
تمرکز در لغت به معنی تراکم، فشرردیری 
مجموعه، چکیده و در اصطالح به مرعرنری 
حفظ و نگهداری توجه روی مرووروعری 
معین است. بدون تمرکز حواس، یادییرری 
مثمر ثمر نخواهد بود. همه افراد تروانرایری 
تمرکز دارند اما به صورت نسبی است یعنی 

تواند ادعا کند کامال حواس پرت  کسی نمی
 و یا همیشه تمرکز حواس دارد.

تمرکز یاهی ساده است و یاهی مشرکر . 
هایی که نیاز به ترفرکررو  تمرکز در موووع

تجزیه و تحلریر  دارنرد مشرکر  و در 
ی ترفرریرحری و  هایی که جنربره موووع

 سریرمی دارند، بسیار آسان است.
 تمرکز حواس

یعنی عوام  حواس پرتی را بره حردا ر  
تمرکز هر شخص بره نسربرت  … رساندن

کاهش عوام  حواس پرتری او افرزایرش 
یابد و بنا به تغییرات مو عیت ذهنری و  می

کند. بیشتر افراد یمران  محیطی او تغییر می
کنند که تمرکز یک امر ذاتی و تغییر آن  می

ناممکن است، در حالی که تمرکز یک امرر 
اکتسابی است و باید هرر روز پررورو و 
جهت داده شود و هر کس با هوو عرادی 
خود می تواند به آن دسرت یرابرد. پرس 
بر راری تمرکز حواس به میرزان کراهرش 
عوام  حواس پرتی بستگی دارد. یعنی هرر 
چه عوام  مزاحم و مخ  تمرکز بریرشرترر 
باشند توانایی حفظ تمرکز حواس کرمرترر 
است و بر عکس. لذا حواس پرتی؛ یرعرنری 
خارج شدن از روند مطالعه یا جریان کراری 
و فرو رفتن در افکار و تخیالت و یا انجرا  

 .کار دیگر

 منشاء پراگندگی حواس

 حواس پرتی درونی و ذهنی:
عبارت است از اشکاالت فکری انسران و 
اندیشه هایی که موانعی بر سر راه تروجره 
د یق به مطالعه و تمرکز حواس ایجاد مری 
کنند. این مو ع شام  مواردی از  بی : درد، 
رنج، غم وغصه ، نگرانی، یررسرنرگری و 
تشنگی ، سردی و یرمی ، ترس و خشم و 

 می باشد. …شادی ، سردرد و 
 حواس پرتی بیرونی و محیطی:

آنچه که به محیط پیرامون فرد ارتباط پیردا 
می کند و یا تحریکات غیر عادی که توسط 
حواس مختلف انسان ایجاد می شوند مانند 
نور شدید و نور وعیف، صداهای ناهنجرار، 
روشن بودن رسانه ای صوتی و تصویری و 
نظایر این ها ممکن است فرایند ترمررکرز 

 .حواس را با اشکال مواجه کنند

بی شک حواس پرتی بیرونی آسرانرترر از 
عوام  حواس پرتی درونی بر طرر  مری 

پس می توان بدون توجه به عوامر  . شود
محیطی مانند: سرو صدای زیاد، شلوغ بودن 
محیط و حتی داخ  مترو، سرویس و هنگا  
مسافرت تمرکز حواس خود را حفظ کررد. 
اما نمی توان در حال یرسنگی و یا تشنگی 
شدید، نگرانی و ناراحتی و دیریونی فکر و 
اندیشه با تمرکز مطالعه کررد و یرا کرار 
دیگری را با تمرکز انجا  داد و مطالعات و 
یا تجربیات زیادی این موووع را ترایریرد 
کرده است که یک انسان مری تروانرد در 
مح  پر سرو صدا و نا آرامی با تمررکرز و 

 .توجه کافی مطالعه کند

های تقویت و تمرکز حواس و جلوگیری از حواس پرتی روش  
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. و کلریرد تمرکز حواس هنگا  مطالعه کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است
هایی است که باعث تقویت و پرورو و مهارت  اساسی تمرکز حواس استفاده از روو

شوند. بنابراین بدون تمرکز حواس ممکن  در بر راری تمرکز حواس هنگا  مطالعه می
است درک و فهم مطلبی که فقط یک ساعت و ت الز  داشته باشد، ساعت ها و رت 
بگیرد اما به خوبی فهمیده نشود و امر مطالعه بی فایده است و اثر مثبتی نرخرواهرد 

کند تا هنگا  مطالعه فعال  ها و فنونی که به خواننده کمک می داشت. لذا کاربرد روو
باشد، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمرکز حواس هنگا  مطالرعره 

 دهد این روو ها عبارتند از: افزایش می

2 

 

 تعیین زمان و مکان مطالعه -3

برای شروع مطالعه، ابتدا بایستی خود را از جهات یونایون آمراده کررد، زیررا  
حداکثر آمادیی، مقدمه ای برای عال مندی به مطالعه، ایجاد تمرکز حرواس و 
یادییری بهتر می باشد. منظور از آمادیی پیدایش تما  شرایرطری اسرت کره 
شخصی را  ادر می سازد تا با اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس، به تجربره 

 خاصی بپردازد.

 آمادگی برای مطالعه -1

یکی از راه های بر راری تمرکز حواس این است که مطالعه در آن سراعرت از 
روز انجا  ییرد که برای فرد مناسب تر است. اما تعیین مناسب ترین زمان برای 
مطالعه کاری دشوار است و به عادات فردی بستگی دارد. برخی افرراد عرادت 

های شب بیدار بمانند و با استفاده از سکوت و آرامش شبرانره برا  دارند تا نیمه
خیالی راحت و آسوده مطالعه کنند برخی دیگر عادت دارند شب زود بخوابند و 

 صبح زود از خواب بیدار شوند و به مطالعه بپردازند.

 طرح سوال -4

طرح سوال یکی از شیوه های مطالعه د یق و فعاالنه است که در تما  او رات 
کند تا بره  مطالعه، مفید است. طرح سوال پیش از مطالعه د یق، فرد را وادار می

طور فعاالنه و با تمرکز و د ت کافی و با انگیزه و عال ه به مطالعره برپرردازد. 
هایی است که خواننده را فعال و بره  طرح سئوال هنگا  مطالعه یکی از روو

کند و سبب برانگیختن جدیت و تالو وی  طور عمقی او را در ییر مطالعه می
به هنگا  مطالعه می شود و فرد برای یافتن پاسخ به سواالت بایستی ترمررکرز 

توان بدون تمرکز پراسرخ  حواس خود را حفظ نماید، زیرا در هنگا  مطالعه، نمی
 سواالت را پیدا کرد. 
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 مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثراست:
یکی عالقه نسبت به مطالب خواندنی، دیگر کاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت 

 به مطلب خواندنی.

