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منازاینابر»هرد:پردازیمیآمد خیالمی
گذ م بعدهمهمهنگذ م ازابربعدیمیمی
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خهوبهنندوبهرکرخوشییاناخوشیبعدازهنکو هستندههاگرخوبشد چهمیهایآخر بسیا یازدانشجویاند رضاسیرمید ماه شودواگهر

 …نشد چه

 یادتانباشد خوبشدنیانشدنبههمینزمانحالشماوابستهاسر 

بهرای هاییههبهرکربدها هردند گذشتههستندوررصرتجربهنشاندادهاسرههبعدازعید تعدادیازداوطلبان یزشدا ند آن  ا باقیمانده

ماهآخراسروزمانبرایتحولوتغهیهیهر 1بینند اماغارلازآنهستندههاصلد سخواندنبرایهنکو  همینشان هارینمی سیدنبهاهداف

  هاریاسر

 همادانشمند

 نبایدهایی که باید اجرا کنید : 

 خواندنمطلبجدیدممنوع!

 ناامیدیممنوع)تومیتونی!تومیتونی!)

 مقایسههردنخودبادانشجویانسالهایپیشممنوع!

 مطالعهخالصهنکاتد وسازهتابوجزواتمتعددممنوع!

 گوشیموبایلوشبکههایاجتماعیممنوع!

 مقایسههردنخودباهمکالسیهاو قباههچقد خوندییاچهمقدا تسرزدیو   ممنوع!

 هنکو شرهرنکنمچونرکرمیهنمآمادگیندا مممنوع!

 بهنتیجهرکرهردنممنوع!

 تمرهز وید سخاصممنوع!

 بایدهایی که باید اجرا کنید : 

 تغذیهواستراحرمناسب

  اهکا هاییههتابهحالازمشاو تانگررتید ومدنظرداشتهیاشید

 تثبیروتکرا مطالبیههتابهحالمطالعههردید

 مرو سریعنکات جداولوشکلها

 رقطبهداشتههایخودوومطالبیههخواندهایدرکرهنیدنهبهمطالبخواندهنشده

 بایدبراید سزبانمرو لغاتوتسرهایسالهایگذشته ومدنظربگیرید

 آزمونهایآزمایشیجامع اشرهرهنیدوپاسخنامهآنها احالجیهنید

 مرو تسرهاییههحاوینکاتیمهموهلیدیبودهاند

 بهخوداعتمادهنید تکرا عبا تهاییمثبرهمچونمنتالشهردمپسمیتوانم

 یک وزقبلازهنکو تمامهتابوجزوات اهنا بگذا ید
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 نگاهی متفاوت
میگویندد هشو ژاپنمردمیلیونریزندگیمیکردههازد دچشم
و برایمداوایچشمد دشانواعقرصها خواببهچشمنداشرو
بود  نگررته چندانی نتیجه اما بود هرده تز یق بخود  ا  آمپولها

ویپسازمشاو هرراوانباپزشکانومتخصصانزیادد ماند د 
مراجعهبهیک اهبمقدسوشناختهشدهمی ویبهخود ا بیند 

پیشنهاد او به وی معاینه پساز  اهبنیز و میکند  اهبمراجعه
 هرد    ههمدتیبههیچ نگیبجز نگسبزنگاهنکند 

نزد اهببهتماممستخدمینخوددستو    بازگشراز ویپساز
سبز  نگ با  ا خانه تمام سبز  نگ های بشکه خرید با میدهد

همینطو تماماسبابواثاثیهخانه اباهمین نگ آمیزیهنند  نگ
پسازمدتی نگماشین سرلباساعضایخانواده عوضمیکند 

ومستخدمینوهرآنچهبهچشممیآید ابه نگسبزوترهیبات
بعدازمدتی یابد آنتغییرمیدهدوالبتهچشمد دشهمتسکینمی

 نماید مردمیلیونربرایتشکراز اهبوی ابهمنزلشدعوتمی
متوجه  میشود وا د لباسنا نجی نگبهمنزلاو با  اهبنیزهه

میشودههبایدلباسش اعوضهردهوخرقهایبه نگسبزبهتن
می او از بیما شمیرسد وقتیبهمحضر و چنینهرده نیز او هند 

