
با نزدیک شدن به ماههای آخر کنکور، فشاار 
درسی که به دانشجویان وارد میشود ماکاکا  
است ذه  را به سکت مواردی سوق دهد کاه 
غیر از کم رنگ  شدن تالش دانشجو چایازی 
دیگر در پی نداشته باشد، مواردی که شاید در 
قالب استرس نام برده شود ولی ما آنها را آفت 

 نامیم. های کنکوری می
حال چرا آفت های کنکوری؟ چون هکاناواور 
که کشتزار یا مزرعه نیز مکک  اسات دچاار 
آفات گیاهی شود و نیاز به مراقبات و آفات 
زدایی دارد، ذه  ما دانشجویان کنکوری نایاز 
مکک  است بخاطر حواشی کنکور و سخاتای 
دروس در ماههای پایانی کنکور باا ماواردی 
درگیر شود که باید با اراده زیاد دور ریاخاتاه 

تر از هر زمانی به مسایار  شود و بتوانیم جدی
 مستقیم خود ادامه دهیم. 

    مسیری که اگر راهنکا داشته باشیم و باه
توانایی خودمان اعتکاد کنیم، مسلکاً ککتر باه 

شویم و ناتایاجاه آن  ای  حواشی کشیده می
قبولی شیرینی خواهد بود که لذتش تاکاامای 
سختی دوران موالعه را از ذهاناکاان پاا  

 خواهد کرد.
   بهتری  عامل ایجاد انگیزه بارای اداماه

دادن، خود فرد می باشد و بهتری  روش ایجاد 
انگیزه تصور آینده ایست که برای آن باایاد 
تالش کنیم. یعنی فرد باید خود را بار روی 
صندلی کالس دانشگاهی که به آن عاالقاه 
دارد تصور کند، پس یاس و ناامیدی را از خود 
دور کنید که صد البته شکا بسیار تاواناکاناد 

 هستید.
  اکنون به فکر ظرفیت پذیرش رشته  از هم

ام که باا  ای انتخاب کرده خود نباشید که رشته
ظرفیت پذیرش کم شانس قبولی کاکاتاری 
دارم، چرا که عالقه و انگیزه به رشته انتخابای 

شود که حتی اگر دوسال هم تاالش  باعث می
کنیم، موکی  هستیم که در ادامه ای  دوساال 

از نظر شغل و حتی موقعیت اجاتاکااعای در 
 جایگاه عالی قرار خواهیم گرفت.

   هکانوور که دیده اید خکیاازه کشایادن
کند، صحبات  دیگران در فرد ایجاد خکیازه می

کردن درباره استرس باعث ایجااد اساتارس 
بیشتر و شیوع آن میشود. از تالش هایتان باا 
هم صحبت کنید و از افراد پراسترس و منفای 

 نگر دوری کنید.
   بهتری  معیار سانا ، تسات اسات و

هاای  هاای ساال دانید تسات هکانوور که می
گذشته بهتری  منابع تسات هساتاناد، اگار 

هاا پااسا   توانید به راحتی به ای  تسات می
دهید،پس قوعا موالب را به ناحاو خاوبای 

اید و اگر هنوز در پاس  دادن باه  موالعه کرده
ی  ها مشکل دارید، پس باید برنااماه ای  تست
تری داشته باشید. اینها راه حلهایی است  جدی

که باید روی آنها متکرکز شاویاد، وساواس 
فکری روی موالب خاص یا سر فصالاهاای 
خاص را کنار بگذارید و با آراماش هار چاه 

 بیشتر از قبل ادامه دهید.
  های رقابت ناسالم تارویا   یکی از روش

شایعات کنکوری است، اگر شکا باه عاناوان 
داوطلب کنکور به جای توجه به اصل قضایاه 
که موالعه صحیح و منسجم مواالاب اسات 
درگیر ای  موارد شوید طبیعتا در دام رقاابات 

 اید.  ناسالم افتاده
   با خود تکرار کنید: در سخت تری  شرایط

م  تکام تالشم را به کار می گیرم و موکئا  
ام و امایادوارم کاه  هستم که کوتاهی نکرده

 موفق شوم.
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 تعطیلی ذهنی و کنترل استرس

کنید و ذهنتان درگیر افکار پراکندة منفی است به یک تعویلی ذهنی احتیاج دارید تا بتوانید ذه  خود را سرو  در شرایوی که احساس استرس می
های خود را ببندید و خود را در مکانی که دوست دارید ماجاسام  سامان دهید و به آرامش برسید. به هکی  دلیل بهتر است برای لحظاتی چشم

های عکیق بکشید )تنفس شکاکای  دهید نفس کنید؛ فضایی که برای شکا بسیار جالب، رویایی و لذتبخش است. هکچنان که به تجسم ادامه می
هاا،  بهتر است(. آنگاه سعی کنید فضای مورد نظر را به دقت و با جزئیات فراوان مجسم نکایید. مناظر زیبای درختان، رودخانه، آساکاان، رناگ

کنید و به ای  احساس توجه کنید. سپس به  صداها و بوهایی را که تجسم کردید به دقت احساس کنید. تصور کنید با پوستتان چیزی را لکس می
و مانند آن را بیان کنید و موکئ  باشیاد  »آرامش مرا در برگرفته است«، »ذهنم آرام است«، »م  آرام هستم«آرامی و زیر لب عباراتی مانند 

که آرامش را در حد زیادی تجربه و استرس را از خود دور خواهید کرد. سپس چند شکاره بشکارید، به تدری  از فضای تجسم شده خارج شوید و 
 .دقیقه انجام دهید 15تا  11توانید ای  تکری  را روزی چند بار به مدت  آمیز می در شرایط استرس هایتان را باز کنید. چشم

 کنند. گاهی افکار، خاطرات، آرزوها و تصااویار های خوانده و ناخواندة زیادی به آن رفت و آمد می ای است که مهکان ذه  هر انسان مانند خانه

