ɪʯ ᶚɓ̒ʯ ɄɕɹɄʯ ʪɳҋɳʍ ̋ɰ ɒɂ

 ʹʱϒҍʫ ɗ҉ɮɂ "ɬ ʮ̒ɕɶ̡ҋ̋ rϒʤɄɇ ̒ɓ ɄɕɹɄʯ ʮᶗɂ ҒỈ̋ ᵷ ̋  ʹʱϒҍʫ ɬʺ
ɵ ̋ɬ ́҉ Ʉʁ Ғ┬Ʉɓɂ ʭʁ Ʉɇ ́ϐ ́ʯɬɲ ʨϷ ɸɂ ́ʙᶚʍ ɬɰ̒ʫ ɸɲɰ̋ ὂỮʍɄ

 ʮḚϒҍʫ Ṕḛ϶ ʨϷ ɲɂɭʎɈ ҈ɬɄɹ ̒ ɓ.
ɰɻɂɬ ɻɄϹɇɂ̒ɩ ʌ̒ʯ ́ɇ ґϹɕɶɈ ɬɰɂ̒ʫ ὂỲṍʎɈ ́ɕɋʤɂ

 ʭɕɶҎɵ ᶚɛʫʭɶҌɰɄɕҍʤɄɓ̒ɓ)Ʉʬɓʫ ɗҍʵɂʻɩ (ḛʤʻɶʫ ʵɄϹɇɂʻɩ ʮ
 ṔḘɩɬʹʯɂ ɱ҉ɬ ɲɂ ṔḘẛẀ ʮɭҍɵɱʯ ɳ϶ɱʶ ʹϐ ʹʱϒҍʫ ɆɄɡ҉ɂ ᵷ ́ʯɭҍɵɰ

ɗɶʁ ʮ̒ɹɱʊʯɭʫ ґҌɄʁ ɗҋ̋ɭɦʫ ҈ɱɵ ϔ҉ ɸɂ ʮḛʤ̒Ⱦɶʫ ʹϐ
ᵷ ́ʦʖʙ ґʆɵ̋ ʮ̋ɱʙ ɄɶҎʦϑ ̒ɓ ʹ϶ɂҍʫ ʮḘɹɂɬ ɰɄҍɕɩɂ Ʉʬɹ ʮḘʖϸ

ʮɬɂɭҍʫ ɱʁ̒ɹ ̋ɰ ́ʬʁ ̋ ́ʯ̒ɓ ҒẰ ́ɵɂ̋ ɴɰɬ ɄʁṔḘɩɬ.
ʹʯɂɱɶ̌ ̋  ʹʯɂṔḘɩɬ ʵɄϹɇɂʻɩ ҈Ʉʶ ɳ҉Ʉʬɓ ʄɄʚʯ ɱϸ҉ɬ ɲɂɹ ҈Ʉʶ ɏ

ɶʁ ɰ̋ɱʫ ʭʁɬɲɂ̋ɬ ɰ̋ɬ ɻɄϹɇɂ̒ɩ ҈ɄʁṔḘɩɬ ́ϐ ́ʯɄɦɕʫɂ ʨɋʙ ʮḘ
҉ ʮɄɦɕʫɂ ʨɋʙ ɏɹ ɻɬɲɂ̋ɬ ɗʍɄɵ ʨɇɄʚʫ ʔɱʅ ɰɬ ҒỈɄɥɰɬ ɲɂ ґϓ

ʹʦʬɟ Ʉɇ Ʉʶ ɱɶ̌ " ɰɂɬ ʮɄɦɕʫɂ ʮᶚʕ ɂɬɱʕ Ʉʁ ́̿ɇ ὂỮɵɂɰʭҋ " Ғ┬Ʉɇ
ϐ́ ́ɦϒҍʫ ɻɄϷȳ ̋ɰϸ́҉ɭʬʁ ɗHҍʎʫ Ʉɇʹɡҍɖʯ ʳ҉ɂ ʹɇ ʹϐ ʳɵṔḛʫ

ʮɄɦɕʫɂ ҈ɂ ́ɦʖɽ ɭɽɰɄy̽ ɆɄɕϐ ɲɂ ʏʬɟ ҈Ʉʁ ́ɕɩ̒ʫȳ ʨϑ
ʭ҉ɭʚɓ ɸɱɶʬʁ ́ɇ ɻɭɦɶҌ̒ʯ ́ϐ ́ɕʬɶʙ ʮ̒ʬʁ ᵷ ɂɬɱʕ ʵɬɱϐ.
 ɱ϶ɂ ́ϐ ʭɦϐ ɻɰɄɹɂ ɳʒʫ ̋ ɳʒh ɱ̋ ҈ɂ ́ɕϒʯ ́ɇ ɱɩȳ ɰɬɭɽ ʢɄɵ ɰɄϷɲȳ