 پرسدآیاچشمد دشتسکینیارته؟
میگوید  و هرده تشکر نیز ثروتمند اینگران: "مرد اما   ترینبله

 "مداواییبودههتاهنونداشتهام 
مرد اهبباتعجببهبیما شمیگویدبالعکساینا زانتریننسخه 

 ایبودهههتاهنونتجویزهردهام 
سبز  شیشه با عینکی بود هاری تنها د دتان  چشم مداوای برای

 خریدا یهنیدوهیچنیازیبهاینهمهمخا جنبود 

چشم  تغییر با بلکه تغییردهی   ا نمیتوانیتمامدنیا برایاینها 
 اندازت)نگرش)میتوانیدنیا ابههامخودد آو ی 

)نگرش) اندازمان چشم تغییر ایاسراما احمقانه ها  دنیا تغییر
 ا زانترینوموثرترین وشمیباشد 

 ذ ه ن   آ ر ا   

 معرفی اساتید

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 

 دکتر شاهرخ پاک طینت

 استاد گروه بیولوژی تولید مثل

 سوابق تحصیلی

  تبه مقطع دانشگاه معدل

 1 ایدامپزشکیدهتریحرره تبریز 19/11

 1 دانشجویدهتریتخصصیبیولوژیتولیدمثل علومپزشکیشهیدبهشتی 19/53

 ای سوابق پژوهشی و حرفه

 هایتحقیقاتیای طرحنامهدو هدهتریحررهپایان 
 المللیمقاالتچاپشدهد مجالتملیوبین 

 های تحقیقاتی طرح

 ویزنابااستفادهازدو وش-مطالعهمولکولیبیما یمدیPCR  شهیهروتوالی د  یابهی

 گوسفندانمبتالبهو مپستانتحربالینید استانآذ بایجانشرقی
 گیریمیزانآ سنیکپشمد گوسفندانمنطقهتکاباندازه 

 اختراعات

 هایآزمایشگاهیآمیزیاتوماتیکالمدستگاه نگ 
 گیریاتوماتیکدستگاهاندازهpH واسیدیتهشیر  

  المللی مقاالت چاپ شده در مجالت ملی و بین

 1391 - هایلبنیشهرتبریزهایا گانوهلرهد ررآو دههشتعیینباقیماندهآرر 
 Study on Correlation of Maedi-Visna Virus (MVV) with Ovine 

Subclinical Mastitis in Iran - 2013 
 A study on wool arsenic concentration and some blood parameters 

in sheep - 2014 

  المللی های ملی و بین مقاالت ارائه شده در کنگره

 (گزا شوقوعتلفاتناشیازمسمومیرهمزمانباگیاهیازتیرهنعناعLamiaceaeو (
)مایکوتوهسین )sppهایناشیازآسپرژیلهوس رهوزا یهوم و (sppاز یهکهی د  (

 1391 - هایاطرافتبریزگاودا ی

 (خدادماد زادیبینیهج Wry Nose1391-)د یک اسهرهاسبایرانی 

 Significant Increase of Mycobacterium bovis Growth Rate with 
Irradiation of 630-640nm, 5mW Power, Low Level Helium – 
Neon Laser—2012 

 A study on the relationship between some blood biochemical 
parameters and fertility in cows—2013 

 The viability rate of ovine spermatogonial stem cells after 
cryopreservation in different concentrations of FBS—2015 

 The Effects of Melatonin on In Vitro Maturation of Immature 
Mouse Oocytes, In Vitro Fertilization, Early Development and 
Expression of HMGB1 Gene in Resulting Blastocysts—2015 
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 (8)ادامه چاپ کبد چرب چیست؟ 

 همادانشمند

 :عواملشامل

 چاقی

 1دیابرنوع

 رشا خونباال

 ههمهچهون دا وهایهی مصرف

دا وهایاستروئهیهدی  آسپرین 

 تاموهسیفنوتتراسیکلین

 بادا ی 

 مسمومیر 

 ویروسها)ویروسهپاتیرA 

 وسایرویروسها)