حضور بسیاری از افکار و . کنند یابند و سپس آن را تر  می کنند و گاه مدتی گذرا در ذه  حضور می خوشایند و ناخوشایند در ذه  جاخوش می
د آورند. بنابرای  برای ذخیرة انرژی روانی باید خانه تکانی ذهنی کار خاطرات و تصاویر ناخواسته جز خستگی نتیجه دیگری برای ذه  به بار نکی

و  ریزیم، ذه  را از محتویات نامناسب خالی کنایام و درست مانند خانه تکانی منزل که اسباب و لوازم فرسوده، ناکارآمد و به دردنخور را دور می
بانادی  بقاههای سازنده بپردازیم. البته ما به موازات ای  کار، باید افکار، خاطرات و تصاویر موجود در ذه  را دو باره ط آرام و پر انرژی به فعالیت

آیا ذه  شکا مکلو از خاطارات  -گذرد؟ آیا ذه  شلوغی دارید؟  در خانة ذه  شکا چه می :کنیم. پاس  به سؤاالت زیر در ای  باره مفید خواهدبود
آیاا ایا   -روند؟  آیا تصاویر ناخوشایند هر چندوقت یکبار در ذه  شکا رژه می -اند؟  آیا افکار منفی در ذهنتان خانه کرده -تل  و گزنده است؟ 

 روند؟ پاس  صاادقااناه باه آیندو می افکار، خاطرات و تصاویر در کنترل شکا هستند یا ناخواسته بدون ای  که بخواهید یا نقشی داشته باشید، می
بهاار  انجامد که برای رهایی از ذه  مغشوش باید آنها را یاد بگیرید و به کار ببندید. باید مانند طبیعت، که هر سؤاالت، به راهبردهای مؤثری می

کنایام،  شوند و مانند پوشا  خود که هر چند وقت یکبار آن را نو می های بدن که در طول زندگی نو می نو می شود و نیز مانند بسیاری از سلول
برای خانه تکانی ذه  الزماست، دست کم به مدت یک ماه ذهنتان را از صبح تا شاب در  .ها نو کنیم ذه  خود را نیز با دور ریخت  منفی بافی

و  راتنظر بگیرید و مراقب افکار، خاطرات و تصاویری که در طول ماه، مهکان شکا هستند باشید. باید دفترچة یادداشتی داشته باشید؛ افکار، خاط
باا  بالاهتصاویر مزاحم، منفی و غیر الزم را در آن ثبت کنید و هر روز تکری  کنید که بخشی از آنها را دور بریزید و به آن فکر نکنید. برای مقاا

توانید آنها را دور بریزید بهتر است زمان خاصی را مشخص سازید، ً مثال اگر قرار است ای  افکار و خاطارات نااراحات  افکاری کهبه سختی می
ید مف کننده یا غیرضروری را بررسی کنید، بهتراست تنها پن  دقیقه در روز را به بررسی ای  افکار اختصاص دهید. تعیی  مناطق خاص نیز میتواند

ها یا در حکام اجازه دارم به ای  افکار فکر کنم. اگر از افکار و خاطرات ذهانای خاود  باشد. مثال فقط در حیاط دانشکده، موقع واکس زدن کفش
باا خااناه  تان به کار بگیرید، اما بقیه را به دور افکنید. ای بگیرید آن تجارب را یادداشت کنید و بکوشید در زندگی روزانه توانید پند یا تجربه می

 سازند. باه دهند و شکا را شاد می هایی خواهید شد که به دعوت شکا در ذهنتان حضور دارند و به شکا انرژی مثبت می تکانی ذهنی، پر از مهکان
 .ای  ترتیب، از وجود افکار منفی و خاطرات ناخوشایند خبری نخواهد بود
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 پسر  از پدربزرگش پرسید درباره چه مینویسی؟
پدر بزرگ پاس  داد:درباره تو پسرم، اما مهکتر از آنچه مینویسام، 
مدادی است که با آن مینویسم. میخواهم وقتی بزرگ شدی تاو 

 !هم مثل ای  مداد بشوی
 :پسر  با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید,گفت

 !اما ای  هم مثل بقیه مداد هایی است که دیده ام
پدر بزرگ گفت: بستگی دارد چوور به آن نگاه کنی، در ای  مداد 
پن  صفت هست که اگر به دستشان بیاوری، برای تکام عاکارت 

 :به آرامش میرسی
میتوانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش   :صفت اول

کاناد.  کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت مای
اسم ای  دست خداست، او باید هکیشه تو را در مسیر اراده اش 

 .حرکت دهد
باید گاهی از آنچه می نویسی دست بکاشای و از صفت دوم: 

شود ماداد کاکای رنا   مداد تراش استفاده کنی. ای  باعث می
شود و اثری که از خودش باه  بکشد، اما آخر کار نوکش تیزتر می

تر است. پاس بادان کاه باایاد  تر و باریک گذارد ظریف جا می
شاود انساان  هایی را تحکل کنی، چرا که ای  رن  باعث می رن 

 .بهتری شوی
دهد برای پا  کردن یاک  مداد هکیشه اجازه میصفت سوم: 

اشتباه از پا  ک  استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خاواا 
، در واقع برای اینکه خودت را در مسیار درسات  کار بدی نیست

 نگهداری مهم است.
چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغاالای صفت چهارم: 

اهکیت دارد که داخل چوب است. پس هکیشه ماراقاب بااش 
 .درونت چه خبر است

 و سر انجام
گاذارد. پاس  هکیشه اثری از خود به جا میصفت پنجم مداد: 
گذارد و  ات میکنی، ردی از تو به جای می بدان هر کار در زندگی

کنی هشیار باشی و بادانای  سعی ک  نسبت به هر کاری که می
 (هکیشه نتوانی از پا  ک  استفاده کنی پس شاید. )کنی چه می
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 دکتر مهبی رجب نیا

