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امروز خودتان را بسازید – دانشگاهها را بسازید – محیط دانشگاه را 
محیط انقالبی و اسالمی کنید... در محیط دانشگاه، جوانان انقالبی و 
مسلمان باید مانند یک دست، یک تن، با یک فکر، فکر اسالم و انقالب 
حرکت کنند... از هر چیزی که مخّل به این یگانگی در راه خدا و در راه 
انقالب باش�د پرهیز کنید. تا بتوانید دانشگاهی را بسازید که فردای 
ایران را تأمین کند، جمهوری اسالمی را در مقابل دشمنان و بدخواهان 

و ملت ایران را در مقابل دوستان و امیدواران عالم روسفید کند

سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان و معلمان 71/8/13

گاهنامه علمی، پژوهشی، فرهنگی پرتو
نشریه اختصاصی دانشجویان رادیولوژی مشهد

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده پیراپزشکی مشهد
شماره مجوز: 42۰ ر ک ر ش 1391/4/22

تیراژ: 1۰۰۰ نسخه / توزیع در سراسر کشور
مدیر مسئول: مهدی صبری
سر دبیر: سید میالد موسوی

دبیر اجرایی: ابوالقاسم اردکانیان 
دبیران علمی: پریسا السادات حائری، امید خیرخواه

دبیر فرهنگی: سعیدراستگو 
هیئت مترجمین: شادی عباس آبادی و مینا رجائیان

هیئت تحریریه: مهدی صبری، سید میالد موسوی، نوید رافت، سید مجتبی میرجلیلی،   
مهدی امانتی، محسن س��لمان وندی، سیده فاطمه آیتی فرد، پریسا السادت حائری، الهام رئوف نیا، 

معصومه سینکاهی، شادی عباس آبادی، امید خیرخواه، سعید راستگو، ابوالقاسم اردکانیان.
همکاران ما در این شماره:

اس�اتید گرامی: دکتر مهدی مومن نژاد، دکتر قربان صفائیان، دکتر هدی زارع، مهندس محمود 
زاهدی، استاد علی اکبر فتحعلی زاده، مهندس امیر حسین ضیایی مشهدی، دکتر حسن ضرغانی، 

دکتر پاهنگ.
و سایر دوستان: محمد صادقی، حمزه صوفی، فاطمه صفی پور، سحر شاهدی. 
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کارشناس��ان گرامی بخش بیمارس��تان آقایان: هاش��می زاده )بیمارس��تان شریعتی( احمدی 
)بیمارس��تان قائم(، مهندس حسینی و سبحانی )بیمارس��تان امام رضا(، ضیایی )بیمارستان 

امدادی شهید کامیاب(.
مشتاقانه پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما هستیم

ray.mums@gmail.com :پست اکترونیکی
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سامانه پیام کوتاه: 93۰1۵۶۶3۷۸
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ده آگ����اه����م  ج������ان  و  پ������اک  دل  دهی�������ارب  س���ح���رگ���اه���م  گ����ری����ه  و  ش�����ب  آه 

كن خ����ود  ب���ی  خ�����ودم  ز  اول  خ����ود  راه  ب���ی خ���ود چ���و ش���دم ز خ���ود ب���ه خ���ود راه����م دهدر 



91
ز 

ایی
/ پ

ول
ة ا

مار
 ش

ی/
نگ

ره
 ، ف

شی
وه

پژ
ی ، 

علم
مة 

هنا
گا

ژی
ولو

ادی
ی ر

صص
تخ

یه 
شر

ن

آیا میدانید: ۴۲ درصد از زنان و ۲۵ درصد مردان دست خود را پس از استفاده از توالت عمومی نمی شویند.4

فهرست

باید امشب بروم!
باید امشب چمدانی را كه به اندازه ی پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم

و به سمتی بروم كه درختان حماسی پیداست.
روبه آن وسعت بی واژه كه همواره مرا میخواند.
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منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است 
و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود 
ممد حیات است و چون بر میاید مفرح ذات. پس در هر 

نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب.
همیشه کارهای بزرگ با طرح و فکرای کوچیک شروع 
میشه. یادمه یه روزی یه نفر بهم گفت دنیا مثل یه ساعت 
بزرگه و قطعاتش مثل آدمان، اگه هر کدوم از قطعه ها 
رو برداری دیگه اون ساعت کاری نمی تونه بکنه. تو دنیا 
آدما هم همینطوری اند، تو ظاهر ش��اید از دست کسی 
کاری ب��ر نیاد ولی همه ما برای خلق یک هدف آفریده 
شده ایم. چند سالی هست که تو این فکر و احوالم که اون 
هدف چیه!  شاید یه اختراع باشه یا شاید برنده شدن تو 
یه مسابقه ورزشی، شاید ادامه تحصیل یا شایدم یه شغل 
خوب! تا اینکه یه روز به ذهنم رسید که چی میشد اگه 
یه نشریه واسه رشتمون داشته باشیم! شاید تو اون لحظه 

بزرگترین فکری که به ذهنم رسید همین بود:
هدف االن تو و گروه چاپ این نشریه است، پس راهتو 

گم نکن!
و ما راه رو مستقیم پیمودیم و بعد از ده ماه  کار و تالش 
بی وقفه، این نشریه به دست توانمند بچه های این مرز 
و بوم به ثمر نشس��ت.  و ثمره ی آن میوه ای از ش��اخه 
ی درخت علم اس��ت که اکنون در دستان پر مهر شما 
خودنمایی می کند. و تنها خواسته ی آن از شما یک چیز 

است :
با هم باشیم، با هم بخندیم و با هم گریه کنیم. 

آیا میدانید: ۸ درصد از مردم دارای دنده های اضافی هستند .

• خون گرفتن بدن را سالم و عقل را محکم می کند.

ـــردبير سخن سـ
تمام حرف بچه های این نشریه غیر از این نیست که:

اگه ما بچه های پرتوکار با هم باشیم مشکلی نیست که 
نتونیم با هم حلش کنیم پس بزارید دوباره بگم :

با هم باش��یم! حرف های ناگفته ی زیادیه که قلم قصد 
نوشتنشو داره اما کاغذ سفید زیادی باقی نمونده و وقتی 
که به درد دل بشینیم.  پس بزارید این پایان که نه، این 
شروع خوبو به دست دوست شاعرمان رقم بزنیم که در 

کارگاه آفرینش عشق فرمود:
ای برتر از گمان و قیاس و خیال و وهم

و از آنچه گفته ایم و شنیده ایم و خوانده ایم
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر
ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم

اکسپوزتان 
همیشه خندان!
سید میالد 
موسوی
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ویلیام کونراد رونتگن در 27 مارچ سال 1845در لنپ آلمان 
بعنوان تنها فرزند خانواده تاجر پارچه چشم به دنیا گشود.

در سن سه سالگي،خانواده اش به هلند نقل مکان کردند. او 
هیچ استعداد و مهارت خاصي از خود نشان نداد اما عاشق 
طبیعت وگردش در جنگل ها و حومه شهر بود. وي تمایل 
زیادي به ساخت وسایل مکانیکي داشت، توانایي که تا پایان 

دوران حیات همراه او بود.
درسال 1862،وارد مدرسه فني یوترچ شد،جایي که به طور 
غیرمنصفانه اي به بهانه کشیدن کاریکاتور یکي از معلم ها 

اخراج شد.
در س��ال 1865 براي  مطالعه فیزیک وارد دانشگاه یوترچ 
شد. با گذراندن آزموني وارد دانشگاه پلي تکنیک زوریخ شد 
و بعنوان دانشجوي مهندسي مکانیک شروع  به تحصیل 

کرد.
وي در س��خنراني هایي که توس��ط کالزیوس ارائه میشد 

شرکت و هم در آزمایشگاه کاند کار میکرد.
درس��ال 1869،در مقطع دکت��را از دانش��گاه زوریخ فارق 
التحصیل شد وبعنوان دستیار کاند شروع بکار کردو در همان 
س��ال با او به ورتسبورگ ،و سه س��ال بعد به استرانبورگ 

رفت.
اولی��ن مقاله رونتگن در س��ال 1870 درمورد گرماي ویژه 
گازها منتشرشد.چندین سال بعد این موضوع تحت عنوان 
رس��انایي گرمایي بلورها)کریستال( دنبال ش��د. در 1874 
بعنوان س��خنران دانشگاه اس��ترانبورگ و در سال 1875 
بعنوان استاد در آکادمي کشاورزي هوفنهایم در ورتسبورگ 

برگزیده شد.
در س��ال 1876 بعنوان پروفس��ور فیزیک به استرانبورگ 
بازگشت.اما سه سال بعد دعوت دانشگاه گیه سین را براي 

ریاست بخش فیزیک پذیرفت.
بعد از رد کردن دعوت دانشگاههاي جنا و یوترچ براي سمت 
قبلي ،درخواست  دانشگاه ورتسبورگ را در سال 1888 قبول 

کرد.
در سال 1895 درباره عبور الکتریسیته ساکن از میدان گازي 

با فشاربسیارکم مطالعه و تحقیق  بسیار کرد.
در 8 نوامبر سال 1895 پروفسور رونتگن اشعه ایکس را در 

آزمایشگاه خود در ورزبورگ کشف کرد.
او اولین رادیوگرافی از انس��ان را از دست همسرش برتا  در 
22 دس��امبر 1895 به عمل آورد. در 28 دس��امبر 1895،او  
کش��ف خود را طي یک مقاله علمي اع��الم نمود. وی در 
سال 1896 به خاطر کشف مهمش یعنی اشعه ایکس مدال 
سلطنتی رامفورد را بدست آورد.  او در 13 ژانویه 1896 در 
یک نمایش اختصاصي و غیر رس��مي دستاورد خود را به 

نمایش گذاشت.
در 23 ژانویه 1896رونتگن اولین س��خنراني خود را درباره 
اشعه ایکس انجام داد.و بعد از آن به مدت یک سال تقریبًا 

حدود یک هزار مقاله درباره این موضوع منتشر شد.
در س��ال 1899 او درخواس��ت دانش��گاه الیپزیگ مبني 
بر ریاس��ت فیزیک را رد کرد. اما در س��ال 1900 پیشنهاد 
دانش��گاه مونیخ، که با درخواست ویژه توسط دولت باواریا 

)ایالت جنوبي آلمان( همراه بود را قبول کرد.
کش��ف رونتگن اولین کشف از سری کش��فیات در مورد 
رادیو اکتیویته بود که شامل کشفیات بکرل،کوری، تامسون 
رادرفورد،ماکس پالنک، انیشتین و انریکو فرمی می شد. وی 
از دست پروفسور آناتومی وان کالیکن رادیوگرافی کرد که 
مورد تمدید و ستایش او قرار گرفت وپیشنهاد کرد که این 

پدیده را اشعه رونتگن بنامد.
اما او این تشعشع نامرئی را به خاطر ماهیت ناشناخته آن، 
اش��عه ایکس نامید. بعدا، مکس وان ال وشاگردانش نشان 
دادند که پرتو ایکس ماهیتي الکترومغناطیس شبیه نور دارد 

ولي از لحاظ بسامد ارتعاش آن متفاوت است. 
یکی از دانش��مندان که کش��ف رونتگن مستقیماً محرک 

تحقیقات او شد، آنتوان هنری بکویرل بود.
بکویرل با هدف تحقیق بیش��تری پیرامون اش��عه ایکس 
مشغول کار شد ولی تصادفاً به کشف پدیده ای مهمتر، یعنی 

رادیواکتیویته دست یافت.
رونتگن افتخارات بسیاري بدست آورد.در شهرهاي بسیاري 

خیابانها را به اسم او نامگذاري کرده اند.
برخالف همه این افتخارات رونتگن همواره ش��خصیتي 
متواضع داش��ت. در ط��ول دوران زندگي اش عالقمند به 

طبیعت و شغل هاي خارج از محیط اداري بود. 
او یک کوهنورد فوق العاده بود. رونتگن هیچوقت تمایلي به 
داشتن دستیار نداشت و ترجیح میداد که به تنهایي کار کند. 
بیشتر ابزار مورد استفاده وي توسط قدرت خالقیت و افکار 

خود او ساخته شده بود.
تمام افتخار و اعتبار کشف اشعه ایکس شایسته رونتگن می 

باشد. او به تنهایی کار کرد.
کش��ف او غیرقابل پیش بینی بود و مجدانه کار خود را پی 
گرفت. او در سال 1901 اولین جایزه نوبل فیزیک را بدست 
آورد. رونتگن فرزندی از خود نداشت. او و همسرش دختری 
را به فرزندی قبول کردند. و س��رانجام در دهم فوریه سال 

1923  در نهایت افتخار چشم از جهان فرو بست.
روحش شاد یادش گرامی!

متولد: 27 مارس 1845، لنپ، پروس

مرگ: 10 فوریه 1923 )77 سالگی(، مونیخ، 
آلمان

ملیت: آلمانی

رشته ی فعالیت: فیزیک

محل كار: دانش�گاه استراسبورگ هوفنهایم، 

لودوب�گ  دانش�گاه  دانش�گاه ورتس�بورگ، 

ماكسیمیلیان مونیخ

ف�ارغ التحصی�ل: دانش�گاه صنعت�ی زوریخ، 

دانشگاه زوریخ

دلیل شهرت: كاشف اشعه ایکس

جوایز: جایزه فیزیک نوبل )1901(
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آیا میدانید: مغز انسان به طور متوسط حاوی حدود ۷۸ درصد آب است .
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۷ اخبار رادیولوژی

DSCT دوز کامل را با دوز نیمه 
توسط بیمار مقایسه می کند:

بسیاری از محققان بالینی از باز سازی مجدد 
برای بدست آوردن دوز نیمه کولونوسکوپی 
 CT)DSCT( مجازی، با منب��ع دوگانه
استفاده کردند و دو مرتبه آن را با معاینات 
دوز کامل بدون اسکن کردن بیمار مقایسه 
نمودند. محققان روش های دقیق تری برای 
مقایسه س��طوح دز میان پروتوکول های 

مختلف CT پیشنهاد کرده اند. 

شبیه سازی مجازی به جراحان 
مغز و اعصاب کار آموز کمک 

می کند:
محققان کانادایی، یک نوع جدید آشکارساز 
ایجاد کرده اند که طی آن موجب می شود 
کارآم��وزان جراح��ی مغ��ز و اعص��اب از 
ساختار های تصویری 3 بعدی و تکنولوژی 
لمس��ی برای جراحی سرطان های مغز و 

اعصاب استفاده کنند.

کلسیم عروق کرونر پیدا شده 
در بسته های CT، خطری 
دوچندان برای سیگاری ها:

طب��ق مطالعات انجام ش��ده بر روی بیش 
از 44000 نف��ر، در مدت 5 س��ال نش��ان 
داده اس��ت که افراد س��یگاری با کلس��یم 
عروق کرونر )CAC(، احتمال مرگ و میر 

بیشتری نسبت به سایر افراد سیگاری بدون 
)CAC( دارند. ام��ا نبود )CAC( کمک 
ش��ایانی به س��یگاری ها نمی کند، چرا که 

این افراد احتمال مرگ ومیر شان شبیه افراد 
غیر سیگاری با تصلب شریان خفیف هستند.  

تکنیک جدید MRI قلبی، مراحل 
اولیه بیماری های قلبی را 

شناسایی می کند:
با اس��تفاده از تکنیک جدید MRI برای 
اندازه گیری ضخامت ش��ریان های کرونر 
محققان موسس��ه ملی س��المت آمریکا 

توانستند بیماری های قلبی کرونر در حال 
پیشرفت را شناسایی کنند.  

MRI ترکیبی شتاب دهنده، 
حرکات را حین رادیوتراپی 

پی گیری می کند:
پ��ی گی��ری توم��ور ممکن اس��ت برای 
هدف های مح��رک مانند تومورهای بلند 
مناسب نباشد. استفاده از MRI، پوزیشن 
را بدون اس��تفاده از پرتوهای یونیزان تایید 

می کند. محققان اخیرا بر روی آخرین نتایج 
سیس��تم MRI ترکیبی که در موسس��ه 
کراس کانس��ر کانادا به دست آمده است، 

بحث کرده اند.

 PET/MR ،در سرطان ریه
برابر PET/CT با تشعشع کم 

می باشد:
تحقیقات انجام ش��ده توس��ط محققین 
آلماني و منتش��ر شده در مجله مشکالت 
PET/ رادیولوژي، نش��ان می ده��د که

MRI تصاویر تشخیصي با کیفیت باال، 

براي ارزیاب��ي توده های ری��وي در موارد 
سرطان ریه به وجود می آورد. در حالي که 

دوز تابش تا 75درصدکاهش می یابد.

مطالعات توانایي 
PEM)ماموگرافي پوزیترون( 

را در عکس برداري از اندام های 
انتهایي نشان می دهد:

ماموگرافي پوزیترون، یکي از ش��اخه های 

ماموگراف��ي پس��تان اس��ت. محققان در 
دانش��گاه جان هاپکینز با موفقیت از این 
روش براي مش��اهده آرت��روز در مفاصل 

دست بیماران استفاده کرده اند.

عکس برداري نشان می دهد 
که چگونه یوگا به تاندون ها و 

مفاصل آسیب می رساند:
یوگا که ادغامي از بدن انس��ان، تنفس و 
ذهن انسان اس��ت، که در سال های اخیر 
در بسیاري کشورها ازجمله ایالت متحده 

آمریکا مورد توجه واقع ش��ده است، باعث 
اختالالت اسکلتي عضالني می شود. 

گروه تحقیقاتي ژاپني 
پولیپ هاي بیشتري با 

کولونوسکوپي مجازي پیدا 
می کنند:  

توس��ط  ضایع��ات ص��اف کولورکت��ال 
کولونوس��کوپي مجازي به آس��اني قابل 
تشخیص نیس��ت. اما یک گروه ژاپني به 
خوبي آن ها را بعد اتمام پاک س��ازی روده 
بیمار، و قبل از CT اسکن انجام داده اند. بر 

اساس تحقیقات جدید در آکتا رادیولوژي.

AAPM)انجمن آمریکایي 
فیزیک دانان در پزشکي(: 

ماموگرافي طیفي می تواند 
چگالي پستان را اندازه بگیرد:

ماموگرافي طیفي هنگام معاینه پس��تان، 
می تواند هم چگالي بافت را با دقت بسیار 
ب��اال، وهم ب��ه طور بالقوه خط��ر ابتال به 

سرطان پستان را اندازه گیري نماید. 

 AAPM بر اساس پژوهش ارائه شده در(
که به طور س��االنه در ش��ارلوت ان سي 

برگزار می شود(.  

 CCTA مرکز استرالیایي دوز
را به نصف کاهش داده، و از 

تکنیک ها ساده استفاده می کند: 
یک مرکز آموزشي قلب در استرالیا، دوز سي 
تي آنژیوگرافي عروق کرونر را در طی سه 
سال به نصف کاهش داده، و تکنیک هایی 
را که تاکید بر راه اندازي آینده  نگر تنظیمات 
کیلووات کم و انسداد تهاجمي بتا است، به 
کار مي برد. بر اساس پژوهش ارائه شده در 

انجمن قلب و عروق در نشست بالتیمور

• مس�واک موجب خشنودی خداست، سنت پیغمبر )ص( است و 
دهان را خوشبو می کند.
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مقدمه: با توجه به اثرات مضر پرتو های یونیزان، استفاده 
از تجهیزات حفاظت فردی در بخش های مختلف کار با 
پرتو امری ضروری اس��ت، در این رابطه بایستي از سالم 
بودن و عملکرد صحیح آن ها اطمینان داشت. این مطالعه 
در جه��ت ارزیابی حفاظ های س��ربی ف��ردی موجود در 

بخش های کار با پرتو بیمارستان ها انجام شده است.

روش کار: در انجام این طرح ابتدا مش��خصات اسمي 
109 محافظ فردي موجود، جمع آوري و ثبت گردید سپس 
با استفاده از دستگاه پرتوبیني )فلوروسکوپي و رادیوگرافی( 
سالم بودن آن ها از نظر وجود شکاف و آسیب های احتمالي 

مورد بررسی قرار گرفت. 
نتای�ج: در این مطالع��ه 109 حفاظ فردي از نظر وجود 
ش��کاف و پارگی احتمالي بررسی شد که 16 عدد از آن ها 

معیوب بودند. 
بح�ث و نتیجه گیري: نتایج بدس��ت آمده نش��ان 
می دهد که 14.7 % از محافظ های مورد بررس��ی از نظر 
وجود شکاف داراي اشکال بوده اند که باید با محافظ های 
س��الم جایگزین شوند. با توجه به نتایج انجام برنامه های 
کنترل کیفي دوره ای و بررسی حفاظ های تازه خریداری 

شده امري ضروري به نظر می رسد.
واژگان کلیدی: پرتودهی، حفاظ های فردی، رادیولوژی 

تشخیصی، روپوش سربی

مقدمه: 
پرتو های یونیزان مورد استفاده  در تصویربرداری پزشکی 
بزرگ ترین منبع پرتودهی مصنوعی می باشند. این پرتوها 
در بخش های تشخیصی و درمانی بسیار مفید می باشند 
به گونه ای که کاربرد س��االنه آن ها در حال افزایش است 
)1-2(. ب��ا این حال دارای اثرات بیولوژیکی هس��تند که 
می توانند سبب ایجاد آسیب های مختلف سلولی، بافتی و 
ارگانی شوند )3(. بروز آثار رادیوبیولوژیک بستگی به عوامل 
متع��ددی از جمله دوز دریافتی دارد و این اثرات می توانند 
ش��امل اثرات قطعی نظیر س��وختگی پوست، ریزش مو، 
نقایص مادر زادی و ... باشند. اثرات احتمالی این پرتوها که 
در تمام سطوح پرتوگیری امکان پذیر می باشند شامل انواع 

س��رطان ها و تاثیرات ژنتیکی در نسل های آینده هستند. 
ب��ا توجه به اثرات مضر این پرتوها اس��تفاده از تجهیزات 
حفاظت فردی در برابر آن ها امری ضروری است، از جمله 
تجهیزات حفاظت فردی لباس های سربی می باشند که 
در نظام ایمنی و سالمت پیشنهاد شده اند )4(. لباس های 
سربی در حین انجام آزمون های رادیولوژیکی نقش مهمي 
در جذب پرتوهای پراکنده ایفا می کنند و استفاده از آن ها 
س��بب کاهش پرتوگیری های شغلی و حفاظت مریض 
بر اس��اس اصل ALARA می ش��ود. اس��تفاده از این 
محافظ ها می تواند دوز رسیده به ارگان های حساس نظیر 
مغز استخوان، تیروئید و گنادها را تا حد دوز زمینه کاهش 
دهد )5(؛ لذا با توجه به اهمیت زیاد لباس های سربی برای 
بیمار و پرس��نل، کنترل کیفی و بررسی دوره ای آن ها به 
منظور اطمینان از کارایی مناسب و تعیین هرگونه نقص 

مانند شکاف، سوراخ و پارگی امری ضروری است. 
در ارتب��اط با کنترل کیفی و بررس��ی لباس های س��ربی 
مورد اس��تفاده در بخش های مختلف پزشکی تحقیقات 
گس��ترده ای انجام شده است. این مس��ئله در رادیولوژی 
تشخیصی که نسبت به سایر روش ها فراگیرتر می باشد از 
اهمیت بیشتری برخوردار بوده و تحقیقات بیشتری در این 
زمینه انجام گرفته است. ازجمله این مطالعات بررسی هایی 
در زمینه معیار خروج لباس های محافظ و تصمیم گیری 
در مورد از سرویس خارج کردن آن ها می باشد که به چند 

مورد از آن ها اشاره می کنیم. یکی از این بررسی ها، بررسی 
Emmy B.duran)4( در س��ال 2003 ب��ر اس��اس 
حداکثر دوز مجاز mSv 20 در س��ال برای تمام بدن و با 
توجه به هزینه لباس های سربی، ماکزیمم مجموع سوراخ 
و شکاف های روپوش سربی در تمام بدن 10cm²، برای 
 1cm² 0.2 و برای ناحیه گ��ردنcm² ناحی��ه تناس��لی

محاسبه شده است. 
در مطالع��ه Stam and Pillary)6( در س��ال 2008 
برای بدس��ت آوردن معیار رد لباس های س��ربی، حداکثر 
دوز موثر اضافی 0.22mSv را برای آسیب های احتمالی 

موجود در حفاظ ها در نظر گرفته است.)جدول شماره 1(
هدف کلي از این مطالعه تعیین کارایی حفاظ های سربی 
فردی موجود در بخش های کار با پرتو بیمارس��تان های 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.