 سوءتغذیه 

 هلسترولخونباال 

 سند متخمدانپلیهیستیک 

تههیههروئههیههد ههها ی هههم

)hypothyroidism( 

 جراحیبایپسمعده

 نحوه تشخیص بیماری
آزمایشهاوتسرهاییههبهرای

مشخصهردنابتالبههبدچهرب

 :شوند شاملاستفادهمی

  ههشاملتسهر آزمایشخون

آنهزیهم ههبهدیعملکرد ههای

  شودمی

  طهریهق تصویربردا ی از هه

ههمهچهون وش هایمختلف

CT اسکنواولتراسوندویاام

  شودانجاممی (MRI)آ ای

بها آزمایشباررهایهبدی  هه

یکسوزنهوچکبخشهوچکی

بهرای ازهبدبرایانجامآزمایهش

چهرب ههبهد بهه تشخیصابتال

  شودبرداشتهمی

 درمان کبد چرب

بهرای د حالحاضرد مانخاصی

هبدچربوجودندا د براید مهان

مهی سهایهرهبدچهرب بهایسهر

یها و مشکالتازجملهدیهابهر

هلسترولد مانگردد د مانهای

 :معمولاینبیما یشامل

 ترکمصرفالکل 

 مدیریرهلسترول 

 هاهشوزن 

 هنترلقندخون 

ومی دا و د یهارهر برای باشد 

توصیهد مو دهنترلومدیهریهر

ههه سایربیما یهاومشکهالت

شوند بهایهدمنجربههبدچربمی

  بهپزشکمراجعهنمود

 و زشهردهورعالیربدنیتان ا

ارزایشدهید هدرتان احداقل

 وز31 دقیقهو زشد طهول

ههاههش قرا دادهواگرنیازبه

 ا مهیهزان وزنهمدا ید این

  ارزایشدهید

 ا  دیابروهلسترولخونخود

ههای هنترلهردهوبهتوصیه

  پزشکتانعملنمایید

 از ازهبدخودمحارظرنمایید 

ها هاییههرشا زادیبرههبهد

آو ندهمچونمصرفالکهلمی

دا و خهودسهرانهه ویامصرف

  خوددا ینمایید

 

 عالیم کبد چرب
بهیهمها ی هبدچربمعموالیک

د  بهخهصهوص خاموشاسرو

نشهانهه نهدا د مراحلاولهیهه ای

ههنهد  زمانیکهبیما یپیشهررهر

مهبهههمهیمی باعثعالیم تواند

 :همچون

 خستگی 

 هاهشوزنویاهاهشاشتها 

 ضعف 

 تهوع 

 گیجی مشکلد تصمیمگیری

 ویاتمرهز

اسهر سایرنشانههاییههممکن

 :احساسشودشامل

 اسهر  د دد مرهزویاسمر

 قسمرباالییشکم

 بز گشدنهبد 

سهیهروز دچها  د صو تیکهرهرد

هبدیهمشود عالیمزیرممکهن

 :اسر خدهند

 احتباسمایعات 

 هاهشماهیچهها 

 خونریزیداخلی 

 ز دیپوسروچشمها 

 نا ساییهبد 

 دالیل ابتال به کبد چرب
یکیازشایعتریندالیلابتالبهه

باشهد هبدچرباعتیادبهالکلمی

و خهاص دا وههای از بعهضهی

اختالالتمتابولیکنیزیکیدیگر

ازایندالیلهستند د بهیهشهتهر

نهیهسهر  موا دیکهرردالهکهلهی

پزشکاندلیلقطعیبرایابتالبهه

مهوا دهبدچرب انمی دانند امها

یهازیرمی تواندباعثهبدچربو

ارزایشخطرابتالبهآنشوند این

پیشگیری از ابتال به کبببد 

 چرب
ههبهد برایهاهشخطرابتالبهه

مهوثهر زیهر چرب عایرمهوا د

  باشندمی

 ژیمیشاملمیوه سبزیجهات 

 ژیمغذایهی –وغالتهامل

  سالم

 حفظوزنسالموتناسباندام 

 آگرشماچاقهستیدویااضاره

مها وزندا یدهاهشوزنبهه

وزنهمکمهی اگهر نهمهایهد 

مناسبیدا یدبرایحفظوزنو

از تناسباندامخودوجلوگیری

 چاقیاقدامنمایید 

 و زشوتمرین 

و زشد بیشتر وزهایههفهتهه 

 همکهنندهاسر 

 ترک الکل  
د صو تیکهشمامشروباتالکلهی

مصهرفمصرفمی تهرک هنید 

تواندازابتالبههبدچربالکلمی

  الکلیجلوگیرینماید 
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 پ ی ش ن ه ا د ا ت   ک ا ر س ا ز 