 سوا ق تبریس

مبیر دپارتمان گروه داروسا ی موسسه دکتر 

 مدرس دروس فارماکولوژی و سم شناسی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  91مدرس و مدیر دپارتکان داروسازی دکتر خلیلی از سال 

 تدریس درس فارماکولوژی و سم شناسی 

 سوا ق تحصیلی

 مقطع دانشگاه

 دکتری داروسازی دانشگاه تهران

 دکتری تخصصی سم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 کتب تالیفی و ترجمه ای

 مقاالت و کنگره ها

  SQP )سواالت داروسازی( 

 جامع فارماکولوژی 

 33 سال فارماکولوژی 

  سم شناسی پایه 

 سواالت آزمون های ارزشیابی و ارتقاء داروسازان خارج از کشور 

 از نویسندگان کتابNatural Toxin    انتشاراتWilley 

  مقاله  21دارایISI 

 دستاوردها

 عضو هیئت علکی دانشگاه گیالن 

  91تقدیر به عنوان نخبه برتر کشور در مجلس شورای اسالمی در سال 

  93تقدیر به عنوان نخبه برتر کشور در دیدار با مقام معظم رهبری در سال 

 عضو بنیاد ملی نخبگان 
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دهد، خورنا  بوده و  رخ می
باید به موقع برای درمان اقدام 

 .کرد

 انواع کبب چرب

کبد چرب به سه دسته کلی، 
کبد چرب غیرالکلی، کبد چرب 

کبد چرب حاد بارداری  الکلی و

 .شود تقسیم می

 کبب چرب غیرالکلی

دهد،  ای  بیکاری زمانی رخ می
که کبد در شکست  چربی ها 

شود و با جکع  دچار مشکل می
های کبد،  شدن چربی در بافت

گردد.  فرد دچار کبد چرب می
ای  بیکاری با مصرف الکل 
مرتبط نبوده و زمانی مشخص 

درصد و یا بیشتر  11شود که  می
وزن کبد حاوی چربی باشد. ای  
بیکاری خود نیز به چند دسته 
تقسیم شده و در شدیدتری  
مراحل باعث سیروز کبدی و یا 
زخم و سپس نارسایی کبدی 

 .گردد می

 کبب چرب الکلی

ای  بیکاری جزء اولی  
های بیکاری های کبدی  مرحله

مربوط به الکل است. کبد با 
مصرف زیاد الکل صدمه دیده و 
قادر به شکست  چربی ها 
نیست. اگر فرد از مصرف الکل 
خودداری نکاید، ای  نوع 
کبدچرب کم کم درمان 

گردد، اما در صورت ادامه به  می
مصرف الکل فرد مکک  است 

 .دچار سیروز کبدی گردد

 کبب چرب  ارداری

هرچند ای  نوع از کبد چرب 
خیلی نادر بوده، با اینحال جکع 
شدن چربی در هنگام بارداری 

تواند خوراتی جدی هم برای  می
مادر و هم برای جنی  داشته 

تواند باعث  باشد. ای  بیکاری می
نارسایی کبدی، نارسایی کلیه، 
عفونت شدید و یا خونریزی 
شود. هرچند دلیل ای  بیکاری 
کامال شناخته نشده اما 
دانشکندان معتقدند ای  بیکاری 
با هورمون های ای  دوران در 
ارتباط است. عالیم ای  بیکاری 
در سه ماه سوم رخ داده و شامل 
حالت تهوع، استفراغ، درد در 
قسکت باالیی سکت راست 
شکم، زردی و کسالت عکومی 
گردد. زنان باردار باید آزمایش 
های الزم را برای اطالع از ای  
بیکاری انجام دهند، اکثر زنان 
پس از زایکان شروع به بهبود 

 .نکایند می

 عالی  کبب چرب

کبد چرب معکوال یک بیکاری 
خاموش است و بخصوص در 

عالی ، پیشگیری و درمان 

 کبب چرب

  (Fatty liver) کبد چرب

استئاتوز واژه کلی برای اشاره  یا
به جکع شدن چربی در کبد 
است. وجود چربی در کبد، 

باشد، اما اگر ای   طبیعی می
 11تا  5میزان از چربی بیشتر از 

درصد وزن کل کبد شود، فرد به 
بیکاری کبد چرب دچار شده 
است. کبد چرب یک بیکاری 
درمان پذیر است ولی بعضی 

تواند باعث اثرات و  اوقات می
عوارض خورناکی شود. کبد 
چرب معکوال نشانه و عالمتی 
نداشته و باعث آسیبی هکیشگی 

 .شود و برگشت پذیر نکی

وظیفه کبد بررسی هر غذایی که 
خوریم و هر نوشیدنی که  می
نوشیم برای تصفیه مواد  می

خورنا  است. اگر میزان زیادی 
چربی در کبد وجود داشته باشد، 

شود.  ای  فرآیند دچار مشکل می
در بعضی از مواقع کبد چرب 
باعث التهاب و یا زخم های 

شود. در شدیدتری   کبدی می

فرد دچار  کبد چرب حالت

 .شود نارسایی کبدی می

کبد چرب بیکاری معکولی است 
درصد افراد در ایالت  21تا  11و 

متحده دچار ای  بیکاری 
باشند. اکثر موارد کبد چرب  می

سال  61تا  51در سنی  بی  
شود. زمانیکه  تشخیص داده می

کبد چرب بدلیل سایر مشکالت 

 

 کبب چرب چیست؟

ای ندارد.  مراحل اولیه نشانه
زمانیکه بیکاری پیشرفت کند، 

تواند باعث عالیم مبهکی  می
 :هکچون

 خستگی 

  کاهش وزن و یا کاهش
 اشتها

 ضعف 

 تهوع 

  گیجی، مشکل در تصکیم
 گیری و یا تکرکز

سایر نشانه هایی که مکک  

 :است احساس شود شامل

  درد در مرکز و یا سکت
 راست قسکت باالیی شکم

 بزرگ شدن کبد 
در صورتیکه فرد دچار سیروز 
کبدی هم شود، عالیم زیر 

 :مکک  است رخ دهند

 احتباس مایعات 

 کاهش ماهیچه ها 

 خونریزی داخلی 

 زردی پوت و چشم ها 

 نارسایی کبدی

 ادامه دارد ....

http://rastineh.ir/%da%a9%d8%a8%d8%af-%da%86%d8%b1%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%da%a9%d9%85%e2%80%8c%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/
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 پ ی ش ن ه ا د ا ت   ک ا ر س ا   

 اعتماد  ه نفس و خود اوری

باشید تا اضوراب از شکا دورشود ، کلید: برای کاهش اضوراب، اعتکاد باه نافاس  محکم، قوّی، مسلّط، شجاع و باحوصله و جدّیدر نقش باورها  -1

 خود را تقویت کنید.