روش اجرای طرح:
 این مطالعه، یک بررس��ی مقطعی می باش��د که در سال 
1390 دربیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکي 
مشهد انجام شده است. جامعه آماري تحقیق، لباس های 
محافظ مورد استفاده در بخش های کار با پرتوها یونیزان 

بوده است.
حجم نمونه با اس��تفاده از روش سرشماری محافظ های 
سربی موجود در هر بخش تعیین شد و جمعا 109 محافظ 

محسن سلمانوندی 
دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهدی مومن نژاد 
مدیر گروه رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رضا قاسم نژاد طرقی
دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

هادی دیده ور 
دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مریم ساالری
دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جدول شماره 1

Lead equivalent )mmpb(
0.25 0.35 0.5

Type of apron Definition area Maximum length of defect )cm(
Double AP Whole body 13.5 17.5 27

Gonads 4.4 5.6 8.7
Single Whole body 5.9 5.6 5.4

Gonads 1.9 1.8 1.7
Thyroid 1.9 1.8 1.8

Double PA )10%( 17
LAT )30%( 9.8
LAT )75%( 6.2

Stam W, Pillay M. Inspection of Lead Aprons: A Practical Rejection Model. Health Physics. 
2008;95(2) :S133

ارزیابی محافظ های سربی فردی
موجود در بخش های کار با پرتو 
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 90

آیا میدانید: که چشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگا پیکسل عمل می کند.
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مورد ارزیابی قرار گرفت.

معیار ورود در این مطالعه محافظ های سربی فردی شامل 
روپوش س��ربی، ش��یلد گناد، کت، دامن و شیلد تیروئید 
در حال اس��تفاده در بخش های کار با پرتو دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد بوده است.

 بررسی محافظ ها در دو مرحله انجام 
گرفت :

در مرحله اول محافظ ها که ش��امل روپوش، شیلد گناد، 
تیروئید، کت و دامن بوده از بخش های س��ه بیمارس��تان 
دانش��گاه علوم پزشکی مشهد جمع آوری شد و اطالعات 
آن ها ش��امل مارک تج��اری، وضعیت ظاهری ضخامت 
معادل س��رب ثبت و هر محافظ ب��ا یک کد اختصاصي 
نش��انه گذاري شد. در مجموع اطالعات 109 محافظ در 
ای��ن مرحله ثبت گردید که تعداد آن ها به تفکیک نوع در 

جدول شماره 2 آمده است.
تعداد محافظ های مورد بررسی به تفکیک نوع )جدول شماره 2(

تعدادنوع
38روپوش
32تیروئید
14کت
15دامن
10گناد
109کل

در مرحله دوم محافظ ها توس��ط دستگاه فلوروسکوپی و 
رادیوگرافی مورد ارزیابی ق��رار گرفت. در این رابطه ابتدا 
با انجام فلوروسکوپی قسمت های مختلف محافظ اسکن 
ش��د و در صورت مشاهده نقص، از آن ناحیه همراه یک 
مارکر برای بدست آوردن بزرگنمایی تصویر تهیه گردید. 
در پایان این مرحله مجموع طول نقص های مشاهده شده 
برای هر محافظ با دقت میلی متر تعیین ش��د و س��پس 
نتایج با مقدار های استاندارد قابل قبول مورد مقایسه قرار 
گرفت و فراوانی محافظ های معیوب از لحاظ وجود شکاف 

مشخص گردید. 

نتایج:
در این مطالعه 109 محافظ از لحاظ وجود شکاف و پارگی 
بررسی شد که در 16 عدد از آن ها بیشتر از حد مجاز شکاف 
و پارگی وجود داشته و نتایج بررسی آن ها به تفکیک نوع 

در نمودار شماره 1 آمده است. )اطالعات دیگر محافظ ها 
شامل نام تجاری، برای جلوگیری از طوالنی شدن جداول 

حذف شده است(  

بحث:
بر اساس نتایج بدست آمده از مجموع 109 محافظ مورد 
بررس��ي از لحاظ وجود ش��کاف و پارگی در این مطالعه، 
14.7% آن ها شکاف هایی بیشتر از حد مجاز داشته اند که 
باید با محافظ های جدید تعویض و از سرویس دهی خارج 
شوند. برای تشخیص کارایی نامناسب محافظ های سربی 
فردی در این مرحله احتیاج به معیار و مالک خروج بوده 
و با توجه به بررس��ی های انجام شده در این زمینه )4. 6( 
معیار خروج در این مطالعه بررسی مطالعه مربوط به استم 
و همکاران در نظر گرفته ش��ده اس��ت )6( این انتخاب با 
توجه به منطبق بودن معیارهاي ارائه شده با پروتکل های 

حفاظتي جدید بوده است )7(.
نکته مهمی که در این مطالعه به نظر می آید خرابی چند 
شیلد تازه خریداری ش��ده می باشد )تصویر شماره 1( که 
با توجه به این مس��ئله پیش��نهاد می شود که بخش های 
تشخیصی و درمانی برای خرید لباس های محافظ تنها به 
سالمت ظاهری اکتفا نکرده و روپوش های تازه خریداری 
شده را نیز بایستي از لحاظ وجود شکاف و ضخامت معادل 

سرب مناسب بررسی نمایند. 
با توجه به اطالعات بدست آمده )نمودار شماره 1( کم ترین 
خرابی مربوط به شیلد گناد می باشد که به نظر می رسد به 
علت استفاده کم این شیلد در بیمارستان های مورد مطالعه 

بوده است.
از جمله مش��کالت موجود در این مطالعه، عدم همکاري 
برخي از بخش ها و اطمینان مسئوالن به نو بودن شیلدها 
و یا نام و مارک کارخانه سازنده بود که امیدواریم با انتشار 
نتایج این بررسي دید جامع تری نسبت به مسائل حفاظتي 

ایجاد شود.
با توجه به اهمیت س��المت ش��یلدها در حفاظت پرتویی 
بخش ها باید س��االنه محافظ های مورد استفاده را تحت 
برنامه های کنت��رل کیفی ق��رار داده و محافظ های تازه 
خریداري ش��ده و مش��کوک به آس��یب فیزیکی را مورد 

بررسی قرار دهند.

تشکر و قدردانی:
در پایان از حمایت ها و تامین هزینه های مالی توسط کمیته 
تحقیقات و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و همکاری بخش های رادیولوژی بیمارس��تانی قائم، امام 
رضا و دکتر شیخ به خصوص آقایان بهنام، الهامی احمدی، 

جانی و خانم شرقی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

منابع:

1. National Council on Radiation Protection and 
Measurements. Ionizing radiation exposure of 
the population of the United States : recommen-
dations of the National Council on Radiation 
Protection and Measurements. Bethesda, MD: 
National Council on Radiation Protection and 
Measurement; 1987.

2. National Council on Radiation Protection and 
Measurements. Ionizing radiation exposure of the 
population of the United States. Bethesda, Md. Na-
tional Council on Radiation Protection and Mea-
surements; 2009.

3. Committee to Assess Health Risks from Expo-
sure to Low Levels of Ionizing Radiation National 
Research Council. Health Risks from Exposure to 
Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 
2 Washington, DC: The National Academies Press; 
2006.

4. B.Duran E, Phillips B. REJECTION CRITERIA 
FOR DEFECTS IN LEAD APPAREL USED 
FORRADIATION PROTECTION OF X-RAY 
WORKERS. Vancouver: Radiation Protection 
Services,BC Centre for Disease Control, Services 
tRP;2003.

5. Finnerty M, Brennan P. Protective aprons in 
imaging departments: manufacturer stated lead 
equivalence values require validation. European 
radiology. 2005;15(7) :1477-84.

6. Stam W, Pillay M. Inspection of Lead Aprons: 
A Practical Rejection Model. Health Physics. 
2008;95(2) :S133.

7. The University of Texas Southwestern Environ-
mental Health and Safety Policy Library. LEAD 
APRON POLICY. In: Dallas the University of 
Texas Southwestern Medical Center; 2010.

تصویر شماره 1

• روغن زدن پوس�ت را ن�رم و قوای دماغی را زیاد می کند مج�اری عرق را باز 
می کند خشکی را برطرف می نماید و رنگ را روشن می کند.

آیا میدانید: یک فرد به طور متوسط ۲۵ سال زندگی را صرف خواب خواهد کرد .
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گردو و مغز
ظاهر گردو ش��باهت زیادی به مغز انس��ان 
دارد. گردو تنها خش��کباری است که حاوی 
مقادی��ر قابل توجه ای از اس��ید های چرب 
امگا 3 می باش��ند. مصرف این اس��ید های 
 )dementia( چ��رب از بیماری دمان��س
جلوگیری می کند. محققین آمریکایی نشان 
دادند عص��اره ی گردو س��بب از بین رفتن 
پالک های پروتئینی تشکیل شده بر اثر بیماری آلزایمر می شود. محققین دانشگاه 
Tufts در بوس��تون دریافتند مصرف گردو برخی عالئم پیری مغز را معکوس و 

درمان می کند.

هویچ و چشم ها
یک برش از هویج ش��باهت زیادی به طرح 
عنبیه ی چش��م ما دارد. شباهت بسیاری در 
مورد تأثیر مصرف روزانه ی هویچ بر بینایی 
وجود دارد. رنگ نارنجی هویچ به علت وجود 
رن��گ دانه ی بتاکاروتن اس��ت که مصرف 
آن باع��ث کاهش خطر ابتال به آب مروارید 
می شود. بتاکاروتن از تخریب ماکوال )مشکل 

بینایی مرتبط با سن( جلوگیری می کند. 
از هر چهار نفر باالی 65 سال، یک نفر به این بیماری دچار می شود. این بیماری 

عمده ترین علت نابینایی در انگلیس است.

قارچ و گوش
تا به حال به ش��باهت ی��ک برش از قارچ و 
شکل گوش انسان توجه کرده اید؟ می توانید 
حدس بزنید که ش��اید وجود این شباهت ها 
کلی��د راهنمایی برای انس��ان از طرف خدا 

باشد. 
با اضافه کردن قارچ ب��ه برنامه ی غذایی 

خ��ود ش��نوایی تان را بهبود دهید. ق��ارچ یکی از معدود مواد غذایی اس��ت که 
حاوی ویتامین D می باشد. این ویتامین برای سالمت استخوان ها به خصوص 
اس��تخوان های کوچک درون گوش که انتقال دهنده ی صدا به مغز هس��تند، 

بسیار مهم است.

موز )لبخند( و افسردگی
با خوردن موز خود را تش��ویق به خوشحال 
ب��ودن نماید و لبخند را ب��ر روی لبان خود 
بیاورید. این میوه مشهور حاوی اسید آمینه ای 
بنام تریپتوفان اس��ت. این ماده بعد از هضم 
به سروتونین که یک انتقال دهنده ی عصبی 
است، تبدیل می ش��ود. این ماده مهم ترین 
ماده ی ش��یمیایی تنظیم کنن��ده ی حاالت 
روحی فرد است. اکثر داروی های ضد افسردگی با تنظیم تولید سروتونین اثر خود 
را اعمال می کنند. هر چه میزان سروتونین در خون بیشتر باشد فرد در حالت روحی 

بهتری قرار دارد. 

گوجه فرنگی و قلب
دق��ت کنید به گوجه فرنگ��ی …وقتی از 
وس��ط نصف می کنید می بینید که بس��یار 
شبیه به قلب انسان اس��ت! گوجه فرنگی 
قرمز رنگ غالب��اً دارای 4 حفره مانند قلب 

ما می باشد. 
گوجه فرنگی منبع بسیار خوبی از لیکوپن 
اس��ت. این ماده ی شیمیایی گیاهی سبب 
کاهش خطر ابتال به بیماری قلبی و چندین نوع سرطان می شود. تحقیقات نشان 
می دهد زنانی که میزان لیکوپن در خون آن ها زیاد است 30% کمتر از زنانی که 
لیکوپن کمتری دارد به بیماری های قلبی مبتال می شوند. نتایج آزمایشگاهی نشان 
می دهد لیکوپن سبب کاهش کلسترول LDL )کلسترول بد( می شود. محققین 
کانادایی اعالم کردند ش��واهد متقاعد کنن��ده ای در تأثیر لیکوپن و جلوگیری از 

بیماری عروق کرونر یافته اند.

تا به حال ش�ده در خلوت خود ب�ه آفرینش خداوند 
دقت كنید؟

اگر جواب شما منفی است با من همراه شوید!

مهدی صبری / رادیولوژی90

آیا میدانید: که نزدیکترین ستاره به ما یکسال نوری فاصله دارد
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حبه های انگور روی خوشه 
شبیه قلب است و هر دانه 
آن شبیه سلول های خونی

حتم��ا می دانید که انگور ب��رای حیات قلب 
نقش به سزایی دارد و همین طور اسپرم ساز و 

در واقع غذای اسپرم هاست. 
دانشمندان آمریکایی در انگور قرمز نوعی 
ماده ش��یمیایی را یافتند که می تواند قلب را از خطرات ناشی از پیری محافظت 
کند... انگور قرمز از تصلب ش��رایین و انسداد رگ ها پیشگیری می کند و پوست 
انگور دارای ماده س��فید“رزوراتول” اس��ت که از تراکم و روی هم انباشته شدن 
پالکت های خون جلوگیری می کند و در نتیجه مانع لخته شدن خون در رگ ها 

می شود. 

انگور و ریه ها 
ریه های م��ا از ش��اخه های کوچک تری از 
مجاری هوایی که به خوش��ه های کوچکی 
منتهی می ش��وند، تشکیل ش��ده است. نام 
این خوشه ها آلوئولی )Alveoli( است. این 
ساختارها شباهت زیادی به خوشه انگور دارد. 
آلوئولی ها محل تبادل اکسیژن از شش ها به 
جریان خون می باشند. آلوئولی ها در هفته ی 
23 یا 24 حاملگی تش��کیل می شوند به همین علت کودکان نارس با مشکالت 
تنفسی روبرو هستند. تحقیقات نشان می دهد رژیم غذایی مملو از میوه های تازه 
نظیر انگور، س��بب کاهش س��رطان ریه و آمفیزم )نوعی بیماری ریوی( می شود. 
دانه های انگور حاوی ماده ای به نام پروآنتوسیانیدین هستند که باعث کاهش شدت 

آسم آلرژیک می گردد.

زنجبیل و معده
ریشه ی گیاه زنجبیل که در بازار به فروش می رسد، شباهت زیادی به معده دارد. 
جالب است بدانید یکی از اصلی ترین خواص زنجفیل کمک به عمل هضم است. 

چینی ها از 2000 س��ال پی��ش از این ماده 
ب��رای درمان دردهای مع��ده و حالت تهوع 
استفاده می کردند. زنجفیل همچنین داروی 
موثری برای درمان ضعف حرکتی اس��ت. 
اما خواص این ماده بس��یار بیش��تر از آنچه 
قباًل تصور می شد، است. محققین دانشگاه 
Minnesota با تزریق ماده ی شیمیایی 
بدس��ت آمده از زنجبیل )م��اده ای که طعم 
اصلی زنجبیل به علت آن است( به موش توانستند سرعت رشد تومورهای دستگاه 

گوارش را کاهش دهند. 

Sweet potatoes )چغندر( و لوزالمعده
چغندر همانند هورمون های لوزالمعده باعث تعادل قند خون به خصوص در بیماران 

دیابتی می شود.

لوبیا قرمز و کلیه انسان
لوبیا قرمز در بهبود عملکرد کلیه نقش بسزایی دارد.

انواع مرکبات و غده های شیری
مرکبات در سالمت سینه و جنبش غدد لنفاوی در سینه موثر هستند. 

آوکادو، گالبی، بادمجان و 
سرویکس و رحم در خانم ها

اگر خانم ها در هفته یک عدد آوکادو مصرف 
کنند هورمون های آن ها متعادل می شود و از 
بروز سرطان رحم جلوگیری می کنه. جالبه که 
بدونید 9 ماه از شکوفه کردن آوکادو تا رسیدن 
میوه آن طول می کشه ...گالبی برای معالجه 
امراض س��ینه یک میوه عالی اس��ت و این 
خاصیت مربوط به تانن آن است و اگر گالبی کمی گس باشد برای سینه بهتر است. 

• سیب معده را شستشو دهد و نظیف کند.

آیا میدانید: که در سال ۲0۳۵ م جمیعت هند از جمیعت چین بیشتر خواهد شد و در سال ۲0۵0 م جمیعت هند به بیش از یک ملیارد ششصد ملیون نفر خواهد رسید
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زیتون و تخمدان
زیتون به سالمت و عملکرد تخمدان کمک می کند. 

جوانه ی انواع لوبیا )مانند 
ماش، عدس، لوبیا( و اسپرم

ش��باهت اس��پرم و جوانه ه��ای م��اش را 
در تصویر باال مش��اهده می کنی��د. نتایج 
تحقیق��ات دانش��مندان آمریکای��ی نقش 
مص��رف جوانه ی ان��واع لوبی��ا را با بهبود 
باروری جنس مذکر تأیید می کند. محققین 
کلینیک Cleveland در اوهایو نش��ان 
دادند برای تولید اسپرم های سالم به مقدار زیاد، بدن به آنتی اکسیدان قدرتمند 
و فراوانی به نام ویتامین C نیاز دارد تا سلول ها را در برابر مولکول های مضری 
بن��ام رادیکال های آزاد محافظت کند. تنها نصف فنجان از جوانه ی لوبیا تأمین 
کننده ی 16% از نیاز روزانه ی مردان به ویتامین C اس��ت. مصرف این ماده ی 
غذایی نه تنها برای بالغین بلکه برای کودکان نیز مفید است. جوانه ی لوبیا مملو 
از ویتامین فوالت است این ویتامین در پیشگیری از نقایص سیستم عصبی در 
جنین موثر اس��ت. به همین علت مصرف اس��یدفولیک دو ماه قبل از بارداری 

توصیه می شود. 

پوست میوه ها و پوست انسان
پوست میوه ها را جدا نکنید، بلکه میوه را با پوست بخورید. پوست میوه به افزایش 

قابلیت ارتجاع پوست کمک می کند. 

پیاز شبیه و سلول های بدن
پیاز نقش مهمی در خروج مواد زائد در بدن را داراس��ت و باعث ریزش اش��ک و 

شستشوی الیه مخاطی چشم هم می گردد.

ساقه کرفس و استخوان
این نوع از سبزیجات در استحکام استخوان بسیار موثر است. استخوان ها تشکیل 
شده از 23%سدیم و کرفس هم 23%سدیم دارد. چنانچه در رژیم غذایی شما سدیم 

وجود ندارد کرفس می تواند این کمبود را جبران کند. 

پنیر و استخوان ها
ش��باهت زیادی بین پنیر )پنیر حفره دار( و 
س��اختمان داخلی اس��تخوان وجود دارد. از 
آنجائیکه پنیر سرش��ار از کلسیم است برای 
اس��تحکام استخوان ها بسیار مفید می باشد. 
کلسیم از عناصر مهم تقویت استخوان است 
و مص��رف آن باعث کاه��ش خطر ابتال به 
پوکی اس��تخوان )با افزایش سن( می گردد. 
کلسیم به همراه ماده ی معدنی دیگری به نام فسفات باعث استحکام استخوان ها و 
حفظ قدرت عضالت می شود. مصرف مقدار کافی کلسیم در رژیم غذایی در دوران 

کودکی نقش حیاتی در استحکام استخوان ها بازی می کند. 
نتایج بدس��ت آمده از تحقیقی که توسط دانشمندان دانشگاه کلمبیا در نیویورک 
صورت گرفت، نش��ان داد که نوجوانانی که میزان مصرف کلس��یم آن ها از 800 
میلی گرم در روز به 1200 میلی گرم افزایش یافته )دو برش اضافه تر از پنیر چدار( 
دارای تراکم استخوانی بیشتری هستند، این میزان 6% نسبت به کسانی که روزانه 

800 میلی گرم کلسیم مصرف می کنند، افزایش نشان می دهد. 