ɬ ҈Ʉʯɭɹ ɷҎɩ ʭʯ̋ɂ ɻɰɂɭʯ ҈ɂ ɻɭ҉Ʉʕ ́ҍʁ ́ɺɈ ɰɂɱϒɓ ʭʁ ґҌɄ̏ʫ
ɺҎɇ ɸɂ ʵɭʱʱϐ ʮɂɱϸʯ ɰɄʫȳ ɱɩɂʺɂ ʳ҉ɂ ʹϐ ᵷʹҍҋʻɺɖɵɬ ʵɭɹ ṔḘ

 ʮ̋ɂ rϒʯ ɷҎɩ rʫ ɰɬɂɱɇ rϒʯɇɄɥɄɽ ґɊ.̒

) ʮḛʬʂɓ ὂḒϐɄɇɭҍʎɾɓ ʺ  ɧҍʬʦɓᵷ(

هبار یکهزاروسیصدونودهشت-مشاره دوم-سال دومنشریه چروش 15

*

طنزیم



Ƀɐȩ̰͚ Ʌ ṎȨ;̞
ͻϸϜϹϲ ϝϡтϽТ

 ϾϜ ϽϠ дϜнϮ м ϥЂϜ ϤϼϹЦ дϜϼмϸ ͼжϜнϮ дϐϽЦ ϽЗж
в етϜ ϾϜ ϹтϝϠ м иϸϝϧЃтϜ Ѕтн϶ Ϥϝуϲ йЯЦ ͻϜϹзЯϠ ϥуЛЦн

Ϲтϝгж иϸϝУϧЂϜ еЃϲϜ нϳж йϠ .ϼϜϿ͵ ϼϝзͭ ϼϸ дϐϽЦ ϝк Є
 ϼϝϧТϼ м ЀϝЃϲϜ ϾϜдϜнϮ ϱтϽЊ ϤмϝЏЦуж ͻϽϦ Ͽ

в ϽуϡЛϦ ϤнЦ ϤϹІ иϼмϸ йϠ ͼжϜнϮ иϼмϸϾϜ  йͭ ϸϼϜϸ ͼ
Ϲтϝгж . СЛЎ иϽЊϝϳв ϼϸ РϽА мϸ ϾϜ йͭ ͼтϝк иϼмϸ

 ϹІϝϠ ͼв ͼжϜнϦϝж м. йЇтϹжϜ иϾнϲ ϼϸ бтϽͭ дϐϽЦ
 ͻϝкнͺЮϜ ͼКϝгϧϮϜ ϤϽІϝЛв м ϝк ЄϾϼϜ Фы϶Ϝ

Ϲтϝгж ͼв ͼТϽЛв Ϝϼ ͼϡЂϝзв .дϐϽЦ ϾϜ йͭ ͼжϝжϜнϮ бтϽͭ
зͭ ͼв ϸϝт ͼͮуж йϠ дϝжϐ Јϝ϶ ͻϝк ͼ͵ͪтм етϜ ϼϸ Ϲз

 ϽтϾ ϼϜϽЦϥЂϜ:

,. йϮнϦ ϝϠ ͼжϜнϮ ϬмϜ йͭ аыЃЮϜ йуЯК букϜϽϠϜ ϤϽЏϲ
 йЛвϝϮ Буϳв ϾϜ дϹЇж ϽϪϓϧв м ϸн϶ ϥтϜϼϸ м ЭЧК йϠ
ϸϽͭ иϾϼϝϡв Єϸн϶ дϝвϾ аϸϽв ͼТϜϽ϶ ϹтϝЧК ϝϠ . Ё͟
 ЬнА ϼϸ йͭ ϥЂϜ етϜ ͼжϜнϮ ϥуЊнЋ϶ еуЮмϜ

 ϹІϝϠ ХГзв м ЭуЮϸ Ьϝϡжϸ йϠ ͼжϝ͵ϹжϾ.

- . ϤϽЏϲ ϝϠ иϾϼϝϡв ͻнͺЮϜ йͭ аыЃЮϜ йуЯК СЂнт
ϹІϝϡув ͼжϝЃУж ͻϝк ЅкϜн϶ . ϽвϜ етϜ йϠ йϮнϦ ϝϠ

 ϬмϜ ϼϸ дϜнϮ ϸϜϽТϜ йͭ ϥЂϜ етϜ дϜнϮ ϥуЊнЋ϶
 ϼϝуϧ϶Ϝ Ϲзͧ Ͻк йͭ ϥЂϜ дϐ ϥЂϼϸ ϝвϜ ϹзϧЃк ϤнлІ
 йϠ Ϝϼ Ѕтн϶ ЁУж ϹІϝϡж бкϜϽТ ЅтϜϽϠ ϽЃгк дϸϽͭ

 ЕУϲ Ϝϼ ЄϜ ͼзвϜϹͭϝ͟ Ϲззͮж иϸнЮϐ иϝз͵еͭ.
.