تروانرد  تا زمانی که فرد تمای  یا عال ه به انجا  کاری نداشتره براشرد نرمری
شود، خود به خرود  مند می برانگیخته شود. لذا و تی خواننده به موووعی عال ه

کند و به راحتی مطالب را بره حرافرظره  کند، بیشتر د ت می بر آن تمرکز می
 آورد.  سپارد و بعدا هم خیلی راحت به خاطر می می

سازد؛ در نتیجه  تر می تر و لذت بخش تر، سریع کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسان
 یابد. عال ه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می

 داشتن عالقه به مطالعه -2

 های تقویت تمرکز حواس روش

 
آیاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادییری چون: تند خوانری، 

به خواننده  … عبارت خوانی، خواندن اجمالی ، خواندن تجسمی، و 
 .کند تا تمرکز حواس خود را هنگا  مطالعه حفظ نمایند کمک می

 تند خوانی: -

تند خوانی باعث توجه و تمرکز بیشتر و فهمیدن مطرالرب و در 
نتیجه باعث یادییری بهتر می شود. فکر و ذهن ما  رادر اسرت 
هزاران کلمه را در د یقه از خود عبور دهد ولی ایر سرعت مطالعه 

 شود.  آورد و خسته می ما پایین باشد، ذهن و ت اوافی می
 عبارت خوانی: -

کنرد. از  عبارت خوانی به نوع دیگری به تمرکز حواس کمک می
این طریق خواننده باید با سرعتی که نزدیک به سرعت اندیشیدن 
اوست، بخواند. ایر سرعت آنقدر کم باشد که ذهن از حالت فعرال 

شود و چیزهای دیگری  بودن باز بماند، احساس دلزدیی ایجاد می
شرود.  کند و از روند مطالعره خرارج مری ذهن فرد را مشغول می

بنابراین ایر سرعت خواندن با سرعت اندیشیدن هماهنگ براشرد 
 شود. باعث افزایش تمرکز حواس می

 خواندن اجمالی: -

ییری سرریرع از  روو خواندن اجمالی مبتنی است بر یک نمونه
نکات اساسی و صر  نظر کردن از جزییات، در این روو خواننده 

بندی می کند، آن یاه هد  از مطالعه خرود را  مطالب را سازمان
مشخص نموده و مقدار زمان مطالعه و میزان دشواری کرتراب را 
تخمین می زند و سپس از طریق سوال کردن، کنجکاوی، عال ه، 

 د ت و تمرکز حواس فرد، افزایش میابد.

 جدیت در مطالعه: -

به محض نشستن پشت میز مطالعه خواندن را با جدیرت شرروع 
کنید، چرا که ایر سریع مشغول به کار مطالعه شرویرد، ترمررکرز 

این ورب المث  چینی را به یراد  «حواس زود به دست می آید 
داشته باشید که فتح ستاریانی که هزاران فرسرنرگ از مرا دور 

شرک و ترردیرد  »پذیر است هستند با بر داشتن  د  اول امکان
حاصلی جز حواس پرتی یا انحرا  حواس و تسلیم به ترخریرالت 
واهی ندارد، اجازه ندهید چیزی جز مطالعه ذهن شما را مشرغرول 
کند. با خود تصمیم بگیرید تا مقدار زمانی را بررای مرطرالرعره 
مشخص کنید و خود را به مدت زمانی خاص محدود کنید. در این 
زمان از مطالعه دست نکشید، به مطالعه ادامه دهیرد، امرا زمران 
مطالعه را طوالنی نکنید بیهوده وسواس به خرج ندهید، برهرانره 

ای هسرتریرد و  تراشی نکنید به خود تلقین کنید که فرد با اراده
توانید هر درسی را به خوبی یاد بگیرید. جدی باشید و با عال ه  می

 و انگیزه مطالعه کنید تا هنگا  مطالعه دچار حواس پرتی نشوید.
 استفاده از رهنما:

های بر راری تمرکز حواس، استفاده از یک رهرنرمرا  یکی از شیوه
به هنگا  مطرالرعره اسرت. زیررا  …چون؛ انگشت سبابه، مداد و 

استفاده از یک رهنما هنگا  مطالعه باعث تمرکز حواس برهرترر، 
افزایش سرعت مطالعه، عادت به روان خواندن، جرلرویریرری از 
بریشت دوباره خوانی و اتال  و ت و جلوییری از خستگی چشم 

 شود. و ذهن می

 آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری -5
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This story can fit 75-125 
words. 

Selecting pictures or graphics 
is an important part of add-
ing content to your newslet-
ter. 

Think about your article and 
ask yourself if the picture 
supports or enhances the 
message you’re trying to 
convey. Avoid selecting im-
ages that appear to be out 
of context. 

Microsoft Publisher includes 
thousands of clip art images 

 سید محمدآرین اکبری )اکبر اکبری(

 ای کتب تالیفی و ترجمه

 دو جلد( درسنامه ژنتیک مخصوص کارشناسی ارشد( 

 (6 درسنامه ژنتیک مخصوص دکتری ژنتیک پزشکی )جلد 

 کتاب جامع ژنتیک 

 کتاب مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی 

 ترجمه کتاب کلونینگ براون 

 کتاب وروریات زیست شناسی مولکولی 

 ( پاسخنامهIQBدانشگاه آزاد ) 

  های تالیفی و سطح بندی شده  : دارای تست 1و 1کتاب ماطراحان جلد 

 آوری شده تستهای دکتری با پاسخ تشریحی کتاب جمع 

 سوابق تدریس
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 استاد درس ژنتیک

 همین آالن لیوان هایتان را زمین بگذارید!
استادی در شروع کالس درس، لیوانی پر از آب به دست یرفت. 
آن را باال یرفت که همه ببینند. بعد از شایردان پرسید: به نظر 

 شما وزن این لیوان چقدر است؟
یر  ........ استاد  151یر ،  111یر ،  51شایردان جواب دادند 

دانم د یقا وزنش چقدر است.  یفت: من هم بدون وزن کردن، نمی
اما سوال من این است: ایر من این لیوان آب را چند د یقه همین 
طور نگه دار ، چه اتفا ی خواهد افتاد؟ شایردان یفتند: هیچ اتفا ی 

افتد. استاد پرسید: خوب، ایر یک ساعت همین طور نگه دار ، نمی
تان کم کم درد  افتد؟ یکی از شایردان یفت: دست چه اتفا ی می

 .میگیرد
 حق با توست. حاال ایر یک روز تما  آن را نگه دار  چه؟

شود.  تان بی حس می شایرد دیگری با جسارت یفت: دست
شوند. و  ییرند و فلج می عضالت به شدت تحت فشار  رار می

مطمئنا کارتان به بیمارستان خواهد کشید و همه شایردان 
خندیدند. استاد یفت: خیلی خوب است. ولی آیا در این مدت وزن 

  لیوان تغییرکرده است؟ شایردان جواب دادند: نه
شود؟ شایردان  پس چه چیز باعث درد و فشار روی عضالت می

 .ییج شدند. یکی از آنها یفت : لیوان را زمین بگذارید
 استاد یفت: د یقا مشکالت زندیی هم مث  همین است.

تان نگه دارید اشکالی ندارد. ایر  ایر آنها را چند د یقه در ذهن
تری به آنها فکر کنید، به درد خواهند آمد. ایر بیشتر  مدت طوالنی

شان دارید، فلج تان می کنند و دیگر  ادر به انجا  کاری  از آن نگه
تر  نخواهید بود. فکر کردن به مشکالت زندیی مهم است. اما مهم

آن است که در پایان هر روز و پیش از خواب ، آنها را زمین 

 .ییرند بگذارید. به این ترتیب تحت فشار  رار نمی
هر روز صبح سرحال و  وی بیدار می شوید و  ادر خواهید بود از 

 آید، برآیید! عهده هر مسئله و چالشی که برایتان پیش می
 پس همین االن لیوان هاتون رو زمین بذارید

 زندیی همینه        ...زندیی کن

 ذ ه ن   آ ر ا   

  سال  7سال تدریس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و  11سابقه بیش از

 تدریس  در موسسه کنکور دکتر خلیلی. 