بروکلی و سرطان
تصویر کلم بروکلی شباهت زیادی به سلول های سرطانی دارد. دانشمندان به تازگی 
اعالم کردند رژیم غذایی گیاه خواری نقش اساسی در پیشگیری از بیماری ها دارد. 
سال گذشته محققین انستیتو ملی سرطان آمریکا اعالم کرد، تنها مصرف یک وعده 
کلم بروکلی در هفته باعث کاهش س��رطان پروستات به میزان 45% می شود. در 

انگلیس ساالنه یک نفر به دلیل سرطان پروستات جان خود را از دست می دهد.

انجیر
انجیر پر از دانه هس��ت که باعث افزایش تعداد و حرکت اس��پرم مرد و همچنین 

جلوگیری از عقیم شدن می شود.

منابع:
www.binscorner.com/pages/f/fruits-human-body.html
funpagez.webs.com/health/pharmacy/godspharmacy.htm
www.daneshju.ir/forum/f984/t108505.html
www.askdin.com/thread6699.html
www.pcparsi.com

آیا میدانید: پلکک زدن زنان دو برار پللک زدن مردان است
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در بخش رادیولوژی
الهام رئوف نیا کنترل کيفی

دانشجوی کارشناسی رادیولوژی. دانشکده پیراپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد
)Ph.D( مهدی مومن نژاد

استادیار و مدیر گروه رادیولوژی. دانشکده پیراپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خالصه
زمینه و هدف: آزمایش های تشخیصی با پرتو ایکس، 
نقش بسیار مهمی در تشخیص و روند درمان بیماری ها 
دارد. بدیه��ی اس��ت پرتوگیری در ای��ن آزمون ها امری 
اجتناب ناپذیر می باش��د. انجام برنامه های کنترل کیفی 
و اصالح اش��کاالت موجود در دس��تگاه ها و تجهیزات 
پرتونگاری می تواند کمک بسزایی در کاهش پرتوگیری 
بیمار و پرتو کاران داشته باشد. هدف از این تحقیق انجام 
کنترل کیفی یک بخش رادیولوژی با توجه به استانداردها 

و امکانات موجود بوده است. 
م�واد و روش ها: آزمون های انجام ش��ده ش��امل 
آزمون ه��ای بص��ري و کنت��رل پارامتره��اي مختلف 
دستگاه ها بوده است،  که در مورد دو دستگاه رادیولوژی، 
صحت کیلو ولتاژ، تکرارپذیری کیلو ولتاژ، صحت زمان، 
تکرارپذیری زمان، تکرارپذیری خروجی دستگاه، خطی 
بودن خروجی نس��بت به زمان، و خطی بودن خروجی 
نس��بت به میلي آمپر، بررسي شده اند. س��ایر آزمون ها 
شامل: صحت فاصله کانون اشعه تا فیلم، تطابق میدان 
نوري با میدان پرتو، یکنواختی گرید، عمود بودن محور 
مرکزي پرتو بر فیلم ، نیز مورد بررس��ی قرار گرفت. در 
مورد دستگاه پروسسور، دما و زمان ظهور از نظر صحت 
و پایداري و همچنین میزان نور نشتي تاریکخانه کنترل 
گردیده است. در این مطالعه، حفاظت پرتویي تاریکخانه، 
اتاق های کنترل و سایر نواحي مجاور و همچنین کارایي 
روپوش س��ربي و حفاظ های موجود نیز بررسي شده اند. 
 ،DDS2 دانسیتومتر ،multi-o-meter از دستگاه
صفحات پرسپکس، دماسنج جیوه ای، فیلم رادیولوژي، 
خط ک��ش میلی مت��ری، تایم��ر و دزیمت��ر گایگرمولر 
)RADOS  RDS-110( استفاده گردید، و به منظور 
بررسي عمود بودن محور مرکزي بر فیلم ابزاري طراحي 

و ساخته شد. 
نتایج : محاسبات انجام شده با استانداردهای سازمان 
انرژی اتمی مقایس��ه ش��د، که در نتیجه آن دس��تگاه 
 ش��ماره )1(، گرید، سیستم نوری، صحت کیلو ولتاژ )در

کیلو ولتاژهای باال(، صحت زمان و تکرارپذیری خروجی 
)در کیل��و ولتاژهای پایین( نیاز به اصالح دارد، و س��ایر 
پارامترها صحیح اس��ت. در مورد دس��تگاه ش��ماره )2(، 

صحت کیلو ولتاژ در محدوده اصالح می باش��د و س��ایر 
پارامترها صحیح اس��ت. نتایج آزمون ه��ای دما و زمان 
ظهور مورد پذیرش اس��ت و تاریکخانه از نظر نشت نور 
ایمن می باش��د و از لحاظ حفاظت پرتویی در این مرکز 

مشکلی مشاهده نگردید. 
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت پارامترهای دستگاه، 
در می��زان پرتوگیری بیمار و ل��زوم یکنواختی گرید در 
کیفی��ت تصاویر رادیوگرافی و نیز لزوم تطابق سیس��تم 
نوری با اش��عه ایکس، نیاز است نتایج به دست آمده به 
مرکز مربوطه تحویل داده شود، تا با هماهنگی شرکت 

سازنده اشکاالت موجود برطرف گردد. 

مقدمه
اطمینان  کیفیت )QA ( یک برنامه  همه جانبه مدیریتی 
برای اطمینان از نهایت بهینه سازی در سیستم بهداشتی 
اس��ت که از طریق جمع آوری و ارزیابی منظم اطالعات 
صورت می گیرد. هدف اولیه یک برنامه تضمین کیفی، 
بهب��ود مراقبت از بیماران و ارتقاء کیفي و کمي خدمات 
ارائه شده به آنان است؛ کنترل کیفی )QC ( بخشی از 
برنامه تضمین کیفی است که در بخش های رادیولوژي 
در م��ورد عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تصویر و مراقبت از 
بیمار و کارکنان بحث می کند، و ارزیابي کیفي تجهیزات 
مورد استفاده در یک مرکز، از مهم ترین بخش های یک 
برنامه کنترل کیفي است. بحث کنترل کیفی اولین بار 
توس��ط فردریک وینسلو تیلور در سال 1900 مطرح و از 
اوایل دهه 1930، وارد بخش های رادیولوژی تشخیصی 

شد )1،3(.
یک برنامه کنترل کیفی ش��امل 3 ن��وع کلی آزمایش 

اس��ت: 1( برنامه های ساده و غیر تهاجمی که می توانند 
توس��ط تمامی تکنولوژیست ها انجام ش��ود. به عنوان 
مثال آزمایش تماس صفحات فولی با فیلم در کاس��ت 
رادیولوژی. 2( برنامه ه��ای غیر خطرناک و پیچیده که 
توسط تکنولوژیست دوره دیده در امور کنترل کیفی انجام 
می گیرد. زیرا تجهیزات پیش��رفته تر بوده و کار با آن ها 
نیازمند گذراندن دوره های خاص می باشد. 3( برنامه های 
خطرناک و پیچیده که توسط مهندسین و متخصصین 
دستگاه ها انجام می شود و نیاز به ابزارهای پیچیده دارد. 
در س��طوح سه گانه یاد ش��ده به طور کلی 3 نوع آزمون 
کنترل کیفیت وجود دارد و ش��امل آزمون های پذیرش، 
دوره ای و تصحیحی می باش��د، که آزمون های پذیرش 
برای بررس��ی صحت ادعای کارخانه س��ازنده در ارتباط 
با ویژگی های سیس��تم،   روی یک دس��تگاه نو به عمل 
می آید، و آزمون های دوره ای آزمایشات اختصاصی برای 
دس��تگاه، پس از گذشت مدت زمان خاص مثاًل روزانه، 
هفتگی، ماهیانه یا سالیانه است، و آزمون های تصحیحی 
به منظور بررس��ی عملکرد سیس��تم بعد از تعمیر انجام 
می ش��ود )1،2،3(. همچنین نوع دیگري از آزمون ها  که 
انجام آن ها بر عهده واحد نصب کننده دستگاه می باشد، 
آزمون های بحراني هس��تند، که شامل بررسی دستگاه 
پرتوشناسی تشخیصی از  نظر ایمنی و عملکرد تجهیزات 
هشدار دهنده  است. با انجام این آزمون ها، شاخص های 
مرتب��ط با پرتودهی از نظر حفاظ��ت الزم و کافی برای 
کارکنان، بیماران و مراجعه کنندگان بررس��ي می گردد 

.)1(
تا کنون تحقیقات بسیاری در زمینه تاثیر انجام برنامه های 
کنترل کیفی بر کاهش میزان پرتوگیری انجام شده است 

آیا میدانید: الیه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر ده روز یکبار عوض میشود
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)5،6،7،8(. چنی��ن تحقیقاتی در ایران نیز صورت گرفته 
اس��ت، برای مثال در تحقیقی که توسط دکتر شهبازی 
گهرویی در بیمارس��تان های دانش��گاه علوم پزش��کی 
چهارمحال و بختیاری انجام گرفته، نش��ان داده اس��ت 
ک��ه بعد از کنترل کیفی می��زان پرتوگیری بیمارانی که 
رادیوگرافی از قفسه س��ینه داشتند، حدود 40% کاهش 
یافت )9(. در مطالعه دیگری نش��ان داده شد که میزان 
پرتوگیری بیماران بعد از انجام برنامه های کنترل کیفی 
70% کاهش پیدا کرده اس��ت )10(. در مراکز رادیولوژی 
دانش��گاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان نیز چنین 
تحقیقی انجام گرفت، که نتایج مشابهی را گزارش کرد 
)11(.  ب��ه دلیل  ضرورت انج��ام این امر، کنترل کیفی 
تجهیزات یک بخش رادیولوژی با توجه به استانداردها و 

امکانات موجود انجام گرفت.

مواد و روش ها
در این بررسي تجهیزات موجود در یک بخش رادیولوژي 
مورد بررسي قرار گرفته اند. آزمون های انجام شده شامل 
آزمون های بصري و کنترل پارامترهاي مختلف دستگاه ها 
بوده است. در مورد دستگاه های رادیولوژي، تطابق میدان 
نوري با میدان پرتو، یکنواختی گرید، عمود بودن محور 
مرک��زي پرتو بر فیلم، صحت و تکرارپذیری کیلو ولتاژ، 
صح��ت و تکرارپذیری زم��ان، تکرارپذی��ری خروجی 
دس��تگاه، خطی بودن خروجی نس��بت به زمان، خطی 
بودن خروجی نس��بت به میلي-آمپر بررسي شده اند. در 
مورد دستگاه پروسسور، دما و زمان  ظهور از نظر صحت 
و پایداري و همچنین میزان نور نشتي تاریکخانه کنترل 
گردیده است. در این مطالعه، حفاظت پرتویي تاریک خانه، 
اتاق های کنترل و سایر نواحي مجاور و همچنین کارایي 
روپوش سربي  و حفاظ های موجود نیز مورد بررسي قرار 

گرفته است.  
تجهیزات مورد اس��تفاده در این تحقیق شامل: دستگاه 
multi-o-meter، دانسیتومتر DDS2، صفحات 
پرسپکس، دماسنج جیوه ای، فیلم رادیولوژي، خط کش 
  RADOS( میلی مت��ری، تایمر و دزیمت��ر گایگرمولر
RDS-110( می باش��ند. همچنین به منظور بررس��ي 
عمود ب��ودن مح��ور مرکزي بر فیلم، اب��زاري طراحي و 

ساخته شد.
آزمون ه��ای انجام ش��ده در این بررس��ی، طبق آخرین 
دستورالعمل سازمان انرژی اتمی، و روش انجام آزمون ها، 

بر اساس منابع معتبر موجود می باشد )2،3(.

نتایج 
 3-1- آزمون ه�ای بصري: در ای��ن مطالعه ابتدا 
وضعیت کلي اتاق ها و دس��تگاه ها از نظر وجود عالیم و 
چراغ های هشداردهنده پرتو، سالم بودن کابل ها، استحکام 
مکانیکی قطعات و اجزا دستگاه، و دارا بودن برچسب ها 
و پالک های شناسایی دستگاه های پرتوساز مورد ارزیابي 

قرار گرفت، که هیچ گونه نقصي مشاهده نشد.

3-2- آزم�ون كنت�رل پارامتره�اي دس�تگاه: 
پارامتره��اي مورد نظر ب��راي دس��تگاه های رادیوگرافي 
دستگاه شماره )1( و دستگاه شماره )2( اندازه گیري شده 

اس��ت. پارامترهاي مربوطه، با استفاده از روابط )1( تا )4( 
که توسط سازمان انرژي اتمي ارائه شده، محاسبه گردیده 

است؛
محاسبه صحت کیلو ولتاژ و زمان )میزان خطا(: 

محاسبه صحت کیلو ولتاژ و زمان )درصد خطا(: 

محاسبه تکرارپذیری کیلو ولتاژ، زمان و خروجی:

محاسبه خطي بودن خروجي نسبت به میلي آمپر و زمان:

xt =مقدار تنظیمی
xi= مقدار قرائت شده

n=تعداد موارد اندازه گیری شده

x1 و x2= خروجی به ازای هر واحد میلی آمپر ثانیه
به منظور ارزیابي نتایج بدست آمده، از معیارهاي معرفي 
شده توسط س��ازمان انرژي اتمي اس��تفاده شده است. 
ج��دول)1( معیارهاي مورد اس��تفاده ب��راي پارامترهاي 

مختلف را نشان می دهد. 

•••
جدول های 2 و 3 به ترتیب نتایج مربوط به صحت ولتاژ 
دستگاه های دستگاه ش��ماره )1( و دستگاه شماره )2( را 
نشان می دهد. جدول های 4 و 5، نتایج مربوط تکرارپذیری 
ولت��اژ، جدول های 6 و 7 نتایج مربوط به صحت  زمان،8 
و 9 تکرارپذی��ری زم��ان، 10 و 11 تکرارپذیری خروجی، 
را نش��ان می دهد؛ و خطي بودن خروجي نسبت به زمان 
در ج��داول 12 و 13، و خط��ی بودن خروجی نس��بت به 
میلی آمپر در جداول 14 و 15 براي این دو دس��تگاه  ارائه 

شده است. 

3-3 - آزم�ون صحت فاصله كانون اش�عه تا 
فیلم )ffd(: فاصل��ه نقطه کانوني تا فیلم برای هر دو 
دستگاه بررسي شد، مقادیر اندازه گیري شده در مورد هر 
دو دستگاه، با شاخص تعیین شده از طرف شرکت نصب 

کننده، )100 سانتیمتر( تطبیق دارد.

صحت کیلوولتاژ و زمان
کمتر یا مساوی %10مقدار تنظیمیپذیرش
بین %10تا %20 مقدار تنظیمیاصالح
خطا بیشتر از %20 مقدار تنظیمیتعلیق

تکرارپذیری  کیلو ولتاژ.
زمان و خروجی دستگاه

CV کمتر یا مساوی 0.05پذیرش

CV بیشتر از 0.2-0.05اصالح

CV بیشتر از 0.2تعلیق

خطی بودن خروجی نسبت به زمان 
mA و

کمتر از 0.1پذیرش

بین 0.1 تا 0.2اصالح
بیشتر از 0.2تعلیق

جدول 1: معیارهای ارائه شده از طرف سازمان انرژی اتمی در رابطه با پارامترهاي دستگاه های رادیولوژي

خطا
قرائت اولقرائت دومقرائت سوم

شرایط تنظیمی پرتودهی

میزان خطادرصد خطا
kVp

تنظیمی
mA

تنظیمی
زمان تنظیمی 

)ms(

6.10.06159.963.360.36010080
5.30.05377.580.778.98010080
10.40.196.595.897.310010080

جدول 2: نتایج مربوط به صحت ولتاژ دستگاه شماره )1(

خطا
قرائت اولقرائت دومقرائت سوم

شرایط تنظیمی پرتودهی

میزان خطادرصد خطا
kVp

تنظیمی
mA

تنظیمی
زمان تنظیمی 

)ms(

13.70.13747.8447.3047.985010080
13.80.13866.766.766.87010080
170.178584.685.19010080

جدول 3: نتایج مربوط به صحت ولتاژ  دستگاه شماره )2(

آیا میدانید: انرژی الکتریسیته حاصل از ۷۵0 بار شانه کردن موهای یک زن ژاپنی معادل با روشن کردن یک المپ شصت وات به مدت ۳ دقیقه است؟
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ضریب تغییرات

)CV(
انحراف استاندارد

میانگین
قرائت ها

قرائت اولقرائت دومقرائت سوم
kVp

تنظیمی

0.0361.8661.1659.963.360.360
0.022.1279.0377.580.778.980
0.011.0696.5396.595.897.3100

جدول 4: نتایج مربوط به تکرارپذیري ولتاژ  دستگاه شماره )1(

ضریب تغییرات
)CV(

انحراف استاندارد
میانگین
قرائت ها

قرائت اولقرائت دومقرائت سوم
kVp

تنظیمی

0.010.547.7047.8447.3047.9850
00.05866.7366.766.766.870
00.2784.98584.685.190

جدول 5 : نتایج مربوط به تکرارپذیري ولتاژ  دستگاه شماره )2(

خطا
قرائت اولقرائت دومقرائت سوم

شرایط تنظیمی پرتودهی

میزان خطادرصد خطا
زمان تنظیمی 

)ms(
mA

تنظیمی
kVp

تنظیمی

167.251.6735.435.435.48010060
161.51.6155.455.455.412010060
156.71.5695.395.395.120010060

جدول 6: نتایج مربوط به صحت زمان دستگاه شماره )1(

خطا
قرائت اولقرائت دومقرائت سوم

شرایط تنظیمی پرتودهی

میزان خطادرصد خطا
زمان تنظیمی 

)ms(
mA

تنظیمی
kVp

تنظیمی

4.20.0450.750.750.75010060
1.80.01100.6100.6100.610012560
0.40200.2200.4200.220016060

جدول 7: نتایج مربوط به صحت زمان دستگاه شماره )2(

ضریب تغییرات
)CV(

انحراف استاندارد
میانگین
قرائت ها

قرائت اولقرائت دومقرائت سوم
زمان تنظیمی 

)ms(

0035.435.435.435.480
0055.455.455.455.4120
0095.2395.395.395.1200

جدول 8: نتایج مربوط به تکرارپذیري زمان دستگاه شماره )1(

ضریب تغییرات
)CV(

انحراف استاندارد
میانگین
قرائت ها

قرائت اولقرائت دومقرائت سوم
زمان تنظیمی 

)ms(

0050.750.750.750.750
00100.6100.6100.6100.6100
00200.2200.2200.4200.2200

جدول 9: نتایج مربوط به تکرار پذیري زمان دستگاه شماره )2(

ضریب تغییرات
)CV(

انحراف 
استاندارد

میانگین
قرائت ها

X3
)mR(

X2
)mR(

X1
)mR(

T
)ms(

mAkVp

0.223.3915.0818.8913.9512.48010060
0.066.3921.3620.5119.6220.968010080
0.020.8231.3032.2630.7630.9080100100

جدول 10: نتایج مربوط به تکرارپذیري خروجي دستگاه شماره )1(

• کن�در جویدن دندان ها را محکم و بلغم را رفع کند و بوی دهان 
را برطرف کند.

آیا میدانید: اولین مردمی که نفس کشیدن را یاد گرفتند، ایرانیان بودند؟
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1۶
ضریب تغییرات

)CV(
انحراف 
استاندارد

میانگین
قرائت ها

X3
)mR(

X2
)mR(

X1
)mR(

T
)ms(

mAkVp

00.42119119.3118.7118.610020050
01.3275273.2276.1275.910020080
01.9333331.2334.5333.510020090

جدول 11: نتایج مربوط به تکرارپذیري خروجي دستگاه شماره )2(

L
ضریب خطی بودن

X
)mR/mAs(

D خروجی
)mR(

T
)ms(

makVp

0.04
2.5625.6910010078
2.6753.4420010078

جدول 12: نتایج مربوط به خطی بودن خروجي نسبت به زمان دستگاه شماره )1(

L
ضریب خطی بودن

X
)mR/mAs(

D خروجی
)mR(

T
)ms(

makVp

0.01
8.467.254020060
8.64138.338020060

جدول  13: نتایج مربوط به خطی بودن خروجي نسبت به زمان دستگاه شماره )2(

L
ضریب خطی بودن

X
)mR/mAs(

D خروجی
)mR(

T
)ms(

makVp

0.06
3.6558.418010060
3.1825.518020060

جدول 14: نتایج مربوط به خطی بودن خروجي نسبت به میلی آمپر دستگاه شماره )1(

L
ضریب خطی بودن

X
)mR/mAs(

D خروجی
)mR(

T
)ms(

makVp

0.007
5.93118.710020050
5.84233.810040050

جدول 15: نتایج مربوط به خطی بودن خروجي نسبت به زمان دستگاه شماره )2(

3-4- تطابق میدان نوری با میدان پرتو: این آزمون 
با روش هشت سکه براي هر دو دستگاه انجام شد، که نتیجه 

آن به صورت زیر می باشد.
س��مت میزان انح��راف میدان نوری از میدان اش��عه ایکس 

)cm(

سمت
میزان انحراف میدان نوری از میدان اشعه 

)cm( ایکس

دستگاه شماره )2(دستگاه شماره )1(

1.50.5*باال )آند(
0.50.5راست
01چپ

20.5*پایین )کاتد(
جدول 16: تطابق میدان نوری با میدان پرتو. 

*انحراف بیشتر از میزان استاندارد است

 طبق دس��تورالعمل س��ازمان انرژی اتمی، تا یک سانتی متر 
انحراف میدان پرتو و میدان نوری قابل قبول اس��ت، سیستم 
نوري دستگاه شماره )1( با توجه به جدول )16( نیاز به اصالح 

دارد.
3-5 بررس�ي عمود بودن راس�تاي محور مركزي 
می�دان)Beam Alignment(: ب��راي تعیین میزان 
انحراف بیم اش��عه ایکس از راستاي عمود بر تخت، وسیله ای 
مشابه ابزارهاي موجود طراحي و ساخته شد. این وسیله شامل 
یک گوي و حلقه می باشد، که در راستاي یکدیگر به گونه ای 
نصب شده اند که همواره تصویر گوي در مرکز تصویر حلقه قرار 
می گیرد. با قرار دادن این وسیله در امتداد محور مرکزي میدان و 
انجام گرافي، می توان از عمود بودن محور مرکزي پرتو بر فیلم 
اطمینان حاصل نمود. بررس��ي تصاویر بدست آمده از هر دو 

دستگاه نشان دهنده ی قابل قبول  بودن راستاي پرتو می باشد.