 شناخت تأثیرات فردی اضطراب

رات تواند به کنترل آنها ککک کند. اضوراب با تاثثایا دهد. شناخت ای  عالیم می هر فرد باید بداند که اضوراب چگونه عالیم خود را در او نشان می

کاکای کند  رسد. اگر کسی بر ای  نکته آگاهی داشته باشد، سعی می گیرد و در نهایت به اوج خود می ی بیشتری می هورمونی خود، بعد از شروع، دامنه

ث ی اضوراب تکام شود و به تدری  به حالت آرامش باز گردد. اما اکثر افراد از خود اضوراب هول و دستپاچه شاده و ایا  بااعا صبر نکاید تا دامنه

 گردد اضوراب آنها دچار افت و خیز بیشتری شود و طول بکشد.  می

 کند.  ی اضوراب، به کنترل آن ککک می کلید: شناخت رفتارهای نشان دهنده

 تمرین اضطراب!

 های کنترل اضوراب را تکری  و تاجارباه توانید چگونگی، میزان و روش ها تکری  کرد. با ای  سؤاالت می ها و تست توان مانند درس اضوراب را می

زای  توانیاد اتافااقاات اضاواراب شناسید؟ آیا می ی اضوراب را در مورد خودتان می توانید خود را مضورب کنید؟ آیاعوامل ایجاد کننده نکایید. آیا می

آیاا ایاد؟  ی اضوراب را در مورد خودتان شناساایای کارده بینی کنید؟ آیا رفتارهای نشان دهنده ی امتحانات و یا در کنکور پیش احتکالی را سر جلسه

اب باه ی امتحان یا کنکاور اضاوار کنید احتکال دارد در روز جلسه اید؟ اگر اضوراب دارید یا فکر می بینی کرده هایی برای مقابله با اضوراب پیش راه

 جلسه به تکری  اضوراب اختصاص دهید.  3تا  2سراغتان بیاید، حداقل 

 توانید اضوراب را تکری  کنید. بهتری  ابزار ای  کار شرکت در آزمون آزمایشی است. کلید: برای مواجهه با اضوراب، اگر می

 دو یادآوری  سیار مه 

تار اسات. بار  های ذکر شده، کدام مورد برای شکا منااساب برای کنترل اضوراب، به هیچ وجه از چند روش با هم استفاده نکنید. ببینید در روش  -۱

هیچ وقت برای کنترل اضوراب یا رفع خساتاگای و  -2هایی که قابلیت بیشتری دارند، استفاده کنید.  اساس اولویت بندی خودتان به ترتیب از روش

 خواب آلودگی، سر خود و بدون تجویز پزشک سراغ داروها و مواد مسک  نروید.

 گیری: نتیجه

 ی امور زندگی به ارمغان خواهدآورد. ایکان و اعتقاد قلبی به خداوند، آرامش بیشتر را در هکه* 

 های خود را برای مقابله با اضوراب ارزیابی کنید. * با شناسایی تیپ شخصیتی، آمادگی

 * برای کاهش اضوراب، اعتکاد به نفس خود را تقویت کنید.

 دهد. های روانی را افزایش می * ورزش و تحر  جسکانی، شادابی و نشاط و آمادگی

 گویی را در کاهش اضوراب نادیده نگیرید. * خاصیت شوخ طبعی و بذله

 ی آزمون و کنکور را تجربه کنید. * تصویر سازی ذهنی، موقعیت واقعی جلسه

 توان بر اضوراب مسلّط شد. های مغزی، می ی آگاهانه و اختیاری فعالیت * با اداره

 * اگر مضورب شدید، سعی کنید به حالت قبل از اضوراب بازگردید تا بتوانید اوضاع را به کنترل خود در آورید.

 * یک راه مقابله با اضوراب آن است که به جای تالش برای کنترل، آن راتجربه کنیم، ای  یعنی جسارت ورزی.

 * آموزش آرمیدگی، روشی سریع برای بازگشت به حالت آرامش است.

 کند. ی اضوراب، به کنترل آن ککک می * شناخت رفتارهای نشان دهنده

 توانید اضوراب را تکری  کنید. * برای مواجهه با اضوراب، اگر می
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های تخصصی و مرتبط  هه  آشنایی  ا رشته

 داروسا ی
است کاه  ای از علم شیکی  جنبه دارویی: شیمی 

درباره کشف ، تکوی  ، شناسایی و تغییر روش اثر 
ترکیبات فعال زیستی در سوح مولکولی باحاث 

کند و تاثیر اصلی آن بر داروهاست، اما تاوجاه  می
دان دارویی تنها منحصر به دارو نباوده  یک شیکی

و بوور عکوم ، دیگر ترکیباتی که فعالیت زیستای 
دارویای ،  دارند، باید مورد توجه باشند. شیاکای 

عالوه بر ای  ، شامل جداسازی و تشاخایاص و 
توانند در علوم پزشکی  سنتز ترکیباتی است که می

برای پیشگیری و بهبود و درمان بیکاریهاا باکاار 
شناسی )به انگلیاسای:  روند. توکسیکولوژی یا سم