  سال 6استان به مدت  11تدریس ژنتیک در 

 سال  6های برتر در کنکور کارشناسی ارشد طی  باالترین آمار  بولی و رتبه

 یذشته

 تدریس در دانشگاه بقیه اهلل در مقطع کارشناسی ارشد 

 یذار و عضو هیئت مدیره شرکت بیوتکنولوژی جاوید بنیان 

  بنیانگذار و مدیرعام  شرکت بیوتکنولوژی آرین ژن: زمینه فعالیت در آموزو

 و پژوهش و تولید

 معرفی اساتید
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 رراری یرا  احساس اوطراب، بری
افسردیی، بی حوصلگی، عرال ره 

 نداشتن به کار.
راههای مبارزه با استرس محل  

 کار

های جسرمری مرانرنرد  فعالیت -1
های هوازی را دنبال کنریرد.  ورزو
های هوازی، باعث باال رفتن  ورزو

میزان فعالیت  لب، تعریق، بهربرود 
خلق و خوی فرد، افزایش انرژی و 
د ت در تمرکز می شود. چنرد روز 

د یقه کام   31در هفته سعی کنید 
هرای  برخرش، ورزو 1-3یا در 

 هوازی انجا  دهید.
استرس و نرگررانری، سربرب  -1
خوابی نیز فرد  شود. بی خوابی می بی

کرنرد.  را به استرس مستعدتر مری
کنترل عواطف و احساسات عامر  
کلیدی موفقیت در مرحریرط کرار 

 است.
بندی و سازمانردهری  با اولویت -3

کارها، استرس کاری را کراهرش 
دهید. کنترل ووعیرت روحری و 
جسمی در شرایط پراسترس باعرث 
بر راری ارتباط بهتر با همرکراران، 
مدیران و... خواهد شد. بین فعالیت 
اجتماعی، کارهای شخصی، وظایف 
روزانه و استراحت، تعرادل ایرجراد 

 کنید.

بیش از حد، خود را با کارهایی  -4
 که مهم نیستند مشغول نکنید.

سعی کنید کمی زودتر در مح   -5
کار حاور شوید تا به راحرتری بره 

 کارهای روزانه خود برسید. 
طی روز استراحت کنید و برای  -6

 .مدت کمی  د  بزنید
کارها را اولویت بندی کرنریرد.  -7

ابتدا کارهای مهم یا کارهایی را که 
سخت است انجا  دهید ترا فشرار 

 کاری تان کمتر شود.

ایر روی پروژه برزریری کرار  -8

کنید، آن را تقسیم بندی کنریرد  می
تا راحت تر انجا  شود. کرارهرا را 
تقسیم کنید و بگذارید دیگران نیرز 
کمک کنند تا استرس شما کمرترر 

 شود.

با دیگران کنار بیرایریرد: ایرر  -9
همکارتان راوی شده است که در 
کارها به شما کرمرک کرنرد، برا 

یذارد مانند تغیریرر  شرایطی که می
دادن زمان اتما  پروژه و... کرنرار 

 بیایید.

هوو عاطفی خود را تقویرت  -11
کنید تا استرس کاری تان کاهرش 
یابد؛ با تمرین کردن، می توان در 
محیط پراسترس کنترل اووراع را 
به دست یرفت. هوو عراطرفری 
نوعی توانایی است که برای کنترل 

شود. بررای  عواطف به کار برده می
دستیابی به موفقیت، تقویت هوو 
عاطفی همانند توانرایری هروشری 
اهمیت دارد. هوو عاطفی یعرنری 
بر راری ارتباط برا دیرگرران بره 
طوری که دیگران جرذب شرمرا 

 .شوند

 4هوو عاطفی در مرحر  کرار 
 ییرد: بخش مهم را در بر می

خودآیاهی؛  درت تشخیص دادن 
 ییری عاطفه و تاثیر آن در تصمیم

خودمدیریتی؛ توانایی کنترل عاطفه 
و رفتار خود و و ف دادن آن برا 

 شرایط

آیاهی اجتماعی؛ واکنش نشران  -
دادن بره احسراس دیرگرران و 

 احساس راحتی کردن در اجتماع

مدیریرت ارتربراط؛ تروانرایری  -
تاثیریذاری، الها  بخشیدن ارتبراط 
پیدا کردن با دیگران، فیصله دادن 

 ها. درییری
برای باال بردن هوو عاطرفری و 
کنترل استرس کرار الز  اسرت 
 مهارت های کلیدی را کسب کنید

همه ما در زندیی چه در منزل چره 
محیط کار دچار استرس می شویم. 
هر چند استرس در مرحر  کرار 
عادی به نظر می آید اما ترردیردی 
نیست که استرس بیش از حد روی 
سالمت جسمی و روحی فرد تاثیرر 

 یذارد. می

هایی را بررای  از این رو باید مهارت
کنترل استرس کسب کرد. کنتررل 
استرس در مح  کار به مرعرنرای 
ایجاد تغییرات بزرگ یا تغییر شغلی 
نیست، بلکه تمرکرز کرردن روی 
عملکرد خودمان است. از آن جا که 
یاهی میزان استرس در مح  کرار 

کند، بهرترر اسرت  افزایش پیدا می
های کنار آمدن با این فشرار را  راه

 آموخت.

استرس روی ارتباط فرد با دیگران 
یذارد. از این رو هرر چره  تاثیر می

کنترل بهتری روی استرس خرود 
داشته باشید،اثرر مرثربرتری روی 

یذاریرد، از طررفری  اطرافیان می
استرس دیگران اثر منفی روی شما 

 خواهد یذاشت.

نشناختن عالیم خطر استرس بیش 
از حد در مح  کار؛ کنترل نکرردن 
استرس مح  کار باعث از دسرت 
دادن اعتماد به نفس، بیقراری و در 
نتیجه کم کاری فرد می شود. بری 
توجهی به این عالیم ممکن اسرت 
استرس های کوچک را به مشکر  
بزرگ تری تبدی  کند و عالوه برر 
ایجاد تداخ  در عملرکررد کراری 
زمینه ساز بروز اسرتررس حراد و 

های جسمی  شدید همراه با ناراحتی
و روحی شود که سالمت فررد را 

 کند. مخت  می
 عالیم استرس

مشک  در خوابیدن ،مشرکر  در 
تمرکز، احساس خستگی مفررط ، 
ناراحتی معده، مرنرزوی شردن ، 

 

 ا س ت ر س   ف ی ا ی   ک ا ر ی 

ح  کردن مسرایر  از جرمرلره 
راهکارهای سازنده ای است که از 

توان اعتماد بین افراد  طریق آن می
ها را در مح  کار  را افزایش و تنش

 کاهش داد.

های  استرس کاری را با ترک عادت
بد کاهش دهیرد: برا آمروخرترن 
چگونگی مهار استررس کراری و 
بهبود بخشیدن به ارتبراط کراری، 
کنترل بیشتری روی توانایی هرای 

ها  خود خواهید داشت. با این روو
توانید عادت های استرس زا و  می

فکرهای منفی را کنار برگرذاریرد. 
عادت های بیهوده را از زنردیری 

 خود حذ  کنید.

تالو کنید و از خود تو ع نداشتره 
باشید که کاری که به شما محرول 
شده است بدون نقص انجا  شرود. 

های دست نیافتنی تنها باعث  هد 
 استرس خواهد شد.