3-6 - یکنواختی گرید: قبل از انجام تس��ت یکنواختی 
گرید، یک کاست 35*35 از نظر یکنواختی سرعت صفحه 
بررسی شد، بعد از اطمینان از یکنواخت  بودن سرعت با همان 

کاست، یکنواختی گرید مورد آزمون قرار گرفت. 

دانسیته اپتیکیناحیه
بوكی شماره )1(

دانسیته اپتیکی
بوكی شماره )2(

1*1.531.93
21.71.79
3*1.551.93
41.71.79
51.721.83

جدول 17: نتایج آزمون یکنواختی گرید.
*تفاوت دانسیته اندازه گیری شده با دانسیته ناحیه 5 

بیشتر از 0.1 است.
بوکی ش��ماره )1( مربوط به تخت دستگاه شماره )1( و بوکی 

شماره )2( مربوط به تخت دستگاه شماره )2( 

طبق دستورالعمل سازمان انرژي اتمي حداکثر اختالف دانسیته 
اپتیکي قابل قبول در نواحي مختلف فیلم برابر با 0.1 می باشد. 
در این آزمون تفاوت دانس��یته چهار گوشه از فیلم با قسمت 

آیا میدانید: بهترین وسیله برای تمیز کردن دماغ ، انگشت است و تمام مردم دنیا از قدیم از همین ابزار استفاده می کردند؟
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مرکزی در نظر گرفته ش��ده که بر اس��اس آن گرید دستگاه  

شماره )1( با توجه به جدول )17(  نیاز به اصالح دارد.

3-7 - آزمون ه�ای تاریک خان�ه : نتای��ج مربوط به 
اندازه گی��ري زم��ان ظه��ور، دم��ای ظهور و  نور نش��تی به 

تاریک خانه در جدول )18( آمده است:

نتیجهنوع آزمون

پذیرشزمان ظهور
پذیرشدمای ظهور

پذیرشنور نشتی به تاریک خانه
جدول 18:آزمون های تاریک خانه

مقادیر اندازه گیري شده در مورد دما و زمان ظهور پروسسور، با 
مقادیر تعریف شده براي دستگاه مطابقت داشته و دماي ظهور 
پروسس��ور در طول زمان ثابت می باشد. آزمون نور نشتی به 
تاریک خانه با استفاده از یک فیلم رادیولوژي  و بر اساس روش 
پیشنهادي در منبع  شماره 1 انجام شد، در ارزیابي فیلم هیچ 

دانسیته اي مبني بر نشت نور به تاریک خانه ثبت نگردید.

3-8 - حفاظ�ت پرتوی�ی: حف��اظ گناده��ا و روپوش 
سربي موجود در بخش از نظر وجود شکاف و نقص با انجام 
رادیوگرافي مورد بررس��ی قرار گرفت و در هیچ کدام از آن ها 

نقصي مشاهده نشد.
اتاق های کنترل، شیش��ه های س��ربی، درب ها، تاریک خانه، 
رختکن و س��رویس بهداشتی اتاق ها از نظر حفاظت پرتویي 
مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج به دست آمده در شرایط مختلف 
تاب��ش از نظر ان��دازه میدان، زاویه تاب��ش و کیلو-ولتاژهای 
متفاوت نش��ان می دهد، که تمام قسمت ها از حفاظت کافي 
در برابر اشعه برخوردار می باشد، و در همه موارد میزان قرائت 
گایگر در حد پرتوهاي زمینه ) 0.08 تا 0.1 میلی س��یورت در 

ساعت( بوده است. 

 بحث
در مورد دس��تگاه شماره )1(: درصد خطای کیلو ولتاژ در کیلو 
ولتاژهای باال )kv=100( مقدار محاسبه شده 10.4% می باشد، 
که طبق جدول )1( درصد خطای بین 10%تا 20% در محدوده 
اص��الح قرار می گیرد، در نتیجه دس��تگاه از نظر صحت، در 
کیل��و ولتاژهای باال نیاز به اصالح دارد. با توجه به جدول )6( 
درصد خطای محاسبه شده در زمان های مختلف )120-80-
200ms( بیش��تر از استاندارد سازمان انرژی اتمی می باشد و 
در محدوده تعلیق ق��رار دارد )جدول 1(، اما با توجه به اینکه 
طبق جدول )8( مقدار محاس��به شده ضریب تغییرات زمان، 
صفر می باشد، به این معناست که زمان از تکرارپذیری خوبی 
برخوردار است، بنابراین پارامتر ذکر شده قابل اصالح می باشد. 
همچنین خروجی دستگاه در کیلو ولتاژهای پایین تکرار پذیر 
نمی باشد )ضریب تغییرات محاسبه ش��ده 0.22 است(، و در 

محدوده اصالح قرار دارد.
در مورد دستگاه شماره )2(: طبق جدول 3 در هر سه کیلو ولتاژ 
انتخابی )50-70 و 90( درصد خطا بین 10% تا 20% است که 

در محدوده اصالح قرار می گیرد.
طبق جداول 4، 5 و 8،9 که به ترتیب مربوط به تکرارپذیری 
کیلو ولتاژ و تکرارپذیری زمان دس��تگاه شماره )1( و دستگاه 

ش��ماره )2( می باش��د، همچنین طبق جدول 11 مربوط به 
تکرارپذیری خروجی دستگاه شماره )2 (، مقدار محاسبه شده 
برای ضریب تغییرات صفر یا عددی نزدیک به صفر می باشد، 
که نش��ان دهنده ی این اس��ت که ای��ن پارامترها از وضعیت 
مطلوبی برخوردارند. جداول شماره 12 تا 15 مربوط به خطی 
بودن خروجی نس��بت به میلی آمپر و زمان اس��ت، که اعداد 
محاسبه شده نشان می دهد، ضریب خطی بودن هر دو پارامتر 

برای هر دو دستگاه قابل قبول می باشد.
آزمون ه��ای بصری و آزمون صحت فاصله کانونی تا فیلم و 
همچنین عمود بودن راستای محور مرکزی میدان، در هر دو 
دستگاه استاندارد است. در مورد دستگاه شماره )1( مختصری 
انحراف میدان نوری از میدان پرتو مشاهده می شود، )جدول 
16(  که نیاز به تنظیم سیستم نوری دارد. همچنین در مورد 
تخت مربوط به این دستگاه طبق جدول )17( گرید یکنواخت 

نبوده، و نیاز به اصالح دارد.
آزمون ه��ای صحت زمان ظهور و صح��ت و پایداری دمای 
ظهور مورد پذیرش است و نور نشتی به تاریک خانه مالحظه 
نشد. در بررسی حفاظ گنادها و روپوش سربی نقصی مشاهده 
نشد، همچنین در این مرکز استانداردهای حفاظت پرتویی از 
نظر نشت پرتو به قسمت های مختلف رعایت شده است، و از 

ایمنی کافی در برابر اشعه برخوردار می باشد.

 نتیجه گیري
دس��تگاه ش��ماره )1( از نظ��ر صحت ولتاژ، صح��ت زمان و 
تکرارپذیری خروجی و دستگاه شماره )2( از نظر صحت ولتاژ 
نیاز به اصالح دارند. همچنین گرید و سیستم نوری دستگاه 
ش��ماره )1( نیاز به تنظیم دارند، با توجه به اهمیت موارد ذکر 
شده در میزان پرتو گیری بیمار، نیاز است نتایج به دست آمده به 
مرکز مربوطه تحویل داده شود، تا با هماهنگی شرکت سازنده 

اشکاالت موجود برطرف گردد.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از اساتید گرامی جناب آقای دکتر غالم حسینیان، 
و خان��م دکتر زارع که در انجام این تحقیق همکاری نمودند 

تشکر و قدردانی می شود.
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عقابیان محمد علي. ارزیابي وضعیت بخش های رادیوگرافي، رعایت نکات 
حفاظتي و برخي از عوامل موثر در کیفیت تصاویر رادیوگرافي. مجله پژوهشي 

حکیم. 1381 . دوره پنجم، شماره 1 و صفحات 30-23
11- خیس��ي سید عباس. بررس��ي وضعیت موجود مراکز رادیولوژي استان 
سیستان و بلوچس��تان چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط- 1380 

صفحه 28 

• به قلب ضعیف را تقویت می کن�د معده را پاکیزه و قوت قلب را 
زیاد می کند ترسو را پر دل و فرزند را زیبا نماید.

آیا میدانید: سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت ۲00 کیلومتر در ساعت پرواز کند
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سالم به کلیه ایثار گران پرتو کار، به کساني که هنگام کار با پرتو از دقایق عمر خود می کاهند و به سال های عمر فریاد بي صــدا
دیگران می افزایند. خدا شما را الیق چنین موهبتي کرد، و شما را چشمان بیناي هر مرکز درماني اي قرار داد؛ شما 
که سال ها بدون هیچ چشم داشتي، وظایف خود را به خوبي انجام داده اید، ولي کاش سکوت نمی کردید؛ کاش 
به فرداي این رشته هم فکر می کردید. کاش به منه پرتو کار امروز هم می اندیشید. آري، عزیزانم من دانشجوي 

رادیولوژ ی هستم، که با هزار امید به این رشته آمدم، ولي هنوز پا نگذاشته مشکالتي را دیدم که برایم این سوال ها 
پیش آمد، دوست دارم شما هم این سواالت را بخوانید، و با من براي پاسخ به آن ها همراه شوید.

1-چرا با وجود مصوبه 1369/3/2 هیئت وزیران، در مورد پرداخت حق اشعه به صورت نصف حقوق و مزایا، و یه ماه 
مرخصي اشعه در سال به پرسنل پرتو کار، این کار فقط در چند سال اخیر به طور صحیح انجام شد؟

2-چرا با وجود قانون حقوق و مزایاي کار با اشعه، این قانون در مراکز خصوصي اجرا نمی شود؟
 3-آیا اشعه ی یونیزان در مراکز خصوصي مفیدند؟؟ که این قانون نادیده گرفته می شود؟

4-چرا حقوق نیروهاي پرتوکار در مراکز خصوصي، با وجود ساعت و حجم کاري بیشتر، یک پنجم حقوق در مراکز 
دولتي است!؟

مسئولیتی به وي پرداخت نمی شود!؟5-چرا با وجود ضروري  بودن مدرک کارشناسی براي اخذ مجوز مرکز تصویربرداري و مطب رادیولوژ ي، هیچ حق 
6-آیا قرارداد حداقل حقوق قانون کار بدون پرداخت حق اشعه و مزایا، استحقاق یک کارشناس رادیولوژي است!؟

11- آیا وجود این تعداد انجمن الزم است؟ 10-این انجمن ها تا کنون چه اقداماتي انجام دادند؟9- انجمن های پرتوکاري چه وظایفي دارند؟8-آیا کسي نباید به این قوانین نظارت کند؟شب یک کارشناس رادیولوژي مانند یک نظافت چي محاسبه شود؟7- چرا باید ساعت کاري کمک بهیار و پرستار در شیفت شب یک برابر و نیم محاسبه می شود، در حالي که شیفت 
16-آیا دلیل این گمنامي، شماره نظام نیست؟15-آیا تا به حال به نظام فکر کرده اید؟14-وجه مشترک براي گرد همایی انجمن ها چیست؟13- آیا تنها وجود انجمن کافي ست؟مشت مقتدر را دهند؟12-آیا بهتر نیس��ت به جاي اینکه هر انجمن کار یک انگش��ت را انجام دهند، با هم متحد شوند و تشکیل یک 

17 آبان روز جهاني رادیولوژي، چرا در تقویم ملي نیس��ت؟ ولي با این هم��ه روزت مبارک پرتوکار عزیز...روزت 
مبارک...

دانشگاه خود را برای پرتو به شماره ی زیر پیامک کنند.دانشجویانی که تمایل دارند پرسش های فوق به طور جدی از مسئولین پرسیده شود لطفا نام و نام خانوادگی و نام 
09301566378

نویسنده: غریبه آشنا

آیا میدانید: قدرت بینایی جغد ۸۲ برابر قدرت دید انسان است
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نابرده رنج گنج میس�ر نمی ش�ود...

روب��روی اس��تاد نشس��تم. بی صبران��ه منتظ��ر 

صحبت های یکی از بهترین اساتید دانشگاه بودم. 

خیلی هیجان داشتم تا بفهمم که استاد از این راه پر 

فراز و نشیبی که رفته خسته نشده است؟ پشیمان 

نیس��ت؟ اما چه��ره ی مصمم و با اراده ی اس��تاد، 
گویای سخنان دیگری بود.

»من معتقدم که هر کس��ی باید راه زندگی خود را 

پیدا و نقش��ه ی زندگی خودش را تعیین کند و بر 

اس��اس آن قدم بردارد. من وقتی وارد این رش��ته 

ش��دم با خودم عهد کردم که باید توانایی هایم را 

ثابت کنم و با توجه به بررسی هایی که انجام دادم 

و اطالعاتی که از اس��اتید مربوطه به دست آوردم 

متوجه ش��دم که رشته ی تکنولوژی پرتو شناسی 

تشخیصی جزء رشته های مهم علوم پزشکی است 

و زمینه های علمی زیادی در آن وجود دارد.

جالب این است که بگویم هیچ فاصله ای بین مقاطع 

تحصیلی ام نیفتاده است. البته هیچ گاه در این مسیر 

خسته نش��دم چون هدفم را مشخص کرده بودم 

و می خواس��تم با س��طح علمی باال و تحصیالت 

عالی وارد حوزه ی کار شوم و به همه دانشجویان 

این رشته نیز توصیه می کنم که با برنامه ریزی و 

پشتکار و توکل به خدا در این مسیر گام بردارند و 
مطمئنم که موفق می شوند.«

این سخنان بخش کوتاهی از گفتگوی مفصل ما 

با دکتر صفائیان، استاد یار دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد بود.

استاد یار دانشگاه مشغول انجام رسالت خود در امر K در این دانش��گاه شروع کرد و اکنون به عنوان تعه��دات خود را به عن��وان هیئت علمی ضریب بهداش��ت در دانش��گاه علوم پزشکی مشهد دوره بعد از اتمام دوره ی دکترای فیزیک پزشکی وزارت موفقیت های بزرگ تر تالش بیشتری نمود. استاد یاد آور این نکته ی مهم است که باید برای کسب وزارت بهداش��ت در آزمون ورودی س��ال 80-81 بود. کس��ب رتبه اول در آزمون کشوری دکترای برگزاری این دوره در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهداشت ش��رکت کند که یکی از دالیل این امر عاملی شد تا ایشان دوباره در آزمون دکترا وزارت در مقط��ع دکترای فیزیک پزش��کی نمود و این بود وزارت بهداش��ت نیز اقدام به پذیرش دانشجو مشغول گذارندن دوره ی دکترای خود در ترم یک فیزیک پزش��کی قبول گردید. در زمانی که استاد دکت��را دانش��گاه تربیت مدرس تهران در رش��ته به وج��ود آمد. تا اینکه در س��ال 1379 در آزمون بین دوره کارشناس��ی ارشد و دکترای برای ایشان بهداش��ت راه اندازی نشده بود وقفه ای چند ساله کشور پذیرش نمی شد و این دوره هنوز در وزارت دکترای تخصصی )Ph.D( فیزیک پزش��کی در 1373( چون در آن زمان هنوز دانش��جو در مقطع گرفت. پس از پایان دوره کارشناسی ارشد )بهمن خاص دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایشان تعلق 
آموزش به دانشجویان می باشد.

دکت��ر قربان صفائیان در دومین روز اردیبهش��ت 
م��اه س��ال 1347 در شهرس��تان درگ��ز از توابع 
اس��تان خراسان رضوی متولد ش��د و بعد از طی 
دوران تحصی��ل خود در مقاطع ابتدایی، راهنمایی 
و دبیرستان در کنکور سراسری سال 1365 شرکت 
کرد و در رشته های تکنولوژی پرتو شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و پزشکی دانشگاه آزاد سمنان 
پذیرفته شد. اما بعد از اندکی بررسی و تحقیق به 
این نتیجه رس��ید که با توجه به اعتماد به نفس و 
توانمندی که استاد در خودش سراغ داشت می تواند 
از مقطع کاردانی تکنولوژی پرتو شناسی به سطح 
باالیی از تحصیالت عالی برسد و لذا این مسیر را 
که پر از فراز و نشیب و چالش های علمی، اجتماعی 
و اقتصادی متعدد بود، انتخاب کرد. مس��یری که 

هیچ وقت استاد از پیمودن آن پشیمان نیست.
در این راستا بالفاصله بعد از اتمام دوره ی کاردانی 
در دوره ی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
پذیرفته شد و در سال 1367 کارشناسی را شروع 
و در س��ال 1369 به پایان رس��اند. بع��د از اتمام 
دوره ی کارشناسی )در ترم آخر این دوره( در آزمون 
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی شرکت نمود و به 
عنوان نفر اول در آزمون کشوری دوره کارشناسی 
ارشد این رشته انتخاب شد و به این خاطر بورس 

• طهارت گرفتن با آب سرد بواسیر را قطع می کند.

ست
ز طال

وقت گران بهاتر ا

مصاحبه کنندگان: 
سعید راستگو / رادیولوژی89

سید میالد موسوی / رادیولوژی90

آیا میدانید: جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند .
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پرتو: خوب استاد مختصری در مورد سوابق 
کاری خودتان توضیح دهید؟

مربی هیئت 
علمی

دانشکده پیراپزشکی 
دوره نظام وظیفه1376-1374مشهد

فیزیسیست 
رادیوتراپی

بیمارستان قائم 
طرح نیروی 1377-1375مشهد

انسانی )پیام آور(
مربي 

حق التدریس
دانشکده پیراپزشکی 

1381-1376مشهد

فیزیسیست 
رادیوتراپی 

)مسئول طراحي 
درمان(

بیمارستان قائم 
مشهد

)بخش رادیوتراپي(
1375-1390

کلینیک ویژه 
رادیوتراپی 

بیمارستان قائم

مسئول فیزیک 
بهداشت بخش 
رادیوتراپي قائم

بیمارستان قائم 
مشهد

1387 تا 
کنون

پرتو: با توجه به اینکه شما در بخش رادیوتراپی 
بیمارستان قائم هم فعالیت دارید لطفا نحوه ی 
مراجعه ی یک بیمار سرطانی به شما و مراحل 

درمان در مراکز درمانی را توضیح دهید؟
*یکی از خوبی های رش��ته ی فیزیک پزشکی این است 
ک��ه گرایش های متع��دد دارد و در انجام کارهای درمانی 
می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. وقتی یک بیمار وارد 
یک دپارتمان رادیوتراپی می شود، ابتدا به یک متخصص 
رادیوتراپی مراجعه می کند و پزشک متخصص بالینی با 
استفاده از معاینات فیزیکی، آزمایشات بالینی و تصاویر ام آر 
آی و سی تی نوع و حجم تومور را تعیین و ناحیه ی تومور 
)PTV( را به وسیله ی ماژیک یا تکنیک های تاتوئینگ 
مش��خص می کند. پس از آن ان��دازه و ابعاد فیلد درمانی 
به وسیله ی کارشناس زیر دستگاه تعیین می شود سپس 
مریض در اختیار فیزیس��ت یا همان متخصص فیزیک 
رادیوتراپی قرار می گیرد. فیزیست محاسبه ی توزیع دز و 
زمان درمان و زوایای تابش را تعیین می کند و همچنین در 
مورد میزان پرتو دهی ارگان های حساس اطالعاتی را به 

متخصص رادیوتراپی می دهد.

پرتو: وضعیت کلینیک های رادیولوژی و 
رادیوتراپی مشهد را چگونه ارزیابی می کنید؟

*یکی از معضالتی که بخش های رادیولوژی و رادیوتراپی 
ب��ه ویژه بخش های خصوصی دارن��د حجم زیاد بیماران 
است که این باعث می شود دقت کافی وجود نداشته باشد. 
یکی دیگر از مشکالت عدم کنترل کیفی دستگاه ها است. 
به نظر من در تمام بخش ه��ای رادیولوژی و رادیوتراپی 
عل��م کافی وجود دارد ولی تجهیزات مدرن کم اس��ت و 
زمان کافی نیز به خاطر حجم زیاد بیمار به کارهای علمی 

اختصاص داده نمی شود.