Toxicologyای از عالاوم شایاکای،  ( شاخه
شناسی، پزشکی و بهداشت است. کاه باه  زیست

بررسی مواد شیکیایی مضر، سکوم، داروها، ماواد 
ها بر موجاودات زناده  مخدر و اثرات زیان آور آن

شناسی را علم شناخت  پردازد.در عی  حال سم می
هاا نایاز تاعاریاف  سکوم و نحوه مبارزه با آن

اند.سکومی که از مسیرهای مختلف وارد بدن  کرده
تواند باعث ایجاد تغییراتی  شود می موجود زنده می

در عکلکرد زیستی ارگان یا بافت هدف در موجود 
زنده شود؛ که ای  تغییرات در علم سم شانااسای 

 گیرد. مورد بررسی قرار می
در واقاع دکتری تخصصی نانو فناوری دارویی: 

رشته ای میان رشته ای در گروه پزشکی است که 
دانش آموختگان آن در حیوه هاای آماوزشای، 
پژوهشی و خدماتی نانو فناوری دارویی به ایفاای 
نقش می پردازند.ای  رشاتاه کاه باا عاناوان 

نیز شناخته مای شاود،  " نانوتکنولوژی دارویی" 
های طراز  در دانشگاه " نانو مدیسی " تحت عنوان 

اول کشورهای پیشرفته به عنوان یکی از اصالای 
 تری  زمینه های فناوری نوی  تلقی می شود.

فارغ التحصیالن رشته دکتری تخصاصای نااناو 
فناوری دارویی می توانند در زمیناه هاای زیار 

 فعالیت نکایند:
تحقیق، توساعاه و کاناتارل ماحاصاوالت  -

نانوتکنولوژیک نظیر: نانوبیومواد و نانوپارتیکاالاهاا 
) به عنوان مثال پلیکرهای طبیعی و صناعی نظیر 
دندریکرها و نانولیپوزمها و ...(، نانوبیوداروهاا )باه 
عنوان مثال نانوداروهای ژنی، پپتیدی، پروتئیانای 
و ...(، نانوبیوکیتهای تشخیصی، نانوبیوسنساورهاا، 
نانوبیوماشی  های تشاخایاصای یاا درماانای، 

 نانوبیوفیلترها
بررسی و آنالیز تثثیرات بیولوژیک ماحاصاوالت  -

نانوتکنولوژیک در اشل سلولی و مولکولای، مادل 
های جانوری و انسان با استفاده از تکنیک هاای 

 ژنومیک، پروتئومیک و متابلومیک.
تحقیق و تولید کتابخانه نانوبیولیاگاانادهاا باا  -

استفاده از تکنولوژی و مهندسی ژنتیک به منظاور 
غربال گری سلول ها یا بافت مرتاباط باا یاک 

 بیکاری خاص.
کاربرد نانوزیست فناوری در طراحی و کشف دارو -

) با استفاده از نانولیزر، نقاط کوانتکی، نااناو ذرات 
 طال و ...(.

کاربرد نانوزیست فناوری در دارورساانای ) باا  -
استفاده از نانو ذرات پلیکری، سرامایاکای، طاال، 

هاا،  ها، نانولیپاوزوم سیکلود کستری ، نانو کریستال
 ها و .....( ها و فولری  های کربنی، ویروس نانولوله

اصالح و طراحی فرموالسیاون هاای جادیاد  -
دارویی به منظور افزایش اثر بخشای و کااهاش 
ها  عوارض جانبی داروها )از طریق نانوسوسپانسیون

 و انکپسوالسیون داروهای نامحلول و ...(
توسعه دارورسانی از طریق پوست، ریه، تزریقی،  -

 گوشی و چشکی و ... بر پایه نانوفناوری.
اصالح فرموالسیون های آرایشی بهداشتای بار -

 پایه نانوتکنولوژی.
کاربرد نانوبیوداروهای هدفکند در مهندسی سلول -

و بافت به منظور دستیابی به سلول های تاکاایاز 
 یافته اختصاصی در سلول و ژن درمانی بیکاری ها.

 ( زیست مواد دارویی:Ph.Dدکتری تخصصی)
زیسات ماواد  ( Ph.D) .دوره دکتری تخصصای 

هاای  دارویی مجکوعه ای هکاهنگ از فاعاالایات
آموزشی و پژوهشی زمینه کنترل کیفیت انواع مواد 
اولیه و فرآوردهاهاای دارویای باوده و داناش 
آموختگان ای  رشته قادر خواهند بود به تحقیق و 
تدریس در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صناایاع 

 داروسازی اشتغال ورزند.
 بیو تكنولوژی دارویی:

رشد چشکگیر دانش بیوتکنولوژی )زیست فناوری( 
در قرن بیستم باعث شده است که ای  داناش در 
بسیاری از ابعاد زندگی بشر نقش بازی کند. یکای 
از مهکتری  حوزه هایی که دانش زیست فانااوری 
در دهه های اخیر آن را متاحاول کارده، عالام 
داروسازی است. باه گاوناه ای کاه اماروزه، 

هاای  بیوتکنولوژی دارویی به عنوان یکی از شاخاه

دانش بیوتکنولوژی در جهان مورد تاوجاه قارار 
گرفته است. زیست فناوری دارویی کاه حااصال 
تلفیق داروسازی و فناوری زیستی است گساتاره 
وسیعی را پوشش می دهد که از طراحی و تولایاد 

های نوترکیب تا ساخت مواد اولیه دارویی و  واکس 
طراحی و ساخت سیستم های نوی  دارورسانای و 
ژن رسانی با هدف دارودرمانی یا ژن درمانی را در 

گیرد. هکچنی  رشد فناوری نانوتکنولوژی و  برمی
های کاربردی آن نیز باعث شده است تا افاق  جنبه

تازه ای در برابر پیشرفت دانش زیست فناوری قرار 
 گیرد.