 بانزدیکشدنبهجلسههنکو  تصمیمگررتیمد اینشما ههدفد مو دمبحثمهمودوسرداشتنیخو دن!برایشمامطلبیآمادههنیم 
 

 شب کنکور چی بخوریم؟   -1
ساعرقبلازخوابازمصرفقهوه چاییا6برایداشتنخواب احرد شبقبلازامتحان یکلیوانشیرگرمپیشازخوابمیلهنید ازحدود

سویا موز وعدهآخرشبقبلازهنکو برایهاهشاضطرابوداشتنخوابی احرازموادغذاییمانندلوبیا نوشابهگازدا هوالپرهیزهنیدود میان
 مرغ گردو شیرولبنیاتاستفادههنید تخم

 صبح کنکور چی بخوریم؟  -2
د صد15تا11تواندایم چراههمصرفیکصبحانهخوبوهاملمیترینوعدهغذاییصبحانهاسر اغراقنکردهاگربگوییموقتیامتحاندا یدمهم

 شود شوند اهمیراینوعدهغذاییهمبیشترمیبرگزا میانرژیمو دنیازبدن اد  وزتامینهندوازآنجاههبیشترامتحاناتصبح
پزوپنیرآبمرغقبلازامتحان عالوهبرمصرفهربوهید ات)البتهبهمیزانهم) موادغذاییحاویپروتئین انیزد وعدهصبحانهبگنجانید:تخم

 تواند وعدهصبحانهازآنهااستفادههرد چربازجملهموادغذاییحاویپروتئینهستندههمیهم
 هند مصرفعسلبویژههمراههنجدد وعدهصبحانهبهتقویرحارظهوبهخاطرآو دنمطالبد سیهمکمی

تاناضارههردیدیکلیوانآبپرتقالهم ویمیزبگذا ید چونهایغذاییچربوعسلوهنجدهمبهوعدهپزوپنیرهممرغآبحاالههتخم
 هند مصرفیکعددپرتقالیایکلیوانآبپرتقالتازهد وعدهصبحانهبهبهبودعملکردمغزوارزایشنشاطوشادابیرردهمکمی

 ظهر کنکور چی بخوریم؟  -3
وعدهشودوعدهصبحانه احذفهنید چونحذفاینشوند اماحتیاینماجراهمباعثنمیهابرگزا نمیماهمقبولدا یمهههمهامتحاناتصبح
نیزازخو دنشودد وعدهناها شودتوصیهمیگذا د د با هوعدهناها هنکو هاییههظهریاعصربرگزا میبرها اییشماد تمامطول وزاثرمی

 هامانندبرنجخوددا یهنیدوهمچنینازخو دنغذاهایحجیم چربوسرخهردهد ظهرامتحانبپرهیزید!غذاهایسرشا ازهربوهید ات
یاید هنا بگذا یدچونمصرفماسرودوغهمپیشازامتحانها د ستحاالآنهاسهماسر اهمههآمادهسرهشیدنشپیشاز رتنسرجلسهشده

 هاپاسخدهید؟هایبستهوپفهردهبهپرسشخواهیدد طولجلسهباچشمنیسر!شماههنمی
ساعرپیشازامتحانمصرف1هایغذاییبایددهندوبههمیندلیلوعدهساعرپسازمصرفتاثیرخود ابربدننشانمی1صبحانهیاناها 

  هایااندهیبیسکویریاهاهائویتلخاستفادههردتوانازانواعمیوهشوند د راصلهمصرفصبحانهیاناها تازمانآغازامتحاننیزمی

 و چند نکته کاربردی:
 شود شودداوطلبانآبزیادبنوشندچراههمصرفآبسببهاهشارسردگیوخستگیداوطلبانمیتوصیهمی 
 توانندسببهاهشنگرانیواسترسداوطلبانشوند خوابولباس احرعواملیهستندههمی 
 هاییهمچونسیبوموزد  ژیمغذاییخودقرا شود میوهدوشآبمالیمباعثهاهشاسترسمی