پرتو: سوابق جنابعالی در حوزه تألیف 
مقاالت علمی پژوهشی و هدایت پایان نامه ها 
و رساله های تحصیالت تکمیلی چگونه بوده 

است؟
طرح های تحقیقاتی و مقاالت متعددی توس��ط اینجانب 
انجام ش��ده است که برخی از آن ها با عنوان پایان نامه ی 
تحصیلی خودم و در تعدادی نیز به عنوان استاد مشاور و 

راهنما و نیز به عنوان همکار اصلی مشارکت داشته ام.
از مهم تری��ن فعالیت های فوق برنام��ه اینجانب در حین 

تحصیل در دوره دکتري به موارد زیر اشاره می شود:
ترجمه کتاب اصول بالین��ي رادیوبیولوژي )تألیف گوردن 
استیل( انتشار سال 1385، استاد مشاوري یک پایان نامه 
تحقیقاتي دوره فوق لیسانس و استخراج دو مقاله 
علمي از آن، ترجمه کتاب فیزیک 
و تجهیزات رادیوتراپي 
)مراحل 

آن  پایان��ي 
در حال انجام می باشد(، 

تهیه برنامه )پروتکل( کنترل کیفي 
) QC( براي اکس��ترنال رادیوتراپی )کبالت -60 

و ش��تاب دهنده( )با راهنمایي اساتید(، تهیه برنامه کامل 
حوزه هاي فعالیتي مختلف مدیکال فیزیست ها )با راهنمایي 
اساتید(، ارائه مقاالت متعدد در کنگره هاي داخلي و خارجی 
)همچنین چهار مقاله تحقیقاتي full text از پایان نامه 
دوره دکت��ري Ph.D قبل از دفاع که یک��ي از آن ها در 
مجله فیزیک پزشکي کشور به چاپ رسیده است( و موارد 

متعدد دیگر.
در ادامه و در پاس��خ این س��وال لیس��ت برخي از سوابق 
آموزشي، پژوهشي و بالینی اینجانب جهت استحضار به 

این شرح می باشد.
1.تعداد س��ه پایان نامه دوره کارشناسی ارشد )به عنوان 

استاد مشاور(
2 تعداد 9 عدد مقاله که 4 تای ان چاپ شده است؛ و بقیه 

در حال داوری می باشند
3.حضور متعدد و شرکت در کنفرانس ها و کنگره های ملی 

و بین المللی
4 عضویت در مجامع و سازمان های داخل و خارج کشور

5 ارائه س��خنرانی، مقاله و پوستر در کنگره های داخلي و 
خارجی

پرتو: کار دکترای تخصصی فیزیک پزشکی با 
گرایش رادیوتراپی با کار یک رادیوتراپیست 

بالینی چه تفاوتی دارد؟
*س��وال بس��یار مهمی اس��ت. وظیفه ی��ک متخصص 
رادیوتراپی بیشتر کار بالینی است و به مسائلی مثل توزیع 

آیا میدانید: گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه .
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دز و کنترل کیفی و طراحی شیلدها و دزیمتری دستگاه ها 
کاری ن��دارد و این مس��ائل به متخصص فیزیک مربوط 

می شود.

پرتو: نظرتون در مورد رشته ی رادیولوژی 
چیست؟

*به نظر من این رشته جز رشته های بسیار مفید و علمی 
می باشد و می توانیم بگوییم که بعد از رشته های پزشکی، 
دندان پزشکی و داروسازی در جایگاه های بعدی قرار دارد. 
یکی از ویژگی مهم این رشته وجود زیر بناهای تخصصی 
بس��یار مهم مث��ل ام آر آی، اولتراس��ونوگرافی، فیزیک 

دزیمتری و رادیوتراپی می باشد.

پرتو: سطح علمی دانشجویان رادیولوژی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد را چطور ارزیابی 

می کنید؟
*این سوال سختی است واقعیت این است که در چند سال 
اخیر تعداد قبولی دانش��جویان این رشته در مقاطع باالتر 
بسیار کم شده است که این مشکل را می توانیم با جذب 
اس��اتید مجرب و عالقه مند و همچنین ایجاد انگیزه در 
دانشجویان به وسیله ی اساتید حل کرد. دانشجویان رشته 
تکنولوژی پرتو شناسی مشهد پتانسیل بسیار باالیی دارند، 
اطالعات کلی بسیار خوبی دارند. فقط پایه ی فیزیک آن ها 
ضعیف اس��ت که امیدوارم با تالش دانشجویان و همت 

اساتید این مشکل نیز حل شود.

پرتو: به نظر شما نقطه ی ضعف رشته 
رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بحث 

آموزش دانشجویان کجاست و راه حل شما 
چیست؟

*متاسفانه در طی سال های 
اخیر گروه رادیولوژی با کمبود نیروی متخصص روبرو بوده 
و همین امر باعث ش��ده که از کیفیت کار گروه کاس��ته 
شود. ان شاء اهلل این مشکل با توجه به عالقه مندی نسل 
جدید فارغ التحصیالن در مقطع دکترا به همکاری با گروه 

رادیولوژی این دانشگاه حل خواهد شد.

پرتو: به عنوان یکی از اعضای گروه رادیولوژی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملکرد گروه 

رادیولوژی دانشکده علوم پیراپزشکی را در طی 
سال های اخیر چگونه دیدید؟

*خ��وب همان طور که گفتم گروه در س��ال های اخیر با 
مشکل کمبود نیرو روبرو بوده است که خوشبختانه مدیر 
محترم این گروه تالش می کند تا با جذب نیرو در سطح 
دکترا Ph.D، کارشناسی ارشد و همچنین کارشناسی به 
عنوان مربی س��طح علمی اعضای گروه را ارتقا بخش��د 
و حتی ت��الش می کنیم که بتوانیم دوره ی کارشناس��ی 
ارش��د رادیوبیولوژی را در دانش��کده راه اندازی کنیم. من 
الزم میدانم همین جا عرض کنم که تمام اعضای گروه 
متحد می باش��ند تا با تالش و کوشش بیشتر و با کمک 
دانش��جویان سطح علمی این رش��ته را در دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد ارتقا دهند.

پرتو: چرا به دانشجویان رادیولوژی تاکید 
می کنید که برای ورود به دوره کارشناسی ارشد 

رشته فیزیک پزشکی را انتخاب کنند؟
*س��وال بسیار خوب و به جایی اس��ت. به نظر من هر 
کس��ی باید برای ادامه تحصی��ل جنبه های مختلفی را 
در نظر بگیرد. تاکید من برای انتخاب رش��ته ی فیزیک 
پزش��کی به این خاطر است که زمینه تحصیل تا مقطع 
دکترا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فراهم شده است. 
دلیل دیگر انتخاب این رش��ته وجود گرایش های متعدد 
است. همچنین فارغ التحصیالن این رشته از نظر جذب 
به صورت هیئت علمی به این خاطر که می توانند تعداد 
زی��ادی واحد درس��ی را تدریس کنند مش��کلی ندارند. 
وضعیت فارغ التحصیالن این رشته برای استخدام شدن 
در مراکز بالینی نیز بسیار مطلوب است. همچنین از نظر 
جنبه های اقتصادی و میزان اشتغال به کار نسبت به سایر 
رش��ته هایی که فارغ التحصیالن کارشناسی رادیولوژی 
می توانند در آن ها ادامه تحصیل دهند وضعیت به مراتب 

بهتری دارد.

پرتو: استاد اطالعات خودتان رو چگونه به روز 
می کنید؟

*این سوال بس��یار مهمی است. چون یک عضو هیئت 
علمی زمانی می تواند رس��الت خودش را به خوبی انجام 
دهد که اطالعات به روز و مطالعه ی زیادی داشته باشد و 
بتواند همراه با کار آموزشی، کارهای پژوهشی و تحقیقاتی 
نی��ز انجام دهد. یک عضو هیئت علمی برای بروز کردن 
اطالعات خود باید از مقاالت رفرنس، کتب مرجع درس 
مورد نظر، همچنین از س��ایت های معتبر، انجام کارهای 
تحقیقاتی و شرکت در کالس های جانبی استفاده کند که 

اینجانب تا حد امکان از همه ی این موارد 

استفاده می کنم.

پرتو: بهترین استاد شما چه کسی بوده؟
*ش��اید بهترین اس��تاد دوران تحصیلم را بتوانم از دبیر 
زیست شناسی دوران دبیرستانم، جناب آقای محمد رضا 
گل محمدی، اس��م ببرم که در دوران دبیرستان رابطه ی 
بسیار عاطفی و صمیمی با هم برقرار کرده بودیم و همیشه 
در برگه ی امتحانم عبارات بسیار زیبایی می نوشتند که این 
عبارات انگیزه ی مضاعفی به من می داد و من فکر می کنم 
که مسیر علمی خودم را با یادداشت های ایشان پیدا کردم. 
ب��رای ایش��ان در هر کجا که هس��تند آرزوی موفقیت و 
سالمتی دارم. همچنین در دوران تحصیالت دانشگاهی 
نیز مدیون جناب آقای دکتر محمد حسین بحرینی طوسی، 
استاد فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در 
تمام دوران تحصیالت عالی مش��وق، همراه و حامی من 

بودند می باشم.

پرتو: استاد، باالترین معدل شما؟
* معم��وال در مقاطع مختلف تحصیل��ی جز نفرات برتر 
دوره ب��ودم و فکر می کنم بهترین معدلم مربوط به دوره 

کارشناسی ارشد ) 18.89( می باشد.

پرتو: استاد درآمد ماهیانه شما چقدره؟
*خوب دیگه وارد حاشیه نشید. ولی خدا رو شکر از لحاظ 

اقتصادی راضی هستم.

پرتو: استاد بخواهید از یکی تشکر کنید، چه 
کسی را انتخاب می کنید؟

* جا دارد که از کلیه ی دانش��جویانی که فعالیت می کنند 
تا کیفیت کار در دانشکده ارتقا یابد به ویژه از دانشجویان 
شرکت کننده در کمیته های علمی، تشکر کنم. از تمامی 
دانشجویانی که برای به س��امان رساندن نشریه ی پرتو 
مش��ارکت دارند نیز تشکر می کنم. قطعا این نشریه افق 
جدیدی برای این رشته محسوب می شود. همچنین از تمام 
دانشجویانی که در کالس های آمادگی برای کارشناسی 

ارشد مشارکت دارند تشکر و قدر دانی می کنم.

پرتو: استاد چه توصیه ای برای دانشجویان 
دارید؟

*توصیه ی من به همه ی دانشجویان:
ابتدا مسیر علمی زندگی خودتان را مشخص کنید. اهدافتان 
را تعیین کنید و سپس برای رسیدن به این اهداف با ایمان 

به خدا و تالش و پشتکار حرکت کنید.
به نظ��ر من وقت گران بهاتر از طالس��ت. هیچ گاه وقت 

خودتان را ارزان از دست ندهید ...

با تشکر از دکتر صفائیان و آرزوی موفقیت 
برای ایشان.

• از غده های گوشت اجتناب کنید که رگ خوره را تحریک می کند.  

آیا میدانید: اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون اند .
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خالصه
مقدم�ه: با توجه به اینکه اس��تفاده از اش��عه ایکس در 
اقدامات تش��خیصی- درمانی و اث��رات زیان بار آن مثل 
مرگ جنین، ناهنج��اری مادرزادی، عقب ماندگی ذهنی، 
ایج��اد س��ندروم ها )خونی، سیس��تم گوارش، سیس��تم 
عصبی( و...از اوایل قرن بیس��تم مشخص گردید. جامعه 
پزش��کی )در درجه اول رادیولوژیس��ت ها و در درجه دوم 
تکنولوژیس��ت های پرتونگاری( را بر آن داشت تا میزان 
پرتو گیری بیماران و پرس��نل را با برقراری استانداردها، 
تعری��ف گایدالین ها و قوانین حفاظتی تا آنجا که امکان 
دارد کاهش دهد. بنابراین رعایت اصول ایمنی و حفاظت 
در برابر پرتو، اصلی انکار ناپذیرست. این قوانین از طرف 
آژانس انرژی اتمی توصیه ش��ده اند. هدف از این تحقیق 
بررس��ی میزان آگاهی و رعایت مقررات حفاظت در برابر 
اش��عه توسط پرتونگاران و بررسی میزان کنترل کیفی و 
امکانات موجود در مراکز رادیولوژی در س��ه شهر مشهد، 

بجنورد و گرگان است. )3(
 

مواد و روش ها: پرتو نگاران سه شهر مشهد، بجنورد 
و گرگان توس��ط پرس��ش نامه هایی شامل چهار بخش 
میزان آگاه��ی، میزان رعایت، می��زان امکانات و میزان 
کنترل کیفی، در طی سال 1390 مورد ارزیابی قرار گرفتند 
سپس پرسش نامه ها کد بندی، در نرم افزار spss وارد و 
مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت. همچنین به صورت 
نمودار دایره ای رس��م گردید، مورد ارزیابی قرار گرفت و 
س��پس با توجه به نتایج نهایی بدست آمده راهکارهایی 

پیشنهاد گردید.

نتای�ج: با توجه به نتایج بدست آمده از پرسش نامه ها، 
میزان آگاهی پرتونگاران مورد مطالعه از قوانین حفاظتی 
55%و میزان رعای��ت پرتونگاران مورد مطالعه از قوانین 
حفاظتی 25.2% ارزیابی شد. میزان امکانات مراکز مورد 
مطالعه 70%می باش��د. میزان میانگین بازرسی و کنترل 

کیفی مراکز مورد مطالعه 37 %است.
بحث و نتیجه گیري: با توجه به اینکه سطح آگاهی 
و میزان رعایت قوانین حفاظتی توسط پرتونگاران، پایین 
می باش��د پیشنهاد می ش��ود کارگاه های آموزشی جهت 

باال بردن آگاهی و عملکرد افراد برگزار گردد. پیش��نهاد 
می گردد کمیته ایمنی تشعشع در مراکز تشکیل شود زیرا 
میزان بازرسی و کنترل کیفی ضعیف می باشد. با نظر به 
اینک��ه وجود امکانات و بروز ب��ودن آن ها امری ضروری 
جهت حفاظت اس��ت توصیه می شود امکانات مورد نیاز 

مراکز را تهیه نمایند. 
کلید واژه ه�ا: رعایت مقررات حفاظت، آژانس انرژی 

اتمی، کمیته ایمنی تشعشع
 

 مقدمه
با توجه به پیشرفت روش های تشخیصی در علم پزشکی، 
ورود پرتو ایکس در تش��خیص و درمان، کشف آثار اولیه 
و ثانویه پرتو بر روی انسان و در پی پژوهش های فراوان 
سازمان هایی تشکیل گردید که به وضع قوانین حفاظت 
و نظ��ارت ب��ر آن می پردازند. مث��ل ICRP که کمیته 
بین المللی توصیه گر می باشد،  IAEA که استاندارد های 
الزم ایمنی را برای کاربرد و اجرا فراهم می کند و کشورها 
UNSCEAR  موظف به اجرای این قوانین می باشند و

که مطالعه اثرات پرتو را انجام می دهد. برنامه های حفاظت 
 ALARA  در برابر اش��عه بر مبنای یک فلسفه ساده
اس��ت که به معناي کیفیت باالی آزمون با مخاطره کم 
می باشد. الزم به ذکر است که زمان، حفاظ و فاصله سه 
اصل مهم در حفاظت پرتویی می باشند و الزمه عمل به 

حفاظت، داشتن دانش و انگیزه کافی است. )7(

مواد و روش ها
در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات پرسش نامه است 
و به صورت توصیفی – تحلیلی مطالعه صورت پذیرفت. 
جمعیت مورد مطالعه پرسنل شاغل در مراکز رادیولوژی 
3 شهر مشهد )مراکز آموزشی( بجنورد و گرگان )تمامی 
مراک��ز( بودن��د که به ص��ورت تصادفی س��اده انتخاب 
 )spss( می ش��دند. روش تجزیه تحلیل داده ه��ا، آماری
می باشد و نمودارها به صورت دایره ای ترسیم گردید. پرتو 
کاران توسط پرسش نامه هایی شامل 4 بخش ذیل مورد 

ارزیابی قرار گرفتند.
1. میزان آگاهی )شامل 10 سوال 4 گزینه ای در مبحث 

حفاظت( 

2.  میزان رعایت )ش��امل 8 م��ورد قوانین حفاظتی که 
میزان رعایت این موارد باید توس��ط پرتونگاران از 1 تا 5 
امتیازدهی می شد و 5 مورد از شایع ترین علل تکرار گرافی 

پرتونگار که باید افراد به ترتیب شیوع ذکر می کردند(
3. میزان امکانات )ش��امل بررسی عمر دستگاه ها و 12 
مورد از امکانات و تجهیزات حفاظتی که به صورت چک 

لیست وجودشان بررسی شد(
4. میزان کنترل کیفی )شامل 28 مورد مربوط به حفاظت 
ات��اق پرتودهی و پرتونگاران،5 مورد مربوط به دس��تگاه 
رادیول��وژی،14 مورد مربوط به تاریکخانه و پروسس��ور 

می باشد(.
در ای��ن طرح تحقیقاتی از بین 150 پرس��ش نامه توزیع 
شده تعداد 127 پرس��ش نامه قابل تجزیه و تحلیل بود 
که 47 پرس��ش نامه متعلق به بیمارستان های آموزشی 
مش��هد )اعم از: قائم، امام رضا)ع(، امداد، شیخ، هاشمی 
نژاد، ش��ریعتی و 45 پرس��ش نامه متعلق به کلیه مراکز 
رادیولوژی شهرستان گرگان و 35 پرسش نامه متعلق به 
کلیه مراکز رادیولوژی شهرستان بجنورد بود. این پرسش 
نامه ها توسط همکاران طرح در مراکز فوق توزیع و توسط 
کاردان و کارشناس های رادیولوژی شاغل در مراکز تکمیل 
گردید. پس از بازبینی نهایی، اطالعات کد بندی وارد نرم 
افزار spss گردید و داده های آنالیز شده به صورت جداول 
و نمودارهای دایره ای ترس��یم و نتایج جمع بندی شدند 
سپس راهکارهایی ارائه گشت. قابل ذکر است که داده ها 
به نحوی تعریف شدند که می توان به طور جزئی تر بررسی 
نمود به عبارت دیگر می توان پارامترهایی چون جنسیت و 
مقطع تحصیلی و سابقه کاری و شهرستان مربوطه و حتی 
مراکز مربوطه را به تفکیک آنالیز و مورد ارزیابی قرارداد و 

سپس مقایسه نمود.

نتایج
3.1. میزان آگاهی: میزان آگاهی از مقررات حفاظت 
در برابر اش��عه پیش��نهادی آژانس انرژی اتمی توس��ط 
پرتونگاران مورد مطالعه به وس��یله آزمون به عمل آمده 
که مش��تمل بر 10 س��وال از قوانین آژانس بود و پس از 
ارزیابی و آنالیز پاسخ میزان آگاهی پرتو کاران مورد مطالعه 

55% ارزیابی گشت.

سیده فاطمه آیتی فرد
کارشناس رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی مشهد

مومن نژاد 
دکتری فیزیک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی مشهد

بررسی ميزان آگاهی و 

توسط پرتونگاران

رعایت مقررات حفاظت در برابر اشعه

آیا میدانید: هنگام صحبت برای بیان هر کلمه هفتاد و دو ماهیچه به کار گرفته می شود
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3.2. میزان رعایت: در جدول 1 میزان رعایت 8 مورد از قوانین حفاظتی توسط پرتونگاران ارزیابی شده است.

و در نتیجه میانگین میزان رعایت پرتو کاران مورد مطالعه 25/2 درصد بدست آمد.

3.3.میزان امکانات: ارزیابی میزان امکانات در جداول شماره 2 و 3 آمده است.
جدول 2 شامل بررسی وجود 12 مورد از تجهیزات رادیولوژی است. در این بررسی میانگین میزان امکانات مراکز مورد 

مطالعه 70% است.

جدول 3 بررس��ی میزان میانگین عمر دستگاه ها و همچنین بررسی وجود یا عدم وجود شش مورد از دستگاه های مورد 
نظر را نشان می دهد.

در نتیجه میزان میانگین عمر دستگاه های موجود در مراکز مورد مطالعه در بازه ی کمتر از 10 سال 22%، در بازه ی بیشتر 
از 10 سال 53% و در 51% مراکز دستگاه مربوطه وجود نداشته است. 

جدول 4 بررسی میزان 5 مورد از مهم ترین علل تکرار گرافی در مراکز مورد مطالعه است.

3.4.میزان بازرسی و كنترل كیفی: جداول 5،6،7 و 8 نتایج بررسی میزان بازرسی و کنترل کیفی می باشد که نتیجه 
نهایی نشان می دهد میانگین میزان بازرسی و کنترل کیفی مراکز مورد مطالعه 37%است.