های دولت جکهوری اساالمای  با توجه به سیاست
ایران در زمینه خودکفایی مواد اولیه دارویی و توجه 
به ای  امر که بسیاری از ماواد اولایاه دارویای 
خصوصآ در زمینه داروهای نوترکیب، وارداتای و 
بسیار گران قیکت هستند، اهاکایات راه انادازی 

های بیوتکنولوژی دارویی در دانشکده هاای  گروه
 داروسازی بیشتر روش  می شود.

های تخاصاصای  یکی از رشته داروسازی بالینی:
داروسازی است که در زمینه کاربرد علوم دارویی و 
دارودرمانی در بالی  بیکاران فعالیت دارد. مهکتری  
رسالت ای  رشته ارتقاء تجویز و مصرف صحیح و 
منوقی داروها و ککک به بهبود نتای  و پیامد های 

باشد. هکچنی  متخصصیا   درمانی در بیکاران می
های پژوهشای  ای  رشته مدیریت و یا اجرای طرح

و بالینی مرتبط با دارودرمانی را بر عاهاده دارناد. 
خدمات متخصصی  داروسازی بالینی در هار دو 
حیوه بیکاران بستری و بیکاران سر پایی باوده و 
متخصصی  ای  رشته با مرور تاریخچه قابالای و 
فعلی دارودرمانی بیکاران، ارزیابی و پایش درمان و 
نیز مشکالت احتکالی مرتبط با دارودرماانای باه 

کنناد.  استفاده ایک  تر و مؤثر تر داروها ککک می
برخی از وظایف ای  گروه از متخصصی  باررسای 

های مرتبط باا  تاریخچه دارویی بیکار، ارائه مشاوره
دارودرمانی به پزشکان و سایر اعضاء تیم درمانای، 
نظارت بر تجویز منوقی دارو، نظارت بر مصارف 
صحیح دارو توسط بیکار، بررسی عوارض جانابای 

های دارویای  داروها و گزارش آنها، پیگیری غلظت
در بیکاران برای جلوگیری از مسکومیتها، دستیابای 
به دوز صحیح درمانی )پایش( و در مجکوع ککک 
به بهبود نتای  درمان و کاهش مدت بستری شدن 

 باشد. بیکاران می

 د ا ر و س ا   ی م ع ر ف ی   ر ش ت ه   گ ر و ه   ه ا ی   

 

سال  اول - 8شماره   

 دکتر مهدی رجب نیا
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 جمالت  تامل برانگیز

 درصدهای کنكور
 دکتر سمیرا برنگی

 سم شناسی 831رتبه 
 24/18فارماکوگنوزی: 

 61/16فارماکولوژی و سم شناسی:  

 94/12فارماسیوتیکس:  

 21داروسازی بالینی:

 65/35شیکی دارویی: 

 رشته قبولی و دانشگاه

 دانشگاه مشهد -شناسیسم دکتری 

 رشته دوره کارشناسی -8

 بیوشیکی بالینی

 شروع مطالعه برای کنكور یعنی چه مدت زمان برای این رشته زمان گذاشتید؟ -2

 94از ابتدای خرداد 

 ساعت مطالعه یا مطالعه مفید؟ -3

 ساعت 8روزی 

 از روی چه منبعی مطالعه کردید؟ -4

 . کالس فارماسیوتیکس و فارماکولوژی که شرکت کردم واقعا عالی بود

  شرایط مصاحبه شما چطور بود؟ -5

اصوال برای دانشجویانی غیر دکتری داروساز خیلی سخت گرفته نکیشود. سواالت بیشتر در حیوه ماقااالت 

  چاپ شده و کنگره و کتاب و ترجکه میباشد.

 استرس در دوران کنكور -6

  شود کنکور که بدون استرس نکی

 :بزرگترین عامل موفقیت در کنكور -7

 کردم دوره های مکرر دروس، و البته تست هم خیلی کار می، برنامه ریزی درسی

 توصیه کنكوری شما برای دانشجویان رشته سم شناسی چیه؟بهترین  -1

 با برنامه ریزی صحیح که روند کارتون مشخص شده باشه و هکچنی  دوره های مکرر و منظم دورس

 کردید قبول بشید؟ فكر می -9

در  138فکر نکی کردم چون شرایط آزمون دکتری گروه داروسازی امسال بسیار پیچیده بود. م  با رتاباه 

 کنکور قبول شدم.

 نظرتون راجع به کالس، آزمون و مشاوره، جزوه و کتاب؟ -81

به نظر م  اگر دوستان برای موالعه کتاب زمان کافی داشته باشند خوب است ولی حضور در کالس عاالوه 

 یادگیری سریعتر باعث ایجاد حس رقابت بی  دانشجویان خواهد شد.

 
 
 

 گ ف ت گ و ه ا ی   آ ش ن ا 

فرق آدم های موفق و ناموفق در آن 

چه که دارند نیست ، بلکهه در انهن 

است که با توجهه بهه امهکهانهات و 

تجربیات خود ، چه می بینند و چهه 

  می کنند.

 آنتونی رابینز

در مورد همه نوآوری ها و خالقهیهت 

ها نک حقیقت ابتدانی وجهود دارد  

از لحظه ای که شخص نه طور قهعه  

مصمم به کاری می شود ، امدادههای 

 .غیبی به کمک او می آنند
 

  یوهان ولفگانگ فون گوته
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 ای قبول شبنب؟ ها  ا چه رتبه ای در چه رشته پارسالی

   94نفر در کنكور سال                    811رشته ژنتی  پزشكی با  پذیر                             
 نفر در دانشگاههای بی  الکلل پذیرش شدند.                                         25نفر در دانشگاههای روزانه و                              75از ای  تعداد              

 
( هکراه با رشته های بیوتکنولوژی پزشکی و بیوشیکی بالایانای قارار                                                             1در گروه علوم آزمایشگاهی )                           1394رشته ژنتیک پزشکی از سال                         