برنامه کاری داشته باشریرد. مریرز 
هرا و  کاری و کشوها را از پرونرده

کاغذهای به درد نخور خالی کنیرد. 
وسای  الز  را به یونه ای بچینیرد 
که به راحتی بدون هدردادن و رت 
پیدا کنید. زنگ سراعرت را بره 

ای تنظیم کنید تا دیر به مح   یونه
 کار نرسید.

یرایی را کنار برگرذاریرد. در  منفی
خصوص کار خود مثبت فکر کنید، 
از همکاران منفی نگر دوری کنیرد 
و برای رسیدن به هر موفقیتی خود 

 را تشویق کنید.

سعی نکنید مواردی ماننرد رفرترار 
مرد  را که از کنترل شمرا خرارج 
است، کنترل کنید. به جای این که 
به خاطر این موارد به خود استرس 
وارد کنید، روی موووعات دیگر از 
جمله راهی که برای واکنش نشان 

اید،  دادن به مشکالت انتخاب کرده
 .تمرکز کنید
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 پ ی ش ن ه ا د ا     ک ا ر س ا ز 

 .چگونه با انگیزه باشیم و با انگیزه بمانیم

یرم؟ بایرد ایم که در آنها پرسیده شده بود چگونه می توانیم انگیزه خود را برای مدت طوالنی تری زنده نگره دار تا کنون ایمی  های زیادی دریافت کرده
ه د کربگویم این مشک  همه افراد است. چون سخت تر از ایجاد انگیزه حفظ شور شوق تا رسیدن به هد  است. برای این منظور راهکار هایی وجود دار

 .سعی می کنیم در این مقاله به برخی از آنها اشاره کنیم

 .هر روز برای خود انگیزه ایجاد کنید

شردت کرم از  زده بوده اید و پس از یذشت زمان کم ایر به یذشته نگاه کنید متوجه خواهید شد که بسیار پیش آمده برای انجا  کاری بی نهایت هیجان
یرفتن است شما برای نظافت بدن خود باید هر روز یا یک روز در  شور و هیجان شما کاسته شده است. خوب این طبیعی است. ایجاد انگیزه مانند دوو

لحظه آن را ترازه  هر میان حما  کنید. و ایر این کار را نکنید دیگر تمیز و شاداب نیستید. انگیزه هم مانند پاکیزیی ماندیار نیست. بنابراین باید هر روز و
 کنید. حال می دانیم که باید انگیزه و شور شوق خود را مرتباً تمدید کنیم. اما چگونه؟

 .برای زندگی خود چشم انداز تعریف کنید

ا به زندیی شم انگیزه یعنی داشتن دلی  برای انجا  کار. خوب همه می دانیم برای انجا  هر کاری به یک دلی  نیاز داریم و دلیلی که شما دارید از نگرو
مثال بیراور :  یک ناشی می شود. بنابراین چشم انداز شما باید به اندازه کافی بزرگ باشد. تا برای شما ایجاد انگیزه و شور شوق نماید. بگذارید برای شما

هزار تومان در ماه برسانید انگیزه شما خیلری  611هزار تومان در ماه باشد. حال ایر با این دید کار کنید که در آمد خود را به  511فرض کنید در آمد شما 
 5ا  وی نخواهد بود چون هد  کوچکی انتخاب کرده اید. حال ایر برای خود چشم اندازی تعریف کنید که برای خود یک کار کاسبی پر رونق مستق  بر

برنامره و یرد میلیون تومان درآمد ماهیانه در نظر بگیرید. انگیزه شما برای کار و تالو بسیار بیشتر خواهد بود. البته برای رسریدن بره هرد  بزریرتر با
یط برا شرااستراتژی مشخص داشته باشید و روی آن کار کنید. آن را به اهدا  کوچکتر تقسیم کنید ولی هد  اصلی خود را در خاط داشته باشید. در این 

 .پس فراموو نکنید که در انتخاب هد  دست و دلباز باشید و هد  بزریی برای خود انتخاب کنید .پشتکار بیشتر برنامه خود را اجرا خواهید کرد

 ابتدای جاده

ن حال که شما یک هد  مهم  اب  دفاع و با ارزو برای جنگیدن دارید. و ت آن رسیده که تالو و کوشش خود را شروع کنید. توصیه من به شرما ایر
با را است که در ابتدای راه تالو و کوشش خود را مضاعف کنید. فرض کنید برای کاهش وزن و تناسب اندا  تالو می کنید. حال ایر چند کیلوی اول 

و  تالو بیشتری وزن کم کنید از کار خود روایت بیشتری خواهید داشت و با اعتماد به نفس بیشتر به تالو خود ادامره مری دهیرد. بنرابراین ترالو
 .کوشش شما در ابتدای راه بسیار مهم است تا با امید بیشتر به سمت هد  حرکت کنید

 به خود جایزه بدهید

بررای  شرماهمانطور که  بالً یفته شد بهتر است هد  اصلی خود را به اهدا  کوچکتر تقسیم نمایید. با این کار هر بار که یک پلره را یذراندیرد امیرد 
حله بره مر رسیدن به مرحله بعد بیشتر می شود. در عین حال می توانید برای خود یک جایزه  رار دهید. مثالً بعد از سه هفته کار سخت و یذشتن از یک

 .عنوان جایزه آخر هفته را می توانید با دوستان به یردو بروید

 یاد آوری شیرینی هدف نهایی

یراد  گرا برای رسیدن به اهدا  بزرگ همیشه موانع و مشکالت سر راه شما سبز می شوند. و یاه این موانع غیر  اب  عبور به نظر می رسند. در ایرن هن
از  نیردآوری هد  بزرگ و زیبای شماست که می تواند به شما در یذشتن از مشکالت کمک کند. برای این کار راه های مختلف وجود دارد. مثالً می توا

وسرتر توانید در صورت امکان از آنهرا پ اهدا  خود را به صورت جمالت زیبایی با خط خوو در مح  کار و در مقاب  دیدیان خود  رار دهید. یا حتی می
 .تهیه کنید

 ها مشاهده توانایی

 افزایرد. حرال ایرر بره یذشرته بریردیرد و هرای شرما می ها و مهارت و تی که  د  در راهی می نهید با تجارب مختلفی مواجه می شوید که به توانایی
د. آنو ت است شوید. می توانید نمونه کار های  دیمی خود را مرور کنی های کنونی خود را با آن زمان مقایسه کنید، متوجه این تغییرات در خود می توانایی

 .یابد و اعتماد به نفس شما افزایش می آن مشکالت را ندارید شوید که اکنون که متوجه مشکالت  دیمی )ناشی از بی تجربگی( می

 مطالعه زندگی افراد موفق

بره  اند خواندن زندیینامه های افراد موفق چون ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، بی  ییتس، فردینانرد پورشره و... کره بردون امکانرات خاصری توانرسته
طور مرترب  ها را آن هم به های بزریی دست پیدا کنند. همانند روشن کردن موتور تولید انگیزه در شماست. لذا خواندن این یونه کتابها و داستان موفقیت

 .العاده موثر است کنم. چون فوق به شما توصیه می
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 رشته ژنتیک دریک نگاه
توان از زمانی دانست که  شروع این علم را می