 دهید 
 

 ساعته کنکور چیست؟  4اما بهترین خوراکی ها برای بردن سر جلسه 

 قندموجودد خرماگلوهزمو دنیازمغز اتامینمیکند  ←خرما -1
شایدبهنظرعجیببرسدامامیوهپوسرهندهوبرشزدهد یکظرفد ←سیب موز پرتقال  -2

بستهسرجلسههنکو  بسیا بهترومفیدترازخو دنساندیسوآبمیوهمصنوعیوهیکوهلوچههای
 صنعتیاسر 

مطمئناهنوزآجیلهاییازعیدباقیماندهاسر یکگزینهبسیا مناسببرایسرجلسههنکو پسته بادام رندق سویاو   مغزهامی←آجیل-3
 باشد 

اگرحوصلهیاامکانبردنمیوهپوسرهندهسرجلسههنکو ندا ید میتوانیدآبمیوهتازهوطبیعی)ههخودتانتهیههردید)بههمراه←آبمیوهتازه-4
 خودسرجلسهببرید 

 حتمابههمراهخودآبببرید خو دنآبباعثهاهشخستگیوارزایشتمرهزمیشود ←آب!-5
 زینبنصیری
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 مقدمه
مهثهل  دو هدهترید  شتهبیولوژیتولیهد
تربیرمتخصصیند زمینهبیولوژیتهولهیهد
مثلودستیابیبه اهکا هایجدیدد زمینه

  علمنابا و یاسر
گیر علمتولیدمثل با شدیپرشتابوچشم
ییکیازپربا ترینعلومپزشکید سهدهه

و هها پهیهشهررهر  ود  اخیربهشما می
ی دستاو دهاید خو توجهوخیرههنهنهده
پژوهشیود مانیاینعلمبهویژهد زمینهه
ید ماننابا و ی تاثیریشگرفبرزندگهی
بشرداشتهاسر این شدوپیشرررحاصهل
همکا یهایهمهجانبهیمتخصصانعلوم
پایهوبالینیودیگرعلوممرتبطبااینحهوزه
جهنهیهن اسر د اینررایند علوممرتبطبا
شناسی هموا هازاهمیتیویژهبرخو دا بوده
د  وپابهپایدیگرعلومپزشکی ههمهوا ه
اسهر بهرداشهتهه   مسیر شدوتحولگهام
ههردن رهراههم تهیهوآمادهسازیگامهر 
د  جهنهیهن مهورهق امکانهشر تشکیل
آزمایشگاه نگهدا یطوالنیمدتیاانتهقهال
دیهگهر صحیحآنبه حم د زمانمناسب 
و د مهانهی اقدامهایمهمتشهخهیهصهی 
و تحقیقاتی    نمونههاییازحساستریهن
د مهان حهوزه د  ضرو یترینرعالیرها
و هها نابا و یاسرهههمگیبریهارهتهه
دستاو دهایعلمجنینشناسیاستوا اسهر 
ایهران  تأسیسانجمنبا و یونهابها و ی
نخستینگاممهمواساسید مسیرمنسجهم
ومتشکلهردنرعالیرهایمتخصصاناین

  آیدعرصهبهشما می

 تاریخچه
باپیدایشبهها گیریتکنیکهایجدیدلقهاح

  (ART) آزمایشگاهیتحرعنوان
Assisted Reproductive Technique  

  امکاند ماننابا و یرراهمگردیدهاسهر
ایهجهاد علیرغماستفادهاز وشهایمذهو و
امیدهایتازهبرایزوجهاینابا و  هنوزآما 
مهحهدود مورقیرد زمینهلقاحآزمایشگاهی

ایهن میباشدوایننقشعلمبیولوژی اد 
بها زمینهبیشازپیشآشکا میسازد امروز
  استفادهاز وشهایجدیدنظیرهیستوشیمی
تشخیصپیشازتولدوبهها گیریسلولهای
ایهن بنیادیزمینهمطالعهو شدوتکاملد 
بهه زمینهبهوجودآمدهودامنهعلمبیولوژی
هلینیکگسترشیارتهاسرالزمبهذهراسر

مشهغهول41د ایران مرهزد اینزمهیهنهه
  رعالیرهستند

زبهان انهگهلهیهسهی این شتهد هشو های
سهایهر انگلستان استرالیا هاناداوآمریکاود 
نهظهر هشو هایا وپاییتد یسمیشودبه
رهوق می سدباتوجهبهگسترشدو ههای