.بحث 
در پژوهش توصیفی به عنوان بررسی میزان رعایت مقررات 
حفاظت فردی جهت پرتوکاران و بیماران در مراکز پرتودهی 
تشخیصی شهر کرمان در سال 1388 تعداد 60 نفر از کارکنان 
این مراکز با ارائه پرسش��نامه مورد بررسی قرار گرفتند نتایج 
نش��ان داد 15/7% از پرتون��گاران جهت خودش��ان از لوازم 
حفاظت پرتو استفاده می کنند و کمتر از ا% پرتونگاران جهت 
بیماران از لوازم حفاظت فردی استفاده نموده و به طور کلی 
در خصوص پایبند ب��ودن به رعایت اصول حفاظت در برابر 
اشعه وضعیت خوب نیست )3( .در مقاله حاصل از مطالعه ای 
توصیف��ي با عنوان عوامل موثر بر عملک��رد هاي ایمني در 
براب��ر پرتو که بر روي 1500 پرتونگار در ش��هر کالیفرنیا در 
س��ال 2010 منتش��ر ش��د. میانگین امتیاز رعایت ایمني در 
برابر پرتو براي بیم��اران 77/1% و براي پرتونگاران %70/5 
گزارش گردید بعالوه بین دومین متغیر سابقه کار و محل کار 
پرتونگاران با میزان رعایت ایمني در برابر پرتو ارتباط معني 
داري )P 0/05>( دیده شد )8(. در سال 1380 در مطالعه ای 
توصیفی تحت عنوان وضعیت رعایت اصول حفاظتی که در 
25 مرکز رادیولوژی استان بوشهر انجام گرفت پژوهشگران 
گزارش نمودند که 30 اتاق رادیوگرافی از روپوش سربی جهت 
بیماران استفاده نمی کردند. 10 مرکز جهت تمام پرتونگاران 
خود از فیلم بج اس��تفاده می نمودند و ش��ش اتاق در هنگام 
رادیوگرافی درب آن ها کامال بسته نمی شد. بنا براین محققین 
نتیجه گرفتند که هیچ کدام از اصول حفاظتی مورد بررسی 
به طور کامل توس��ط این مراکز رعایت نمی ش��ود )4(.نتایج 
حاصل از مطالعه ای توصیفی که در سال 1381 در خصوص 
ارزیاب��ی رعایت قوانین حفاظتی در 51 مرکز رادیولوژی تابع 
دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت، نتایج نشان داد که 

جدول 6: بررسی و كنترل كیفی دستگاه رادیولوژی

%27 فولی %42.8 تکرارپذیری 
پرتودهی

%380.4 تایمر دستگاه %35.5 خروجی اشعه

%44.5 آالرم های 
دستگاه ها %41.7 دقت کیلو ولت 

پیک

جدول 7: بررسی و كنترل كیفی تاریکخانه

%50.8 المپ های مورد 
نیاز اتاق %44.5 تهویه

%49.3 تمیز و مرتب 
بودن اتاق %60.3 شرایط دارو

%45.9 نور نشتی

جدول 8 : بررسی و كنترل كیفی دستگاه پروسسور

%36 مخلوط شدن مناسب 
محلول %60.3 دما

%47 شستشو غلتک ها %54.4 مدت زمان ظهور

%37.3
تعمیر و تعویض و 
روغن کاری چرخ 

دنده ها
%15 اسیدیته محلول

%12.6 صحت مانیتورینگ 
دستگاه %30

چکاب کل مسیر 
گردش و ذخیره 

داروها
%57.5 میزان تقویت

جدول 1 :رعایت قوانین حفاظتی توسط پرتونگاران
%18.8 محافظ سربی برای اطفال و کودکان )مانندشیلد گناد( %10.9 محافظ سربی برای بزرگ ساالن )مانند شیلد گناد(
%58.6 سوال جهت اطالع از بارداری %33.4 تذکر به همراهان بیمار )مانند عدم حضور غیر ضروری در اتاق(

%23.8 استفاده از kV باال و mAs پایین %1204 وسائل کمکی برای نگهداری بیمار )مانند کمپرسور برای اطفال 
و بیماران آژیته(

%27.4 حداقل میدان اشعه مورد نیاز )لوکالیزه کردن( %16.4 دادن روپوش و دستکش وشیلد تیروئید به همراهان بیمار

جدول 2: تجهیزات رادیولوژی
%84.5 تابلو خاص هشدار به خانم های باردار %82.1 دستگاه های رادیو گرافی دیجیتال   وجود حداقل1دستگاه
%79.9 81.4% کیسه شنی  شیلد گناد
%21.3 بالشتک   %54.5 کمپرسور
%97.8 فیلم بج برای پرسنل %29.9 دستکش سربی
%87 95.5% شیلد تیروئید المپ اخطار

%42.1 تهویه در اتاق اکسپوز %83.7 قفل پاس کاست

جدول:3 عمر دستگاه ها
عدم وجود دستگاه  عمر كمتر از ده سال عمر بیش از ده سال نوع دستگاه

%0 %12.4 %87.9 رادیوگرافی
%0 %17.1 %82.9 پروسسور تاریکخانه

%33.3 %23.4 %43.4 فلوروسکوپی
%48.9 %2.2 %48.9 ماموگرافی
%65.1 %3.7 %31.3 OPG

%58.4 %18.7 %22.9 ….CR.DR

جدول:4 علل تکرار گرافی
%12.4 )kv. ma. s( مناسب نبودن شرایط تابش
%15.2 مناسب نبودن تاریکخانه
%24.5 عدم همکاری بیمار )حرکت، ....(
%13.7 اشکاالت دستگاه )فیلد نوری، ترمزها، ..(
%12.8 کمبود امکانات )فیلم، کاست، فولی، نگهدارنده، ..(

جدول 5:بررسی و كنترل كیفی اتاق و پرسنل
%40 از نظر پرتو نشتی و حفاظتی اتاق ها %74.4 کاست ها )از نظر حداقل فاصله فیلم و فولی، نشتی نور، و ...(
%19 آزمایشات شخصی و بایگانی آن ها %15.6 گریدها

%47.8 دزیمتر شخصی %30.3 تطابق میدان نوری و اشعه ایکس
%21.5 کنترل کلیماتور

• خرما بخورید که شفای هر دردی است.

آیا میدانید: اگر تکثیر باکتری تا بیست و چهار ساعت ادامه یابد ، توده دو تنی از یک باکتری بوجود می آید
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89% از مراکز دارای هیچ گونه بایگانی پرونده درباره حفاظت 
پرتون��گار از تابش نبودند و در رابطه با روپوش س��ربی %77 
دارای اشکال و نقص بودند؛ لذا نتیجه گفتند که تعداد زیادی 
از بخش ها بدون نظارت کافی فعالیت می کنند )2(.در پژوهش 
توصیفی در خصوص میزان رعایت استانداردهای بخش های 
پرتونگاری تشخیصی 15 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در س��ال 1382 که با تهیه پرسشنامه و تکمیل آن 
توسط پرتونگاران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین 
هم خوانی وضعیت موجود با استاندارد های بین المللی %50 
می باش��د. در 63% موارد پرونده بایگانی حفاظت پرتونگار در 
برابر تابش وجود نداش��ت و پوش��ش های حفاظتی در %51 

مراکز دارای اشکال و نقص بودند )1(. 
وظیفه تکنولوژیست تهیه کلیشه با حداکثر اطالعات و کم ترین 
دز ممکن به بیمار است. راهکار های متعددی در اختیار پرتوکار 
در جهت کاهش پرتوگیری به بیمار وجود دارد. در اینجا برخی 
از راهکارهای کاهش پرتوگیری که در تحقیقات به عمل آمده 
توسط س��ازمان های حفاظت در برابر اشعه که برای تعریف 
گایدالین ها انجام ش��ده را به عنوان نمونه ذکر می نماییم : 
اس��تفاده از kV باال )البته نباید آنقدر باال که کیفیت تصویر 
را تحت الش��عاع قرار دهد( میزان دز بیمار را کاهش می دهد. 
ب��ه عنوان نمونه kV=90,mAs=3 در مقایس��ه با تابش 
kV=76,mAs=75 موج��ب کاه��ش دز گنادها در مرد 
به میزان 32 درصد و در خانم به میزان 26 درصد می ش��ود. 
اس��تفاده ازفولی های با سرعت باال، به عنوان نمونه فولی با 
سرعت 400 به جای 200 میزان دز پوستی را 20-50 درصد 
کاهش می دهد. کاس��ت های با رویه فیبر کربنی، میزان دز 
اش��عه را تا 40 درصد نسبت به کاست های قدیمی کاهش 
می دهد. پایین ترین نس��بت گرید ممک��ن، برای کاهش اثر 
پرتوهای پراکنده انتخاب ش��ود. در کودکان و در عضوهای 
با ضخامت پایین تا حد امکان گرید استفاده نشود. از وسایل 
کمکی جهت ثابت نگه داشتن بیمار به جای همراه بیمار موقع 
تابش اشعه استفاده شود. فرد نگهدارنده بیمار باید تا حد ممکن 
مذکر و مسن بوده و در زاویه 90 درجه نسبت به اشعه اولیه قرار 
گیرد. ضمن اینکه باید روپوش سربی استفاده نماید. استفاده 
از نمای PA جمجمه به جای AP تابش عدس��ی چشم را 
به میزان 95 درصد کاهش می دهد. در بیماران اسکولیوزی با 
درخواست مهره های پشتی و کمری استفاده از نمای PA به 
جای AP تابش پس��تان ها را تا 99 درصد کاهش می دهد. 
گرافی سینه PA در مقایس��ه با AP در مواردی ارجحیت 
دارد مانند:کاهش پرتوگیری اس��تخوان جناغ، کیفیت باالتر 
تصویر به دلیل کنار رفتن اس��کاپوال و تصویر واقعی تر قلب. 
کاهش اندازه میدان در رادیو گرافی کمر از 8*10 به 6*6 به 
کاهش دز به میزان 50 درصد منجرمی شود. جلب همکاری و 
برقراری ارتباط با بیمار باعث جلوگیری از تکرار گرافی می شود. 
کنترل کیفی دستگاه ها در حفاظت بیمار موثر است. بررسی 
عملکرد دوره ای دستگاه، کالیبراس��یون، تعمیر و نگهداری 
پروسس��ور همگی باعث کاهش دز می شود به عنوان نمونه 
کاهش عملکرد ظهور منجر به افزایش دز تا سه برابر می شود. 
)6( در اروپا و امریکا میزان تکرار گرافی ها در حدود 8 درصد 
بود که این تکرارها به علت شرایط بد تکنیکی ) 50 درصد(، 
پوزیش��ن غلط بیمار )30 درصد( و سایر موارد از قبیل توجیه 
نشدن بیمار، حرکت بیمار و ظهور و ثبوت نادرست می باشد 
و بیشتر در رادیوگرافی مهره هاست. تکرار گرافی فقط زمانی 

باید انجام شود که کیفیت فیلم غیرقابل قبول باشد. روپوش 
سربی باعث حفاظت از مغز استخوان به میزان 75-80 درصد 
می شود. در محدوده 5 سانتی متری شعاع اولیه اشعه، از حفاظ 
گنادها حتما استفاده شود مگر اینکه در کیفیت تصویر اختالل 
ایجاد کند.  اس��تفاده از ش��یلد تیروئید 90 درصد دز اشعه به 
ناحیه تیروئید را کاهش می دهد. عینک سربی باعث کاهش 
دز اشعه به چشم ها به میزان 98 درصد می شود. در حفاظت 
بیمار باردار سه نکته مهم است : 1-آخرین دوره عادت ماهانه 
فرد چه زمانی بوده است. 2- قانون ده روز در مورد آن رعایت 
شود. 3- در صورت مشکوک بودن تست حاملگی انجام شود. 
به طور خالصه استفاده از وسایل ثابت کننده، حفاظ گنادها، 
گرید با نسبت پایین، فولی سریع، محدود کردن میدان تابش، 
اس��تفاده از کیلو ولت باال  باعث کاهش دز می شود. عالمت 
گذاری نکردن کلیشه گرچه مغایر عملکرد حرفه ای پرتوکار 
است اما نباید باعث تابش گیری مجدد بیمار شود. حداکثر دز 
مجاز ساالنه پرتوکار از 5 رم به 2 رم کاهش یافته است. تهیه 
نماهای اضافی در حد مسئولیت پرتوکار نیست. داشتن یک 
دستورالعمل یا پروتکل برای انجام آزمون ها )علی الخصوص 
آزمون های تخصصی مانن��د IVP.UGI.BE ( برای هر 
مرکز، از میزان تشعش��ع های غیرض��روری به میزان زیادی 
می کاهد. )9( یک بررس��ی نشان داده اس��ت، در دوره یک 
ساله حدود یک سوم دستگاه های فلوروسکوپی تا صددرصد 
تغییر کرده است. عدم گزارش خرابی دستگاه در آمریکا حدود 

15000 دالر جریمه دارد.)10(
هدف از تهیه این پروژه ارزیابی دانش و روش های جدید به 
منظور حفاظت در برابر اشعه برای خود بیمار، دیگران و ایجاد 
عالق��ه برای کارکنان رادیول��وژی در جهت اعمال حفاظت 

پرتویی می باشد.

نتیجه گیری
با توجه ب��ه اینکه می��زان آگاهی پرتوکاران م��ورد مطالعه 
55%است، پیشنهاد می گردد کارگاه های آموزشی جهت باال 

بردن آگاهی و عملکرد افراد برگزار گردد.
 با توجه به اینکه میزان رعایت پرتوکاران مورد مطالعه 25.2 
درصد است، نظارت بیشتر ناظم فنی بخش پیشنهاد می شود.

 ب��ا توجه به اینکه میزان امکان��ات مراکز مورد مطالعه %70 
است، باال بودن عمر اغلب دستگاه ها )53% بیش از 10سال( و 

تاثیر مستقیم آن بر پرتوگیری بیمار و پرسنل، پیشنهاد می شود 
سطح کیفی و کمی امکانات را  افزایش دهند.

با توجه ب��ه اینکه میزان میانگین بازرس��ی و کنترل کیفی 
مراکز مورد مطالعه 37 % است، که این مسئله نشان دهنده 
کالیبره نبودن اکثر دستگاه هاست، به دلیل اهمیت موضوع و 
جدیت در امر حفاظت، تشکیل کمیته ایمنی تشعشع به جای 
مسئول فیزیک بهداشت در سطح بیمارستانی ضروری است. 
این کمیته متش��کل از: سرپرست حفاظت پرتویی¹، مشاور 
حفاظت پرتویی²، مسئول ایمنی اشعه³، مسئولین بخش ها و 

کارشناسان خبره بخش رادیولوژی است.
1. سرپرست حفاظت پرتویی: به عنوان رئیس کانون اطالعات 

حفاظت در برابر اشعه می باشد.
2. مش��اور حفاظت پرتویی: مسئول توصیه های عمومی در 

RPS زمینه ایمنی پرتویی و ارائه مشورت به
3. مسئول ایمنی اشعه: ارائه گزارش به مشاور حفاظت پرتویی 
و نظارت مستمر بر تمامی بخش هایی که در آن ها اشعه های 

یونیزان وجود دارد.

تشکر و قدردانی
با س��پاس از معاونت محترم  آموزش��ی و مدیر گروه محترم 
رادیولوژی و کارشناسان گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی 
مشهد و کلیه کارشناس��ان رادیولوژی در شهرستان ها که با 

همکاري آن ها انجام این پژوهش میسر شد.
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آیا میدانید: عمر پرزهای چشایی انسان از ۷ تا ۱0 روز است؟
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• بدون شام نخوابید که بدن ویران می شود.

آیا میدانید: بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد ؟

معرفی کتاب
کتاب مبانی رادیوبیولوژی  بالینی 

مولف: ج.گوردن استیل
مترجمین:

دکتر محمد رضا قوام نصیری )دانشیار رادیوتراپی انکولوژی(
دکتر کاظم انوری )استادیار رادیو تراپی انکولوژی(

دکتر قربان صفائیان الین )دکترای فیزیک پزشکی(

مختصری در مورد کتاب
با توجه به اینکه انتصاب روش های درمانی موثر و مفیدبرای معالجه بیماری 
سرطان منوط به داشتن اطالعات دقیق وصحیح در زمینه رادیوبیولوژی تومر 
های سرطانی ونیزمشخصات فیزیکی تشعشع یونیزان دارد،لذا این کتاب منبع 
مهم ومفیدو س��ودمندی میباش��د،مباحث متعدد ازجنبه فیزیکی و  همچنین 
بالینی در این کتاب عنوان ش��ده است.ومنبع مهمی برای مباحث رادیوتراپی 
،رادیوبیولوژی ومکانیزم های درمان تومور های س��رطانی برای متخصصین 
رادیو تراپی،دس��تیاران تخصصی رایوتراپ��ی انکولوژی ومتخصصین فیزیک 
پزشکی ورادیوبیولوژیست  وهمچنین برای دانشجویان رادیولوژی و رادیوتراپی 

می باشد.

ما همیشه قایم شدیم ، تا وقتي بچه بودیم؛ پشت در و 
دیوارها وپدر و مادرمان ، وقتي هم بزرگ شدیم پشت 
کسي که وانمود مي کرد ماییم ... ما همه چیز را مثل 
خورشید نقاشي هاي کودکي مان پشت کوه هاي به 

هم چسبیده قایم کردیم .
آن قدر س��الم هاي خالصانه را از دوس��تانمان قایم 
کردیم تا آن هم مجبور شدند قلبشان را از ما پنهان 
کنند. ما آرزوهایمان را از خودمان قایم کردیم و حاال 
در فقدانش��ان ناامیدانه به جاي زندگي ، مردگي مي 

کنیم .
ما خ��دا را از خودمان قایم کردی��م تا هر وقت ، هر 
کاري که دوست داریم انجام دهیم و حاال میان یک 

عالمه گره کور که به دست وپاهایمان بسته شده اند 
نشسته ایم و گره هایمان را از هم پنهان مي کنیم .

زنگي ما بازي قایم باشکي بود که گرگ هیچ کاري 
به جز پیدا کردن ما نداشت ؛ تنها چیزي که توي این 

بازي خوب یاد گرفتیم، پنهان کاري بود.
از این همه ش��ب که وسوس��ه مي کنند براي قایم 
باشک خسته ام. از این بازي بی انتها که دلم را پر مي 
کند از هراس پیدا شدن خسته ام . مي خواهم خودم 
باشم ؛ بدون این که از چیزي بترسم. مي خواهم در 
دستان نوراني خدا رها شوم . مي خواهم این بار خودم 

را میان آغوش خدا  پیدا کنم. 
دوست من؛

الی برگای کتاب ها دنبال خودت نگرد
تو غبارها، تو سراب ها دنبال خودت نگرد
گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ

زیر آوار نقاب ها دنبال خودت نگرد
نقش یه دریچه رو ، روی میله قفس بکش 

برای یک بار که شده جای خودت نفس بکش
هر کسی هستی یه دفعه، قد بکش از پشت نقاب 

از رو نوشته حرف نزن، رها بشو از پیله خواب

هر گاه با دیگران بودم خود را تنها می دیدم. تنها با 
خودم، تنها نبودم اما، اما اکنون نمی دانم این "خودم" 

کیست؟ کدام است؟

دنياي قایم کردني ها ....
دكتر علی شریعتی
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نام و تعریف رشته و مقطع مربوطه:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته تکنولوژی تصویر برداری 

)MRI( تشدید مغتاطیسی
 M.Sc in magnetic resonance Imaging

))MRI
 )MRI( رشته تکنولوژی تصویر برداری تشدید مغناطیسی
با توجه به کاربرد گسترده و توانایی شگرف سیستم های 
پیشرفته تصویربرداری MRI در تشخیص بیماری ها و 
اطالعات ارزشمند تش��خیصی آناتومیک و فیزیولوژیک 
حاصل از این تکنیک تصویر برداری تعریف شده و مقطع 

آن کارشناسی ارشد پیوسته است.

)Mission(رسالت رشته
رسالت رشته عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که 
بتوانند در ابعاد آموزش��ی، پژوهش��ی و خصوصی خدمات 
تش��خیصی تصویرب��رداری در بخ��ش MRI زیر نظر 
متخصصین رادیولوژی و همچنین با س��ایر مختصصین 
علوم پزش��کی از جمله متخصصین فیزیک پزش��کی و 
س��ایر تخصص های مرتبط همکاری موثرتر ارائه نماید. 
بکارگیری سیستم های پیش��رفته تصویربرداری تشدید 
مغناطیسی MRI با امکانات بسیار سریع گسترده تکنیکی 
و تش��خیصی، پیشرفت س��ریع تکنولوژی و پیچیده این 
دس��تگاه ها و ارایه و معرفی پروتکل ها و س��کانس های 
پالس��ی جدید و پیچی��ده ای که هریک ب��ه طور کامال 
تخصصی جهت تشخیص اولیه و یا افتراق ضایعات خاص 
در سیستم ها مختلف بدن طراحی شده و از طرف شرکت 
های سازنده در فواصل زمانی بسیار کوتاه ارئه می گردند 

ایج��اب می نماید تا به منظور همراهی و همگامی با این 
توسعه علمی و تکنیکی بهره مندی از روش های جدید در 
عمل، افرادی متخصص با توانایی علمی و عملی باال جهت 
حداکثر اس��تفاده بهینه از دس��تگاه ها در امر ارائه خدمات 
تشخیصی تربیت شوند و دانش کارشناسان رادیولوژی که 
با دس��تگاه های فوق کار کرده و خدمات تصویر برداری 
تش��خیصی را ارائه می نمایند در حد قابل قبولی افزایش 

داده شود.

)Values (ارزش لحاظ شده
ب��ا توجه با اصول و مبان��ی دینی و اخالقی حاکم بر نظام 
و جامعه توجه به ارزش ه��ای اخالقی و اعتقادی اجزای 
جدایی ناپذیر آموزش این رش��ته به شمار می رود. در این 
راستا توجه به حقوق آحاد جامعه و تالش جهت تشخیص 
پزش��کی سریعتر، دقیق تر و کاهش آالم بشری و جامعه 
صرفنظر از سن، جنس، رنگ، نژاد، فرهنگ و مذهب مورد 
توجه است و باعنایت به کرامت انسان ها، به سالمت جامعه 

اهمیت می دهد.

)Visions( چشم انداز رشته
توسعه و ارتقا روز افزون سیستم های تصویربرداری تشدید 
مغناطیسی MRI از دیدگاه س��خت افزاری و نرم افزاری 
ابداع و طراحی پروتکل ها یا سکانس های پالسی پیچیده 
و پیشرفته باعث افزایش توانایی تشخیصی سیستم مدرن 
تصویربرداری در تشخیص ضایعات و بیماری های سیستم 
های مختلف بدن گردیده است بطوریکه روند توسعه ای در 
حال رشد افق جدیدی را در تشخیص بیماری های پیش روی 
محققین گشوده است بطوریکه عالوه بر کسب اطالعات 

آناتومیک با قدرت تفکیک فضایی و قدرت تکفیک کنتراست 
باال با استفاده از این سیستم می توان اطالعات تشخیصی 
ارزشمندی پیرامون فرآیند های فیزیولوژیک سیستم مغز و 
اعصاب در زمینه ها مختلف از جمله بینایی، شنوایی، حافظه 
گفتار و فرآیند های روانش��ناختی و ... کسب نمود.حال به 
منظور دس��تیابی به این اطالعات تشخیصی و همگامی با 
دانش و تکنولوژی روز و استفاده بهینه از این دستگاه ها و نیز 
رسیدن به اهداف باالی تشخیصی الزم است تا کارشناسان 
رادیولوژی اطالعات آکادمیک روز آمد و کافی در زمینه های 
تئوری و عملی کار با دستگاه های MRI و پروتکل های 
جدیدی که بطور پیوسته و در فواصل زمانی کوتاه ارائه می 
گردند در حد تخصصی آش��نا باشند.رشته کارشناسی ارشد 
 MRI ناپیوسته تکنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی
گامی اس��ت در جهت تربیت نیروی کارآمد با توانایی های 
تئوری و عملی باال در زمینه تکنولوژی تصویربرداری تشدید 

MRI مغناطیسی

)Amis( اهداف کلی
الف – تربیت دانش آموختگانی که بتوانند نیازهای عملی 
مربوط به کاربردهای بالینی MRI در تشخیص بیماری ها 
را تاحد زیادی رفع نموده و به عنوان عضوی فعال در کنار 
و تحت نظارت متخصصین رادیولوژی و فیزیک پزشکی 

فعالیت  نمایند.
ب-تربی��ت دانش آموختگانی که بتوانن��د در زمینه های 

پژوهشی مرتبط مشارکت نمایند.
ج-تربیت دان��ش آموختگانی که بتوانن��د در زمینه های 
مختلف آم��وزش عملی در مراکز تصویربرداری تش��دید 

مغناطیسی MRI مشارکت نمایند.