 (November 7521 –55 March 7391 52) آرچیبلدیارود 

موفق به ارتباط دادن یک نقرص آنزیمری برا 
یک بیماری ژنتیکی شد این بیمراری همران 

های  سرعت بیماری بود. به بیماری آلکاپتونوریا
تک ژنی در انسان توسط ژنتیرک کالسریک 

ترر  روز کام  ها روزبه کشف شدند و لیست آن
سرعت مشخص شد که برسیاری از  شدند. به
ها در انسان ژنتیکی هستند که برخری  بیماری
تر و برخری نادرترنرد. مکانیرسم  ها رایج از آن

هرا کره الگروی  مولکولی برسیاری از بیماری
شرد و علرت   توارث ساده مندلی دارند معلرو 

بسیاری از موارد دیگر هنوز مرشخص نرشده 
هرای ژنتیکری الگروی  است. برخی از بیماری

توراثی مشخص داشته و حتی ژن مورد نظرر 
نیز کشف شده ولی هنوز فنوتایپ ایجاد شرده 
 اب  توویح نیست. امروزه ژنتیرک پزشرکی 

های علم ژنتیک است  یکی از مهمترین شاخه
که با زندیی مرد  پیوند نزدیکی دارد. در تما  

هرای  ها و کلینیک مراکز درمانی، بیمارسرتان
تخصصی حرضور مرشاورین ژنتیرک الزامری 

باشد. همچنین پیرشرفت در حروزه هرای  می
تواند منجر به کرسب موفقیرت در  مختلف می

هرا یرردد.  درمان یا بهبود برسیاری از بیماری
مهندسرری ژنتیررک و بیوتکنولرروژی در تولیررد 
داروها تحولی در ژنتیک پزشکی ایجاد نمروده 
اسرت. سراخت هورومرون رشرد، انرسولین و 
داروهایی نظیر هیدروکسی مورفین و غریره و 
نرریز پیررشرفت در ژن درمررانی در درمرران 

هررایی نظرریر سیررستیک فررایبروزیس،  بیماری
کمبود آدنروزین دآمینراز و اسرتفاده از آنتری 

هررا در درمرران دیررستروفی  RNA سررنس
 .عضالنی دوشن بسیار امید بخش بوده است

معرفی رشته ژنتیک پزشلیی در دانلشگاه 

 علو  بهزیستی تهران
دانشگاه علو  بهزیستی یکی از مراکز پیرشرو 
در انجررا  تحقیقررات ژنتیررک  و تربیررت 
دانشجویان ژنتیک پزشکی در مقاطع ارشرد و 
دکترا و پست دکترا می باشد. در ایرن مرکرز 
اساتید مطرحی چون آ ای دکتر نجم آبرادی، 
خانم دکتر کهریزی و خانم دکتر بهجتی و ... 
حضور دارند. از طرفی پروژه های پایان نامره 

دانشجویان با به روز ترین تکنیک ها برر روی 
موووعات سررطان، عقرب افترادیی ذهرنی، 
همویلوبینوپاتی ها، آلزایمرز ، بیمراری هرای  

شرود.  نوروماسکوالر، ناشنوایی و ... انجرا  می
بنردی  دانشگاه علو  بهزیرستی، از لحرار رده

تر از دانشگاه  های علو  پزشکی، پایین دانشگاه
یریرد. در آخرر  تهران و شهید بهشتی  رار می

باید ذکر شود که مرکز جدیردی بررای پرروژه 
عظیم توالی یرابی ژنرو  ایرانری برا تکنیرک 

یابی نس  بعدی در این دانشگاه در حرال  توالی
 احداث است.

دروس و ضرایب رشته ژنتیک پزشلیی در 

  مقطع کارشناسی ارشد

 ها منابع و رفرنس
 درس ژنتیک

اصول ژنتیک پزشرکی امرری ترجمره دکترر 
دلویی، ژنتیک مولکولی پزشکی هرزاره سرو  

 نوشته دلویی 1و  1جلد 
Medical Molecular Genetics 

Pinciples of Genetics 
 درس بیوشیمی

Devlin – stryer  ، ب ز کترر ده ا سررتفا ا
 فارسی تالیفی متناسب با رفرنس

 درس زیست سلولی و ملکولی
 H.Lodish و همکاران 
 

هایی که می توانند در کنیلور  رشته عنوان

 این رشته شرکت کنند
 کارشناسی ارشد
هرا(،  شناسری )کلیره یرایش کارشناسی زیست

شناسی،  ویروس -بیوتکنولوژی یرایش صنعتی
شناسرری پزشررکی، ژنتیررک، بیوشرریمی،  انگ 
شناسی، تغذیره، علرو   شناسی، میکروب ایمنی

آزمایشگاهی، مامایی، دکرتری عمومری یرروه 
ای علو  آزمایرشگاهی  حرفه پزشکی و دکترای

 و دامپزشکی
 دکتری

کارشناسی ارشد یا براالتر در رشرته ژنتیرک، 
شناسری  ژنتیک انسانی، بیوشیمی بالینی، ایمنی

هرای علرو   پزشکی، زیست شناسری )یرایش
سلولی و مولکولی، ژنتیک و بیوشیمی(، زیست 
فنرراوری پزشررکی )بیوتکنولرروژی پزشررکی(، 
دکررتری عمومرری پزشررکی، دندانپزشررکی و 

های مختلرف  داروسازی، و یا متخصصان رشته
 پزشکی، دکتری علو  آزمایشگاهی، دامپزشکی
دروس و ضرایب رشته ژنتیک پزشلیی در 

  مقطع دکتری

 های کاری این رشته آینده و زمینه
 زمینه آموزشی

 در  تواننرد  مری  رشرته  ایرن  التحرصیالن  فارغ

دانشگاه ها به آموزو دانرشجویان در دروس 
 مرتبط با این رشته مشغول به کار شوند.

 زمینه اشتغال زایی
 ژنتیررک  رشررته  التحررصیالن دکررتری  فررارغ

پزشررک،تحت ورروابط وزارت بهداشررت، در 
 مشاوره  مرکز  کردن  دایر  با  توانند  می  شرایطی

نامره و   شرجره  بررسی  با  ژنتیک  آزمایشگاه  و
 بیمراری  تشخیص  به  آزمایش های غربالگری

 یا  پیشگیری  و  تولد  از  بعد  و   ب   ژنتیکی  های

 بپردازند. ها آن درمان

 بالینی –زمینه درمانی 

فررارغ التحررصیالن مقطررع کارشناسرری ارشررد 
ژنتیک انسانی، می توانند به عنروان تکنرسین 
در آزمایشگاه های ژنتیک مشغول به کار شوند 
و در زمینه تشخیص بیماری هرای ژنتیکری و 

 کمک در کار مشاوره ژنتیک فعالیت کنند.
 زمینه تحقیقاتی و پژوهشی

یکی از جنبه های بسیار مهرم رشرته ژنتیرک 
پزشکی، تحقیق و پژوهش است؛ دانشجویان و 
فارغ التحصیالن ژنتیک پزشکی، می توانند در 

های  مراکز تحقیقاتی، به مطالعه و بررسی جنبه
مختلف تشخیرصی، درمرانی و پیرشگیری از 

 های ژنتیکی بپردازند. بیماری

 ژ ن ت ی ک م ع ر ف ی   ر ش ت ه   

 

سال  اول - 3شماره    

 دروس و ورایب رشته

ژنتیک 
 انسانی

 (،1(، زیست سلولی و مولکولی )5ژنتیک )
 (1(، زبان عمومی )1بیوشیمی)

 دروس و ورایب رشته

 
ژنتیک 
 انسانی

(، 1) سرطان (، ژنتیک3بالینی ) و پزشکی ژنتیک
 (، سیتوژنتیک1) جمعیت ژنتیک و ژنتیک ایمنی

(، 1بیوشیمیایی) و مولکولی ( ژنتیک1پزشکی)
  (1مهندسی ژنتیک )
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 جمالت  تامل برانگیز

 هماتولوژی( 3زاده ) رتبه  خانم : مهنوش عباس
 
 رشته دوره کارشناسی شما چیست؟ -1

  علو  آزمایشگاهی

 دروره کارشناسی کدام دانشگاه تحصیل کرده اید؟ -2

 پزشکی ایرانعلو  دانشگاه 

 از کی شروع به مطالعه برای کنکور کردید؟ -3

 . 93تیرماه اواخر  

 بنظر شما ساعت مطالعه مشخص مهمه یا ساعت مطالعه مفید؟ -4

کنکور الز  است، بطوری که مطالعه مفید مهرمرترر نظر من هر دو برای موفقیت در به 

  است ولی برای من در دوران کنکور ساعت مطالعه هم خیلی مهم بود.