تهجهربهیهات PhD لیسانسو د اینزمینهه
هشو هایمختلفد مو دتاسیساین شتهه

  مورقیرآمیزبودهاسر

 فرصتهای شغلی

مهراههز مشهتهرک ازا هانمهمتیمد مانی
نابا و ی وجودآزمایشگاههایمختلفمانهنهد

 ژنتیکو     IVFآند ولوژی جنینشناسی 
دانهشمی باشدههنیازمنداررادمتخصصبا

  هارید زمینهآند ولوژی جنینشنهاسهی
رریزنمودننمونههاوداشتنآگاهیعلمیاز
  چگونگی وندبا و ید مراحلمختلفاسر
 امو پژوهشیوتحقیقاتید مراهزتحقیقاتهی
مشهاو ه امهو   ایامو آموزشیامو د مانهی

نههابهها و  زوجهههههای بههه مشههاو ه   ا ائههه
د  ا ائهمشاو هبهمراهزوبیهمها سهتهانههها

هایمرتبطباتولیدمثلا ائهمشاو هبههزمینه
بهاشرهر مهرتهبهط هایدا وئیوصنهایهع
 تولیدمثل

 معرفی دروس امتحانی
 )1/5جنینشناسی)
 )1/5ریزیولوژیغدد)

 )3بیولوژیسلولیومولکولی)
 )1/5باررشناسیغدد)

 )1آناتومیلگنوپرینه)
 )1ایمنیشناسی)

 

توانند در  هایی که می رشته عنوان

 :کنکور این رشته شرکت کنند

دهتریپزشکیعمومی دامپزشکی دههتهری
ایعلومآزمایشگاهیویاهها شهنهاسهیحرره

ا شدپرستا ی مامایی ریزیولوژی بیوشیمهی
شهنهاسهی ویهروس بالینی ژنتیکانسانهی 

مهیهکهروب پهزشهکهی پزشکی   شهنهاسهی 
شهنهاسهی خهون ایمنیشناسیپهزشهکهی 
آزمایشگاهیوبانکخون علومتشهریهحهی 
بها جهانهو ی بیولوژیتولیدمثل بیهولهوژی

 گرایشتکوینیوریزیولوژی
 

ظرفیت پذیرش و دانشگباهبهبای 

 پذیرنده
 :94هلپذیرشد هنکو 

 نفر وزانه11
 نفربینالملل1
 

 دانشگاهایایران
 شهیدبهشتی

 علومپزشکییزد
 

 ب ی و ل و ژ ی   ت و ل ی د   م ث ل م ع ر ف ی     ر ش ت ه     
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 جمالت  تامل برانگیز

خهودیکیازمیوها ن ا ر    هاییاسرههاگربهسهالمهر
خهوددهید بایدآن اد برنامهتهغهذیههاهمیرمی ای

بگنجانید البتهمثلهمهچیزاینمیوه همرایدهدا دو
خهواص همضر ؛رقطپیشازاستفادهوبهرهبردناز

  .آنبایدبدانیدبرایچههسانیمضراسر

 
 
 

   : ا ن   ا ن ا ر  و      خ 
 اههازبدنتانسم ود برایاینزدایعالیبهشما میانا یکسم زداییهنید خو دنبهطو متناوبآن

 رراموشنکنید 
   

*اینمیوهبرایهسانیههدچا رشا خونباالهستند دا وییعالیاسر بههمیندلیلهسانیههرشا 
الزم وینکردهوهسانیههدچا همخونمتعادلیدا ند بایدهنگامخو دنآنزیاده رشا یخونهستند

 اسربادقرواحتیاطبیشتریآن امصرفهنند؛زیراسببارررشا خونخواهدشد 
  
 ود د تحقیقیمصرف وزانهیکلیوانآبانا بهمدتیکماهسوزاساسیبهشما می*انا یکچربی 

 هایچربیوهاهشوزناررادمو دتحقیقشدهاسر باعثشکسرسلول
  
مهی  دههد *اینمیوهروایدبسیا د هاهشهلسترولدا دوبهخصوصالتهاباتدیوا هعروق اهاهش

 شدتهاهشیابد احتمالسکتهنیزد اررادبهشوداینعملباعثمی

   
آزادندبر ادیکالتواشود موادمعدنید وناینمیوهمی*انا باعثتقویرسیستمایمنیبدنمی    های

حهفهظآنتیدانیدها ابگیرد میاهسیدانهابرآنتیرائقآیدوجلویاثرگذا یاین ادیکال اهسیدانبرای
 هایپوسروموبسیا مفیداسر هابهخصوصسلولسالمرسلول