گرفت. ای  رشته در شاخه پزشکی توسط وزارت بهداشت و در شاخه ژنتیک عکومی در وزارت علوم و دانشگاه آزاد برگزار میشود.که ایا                                                                                                                        
رشته ها که از لحا  حیوه کاری با یکدیگر متفاوتند که در چاپ های قبلی زمینه کاری ژنتیک پزشکی را برای شکا عازیازان ماوارح                                                                                                                   

 کردیم.      
پذیرفته شده اند اشاره شود تا با دید بازتری برای کنکور سال                                                             94در ادامه سعی شده که به تعدادی از کارنامه عزیزانی که در کنکور سال                                                                  

 آماده شوید.             95
شود تا بتوان مقایسه بهتری                             درصد قبولی داوطلبان در چهار گروه تک رقکی/  روزانه تهران/ روزانه شهرستان/ دانشگاه بی  الکلل ارائه می                                                                                                   

 ها انجام داد.               در ای  گروه           

 هما دانشمند

در صورت نیاز به تو ی ات بیشتر در این زمینه، مشاورین تخصصی گروه آموزشی دکتر   ی ی پاسخگوی سوا ت ش م ا                                                                                                    

 عزیزان هستند              

 دانشگاه قبولی زبان سلولی و مولکولی بیوشیکی ژنتیک رتبه/ درصد 

 بی  الکلل مشهد %48 %41 %61 %71 011رتبه 

 روزانه -دانشکاه اهواز %62 %69 %81 %63 57رتبه 

 روزانه -دانشگاه علوم پزشکی ایران %61 %76 %72 %76 92رتبه 

 دانشگاه تهران %65 %75 %69 %85 4رتبه 

 توانید به اینستاگرام موسسه به آدرس                                    های بیشتر می              برای مشاهده کارنامه                   

   h                          .مراجعه نکایید 
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 ! ا دم نوش های گیاهی خود را  رای کنکورآماده کنی 

ککک کم داریم به عید نزدیک میشیم و البته در ادامه کنکور ارشد. هرچی بیشتر میگذره طبیعتا یه مقداری استرس داوطلبی  داره                                                                                                                     
 بیشتر میشه.           

های مختلفی برای کم کردن استرس هست که اکثرا از بعد روانشناسی بررسی میش  و راهکار ارائه میشه. اما یکسری                                                                                                         راه   
 های سنتی هم میتونه به تقویت روحیه داوطلبی  ککک کنه.                                                     نوش     دم  

 ها رو از دیدگاه علکی بررسی و معرفی کنیم:                                          نوش     سعی داریم یک سری از خواص ای  دم                               
 گل گاو زبان           

حتکا شنیدی  گل گاوزبان باعث آرامش میشه اما شاید علتش و خواص دیگه ای  دمنوش رو نشنیده باشی . گل گیاه گل گاوزبان به                                                                                                                   
 رنگ بنفش تیرست و دارای ترکیبات شیکیایی مختلفیه که هرکدوم خواص خاص خودشونو دارن که در زیر اومده:                                                                                               

 

 نیترات پتاسیم             

شود و برای              از محلول رقیق نیترات پتاسیم به عنوان داروی ادرار آور استفاده می                                                                 
   افراد دارای فقر پتاسیم مفید می باشد                                   

از ای  نظر با توجه به تغذیه نامناسب به خاطر نزدیک شدن به کنکور،                                                                    
دمنوش گل گاوزبان هم برای جبران ککبود پتاسیم عالیه و هم به خاطر خاصیت                                                                      

 داره.       کنه و بدن رو سرحال نگه می                           مدر بودن به دفع سکوم بدن ککک می                               
 رزین    

خاصیت ملی  دارد و در درمان یبوست کاربرد دارد و مقوی معده است و به هضم                                                                           
   غذا ککک می کند              

 واضح گفته شده که به هضم غذا ککک میکنه و جلوی سنگینی معده و خواب آلودگی رو میگیره                                                                                   

 منگنز     
ککبود منگنز موجب اختالل در عکلکرد آنزیم های متابولیسکی، التهاب پوستی، کاهش رشد مو، اضوراب، افسردگی، رماتیسم                                                                                                              

   مفصلی و ... می شود. وجود منگنز باعث جلوگیری از سرگیجه، پوکی استخوان و دیابت می شود.                                                                                   
برای عکلکرد بهتر آنزیم ها، جلوگیری از افسردگی و اضوراب، سرگیجه نقش داره. خب مشخص شد چرا میگ  گل گاوزبان آرام                                                                                                                 

 بخشه.     
 منیزیم      

فعال کردن آنزیم ها، ککک به جذب کلسیم، ایجاد انرژی در بدن، حف  سالمت و بهداشت روانی در برابر افسردگی، تسکی                                                                                                              
اعصاب، ککک به مقابله با استرس، ایجاد خواب بهتر و کاهش بی خوابی، جلوگیری از گرفتگی عضالت، انتقال بهتر پیام عصبی،                                                                                                                

   تنظیم دمای بدن و سم زدایی می شود.                                 
 پس برای آرامش اعصاب و جلوگیری از افسردگی قبل از کنکور و خواب مناسب و یادگیری بهتر گل گاوزبان یه گزینه مناسبه.                                                                                                                

 جمع بندی:         
 گل گاوزبان یه دمنوش عالی و یه گزینه جایگزی  مناسب برای چای هست.                                                               

فقط توجه کنید برای درست کردن دمنوش اول گل رو داخل قوری )یا لیوان دم نوش( بریزی  و بعد با آب سرد آب کشی کنی . بعد                                                                                                                  
دقیقه         15تا      11آب جوش روش بریزی  و ککی نبات و تکه ای لیکوی عکانی  اضافه کنید و درپوش ظرف رو بگذاری  و اجازه بدی                                                                                                    

 با حرارت خودش )یا حرارت سکاور یا وارمر( دم بکشه. فراموش نکنید دمنوش ها رو نباید اصال روی شعله مستقیم قرار داد.                                                                                                             

 کنترل استرس  ا دمنوشهای گیاهی

 زینب نصیری
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در ای  شکاره قصد بر ای  است که با استفاده از مهارت های مختلف به تعدادی از سواالت سال 

 گذشته پاس  دهیم.