 آیا کالسها برای شما مفید بود؟ -5

 . بسیار زیادبله

 عالقه مندی شما به رشته هماتولوژی چقدر است؟ -6

  وا عا عال ه  لبی  می باشد.هماتولوژی 

 آیا در طول دوره دچار استرس بودید؟ -7

او ات احساس استرس داشتم ولی سعی میکرد  که با آرامش بیشتر برآن غرلربره یاهی 

  کنم.

 بهترین دلیل موفقیت شما در کنکور چه چیزی بوده است؟ -8

جرات میتوانم بگویم در درجه اول عال ه به رشته و دو  حمایت مادر و برادر  و زنده به 

 هایی که مشخص میکرد  حتما به آن عم  می کرد . یاد پدر  بعد هم اینکه برنامه

 اید؟ خاطره تلخی از دوران کنکور داشته -8

خاطره تلخی نداشتم ولی به هر حال هر موفقیتی سختی دارد ولی این مسیر خداروشکر 

  هم بدون سختی نیست.

 اید؟ خاطره شیرینی از دوران کنکور داشته -9

هایی برای  کال در دوران کنکور همه چیز را برای خود  شاد کنم و فرصتمیکرد  سعی 

  تفریح بگذاریم تا استرس شرایط کنکور رو از خود  دور کنم.

 گ ف ت گ و ه ا ی   آ ش ن ا 

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی 
 ...نباشد

مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خود محورند,ولی آنان را 
 . ببخش

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم 
 کنند,ولی مهربان باش می

اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی 
 .یافت,ولی موفق باش

دهند,ولی شریف و  اگر شریف و درستکار باشی فریبت می
 . درستکار باش

آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه 
 . ویران کنند,ولی سازنده باش

اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند , 
 . شادمان باش ولی

 . نیکی های درونت را فراموش می کنند. ولی نیکوکار باش
بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی 

 .نباشد
و در نهایت می بینی هر آنچه هست همواره میان تو و 

 خداوند است نه میان تو و مردم
دکتر علی شریعتی                                                                 

هوا را از دسوت  ها و مووفوقویوت بیشتر افراد فرصت
هوای طوالیوی در کوارهوا و  دهند، چون فورصوت می

 شوند.  های زندگی، پنهان شده و دیده نمی روزمرگی

()توماس ادیسون                                        
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خواهید از شنبه ورزو کنید، از شنبه رژیم برگریرریرد، از شرنربره زبران  می
های نخوانده و خاک یرفته کتابخرانره  تان را تقویت کنید، سراغ کتاب انگلیسی

بروید، همین شنبه به یکی از دوستان  دیمی سری بزنید امرا ایرن کرار را 
خواهد این کارها را انجا  بدهید اما انرژی و انگریرزه الز   کنید. دلتان می نمی

برای انجا  کار و شور و اشتیاق کافی برای برداشتن  د  اول را ندارید. انرگرار 
منتظرید تا یک نفر بیاید و شما را کشف کند، به شما انگیزه بدهد و تشویقتان 
کند. چرا منتظرید؟ چه کسی بهتر از خودتان؟ پیشقد  شوید، به خودتان انگیزه 
بدهید و  د  اول را با شور و شوق و انرژی بردارید؛ شک نکنید کره مروفرق 

 .خواهید شد
خواهد به هدفی برسد و  افتد که فردی می انگیزه دادن به خود و تی اتفاق می 

کاری را انجا  بدهد و به طور درونی، انگیزه شروع و انجا  این کار را داشرتره 
ها خیلی مشک  است که به خودمان انگیزه بدهریرم و بره  باشد. یاهی و ت

خواهد، برسیم. می  طبیعی، ما را به طفره رفتن و کار را  چیزهایی که دلمان می
کند. زندیی به نظررمران هرمریرن  به و ت دیگری موکول کردن، ترغیب می

شویم؛ شغلی برای رفتن سرر  آید و به ووع موجود راوی می چیزهای ساده می
کار، خانه ای برای تمیزکردن، فهرستی برای خریدرفتن، تلویزیونی برای تماشا 
کردن و همین فکر، انتظارات ما را از خودمان کم کرده و فکر برهربرود را از 

کند؛ فکرهایی مث  خواندن یک کتاب جدید و یرنرجرانردن  سرمان بیرون می
هرا و  ورزو روزانه در برنامه زندیی و شروع یک فعالیت هنری جدید. عرادت

رسد ما خوب بلدیم برای ورزو نکردن و نخواندن یک  ها به نظر می روزمریی
کتاب، بهانه بتراشیم اما ایر بتوانیم خودمان را به انجا  این کارها عادت دهیم، 

 .ها خیلی هم بد نیستند ها و روزمریی شود. عادت مشک  ح  می
مران  های زنردیری ها و روزمریی وا عیت این است که ما خودمان خالق عادت

یذرد که از انجرا  آن کرار  شاید در شروع سخت باشد اما مدتی نمی هستیم.
بریم. اکثر ما در کودکی از مسواک زدن و حما  رفرترن خروشرمران  لذت می

کنیرم و  او فکر نمی آمد اما و تی به انجا  آن عادت کردیم، خیلی درباره نمی
دهیم. چطور به خودمان انگیزه بدهیم؟ برای اینکه بتوانید  فقط آن را انجا  می

به خودتان انگیزه بدهید و به اهدافتان برسید، ابتدا الز  است خوب فکر کنید و 
افتد  از خودتان بپرسید ایر به انجا  کار موردنظرتان عادت نکنید، چه اتفا ی می

 .و نتایج پشت یوو انداختن و انجا  ندادن این کار چیست
توانید به خودتان انگیزه بدهید را با هرم  در اینجا نکاتی درباره اینکه چطور می

 :کنیم مرور می
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مان عم  کنیم؟ چطور به خودمان انگیزه بدهیم تا طبق برنامه ریزی  

 خواهید تصمیم بگیرید چه می 1
بدون داشتن هد  و مقصد، خیلی مشک  اسرت کره 
بتوانید به خودتان انگیزه بدهید؛ بنابرایرن الز  اسرت 

های رسیردن بره آن  هدفتان را مشخص و درباره راه
هرای  تصمیم ییری کنید، سپس آن را بره برخرش