  
 وییااسهالد مانیشفابخشبهشهمها هند برای رعمشکلبیرون*اینمیوهسرخ مزاج املینمی 

 ودواثراتشبرمجا یاد ا یثابرشدهاسر؛چنانههد منابعمتعددیبراد ا آو بودنآنوتصفیهمی
 اینمجا یازسمومتأهیدشدهاسر 

    

تهوانهنهددهند باوا دهردناینمیوهبه ژیمتغذیهخودمی*هسانیههبهزیباییپوسرخوداهمیرمی 
 ترشدهاسر تروشادابپسازمدتیاستفادهازآنپوستشان وشنمشاهدههنند

     

*جوشاندهپوسرد خراینمیوهضدانگلخوبیبرایبدناسر جوشاندن یشهد خرانا ومصرفآن 
ازهایمعدهو ودهمعرریشدهاسر جوشاندهبرگد طبسنتیبهعنوانازبینبرندههرم هایآننیهز

تهغهیهیهراتدیربازبرایتنظیمعادتماهانهد میانخانم هاییپرطرردا بودهههقاعدگیآنهادستخهوش
 .نامنظماسر

       
مهی شهود *انا د برخیارراد بهویژهآنهاههمزاجیسرددا ندباعثسرگیجه سرد دوگاهیاستفراغ

  پساگرجزوچنیناررادیهستید مراقبسالمرخودهنگاممصرفاینمیوهباشید 
 

هایمفصلیوحشردا ید انا بخو ید ررقیندا دآن ابهصو تمیوه  بیا وغناگرازابتالبهبیما ی
وانا مصرفهنید؛هرسهخواصیدا دههنتیجهخو دنشانجلوگیریازتخریبشدنبارر هایمفصهل

 هاود نتیجهبروزآ تروزاسر غضروف
 ادامهدا د     

 م ی و ه   چ ر ب ی   س و ز   ک د ا     ا س ت ؟ 

یک برنامه ریزی ساده اجراشدنی 

بهتر است از یک برنامه ریزی جامع 

 که ناقص و ناتمام اجرا شود.

پشتکار یعنی شانس یاافاتان ن    

 زمانی که بسیار جستجو می کنیم.
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 ای قبول شدند؟ ها با چه رتبه ای در چه رشته پارسالی

         1394 شتهبیوشیمیبالینیازسال           1د گروهعلومآزمایشگاهی)                            قهرا  )همراهبا شتههایژنتیکپزشکیوبیوتکنولوژیپهزشهکهی

   گررر 

                                                         این شتهد شاخهپزشکیتوسطوزا تبهداشرود شاخهبیوشیمیعمومید وزا تعلومودانشگاهآزادبرگزا میشود ههاین شته

                                                  هاازلحا حیطهها یبایکدیگرمتفاوتند بیوشیمیبالینیبیشترد زمینهتشخصیود مانوآزمایشگاهیوا دمیشودولیبیوشیمی

                 عمومید زمینهآموزشیبیشتررعالیردا ند 

                   د ادامهسعیشده                  94تعدادیازها نامهعزیزانیههد هنکو سال             پذیررتهشده               ههنهکهو  اشا هشودتابادیدبازتریبرای

        95      آمادهشوید 

                                               د صدقبولید دانشگاههایتهران وزانه تک قمی شهرستان وزانه دانشگاههایبینالمللشهرستانتقیسمشدهاسر 

  49نفر در کنکور سال  032رشته بیوشیمی بالینی با  پذیرش 

                  168تعداد           61نفرد دانشگاههای وزانهو                  نفرد دانشگاههایبینالمللپذیرششدند 

                              –د صدهایدانشجویانقبولی شتهبیوشیمیبالینید دانشگاههای وزانهتهران                    وزانهشهرستانودانشگاههایبینالملل