 چند توصیه ک ی:

  قبل از اینکه مت  را بخوانید ابتدا به شکل سریع در حد ککتر از یک دقیقه سواالت مت  را

 از نظر بگذرانید تا اینکه محدوده ی سواالت را حدس بزنید.

 .هنگام خواندن مت  زیر محدوده ی سوال خط بکشید تا هنگام یافت  پاس  آسان تر عکل کنید 

 .هرگز قبل خواندن کامل مت  به سواالت پاس  ندهید 

 .به اسم افراد، اعداد، و تاری  های ذکر شده در مت  دقت کنید 

 : M  n I eمهارت 

به معکوال اکثر متون دارای هکچی  سواالتی هستند که جواب به ای  سواالت می تواند بسیار موثر و ککک کننده باشد. اکثر اوقات ای  سواالت 

 های زیر مورح می شوند: شکل

 What is the main idea of the passage? 

 What is the main idea expressed in the passage? 

 What does the passage mainly discuss? 

 The primary idea of the passage is ………… 

 The main topic of the passage is ……….. 
 

قیه ی مت  ها دارای یک ایده ی اصلی و چند ایده ی مرتبط با آن هستند. و در زبان انگلیسی هر پاراگراف باید یک ایده اصلی داشته باشد و ب هکه

ی  ایدهی اصلی مت  جکله ی اول آن می باشد و یا جکله آخر، اما اگر  دهند. به هکی  دلیل در اکثر موارد ایده ی اصلی مت  را توضیح می جکالت ایده

 اصلی واضح نبود چه باید کرد؟

از کی شکا در نظر بگیرید موضوع مت  در رابوه با ورزش فوتبال و قوانی  آن باشد. در ای  جور مواقع سه حالت مکک  است در سوال پرسیده شود. ی

 است به عنوان مثال ذکر میکند که ایده ی اصلی مت  در رابوه با ورزش است. "بیش از حد کلی گزینه ها 

است، مثال   نه بیش از حد جزئی و نه بیش از حد کلی است، مثال قوانی  را با جزئیات توضیح میدهد و گزینه دیگر   بیش از حد جزئی گزینه دیگر 

 عنوان میکند که مت  در رابوه با ورزش فوتبال و قوانی  آن میباشد در ای  حالت گزینه صحیح را میتوان هکی  در نظر گرفت.

 مکک  است ایده ی اصلی جکله ی آخر باشد. پس مت  را تا آخر بخوانید.
 

 ای از این سوا ت: نمونه

The infant mortality rate traditionally has been considered of great significance in the public health. A 

high rate has been taken to indicate unmet health needs and unfavorable environmental factors_ 

economic condition, nutrition, education, and medical care. There was a special trend in infant 

mortality rates in the United States over the years from 1930 to 1981. A sharp drop in rates from 1930 

to 1950 was followed by more than a decade of little change. In the late 1960, however, considerable 

improvement was once again apparent. The percentage decline in infant mortality rate was greater for 

the five-year period from 1965 to 1970 than for preceding fifteen years, from 1950 to 1965. 

 
A s  t b e t t e f   th s text w     be ………….. . 

a. infant mortality rate 

b. public health 

c. economic condition and mortality rate 

 نکات  رتر   ان
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 صحیح است.   یک گزینه 

اره اش گزینه ی دو به دلیل اینکه بیش از حد کلی است رد می شود. گزینه ی سه نیز به ای  دلیل نادرست است که در کل مت  فقط به شرایط اقتصادی

نتخاب   انکرده و فاکتورهای دیگر نیز موثر هستند و  سهم خیلی اندکی از مت  را در حد یک کلکه شامل می شود و نکی توان آن را به عنوان اصلی مت

 که شالوده ی اصلی مت  است اشاره ای نشده است و بدی  ترتیب ای  گزینه نیز رد می شود. mortality rateکرد و در گزینه ی آخر به 

 

 بعضی مهارت های لغت:

 .یک نکته: بهتر است قبل از خواندن سوال ابتدا گزینه ها را یک به یک معنی کنید و بعد به سراغ سوال بروید 

  هر وقت در یک سوال قبل و یا بعد از گزینه از حروفی مانندAND   وOR .معکوال گزینه باید هم معنی کلکه ی قبل و یا بعد ای  حروف باشد 
 

 به مثال زیر توجه کنید 
D e   v ncement  n me  c ne,   c ns  e  b e n mbe   f s    c      ce   es h ve bec me …………. An  
   e    t. 

a. dequate 
b. rational 
c. obsolete 
d. competent 

 
را می دهد، پس می توان حدس زد که گزینه   از مد افتاده و منسوخ آمده است که معنی  ruled outکلکه ی  ANDهکانوور که می بینید، بعد از 

 صحیح باید به نوعی هم معنی آن باشد. پس گزینه "سه"  که مترادف آن می باشد صحیح است.
یح صح اگر در سوالی مواجه شدید که سه تا از گزینه ها تقریبا هم معنی هستند، گزینه ای که معکوال متضاد سه گزینه ی دیگر است می تواند جواب

 باشد.
 

 به مثال زیر توجه کنید 
      ch n e  n techn    y  n  the   y  s the …………………..  f m  e n b  me  c ne. 

a. drawback 
b. setback 
c. hallmark    
d. pitfall 

با بقیه متفاوت است. در نتیجه می توان حدس زد که گزینه صحیح باید  cتقریبا هم معنی هستند و گزینه   a,b,dهکانوور که می بنید گزینه های 
 باشد.  cگزینه 

 ولی در هر صورت سوال را باید به طور کامل بخوانید.

 ادامه نکات  رتر   ان

 ادامه دارد ....

 ابراهیم احکدزاده
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