تر بتوانید از عهده انجا   تر تقسیم کرده تا راحت کوچک
 .آن بربیایید

 پیشرفتتان را اندازه گیری کنید 2
 )خیلی مهمه(

برای نشان دادن میزان پیشرفتتان، نتایج کارهایی کره 
دهید را در دفتری ثبت کنید. این کار به شمرا  انجا  می
دهد چقدر با هد  فاصله دارید و چقدر به آن  نشان می

اید. دیدن و نگاه کردن به نتایج ثبت شرده  نزدیک شده
دهد تا به تالشتان ادامره  در این دفتر به شما انگیزه می

 .دهید

از تصاویر، شعارها و جمالت الهههام بهخهش  3
 استفاده کنید

تصاویر، شعارها و جمالت الها  بخش و انگیزه دهنرده  
را روی در یخچال یا هر مح  دیگری که در مرعررض 
دیدتان است،  رار دهید. دیدن تصاویر افرادی که شمرا 

اند، برسید، به شما  ها رسیده خواهید به هدفی که آن می
دهد هدفی دست یافتنری و  دهد و نشان می انگیزه می

اید. یک شعار یا جمله کوتاه مرثر   وا عی انتخاب کرده
تواند انرگریرزه  هم می »ادامه بده«یا  »توانی تو می«

 .الز  برای پیشرفت را به شما بدهد

خلیلى 9ادامه در صفحه 
دکتر 
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بعضیا عادت دارن بلند بلند درس بخونن، اصال میگن ما اینجوری نخونیم چیزی تو مغزمون فرو 
نمیره، اصال میدونی چیه من خودمو میشناسم که اینو میگم، یه عمر اینجوری خرونرد ، آخره! 
یکی نیست بگه عزیز من اینجور خوندن سرعتتو کم میکنه، شاید باورتون نشه ولری سررعرت 
ماهیچه های چشم ده برابر ماهیچه های لبه! یعنی با یه حساب سر انگشتی یه مطلبو که با لب 

 خوونی سی د یقه میخونی با چشم می تونی تو سه د یقه بخونیش اما کیه که باور کنه! 
بعضیا عادت دارن راه برن و درس بخونن! یعنی اینقد راه میرن که اون فرو زبون بستره زیرر 
پاشون به مرور زمان محو میشه و با زمین یکی میشه! حاال اینکه طر  بعد کنکور درد مفاصر  
و انواع آرتروزها رو بگیره یا نه بماند. خب و تی راه میری مخچه ات هم میاد وسرط کره راه 
رفتنتو هماهنگ کنه چندتا از بخشای دیگه مغز مث  بینایی و اینا هم وارد عم  میشرن، پرس 

 چطور میخوای تمرکز کنی!؟ خب چه کاریه! نشسته درس بخون...
بعضیا عادت دارن مو ع درس خوندن دست به نویسندیی بزنن، اصال هنر نوسینردیری دارن!  

یعنی میان کتاب یا جزوه شونو یه بار دیگه با خط خودشون به رشته تحریر درمری آرن، برعرد 
میگن خالصه نویسی میکنیم. این کجاو خالصه نویسیه!؟ رفتی عین جزوه استاد رو نوشرتری 

 بعد میگه خالصه کرد  ! بابا باور کنید خالصه نویسی هم یه اصولی داره....
بعضیا عادت دارن مو ع درس خوندن ذهنشون رو پرواز بدن! یعنی طر  داره انواع و ا سا  دی 
ان ای پلیمرازها رو میخونه بعد یهو ذهنش میره سمت فالن خاطره تو فالن سال برا اشرر  

ترریرن  جون اینا و کال هم همونجا میمونه! بعدو میبینه ای وای بر من! دو ساعت از شیرریرن
و تهای درس خوندنش پریده! میدونی چرا حواست پرت میشه!؟ چون کرنردخروونری... پرس 

 خواهش میکنم تند خوونی کن...
بعضیا عادت دارن دراز بکشن درس بخونن جوری که تما  اعضا و جوارحش تو هم فررو برره، 
بعدو میبینی یهو خوابش میگیره و با همون بالش و پتو و مخلفاتش بره خرواب شریرک و 
مجلسیش میره! خب معلومه دیگه! خون به مغزت نمیرسه با این شرایط و خوابت میگیره! تو رو 

 جان من نشسته درس بخون!
 بعضیا عادت دارن.... بی خیال، ولش کن! .......

 خوبه عادت های خوب داشته باشیم....
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لغت نامه دهخدا
عادت دَ [ )ع اِ( عادة. فارسیان به معنی رسم و آیین نیز استعمال کنند و با لفظ یردانیدن ، نهادن 

 .، برداشتن ، کردن ، دادن و یرفتن مستعم  نمایند
 فرهنگ فارسی معین
 - 3رسم ، سنّت ، رویة معمول  - 1آن چه که انسان به آن خو بگیرد.  - 1)دَ( ] ع . عادة [ )اِ.( 

 اعتیاد. ؛~ مألو  عادتی که بخشی از رفتاره ...

علت انتخاب هدف را به خودتان یهادآوری  4
 کرده و به نتایج آن توجه کنید 

خواهیرد بره  به خودتان یادآوری کنید که چرا می
این هد  برسید. این کار، علت کارهایی که انجا  

کند. خیلی طبیعری  دهید را به شما یادآوری می می
است که یاهی فعالیت مان کم شود؛ علرت ایرن 

کنیم چه هدفی داریم.  است که یاهی فراموو می
یک بهانه برای یادآوری هد ، تنها چیزی اسرت 
که ما برای تقویت انرژی و تالو دوباره بره آن 

 .نیاز داریم

 آن را به شکل عادت درآورید 5
و تی به مقصد و اهدافتان رسیدید، سعی کنید بره 
انجا  دادن آن عادت کنید و آن را جزیی از برنامه 

تان  رار دهید. ایر این هرد ، ورزو یرا  روزمره
تغذیه مناسب است، آن را ادامه دهید؛ ایر کرار و 
تالو برای پیشرفت و ارتقای شغلی یا هر چریرز 

تران  دیگری است، آن را جزیی از برنامره روزمرره
 رار دهید. و تی به انجا  کاری عادت کنیرد، آن 
کار به شک  طبیعت دو  شما درمی آید و دیرگرر 

 الز  نیست به آن فکر کنید.
نکته: ایر از آن دسته افرادی هستید که زیاد و بره 
مدت طوالنی و سازمان دهی شده و طبق برنامره 

کنند، نکاتی هست که باید از آن براخربرر  کار می
تان را به  باشید. شما با این کار ممکن است انگیزه

خطر بیندازید بنابراین بهتر است کمی به خودتران 
استراحت دهید و مدت کوتاهی از کار و فعرالریرت 
دور شوید و پس از آن، دوباره به کار و فرعرالریرت 
ادامه دهید. مو عیت و شرایط را تغییر دهید و برای 
زمان و ساعات کارتان برنامه داشته باشید و سعی 
کنید طبق برنامه به کارتان بپردازیرد؛ ایرن کرار 

کند و دید تازه ای نسبرت  انرژی شما را تقویت می
 .دهد به موووع به شما می

 مشاوره با طعم عاد 
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 ایستگاه کنیوریه

 ای طنز بیان کنیم، تا مگر درس عبرت آیندیان یردد. برآنیم که در هر شماره داستانی وا عی با موووع کنکور به یونه
 موووع داستان این شماره: 

 حواس پرتی و عدم تمرکز
در روزیاران  دیم، جوانکی سیه موی و الغر اندا ، به نا  درسخوان ابن پشت کنکور خیلی مانده ی استرسی زیست 