پریسا السادات حائری/ رادیولوژی90
امید خیرخواه/ رادیولوژی90

با همکاری مهندس محمود زاهدی

شد
ی ار

اس
شن
کار
ی 
رف
مع

آیا میدانید: تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است ؟
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2۷
د-کمک به رفع بهبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در 

MRI زمینه تکنولوژی تصویر برداری تشدید مغناطیسی

نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی 
)Role Definition(

نقش دانش آموختگان این رش��ته در زمینه تصویربرداری 
تشدید مغناطیس��ی MRI  در سه مورد زیر خالصه می 

شود :
الف- خدماتی  ب- پژوهشی  ج- آموزشی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان
)Task Analysis(

الف –خدماتی
-انج��ام تکنیک ه��ای مختلف تصویر برداری تش��دید 
مغناطیس��ی MRI اعم از عمومی و اختصاصی زیر نظر 

متخصصین مربوطه.
-انتخ��اب و اجرای بهترین پروتکل ها و س��کانس های 
پالسی متناس��ب با ناحیه آناتومیک مورد بررسی و اجرای 

آن ها
-شناسایی اشکاالت تکنیکی آرتیفکت ها و آشنایی با نحوه 

رفع و تقلیل آن ها.
-آش��نایی با آزمون های کنترل و تضمین کیفی سیستم 
های تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI و مشارکت 
با متخصصین فیزیک پزش��کی )گرای��ش تصویربرداری 

پزشکی( در انجام و اجرای آزمون ها.
-آشنایی با تکنیک های تخصصی و پیشرفته MRI  از 
جمله DWI،PWI،MTI،DTI،MRS،FMRI و 
.. و مشارکت با متخصصین رادیولوژی و فیزیک پزشکی 
)گرایش تصویربرداری پزشکی( در طراحی و اجرای اولین 

پروتکل ها و فرآیند های نرم افزاری مربوطه.
-توانایی تجزیه و تحلیل و بکارگیری پروتکل های جدید 

ارائه شده توسط شرکت های سازنده
ب-پژوهشی

طراحی و اجرا یا مشارکت در طراحی و اجرای پروژه های 
تحقیقاتی در زمینه ها و جنبه های مختلف تصویر برداری 

MRI
ج- آموزشی

 MRI مش��ارکت در امر آموزش دروس تئوری و عملی
در مراکز آموزشی و درمانی بیمارستانی و تالش در جهت 
ارتقای علمی و عملی کارکنان و کارشناس��ان MRI در 

مراکز آموزشی و درمانی.

استراتژی اجرایی برنامه آموزشی
اتخ��اذ روش های نوین آموزش��ی و کام��ال کاربردی با 
استراتژی تلفیقی از دانشجو محوری و استاد محوری جهت 
کسب مهارت های نوین و روز آمد در زمینه تصویربرداری 

MRI تشدید مغناطیسی

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
الف – داشتن شرایط عمومی ورود به دوره کارشناسی ارشد 
ناپیوسته طبق آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد 
ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی 

و قبولی در آزمون های ورودی دوره

اهداف كلی درسنظری-عملیتعداد واحدنام درس

آشنایی دانشجویان با مفاهیم اساسی فیزیک هسته اینظری3فیزیک هسته ای
آشنایی دانشجویان با مفاهیم عمومی علم ریاضیاتنظری3ریاضیات عمومی

آشنایی دانشجویان با اصول و مفاهیم آمار زیستی و کاربرد آن در مسائل بالینینظری2آمار زیستی
آشنایی کامل دانشجویان با کامپیوتر و عملکرد آن0.5نظری-0.5عملی1سیستم های اطالع رسانی پزشکی

آشنایی دانشجویان با اصول و مفاهیم روش تحقیق و اصول انجام پژوهشنظری2روش تحقیق
شناسایی و تعیین آناتومیک مختلف بدن در تصاویر آناتومیک مقطعی و تصاویر MRIنظری2آناتومی مقطعی

MRIنظری4اصول تصویربرداریMRI شناخت اصول و مفاهیم فیریکی حاکم بر کارکرد سیستم های تصویر برداری

تکنیک های تصویربرداری 
MRI2نظری

فراگیری دقیق کاربرد روش ها و اصول صحیح انجام آزمایشات 
مختلف MRI و تکنیک های آن در بررسی آناتومی و بیماری های 

سیستم های مختلف بدن
پروتکل هاوروشهای پیشرفته 

MRI فراگیری اصول فیزیکی و کاربرد سکانس های پالسی پیشرفته در نظری2تصویربرداری در
MRI

MRIفراگیری اصول پایه فیزیکی و عملکرد اجزای اصلی سخت افزاری نظری1تجهیزات
MRI سیستم تصویربرداری

MRIاز نواحی نظری2آشنایی با تصاویر MRI آشنایی با ارزیاب آناتومیک، تکنیکی و ظاهر تصاویر
مختلف بدن

آشنایی با قرائت، درک مطلب و فهم متون تخصصی در زمینه نظری2زبان تخصصی
MRI کاربردهای مختلف

نظری1سمینار
ایجاد و افزایش توانایی دانشجو در تطبیق و جمع بندی دانش نظری 
و عملی تحلیل و بیان و ارائه مطلب در زمینه سیستم های مدرن 

MRI تصویربرداری

عملی6كاراموزی
وارد شدن دانشجویان به عرصه تصویربرداری بالینی MRI و انجام 

تکنیک های مختلف عمومی و تخصصی تصویربرداری MRI  تحت 
نظارت و هماهنگی اساتید و متخصصین مربوطه

نظری5پایان نامه
وارد شدن دانشجویان در عرصه تحقیق و پژوهش در گرایش 

تصویربرداری بالینی MRI با قصد ایجاد نوآوری در جهت کاهش یا 
رفع معضالت تشخیصی

.......6.5واحد عملی-31.5نظری38مجموع واحدها

ب- داش��تن م��درک کارشناس��ی در رش��ته تکنولوژی 
پرتوشناسی

ظرفی�ت پذیرش این رشته طی سالهای90-91 در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران 6نفر ودر دانشگاه بین المللی 

7نفر بوده است.
ف��ارغ التحصیالن فوق لیس��انس MRI می توانند در 
بخ��ش اموزش به عنوان هیئت علمی جذب دانش��گاه 
ش��ده و تدریس دروس فیزیکMRIوتکنیک MRIو 

تجهیزات وکنترل کیفی وسایردروس مربوطه را بر عهده 
گیرند. و همچنین فارغ التحصیالن رشته فوق میتوانند 
MRIدر بخش درمانی به عنوان مسئول بخش فیزیک

یا بخش کنترل کیفی بخش��های MRI و بخش��های 
رادیولوژی بیمارس��تان ها همکاری الزم را داشته باشند 
و ب��ه خاطرکمبود نیرو در این رش��ته امکان جذب فارغ 
التحصیالن این رش��ته هم در بخش آموزشی به عنوان 
هیئت علمی وهم در بخش درمانی در بیمارستان ها بسیار 

زیاد خواهد بود.

• ه�ر دردی از داخل بدن اس�ت بجز زخم و تب ک�ه )از خارج( به 
بدن می رسد.

آیا میدانید: هر چروک ایجاد شده در ابرو نتیجه ۲00000 اخم است ؟
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ناحیه ترک عادات رفتاری مغز شناسایی شد

نتایج مطالعات جدید امیدهای نوینی را برای درمان رفتارهای وس��واس گونه در 
اختیار دانش��مندان قرار می دهند. محققان MIT ناحیه ای از مغز را شناس��ایی 
کرده اند که می تواند افراد را بین عادات نو و قدیمی در نوسان قرار دهد. نتایج این 
مطالعه حاکی از آن است که عادات قدیمی هر چند هم به طور عمیق نهادینه شده 
باشند، می توانند مغلوب مراکز برنامه ریزی کننده مغز شوند. این واقعیت می تواند 
به دخالت درمانی احتمالی در افرادی ختم شود که از شرایطی چون وسواس رنج 

می برند.

بیماران قلبی حتما ورزش کنند

فدراس��یون متخصصان قلب آلمان اعالم ک��رد فعالیت بدنی و ورزش هم به 
ان��دازه مصرف منظم دارو در بهبود بیماران قلبی مهم اس��ت. به توصیه این 
فدراسیون، چهار وعده ورزش در هفته به مدت دستکم نیم ساعت و با شدت 
و سختی متوسط  به طوری که در میانه ورزش بتوانند صحبت کنند و تنفس 
فرد دچار اختالل نشود برای بیماران قلبی مفید است. فدراسیون متخصصان 
قلب آلمان همچنین اعالم کرد ورزش منظم خطر مرگ و میر بیماران قلبی 
را از مشکالت مرتبط با قلب، دستکم 25 درصد کاهش می دهد. پیاده روی، 
دوچرخه سواری و ورزش های قدرتی از ورزش های مناسب برای بیماران قلبی 

محسوب می شود.

درمان افسردگی با 
تحریک مغز

دانشمندان با اس��تفاده از تحریک 
مغ��زی ب��ه روش جدی��دی برای 
درمان افس��ردگی دس��ت یافتند. 
دانشمندان می گویند تحریک مغز 
با یک جری��ان ضعیف الکتریکی 
می تواند افس��ردگی را به طور موثری درمان کند. در این روش درمانی که 
یک ش��کل غیر تهاجمی تحریک مغزی است یک جریان ضعیف برق از 
طریق الکترودهایی که به جمجمه متصل می ش��وند از قسمت جلوی مغز 

عبور داده می شود.

یک میلیارد نفر تا پایان قرن حاضر 
قربانی سیگار می شوند

کارشناسان هشدار دادند صنعت نیم تریلیون دالری دخانیات که امروزه بیشتر به یک 
جنبش تروریس��تی شباهت پیدا کرده تا پایان قرن حاضر دست کم یک میلیارد نفر 
را در سراسر جهان به کام مرگ خواهد فرستاد. کارشناسان تاکید کردند اگر دولت ها 
برای مقابله موثر با این صنعت مرگبار دست به کار نشوند تا پایان قرن 21، یک میلیارد 
نفر از مردم جهان بر اثر استعمال سیگار جان خود را از دست خواهند داد. به گزارش 
روزنامه تلگراف، متخصصان س��رطان، سیگار را به عنوان بزرگترین بالی بهداشت 
عمومی در تاریخ جهان توصیف می کنند چرا که موجب مرگ بیش از نیمی از افراد 

سیگاری می شوند که عمده این مرگ و میرها نیز به دلیل ابتال به سرطان است.

احتمال بازیابی اسپرم بیماران سرطانی
با سلول های بنیادی

تحقیقات جدید دانشمندان بر روی میمون ها نشان می دهد مردانی که بر اثر درمان 
سرطان در کودکی عقیم شده اند ممکن است با استفاده از سلول های بنیادی ذخیره 
شده روزی قادر به تولید اسپرم های سالم باشند. طی این فرایند اسپرم هایی که قادر 
به بارور کردن تخمک بودند تولید ش��دند. نتایج این آزمایش ها حاکی از آن است 
که 9 میمون از 12 میمون بزرگس��ال و 3 میمون از 5 میمون نابالغ قادر به تولید 

دوباره اسپرم بودند.

چرا فکرکردن 
شتابزده 

به تصمیم های بد 
منجر می شود

هنگامی ک��ه افراد ش��تابزده تصمیم 
 می گیرند، اشتباهات بیشتری می کنند؛ 
اکنون یک بررسی جدید نشان می دهد که چرا اینگونه است: سلول های مغزی به 
اطالعات جدید، حتی اطالعات نادرست، بیش از حد حساس می شوند، و در نتیجه 
احتمال نتیجه  گیری های اش��تباه بیشتر می شود. به گزارش الیو ساینس ریچارد 
هایتز، متخصص علوم اعصاب در دانش��گاه وندربیلت آمریکا، که در این بررسی 

ت��و پر ز  ا ج  ر خ�ا ی  ه��ا خ�ب��ر

آیا میدانید: طول رگهای بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است ؟
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شرکت داشت، می گوید: »هنگامی که ما سعی می کنیم کارها را بیش از حد سریع 
انجام دهیم، احتمال بروز اشتباهات بیشتر می شود، و بعد هنگامی که سرعت انجام 
کار را کم می کنیم، دقت مان بیشتر می شود. مغز شما هنگامی که در موقعیتی قرار 
می گیرد که در آن مجبورید تصمیم های سریع بگیرید، چیزها را به طور متفاوتی 

می بیند.«
این یافته ها که جزئیات آن در شماره اخیر جورنال »نورون« منتشر شده است، ممکن 
است به درک علت تصمیم گیری های اشتباه بوسیله افرادی دچار اسکیزوفرنی یا 

سایر اختالالت روانی کمک کند.

سیارکی بزرگ از کنار زمین گذشت

دانش��مندان با استفاده از رادیو تلسکوپ بزرگ ناسا تصاویر راداری از سیارکی 
تهیه کردند که در نزدیک ترین فاصله از کنار زمین گذش��ت. آزمایشگاه جت 
 PA8 2007 پیشرانش ناس��ا در کالیفرنیا اعالم کرد: تصاویر این سیارک که
ن��ام دارد و عرض آن حدود یک مایل بود زمانی که در نزدیک ترین فاصله به 
زمین قرار داش��ت توسط آنتن »شبکه اعماق فضا 230 فوتی« در گلداستون، 

گرفته شد.
تصاویر نش��ان می دهد این س��نگ فضایی که ش��کل نامنظمی دارد و احتماال 
دهانه هایی بر روی آن هس��ت، بس��یار آرام و احتماال یک بار در هر س��ه تا چهار 
روز می چرخد. عبور این س��یارک از نزدیک ترین فاصله به زمین صورت گرفت و 
دس��تکم 200 سال دیگر طول می کشد تا دوباره چنین عبوری برای این سیارک 

انجام شود.

چطور مغز گذر زمان 
را تجربه می کند؟

دانش��مندان مجموع��ه ای خاص��ی از 
نورون ها یا س��لول های عصبی یافته اند 
که چگونگ��ی گذر زمان را مش��خص 
می کنند و ب��ه این ترتیب ثابت کرده اند 
که مغ��ز نقش اساس��ی در تجربه ما از 
گذشت زمان را دارد. پژوهشگران دانشگاه مینه سوتا با ثبت کردن فعالیت مغز در طول 
100 نورون در بخش جانبی بین آهیانه ای قش��ر مغز در میمون رزوس توانستند رابطه 
میان زیست  شناسی مغز و اندازه گیری عینی زمان را نشان دهند. سپس آنها با بررسی 
سرعت خاموش شدن پیام های عصبی توانستند تخمین بزنند که بر اساس ارجاع صرف 

به زیست شناسی مغز چه مقدار زمان به طور عینی گذشته است. نتایج این بررسی بیانگر 
آن است که دانشمندان ممکن است روزی بتوانند با تاثیرگذاری بر ارتباطات عصبی که 

شاخص گذر زمان در مغز ما هستند، چگونگی تجربه ما از زمان را دستکاری کنند.

فکرکردن به ریاضی دردناک است

اسکن های مغزی نشان می دهند فکر کردن درباره ریاضی به اندازه زخم سوختگی ناشی 
از برخورد فلزی داغ با بدن دردناک است، اما حقیقت این است که چنین حسی تنها 
یک تصور بوده و حل کردن ریاضی به هیچ وجه دردناک نیست. در مغزهای فراری از 
ریاضیات، فکر کردن محض به حل کردن یک مساله ریاضی همان واکنش عصبی 
را ایجاد خواهد کرد که درد فیزیکی از خود ایجاد می کند. بر اساس مطالعه ای جدید، 
ریاضی، یا دس��ت کم فکر کردن به ریاضی واقعا درد ناک است، اما حل کردن مسائل 
ریاضی چنین اثری بر روی بدن ندارد. اسکن ها نشان دادند هرچه میزان ریاضی هراسی 
در افراد بیشتر باشد، فکر کردن به ریاضی،  موجب فعال شدن اینسوالی عقبی می شود، 
منطقه ای درونی از مغز که با ثبت تهدید های مستقیم نسبت به بدن و تجربه کردن درد 
در ارتباط است. اما بخش شگفت انگیز این است که افراد در هنگام حل کردن همان 

مساله ای که انتظارش را می کشیدند، چنین واکنشی را از خود نشان نمی دادند.

حل اسرار سوی تاریک ماه 

محققان ژاپنی ب��ر این باورند که بزرگ ترین نقطه تاریک ماه احتماال در اثر یک 
برخورد عظیمی کیهانی ایجاد شده است. به گفته این محققان این برخورد عظیم 
به ایجاد یک دریای ماگمای چند هزار 
کیلومت��ری با عمق چند صد کیلومتر 
در دهانه 3000 کیلومتری »اقیانوس 
توفان ها« در س��وی تاریک ماه منجر 
ش��ده اس��ت. این یافته ها می تواند در 
توضی��ح چرایی تفاوت میان س��وی 
نزدیک و دور م��اه از یکدیگر کمک 
کند. ب��ه گفته ای��ن محقق��ان، این 
پژوهش توانس��ته نخس��تین شواهد 
ترکیبی را از این ایده ارائه کند که با ماموریت های انتقال نمونه های ماه آینده مانند 
پروژه Moonrise ناس��ا برای ارسال یک کاوشگر بدون سرنشین به ماه برای 
جمع آ وری نمونه و انتقال به زمین تائید خواهد شد. اکنون به گفته دانشمندان یک 

برخورد عظیم ممکن است پاسخگوی طبیعت متفاوت دو چهره ماه باشد.

ت��و پر ز  ا ج  ر خ�ا ی  ه��ا خ�ب��ر

• کدو بخورید که قوای دماغی را زیاد می کند، پیغمبر )ص( به کدو 
عالقه داشت.

آیا میدانید: در تمام انسانهای کره زمین ۹۹۹  شباهت ژنتیکی وجود دارد ؟
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1(منابع مختلفی از پرتو های یونیزان 
در زندگی روز مره ما وجود دارد.

• پرتوهای X استفاده شده در CT اسکن، یکی 
از انواع مختلف پرتو های یونیزان است، که افراد 

ممکن است در طول زندگی با آن مواجه شوند.
• مناب��ع پرتودهی یونیزان ش��امل م��وارد زیر 

می باشد:
 مواردی که به صورت طبیعی ایجاد می شوند، 

مانند گاز رادون در منازل
 پرتو های کیهانی، ک��ه از جو وارد کره زمین 

می شوند.
 اکسپوژرهای موجود در محل کار

 فرآیند های پزشکی /دندان  پزشکی
• می��زان پرتویی که یک ف��رد روزانه دریافت 
می کند، به عواملی مانن��د موقعیت جغرافیایی 
)مانن��د مناطقی که تمرکز رادون زیاد اس��ت( و 
فعالیت های خاص )مانند پرواز در یک هواپیما(

بستگی دارد.
• دو نوع عارضه جسمی وجود دارد ،که ممکن 

است در نتیجه پرتوهای یونیزان ایجاد شود:
1(تاثیرات قطعی 2(تاثیرات اتفاقی

1( تاثیرات قطعی: این تاثیرات در نتیجه سطح 
باالیی از تشعش��ع که فراتر از حد آستانه است، 
ایجاد می شود، که قابل پیش بینی هستند و به 

سرعت بعد از اکسپوژر اتفاق می افتد.
2( تاثی��رات اتفاقی: تاثیرات تشعش��عی که به 
صورت اتفاق��ی به وقوع می پیوندن��د، بنابراین 
غیر قابل پیش بینی اند، احتمال وقوع این تاثیرات 
با افزایش اکس��پوژر، و یا تعداد دفعات اکسپوژر 
پرتو های یونی��زان، افزایش می یاب��د؛ تاثیرات 
اتفاقی شامل، سرطان ناشی از تشعشع می باشد، 
و معموال بیش از یک دهه برای گس��ترش آن 

زمان الزم است.
• دز معمول پیش��نهادی در ط��ول فرآیندهای 
تصویر ب��رداری، پایین ت��ر از حد آس��تانه تعیین 
می شود، که برای جلوگیری از این تاثیرات است.

2( االرا: راهنمای اصول استفاده از 
پرتو های پزشکی.

• میزان پرتوی دریافتی توسط هر شخص.
• االرا یک اصل استفاده است، که اغلب برای 
توضیح ریسک بالقوه اکسپوژرها با مزیت های 
بالینی در فرآیندهای پزشکی که پرتو یونیزان 

استفاده می کنند، بیان می شود.

3 ( خطر تشعشع به چندین عامل 
بستگی دارد: 

• عوامل مربوط به خود تشعشع
1( جنسیت و سن

2( نوع تشعشع
3( دز جذبی در هر اندام

4( حساسیت دارویی عضو پرتو گیری شده
• جنسیت، سن و نوع تشعشع به آسانی تعیین 
می شود. بنابراین دز جذبی به عوامل متعددی 
که نمی توان به راحتی اندازه گیری کرد )مانند 
اندازه بیمار( بستگی دارد. به عالوه، حساسیت 
داروی��ی اندام ه��ای بیمار ممکن اس��ت برای 
ارزیابی دشوار باشد. چرا که حساسیت هر عضو 

در افراد یک جمعیت متفاوت است.
)طیفی از احتماالت ممکن است وجود داشته 

باشد(.
  CT بنابراین، بیش��ترین میزان دز بیمار در •
است که بر پایه عوامل متغیر و قابل اندازه گیری 

در CTDI و DLP بازتاب دارد.

4( سه استاندارد )معیار( دز که به 
طور رایج در CT استفاده می شود:

CTDI.DLP. و دوز موثر
• چ��ون دوز اندام ها و حساس��یت دارویی افراد 
برای ارزیابی دشوار است، این استاندارد ها برای 

دز تعریف شده است.
اس��تاندارد های   CTDI .DLP  •
اندازه گیری صنعتی هستند، که می توانند برای 
مشخص نمودن بازده اسکنر و پروتکل های دز 
استفاده شوند، سومین استاندارد از استاندارد های 
دز، دز موثر است، که تامین کننده مراقبت های 
بهداشتی است، که خطر نس��بی برای بیمار را 

تخمین می زند.