 هما دانشمند

                                                      د صو تنیازبهتوضیحاتبیشترد اینزمینه مشاو ینتخصصیگروهآموزشیدهترخلیلیپاسخگویسواالتشماعزیزانهستند 

 دانشگاهقبولی زبان سلولیومولکولی شیمیآلیوعمومی بیوشیمی  تبه/د صد 

 بینالملل-دانشگاههرمان %41 %48 %38 %51 489رتبه 

  وزانه-دانشگاهعلومپزشکیا ومیه %51 %71 %51 %63 76رتبه 

  وزانه-دانشگاهتربیرمد س %68 %66 %81 %79 6رتبه 

 دانشگاهتهران %71 %61 %84 %86 4رتبه 

         برایمشاهدهها نامه     هایبیشترمی                توانیدبهاینستاگرامموسسهبهآد س

                    مراجعهنمایید 
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 جببببببببدول

 در ابتدا عرض سالم داریم به همه ی شما عزیزان و دوستداران ماهنامه هدف :

 در این شماره  برای شما جدولی قرار دادیم  که امیدواریم در حل آن موفق باشید
 البته این جدول خیلی سخت نیست و زیاد نگران نباشیدالبته در شماره های بعدی ضمن مشاهده جواب ها

 اطالعات خود را نسبت به قبل بیشتر کرده و  با حل جدول های گوناگون تمرکز  ذهن خود را  باال و باالتر ببرید.  میتوانید
 در پایان اگر انتقاد و پیشنهادی هم درباره ی این قسمت از ماهنامه دارید حتما به ما اطالع بدهید ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ارقی:

 نوعیشلوا –صاحببها ستان-1
 نامهاسانوروتبالیسرایتالیایی-1
 نشانهاید یادداشرهایموزیکال–گرانتریناسانسدنیا امیدهد-3
 اضارهترازحدمعین– رتا باناز-4
 د اثرتراهمسازیسرامیکخا جمیشود-حروفشرط-5
 زبان وستاییانهشنیزد هرمزگان-6
 نخستینحیوانیههبهدسرانساناهلیشد–بیخیالوآسودهبههنایه-7
 

 عمودی:
 مخبر-1
 د سفرههفرسینهمهسر   -اشا هبهدو -1
 نوعیصدایآب–وسیلهمحاسبهاندازه-3
 چیتا-4

 چرا-5

 د میان-6
 مخترعصنعرچاپ-7
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 نکات برتر درس باکتری شناسی

 هایپروتئینیباهتریاییجدولتوهسین

 هایروگوسیرهاازسلولهایررا باهتری وش
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 نکات برتر درس باکتری شناسی

 شاهینبلو ی

 هایمرتبطباآبهایناشیازباهتریبیما ی هایمرتبطباغذاهایناشیازباهتریبیما ی

 هایمنتقلهازبندپایانبیما ی
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02 

 95)شروعهالسهاینکتهوتسر1

 95)شروعثبرنامهمایشهاییک وزهقبلازهنکو ها شناسیا شد1

 )شروعثبرنامهالسهاینکتهوتسردو هدهتریتخصصیدا وسازی3

 )شروعبهها گروهمشاو ینتخصصیو تبهبرترد مقطعدهتری4

 ررو دینماهاولینمرحلهآزمونآزمایشیمقطعدهتری17)5

 ررو دینماهبرگزا یاولینآزمونآزمایشیجامعها شناسیا شد11)6

 drmohammadzadeh.dkg.ir) اهاندازیوبسایرتغذیهخانمدهترمحمدزادهبهآد س:7

 95ررو دینماهتمدیدمهلرثبرناموویرایشاطالعاتهنکو ها شناسیا شد13)8

 )3)مرحلهMHLEررو دینماهبرگزا یآزموندهتری16)9

 رویداد و اخبار 

 طبقه اول -مجتمع تجاری پارس  -جنب بانک پارسیا    -میدا  انقالب   - درس دفتر مرکزی: تهرا  

    .   .wwwوبسایت:                   160-55956560شماره تماس دفتر مرکزی: 

 01واحد - 9پالک -کوچه بهشت  سا-تقاطع میرداماد  - درس شعبه میرداماد: خیابا  شریعتی 

 mirdamad.dkg.irوبسایت:                                    160– 66695561شعبه میرداماد: 
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