. . йϠ иϹЇж ϩКϝϠ иϝТϼ м ͼзуЇж ϴϝͭ Слͭ ϞϝϳЊϜ

 дϝгтϜ м ϹтϝЧК ϾϜ ϝлжϐ дϸϜϸ ϥЂϸ ϾϜ ЀϽϦϽАϝ϶
 ЭуЮϸ йϠ Ϝϼ дϝЇу͵ϹжϾ Буϳв м ϸϼϜϸϽϠ ϥЂϸ Ѕтн϶
 етϜ ϰϽА ϝϠ ЬϝЛϧв ϹжмϜϹ϶ дϸϽͭ ϝкϼ ϝк ЄϾϼϜ ЕУϲ
 йϠ Ϝϼ Ѕтн϶ ϹтϝЧК дϝгтϜ йͭ Ϲзͭ ͼв дϝуϠ дϝϧЂϜϸ
 ЕУϲ ͻϜϽϠ амϿЮ ϤϼнЊ ϼϸ ͼϧϲ буІмϽУж ͼϧϲϜϼ
 ϤϽϮϝлв ϝт бузͭ ЍтнЛϦ Ϝϼ ͼ͵ϹжϾ Эϳв дϝгтϜбузͭ.

/. м ͼЯгК Фы϶Ϝ иϾнϲ ϼϸ йͭ аыЃЮϜ йуЯК ͼЯК аϝвϜ
 ХЇвϽЂ ͼͺϧІϻ͵ϸн϶ ϾϜ йЯϛЃв ϼϸ дϐϽЦ ͼгЯК

ϹзϧЃк ͯϼϿϠ.

0. м ϤϼϝлА ͻнͺЮϜ Ϝϼ бтϽв дϝжϾ ͻϜϽϠ дϜϽЦ
 аϽІ ͻнͺЮϜ Ϝϼ ϟуЛІ дϜϽϧ϶ϸ м иϸϜϸ ϼϜϽЦ ͼзвϜϹͭϝ͟
 дϸϜϸ ЭуЋУϦ дмϹϠ иϝͺжϐ ϹжϜϸ ͼв ͻϽЇϠ йЛвϝϮ ϼϸ ϝуϲ

 ϽϠ аϝ͵ ϝуϲ ϥтϝлж ϝϠ ϹзϧУ͵ ͼв еϷЂ ͼЂнв ϝϠ
 ͼв дϝтϝгж РϝУК ϥтϝлж м ϹзϧІϜϸ ͼвϹжϸнгж.

1 . ϽϠϜϽϠ ϼϸ ϝЎϼ м буЯЃϦ ХЇвϽЂ ЭуКϝгЂϜ ϤϽЏϲ
ϥЂϜ ͼлЮϜ ϥЂϜн϶.

ϥЂмϸ йͭ ͼϧЂϼϸ йϠ ϹтϝвϽТ ͼв аыЃЮϜ йуЯК ϽЦϝϠ аϝвϜ
 еЂ бͭ дϜнϮ ЬϝЛϧв ϹжмϜϹ϶ ϸϿж Хты϶ етϽϦ ͼзϧІϜϸ
 иϜϼ ϼϸ Ϝϼ ϸн϶ Ьϝгͭ м ͼжϜнϮ йͭ ϥЂϜ иϽлͧ нͮуж м
 ϸϿж мϜ йϠ ϹжмϜϹ϶ йͭ ͼЃͭ етϜ м Ϲкϸ ϼϜϽЦ ͼлЮϜ РϝГЮϜ
ͼЧуЧϲ  иϹзϠ етϜ йͭ Ϲтн͵ ͼв м Ϲзͭ ͼв Ϥϝкϝϡв йͮϚыв

 евϥЂϜ.
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K ºĊýv¹ Ĉù wĉj
 øă wúÉ w£ºĊ¤Å¾æz wù ćv¾z v½ ¹Ā· ćwă ü¤ù ºĊývĀ¤Ċù Ăĉ¾Êý ½¹øĊþí |w¯)

ćwă ā¿Ā³ ½¹ Ăí ¡wÝĀ{Öù Ăz ûvºþù ĂéĒÝ ĂĊöí ÿ ºĊ£wÅv ûwĉĀ¬Êýv¹ ¿v  Çÿ¾ú¯ Ăĉ¾Êý
 ¾z Ĉ¤Å¹ ¾ĉ¿ Ăz ¡ĀÝ¹ ºý½v¹ È£j ć½wîúă ºþîĊù5

+Ĉz¹vIĈÅwĊÅIĈâþÍIć¾þăIĈÝwú¤«vIĈòă¾å ćwă  Ç½vÀñ ĂĊĄ£ ÿ ĈñºþÆĉĀý
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#Executive   Board designates 2020  as 
the “year of the Nurse and Midwife “.

میالدی از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان 2020سال
سال پرستار و مامایی اعالم شده

این نامگذاری اهمیت پرستاران  تحصیلکرده در ارایه مراقبت 
های بهداشتی،ارتقاء سالمت همگانی، رشد تغییرات اقلیمی و 

.نیز رشد اقنصادی را به روشنی بیان کرده 