بود، به طوری که  نمود. او همانگونه که از نامش هویداست، بسیار حساس به عوام  محیطی و ماخوذ به استرس می می
راند و مگس بخت بریشته را با انواع و ا سا  حرکات رزمی مورد  حتی حرکت مگسی در یوشه ی اتاق او را از کوره می

لطف و عطوفت  رار می داد. او که شب و روزو شده بود از بر کردن محفوظاتی همچون، درآمدی بر بیوشیمیه، تالیف لی 
لی ابن رنجر )مدیونید ایر فکر کنید منظور  لنینجر بوده( و اصول سلولیه فی مولکولیه به کوشش میرزا ابن لودیشانی 

ی او طنین انداز شد:  )مدیونید ایه مجددا فکر کنید منظور  لودیش بوده(، از  ضا روزی از روزها بانگی سخیف در خانه
موتور کولر، موتور یخچال، خرده ریز منزل، بزرگ ریز منزل، خری داریم، خه ری داریم...این صدا همانند وز وز مگسی بود 

 در وانفسای فرود مگس کش...
از جا بگریزید و نفش کشان و سینه سپر کنان به سوی سمسار بن خرده ریز حمله ور شد، طوری که بعدها شاهدان عینی 

 نق  کردند، آن پشت کنکور مانده ی مفلوک آنچنان کتکی خورد که ...
ورایی وداع  های مختلف از جمله آلویه ی آن ها دار فانی را با انواع طعم روزیار به همین طریق بر او بگذشت، تا همسایه

یفت و به دیار با ی پیوست و مویه و زاری همی برخواست. درسخوان ابن پشت کنکور خیلی مانده استرسی )ملت چه 
ی  اسمایی داشتند اون زمان از برای خود( از جا برخاست و خشم آلود به فرزندان آن مرحو  غضب نمود و اموات دریذشته

 آنها را مورد سال  و عنایت خویش  رار دارد...
آ ا سرتون رو درد نیار  طوری شد که، فرزندان آن عزیز سفر کرده این مفلوک بخت بریشته را جوری زیر دست و پا 

 یرفتند که هیچ بیمارستانی یارای پذیرو او را نداشت.
 نتیجه اخال ی:

 شود عوام  حواس پرتی و استرس را مدیریت کرد و تمرکز را باال برد. می

سال  اول - 3شماره   01  

 چو عمرت برفت بر سر کنکورها
 و از رفتن و آمدنت سودی هیچ
 رو راه درستش در طریق ییر
 که فرمونت نپیچد بر سر پیچ
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4331شهریورماه  00  

در غشاهای طبیعی تری یلیسیرید وجود ندارد و هیچ کربوهیردراتری بره 
 شود. صورت آزاد در غشا یافت نمی

 شود و سیالیت غشا ذوب می  تشکی  پیوند دویانه باعث کاهش نقطه

 کند. را زیاد می

 ترین اسیدهای چرب اشباع پالمیتیک اسید و استئاریک اسیدها و فراوان

فراوان ترین اسیدهای چرب غیراشباع پالمیتولیک اسید و لینولنیک اسید  
 و لینولئیک اسید و اولئیک اسیدها هستند.

ای کوتاه و حضور اسید چرب غیر اشباع باعرث  در دمای باال و د  زنجیره
 شود. ایجاد لیپوزو  میشود و دمای پایین و د  زنجیره بلند و حضور اسید چرب اشباع باعث ایجاد میس  می

او بدون استخال  یا آزاد است. در غشرای  ( از نظر الکتریکی سر  طبی خنثی است یروه آمینیPE)   فسفاتیدی  اتانول آمین )سفالین(
 هاست. های عصبی و مغزی زیاد است و فراوانترین فسفولیپید غشای باکتری سلول

ترین فسفولیپریرد  تا( و غیر آزاد است. معمول 3او با استخال  ) ( سر  طبی خنثی است و یروه آمینیPC) فسفاتیدی  کولین )لسیتین( 
 در غشاهای سلولی است.

هرا بره الیره  او بدون استخال  و آزاد است. در تحریرک پرالکرت سر  طبی بار منفی دارد و یروه آمینی (  PSفسفاتیدی  سرین )
 کند. های انعقادی را فعال می ایزوپالسمی دخالت دارد و آنزیم

( سر  طبی بار منفی دارد و یروه آمینی ندارد و در انتقال پیا  از خارج سلول به داخ  سلول نقش دارد و در PI) فسفاتیدی  اینوزیتول 
 کنار ییرنده هورمونهاست و کمترین فسفولیپید غشاست و فقط در تک الیه داخلی وجود دارد.

ترین لیپید موجود در غشای سلول های پستانداران است و در غشای سلول های شوان و در غال  میلریرن  ( فراوانSM) اسفنگومیلین 
 و مح  بیوسنتز آن دستگاه یلژی است.  میشودMsزیاد است و تولید آنتی بادی بر علیه آن منجر به بیماری 

و   Cدر غشا پالسمایی و پس از شکسته شدن این مولکول توسط آنزیمی به نا  فسفولیرپراز  بیس فسفات  5و 4فسفاتیدی  اینوزیتول 

کند که از شکستن ان حاص  میشرود و  می  IP3و اینوزیتول تری فسفات   DAGایجاد دو ترکیب مجزا به نا  های دی آسی  یلیسرول 

 به عنوان پیامبرهای ثانویه درون سلولی در ایجاد برخی تحریکات و انتقال تحریک خارج سلولی به داخ  سلول دخالت دارند.

 فسفولیپید و در غشای یلژی اسفنگولیپید زیاد است. ERدر غشای 

 مح  بیوسنتز کاردیولیپین در غشا خارجی میتوکندری است در حالی که جای ییری آن در غشای داخلی میتوکندری است.

 شود. می MSاسفتگومیلین در غشای سلول های شوان و در غال  میلین زیاد است و تولید آنتی بادی بر علیه آن منجر به بیماری 

 یردد.  وجود کلسترول به دلی  کاهش تحرک فسفولیپیدها و جلوییری از تعام  د  های آبگریز  آنها با هم سبب کاهش سیالیت می 

 ها( متص  است.   کلسترول به صورت کوواالنسی به پروتئینی به نا  هجهوگ )مولکول پیا  رسان در رشد سلول 

 کلسترول توانایی حرکت فلیپ فالپ بدون نیاز به فلیپاز را دارد و عام  کاهش سیالیت است. 

 تاثیر بر وخامت غشا ندارد. SMالیه لیپیدی غنی از  1حضورکلسترول در 

 نیا  برتر سلولی و مولیولی
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 شهریورماه بریزاری همایش اولین همایش رایگان پرستاری و مامایی 13( 1

 مهرماه بریزاری دومین همایش کارشناسی ارشد 16( 1

 های طرح حامی از مهرماه ( شروع کالس3

 های تر  پاییز ( شروع کالس4

 MHLEهای  مهرماه بریزاری دوره جدید کالس 6( 5

 مهرماه بریزاری آزمون ارزیابی آزمایشی )توسط دپارتمان آزمون( 14( 6

 ( بریزاری همایش آزمون7

 و آمار( IELTS ،spssهای آموزشی آزاد )مقاله نویسی،  ( بریزاری دوره8

 های زیر؛ دوره آزمون آزمایشی جامع )دکتری تخصصی داروسازی( در تاریخ 3( بریزاری 9

 آبان 8مهرماه،  14مهرماه،  11

 رویداد و اخبار 
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