CTDI)۵ شاخص دز CT، شاخصی 
است که دز جذبی را در فانتوم در 

مرکز معاینات CT بیان می کند.
• از CTDI برای مقایسه بازده اسکنر استفاده 
می ش��ود، اما برای میزان جذب در طول اسکن 

کارآمد نمی باشد.
• CTDI ب��ر پای��ه اندازه گی��ری با اس��تفاده 
از دزیمت��ری )به ن��ام اتاق یونی��زان(، در فانتوم 

مترجم: شادی عباس آبادی / رادیولوژی90 که باید در مورد دز CT بدانيمنکته ای
معرفی مقاله: دکتر مهدی مومن نژاد

آیا میدانید: در یک سانتی متر پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ است؟
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استوانه ای به قطر 32CM یا 16CM ساخته 

شده از آکریلیک پالستیک، است.
دز تشعشع مورد استفاده در تصویر برداری، باید 
برای ایجاد یک تصویر با کیفیت باال، کافی باشد. 
ام��ا تا حد امکان باید برای به حداقل رس��اندن 

ریسک پرتو در بیمار، کم باشد.
• واحد CTDI میلی گری )MGY( است.

DLP)6 میزان دز جذبی در امتداد 
طول اسکن، تخمینی از دز جذبی کل 
در یک فانتوم است. DLP از ضرب 

CTDI در طول اسکن محاسبه 
می شود.

• طول اسکن بر حسب سانتی متر اندازه گیری 
می شود:

DLP=CTDL .Scan lengh
• DLP برای مقایسه دزها بیان می شود. 

MGY-( واحد آن میلی گری – سانتی متر •
CM( است. 

CTDI )7 و DLP دز بیمار نیستند:
• CTDI و DLP ش��امل جزئی��ات بیمار 
مانند جنسیت، س��ن، اندازه و ناحیه پرتو دیده، 

و حساسیت دارویی اندام، نمی باشد.
• ب��رای مث��ال، اگ��ر بیمار A ی��ک CT با 
CTDI و DLP داش��ته باش��د، که 2 برابر 
DLP و CTDI بیمار B باش��د، این گونه 
تعبیر نمی شود که بیمار A دو برابر بیمار B دز 

دریافت کرده است.

8( دز موثر برای محاسبه 
حساسیت دارویی اندام ها در 

ناحیه اسکن شده طراحی شده 
است وبرای مقایسه ریسک 

تاثیرات اتفاقی با داشتن اطالعاتی 
از میزان اکسپوزهای پرتو 

استفاده میشود.
• دز موثر برای محاس��به حساسیت دارویی 
اندام ها، در ناحیه اس��کن شده طراحی شده 
است و برای مقایسه ریسک تاثیرات اتفاقی 
با داشتن اطالعاتی از میزان اکسپوزهای پرتو 

استفاده می شود.
 CT برای مثال، دز موثر باعث مقایسه دز •
با پیش زمینه دز طبیعی تعریف می شود، و دز 
موثر تحت عنوان مجموع دز جذبی توسط هر 

اندام سنگین و حساسیت آن اندام.
• دز موث��ر رایج در CT از ضرب DLP در 

ضرایب تبدیل دز تخمین زده می شود.
DLP×دزموثر= ضریب تبدیل دز

• هدف از ضریب تبدیل دز )همچنین شناخته 
شده به عنوان عوامل K( بر اساس عضو در 

ناحیه اسکن شده و حساسیت دارویی است.
• برای کودکان بیم��ار، ضریب دیگری هم 
بکار می رود، که برای محاسبه سن بیمار نیز 

استفاده می شود.
• ضری��ب تبدی��ل دز توس��ط متخصصین 
فیزیک پزشکی و رادیولوژی تعیین می شود، 
چندین مجموع��ه از ضرایب تبدیل دز وجود 
دارد. تحقیق��ات برای گس��ترش این چنین 

ضرایبی هنوز ادامه دارد.

• گالبی قلب را جال می بخشد و دردهای داخلی را تسکین می دهد.

• ب��ه دلی��ل اینک��ه دز در CT تخمین زده 
می ش��ود، دز موثر برای تفاوت در جنس��یت و 
اندازه مریض، یا تفاوت در حساس��یت دارویی 
ذاتی بیمار محاس��به نمی گ��ردد. به عالوه، به 
استثنا کودکان بیمار، تخمین دز موثر مربوط به 

سن نمی شود.
• دز موثر به صورت میلی سیلورت )msv( بیان 

می گردد.

9( بهره وری یک اسکنر CT را 
نمی توان با استفاده از استاندارد 

وضع کنتراست پایین اندازه گیری 
کرد.

•  به��ره وری دز، توانای��ی یک اس��کنر برای 
بدست آوردن سطح مشخصی از کیفیت تصویر 
در پایین ترین دز ممکن است. کیفیت تصویر 
یک جزء قابل مش��اهده )مانند وضوح( و یک 

جزء ذهنی دارد.
• وضوح کنتراست پایین میزان توانایی سیستم 
CT در بهره وری دز در نش��ان دادن اجس��ام 
کوچک با عالیم جزئی متفاوت با سطح معینی 

از دز است.
• وضوح کنتراس��ت پایین، شاخص مناسبی 
برای بهره وری کلی دز، در سیستم CT است. 
چرا که دز و کیفیت تصویر در یک معیار یکسان 

ترکیب می شود.
• مقایس��ه دز میان اسکنرها ی مختلف بدون 

برابری کیفیت تصویر غیر ممکن است.

10( هدف از دز پایین، بدست آوردن 
ویژگی تشخیصی تصویر است.

• کیفیت تش��خیصی تصوی��ر، تحت عنوان 
ویژگی مناسب تصویر برای تشخیص توسط 

پزشک تعریف می شود.
• آستانه تشخیص تصویر، به عوامل متعددی 
از جمله درخواست بالینی، اندازه بیمار و قضاوت 

پزشک بستگی دارد.
• آستانه تشخیص تصویر، با تعیین دز  ای که 
مورد نیاز رادیولوژیس��ت بوده و برای خواندن 
و تشخیص ش��رایط و بیماری مناسب است، 

مشخص می شود. این اصل االرا است.

آیا میدانید: کره زمین از ۱0۲ عنصر بوجود آمده و این ۱0۲ عنصر در بدن انسان وجود دارد ؟
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نوید رافت در 17 مرداد ماه س��ال 1369 در مشهد به دنیا 
آمد. او فرزند چهارم و کوچک ترین عضو یک خانواده شش 

نفری است،
از کودکی رویای دکتر شدن در سر می پروراند و هنگامی که 
در بهمن ماه سال 1387 در رشته ی تکنولوژی پرتوشناسی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شد از همان ابتدا با 
تالش وهمت مثال زدنی اش در پی تحقق این آرزوست و 
اکنون که یکی از بهترین دانشجویان این رشته محسوب 
می ش��ود برای رس��یدن به این هدف اراده و برنامه ریزی 

دقیقی دارد.

پرتو: در حاضر مشغول چه كاری هستی؟  
*فعال در حال گذارندن کارآموزی ترم هش��تم دانش��گاه 

هستم.

پرتو: فکر می كنی به چه دلیل تو رو برای 
مصاحبه انتخاب كردیم؟

 * فکر کنم به خاطر معدلم منو انتخاب کردین.

پرتو: فکر می كردی یه روز به عنوان دانشجوی 
ممتاز رشته ی تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد انتخاب بشی؟
*نوید در حالی که می خندید گفت: اینقدر هم ممتاز نیستم، 
البته این چیز عجیبی برام نبود و از همون روزای اول می-

دونستم که جز دانشجویان ممتاز میشم.   

پرتو: بذار از گذشته بپرسم در كنکور چه سالی 
شركت كردی؟

*در کنکور سال 87 ش��رکت کردم و در همون سال هم 
قبول شدم.

پرتو: رتبه ی كنکور؟
* حدودا 2200    

پرتو: در انتخاب رشته ی كنکور سراسری، 
تکنولوژی پرتو شناسی انتخاب چندمت بود؟

*من 69 انتخاب داشتم و تکنولوژی پرتوشناسی انتخاب 

51 بود.

پرتو: رویای شغلیت تو كودكی چی بود؟
*من همیشه دوست داشتم پزشک بشم ولی وقتی نشد 

یکی از شاخه های پزشکیو انتخاب کردم.

پرتو: به نظر خودت تا االن فرد موفقی بودی؟
*به نظر خودم آره.

پرتو: فکر می كنی به چند درصد از هدف های 
زندگیت رسیدی؟

*شاید به 50 درصد اهدافم رسیدم

پرتو: اهداف باقی ماندت چیه؟
*مثال کارشناس��ی ارشد که دارم براش می خونم و مقاطع 

باالتر.

پرتو: عوامل موفقیتت چی بوده؟
* به نظرم برنامه ریزی و اراده دو عامل مهم برای رسیدن 

به موفقیته

پرتو: تاثیرگذارترین فرد در زندگیت چه كسی 
بوده كه سعی كردی از اون الگو بگیری؟

*هر کسی که موفق باش��ه من سعی می کنم ازش الگو 
بگیرم و برام مهم نیس��ت که اون شخص کی باشه. مهم 

تالش و همت اون فرده که منو جذب می کنه.

پرتو: دوست داری جا پای كی بذاری؟
*دوست ندارم جا پای کسی بذارم دوست دارم خودم باشم 

و خودم موفق شوم.  

پرتو: وقتی وارد دانشگاه شدی نگرشت نسبت 
به دانشگاه چطور بود؟

*تموم تغییرات بین دانش��گاه و مدرسه وابسته به تالش 
و همت خود دانش��جو هس��ت و این دانشجویه که باید با 
شرایط جدید خودش رو وفق بده، تا بتونه حداکثر استفاده 
رو از شرایط دانشگاه و محیط آموزشی پژوهشی اون ببره 

وگرنه دانش��گاه نمی تونه محیط کامال متفاوتی با مدرسه 
واسش باشه.

پرتو: در مورد وضعیت تحصیلیت و معدل هایی 
كه تا حاال تو دانشگاه داشتی برامون بگو؟

*من بدترین ترمی که داش��تم ترم 1 بود که نمی دونستم 
شاگرد چندم میشم و اصال نمی دونستم سطح درسی بچه ها 
چه جوریه ولی با همه این ش��رایط با معدل 18.07 شاگرد 
سوم شدم. ترم 2 با معدل 18.86 شاگرد اول شدم. ترم 3 با 
معدل 18.85 شاگرد دوم شدم. ترم 4 افت شدیدی داشتم 
و با معدل 17.55 نتونستم جز نفرات برتر کالس بشم. ترم 
5 با معدل 18 شاگرد دوم شدم. ترم 6 با وجود اینکه معدلم 
19.01 شد شاگرد چهارم شدم و ترم 7 هم با معدل 19.5 

نفر اول کالس شدم.

پرتو: روزانه چند ساعت درس می خونی؟
*به طور میانگین روزانه 2 ساعت مطالعه درسی و 1 ساعت 

مطالعه غیر درسی دارم.

پرتو: بیشتر جزوه می خونی یا كتاب؟
*جزوه و کتاب مکمل همدیگه هس��تن و استفاده از هر 
کدومشون مزایای خودش رو داره. من بیشتر سعی می کنم 
از هر دو استفاده کنم اما وقتی فرصت کمی برای مطالعه 
داشته باش��م جزوه می خونم و بخش هایی رو که متوجه 

نمیشم از منابع استفاده می کنم.

پرتو: از بهترین اساتیدت برامون بگو؟
*همه اساتیدم خوب بودن. یکی در زمینه اخالق، یکی در 
نحوه ی برخوردش، یکی در نحوه تدریسش. البته با استاد 
زاهدی خیلی احس��اس راحتی می کنم و ایشونو مثل پدر 
خودم می دونم. چون از زمانی که وارد دانشگاه شدم تقریبا 

در همه ی مسائل بهم کمک می کنند. 

پرتو: از هم كالسی هات بگو. چقدر با اونها در 
ارتباطی؟

*متاسفانه در حد پیامک، یعنی خیلی کم. شاید از ترم 7 به 
بعد یکی دوبار بیشتر ندیدمشون.

دو عامل مهم برای رسيدن به موفقيت است...
برنامه ریزی و اراده

مصاحبه کنندگان:
سعید راستگو / رادیولوژی89

سید میالد موسوی / رادیولوژی90

آیا میدانید: در طول زمانی که این جمله را می خوانید حدود ۵0 هزار سلول بدنتان میمیرد و سلول های جدید جایگزین آن می شود ؟
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پرتو: صمیمی ترین دوستت تو دانشگاه؟

*هر گلی بوی خودش رو داره. هر کدوم از دوستام ویژگی 
خاص خودشون رو دارن که قابل ستایش هست. اما از بین 

همکالسیام بیشتر وقتمو با آقای موسی زاده می گذرونم.

پرتو: دوست داری در مقاطع باالتر تحصیل 
كنی؟ چه رشته ای؟

*قطعا. دوست دارم رادیوبیولوژی بخونم.

پرتو: یک خاطره ی خوش و یک خاطره ی 
ناگوار، از دوران تحصیل در دانشگاه ؟

*یه بار فکر می کردم شاگرد اول کالس نشدم ولی آقای 
فتحعلی زاده زنگ زدن و گفتن شاگرد اول شدی و فردا بیا 
جایزتو بگیر اونجا بود که کلی خوشحال شدم. چون دوران 
دانشگاه زیاد بهم سخت نگذشته خدا رو شکر تا االن خاطره 

نا گوار نداشتم. 

پرتو: به نظرت گروه رادیولوژی گروه قوی 
است؟

*خدا رو شکر قویه ولی می تونه قوی تر باشه. 

پرتو: اگر تو رو االن به عنوان مدیر گروه رشته 
معرفی كنند اولویت كاریتو چی قرار میدی؟

*مدیر گروه خودمون در حال حاضر کارشونو بسیار خوب 
انجام می دهند و این چیزی نیس��ت که بتونیم به راحتی 
نادیده بگیریم و من قصد جسارت ندارم ولی اگر من مدیر 
گروه بودم یک��ی از الویت کاریمو برگزار کردن امتحانات 
گروه با سواالت طراحی شده استاندارد واسه دروس مختلف 
قرار می دادم تا بچه ها با زحمت بیشتر نتیجه بهتر هم بگیرن 
در واقع در زمینه استانداردس��ازی سواالت با کمک اساتید 
دروس مختلف فعالیت می ک��ردم. البته آقای دکتر مومن 
نژاد )مدیر گروه( دارند در درس های خودش��ون این روشو 

جا میندازند.

پرتو: به نظرت در سیستم آموزشی شهر 
مشهد بین دانش آموز و دانشجو چه تفاوتی 

وجود داره؟
*تف��اوت وجود داره ولی قبال هم گفت��م که این به خود 
دانشجو بس��تگی داره که به معنای واقعی کلمه دانشجو 

باشه یا نه.  

پرتو: خوب از نقش خانواده در مسیر تحصیلی 
و زندگیت برامون بگو.

*خانوادم همیشه کنارم هستن. هر وقت بهشون نیاز دارم 
حمایت های عاطفی و مالیشون شامل حالم میشه. من تا 
آخر عم��رم زحمات پدر و م��ادرم رو فراموش نمی کنم و 

همیشه  مدیونشونم.

پرتو: بزرگ ترین آرزوت در زندگی چی بوده و 
فکر می كنی تا به حال به اون رسیدی؟

*من همیشه دوست دارم دکتر باشم نه صرفا پزشک بلکه
Ph.D  داشته باشم که فکر می کنم بتونم به اون برسم 

ولی هنوز راه زیادی مونده.

پرتو: به ازدواجم فکر می كنی؟
*نوید در حالی که نگاه معناداری به ما انداخت گفت: 

من متاهلم.

پرتو: اوقات فراغتت رو چطور می گذرونی؟
*من کال در اوقات فراغتم مطالعه می کنم البته همه ی این 

مطالعه درسی نیست و کتابای غیر درسی هم می خونم.

پرتو: مطالعه غیر درسیت بیشتر تو چه 
زمینه ای؟

*روانشناسی.

پرتو: هزینه شارژ موبایلت تو هفته چقدره؟
*از موقعی که متاهل شدم بیشتر شده اما زیاد واسه شارژ 

موبایل هزینه نمی کنم.

پرتو: ماندگارترین شعری كه تو ذهنت 
باقی مانده، چیه؟

*میاسای ز آموختن یک زمان/ز دانش میفکن 
دل اندر گمان )فردوسی(

پرتو: سوالی بوده كه دوس داشتی 
بپرسم ولی نپرسیدم؟

*جالب بود برام که ش��ما هیچ سوالی در مورد 
اینکه من ورزش می کنم یا نه نپرسیدید؛ و خوب 

شد نپرسیدید چون من اصال ورزش نمی کنم.

در پایان آقای رافت ضمن 
تقدیر و تشکر از عوامل 

نشریه پرتو برای 
خوانندگان این 

نشریه توصیه ای 
داشت:

ب��ه تمامی دوس��تان 
توصیه می کنم که به 
نحو احس��ن از وقت 
و زمانش��ان استفاده 

کنند.

نشریه ی 
پرتو ضمن 

سپاسگزاری 
از آقای رافت 
برای ایشان 

آرزوی 
موفقیت و 
سربلندی 

می كند

آیا میدانید: همه نوزادان میگو نر متولد میشوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل میشوند
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1.وقتی در بین اطرافیان کسی به مدارج 

باال می رسد شما آزرده خاطر می شوید؟
شاید  خیر   بلی  

2.برایتان خیلی مهم است که اطرافیان از 
دستاوردهای شما تقدیر کنند؟

شاید   خیر   بلی  

3.وقتی از دیدن یک برنامه ی تلویزیونی 
خسته شده اید اما می دانید نکته ای دارد که 
برای شما مفید است تا پایان آن را تماشا 

می کنید؟
شاید  خیر   بلی  

4.آیا ش��ما س��عی می کنی��د نقاط ضعف 
خودتان را بر طرف کنید؟

شاید  خیر   بلی  
5.زمانی که مش��کالتتان را حل می کنید 

روانتان تحریک می شود؟
شاید  خیر   بلی  

6.آیا همیشه هدف مشخصی برای خودتان 
در نظر می گیرید تا به آن برسید؟

شاید  خیر   بلی  
7.آیا ش��ما در زمان استراحت هم دوست 

دارید کار کنید؟
شاید  خیر   بلی  

8.همیش��ه ب��ه دنب��ال این هس��تید که 

ر؟
خی

 یا 
ید

ست
ت ه

شرف
ق پی

اش
ا ع

شم

خواسته هایتان را ارتقا دهید؟
شاید  خیر   بلی  

9.از پیش��رفت های خود در محل کارتان 
راضی بوده اید؟

شاید  خیر   بلی  
10.ش��ما اعتقاد دارید که بازنده ی خوبی 

نیستید؟ 
شاید  خیر   بلی  

11.دوس��ت دارید که داش��ته هایتان را با 
دیگران مقایسه کنید؟    

شاید  خیر   بلی  
12.ش��ما به فعالیتی که توجه دیگران را 

جلب می کند عالقه دارید؟
شاید  خیر   بلی  

13.انتقاد باعث رنجش خاطر شما می شود 
؟

شاید  خیر   بلی  
14.از دانش و دانسته های خودتان ناراضی 

هستید؟
شاید  خیر   بلی  

15.آیا در زمان تحصیل همیش��ه دوست 
داشتید شاگرد برتر باشید؟

شاید  خیر   بلی  
16.آن های��ی را ک��ه در اجتماع تخصص 

ندارند بی ارزش می دانید؟
شاید  خیر   بلی  

17.بازی های سرگرم کننده ی خانوادگی 
را چون همیش��ه برنده می شوید دوست 

دارید؟
شاید  خیر   بلی  

18.آینده شغلی خود را مهم تر از هر چیزی 
می دانید؟

شاید  خیر   بلی  
19.آیا ش��غلی را که ریسک پذیر است و 
ممکن است در مدتی کوتاه درآمد هنگفتی 

داشته باشد به شغلی با درامد ثابت ترجیح 
می دهید؟

شاید  خیر   بلی  
20.دوست دارید اطرافیانتان از شما حرف 

شنوی داشته باشند ؟ 
شاید  خیر   بلی  

21.از دوس��ت دوران کودکیتان که حاال 
خیلی موفق شده خوشتان می آید؟
شاید  خیر   بلی  

22.دوس��ت دارید وضعتان بهتر از وضع 
والدینتان باشد؟

شاید  خیر   بلی  
23.در یک مس��ابقه ورزشی یا علمی اگر 
اطمینان داشته باشید که جز نفرات پایانی 

هستید آیا در آن شرکت می کنید؟
شاید  خیر   بلی  

24.اگر رئیس جایی باشید سعی می کنید از 
کارمندانتان بهتر باشید؟

شاید  خیر   بلی  
25.شما زمانی از خودتان راضی می شوید 

که کاری را به نحو احسن انجام دهید؟
شاید  خیر   بلی  

نمرات تست:
بلی:2 امتیاز  خیر:0 امتیاز    شاید:1 امتیاز

ح�اال می�زان ج�اه طلبی خ�ود را 
شناسایی كنید:

50-40 :خیل��ی ق��وی    39-32:ق��وی    
31-26:متوس��ط قوی    25-20:متوسط 

ضعیف     19-0:ضعیف

خیلی قوی: برای رس��یدن به اهدافتان 
مفید اس��ت اما مواظب باشید تاثیر منفی 

آن بیشتر نباشد.
قوی:به شدت به مقام عالقه مند هستید 
و دوست دارید از طریق رسیدن به درجات 

باال شهرت زیادی کسب کنید.
متوسط قوی:میزان جاه طلبی شما در 
حد متوسط است؛ و این خصوصیت بسیار 

خوبی است. از آن درست استفاده کنید.
متوس�ط ضعیف:تمایل زی��ادی برای 
کسب دستاوردهای بزرگ ندارید و تالش 
زیادی نمی کنید این خوب نیست تالش 
خود را بیشتر کنید و بدانید موفقیت از آن 

افراد پر تالش است.
ضعی�ف:در مجموع ش��ما عالقه ای به 
کسب موفقیت ندارید و هیچ هدفی حتی 
اهداف بزرگ شما را به تالش وا نمی دارد. 
شما فاقد هدف هستید و خود را با مسائل 
کوچ��ک زندگی س��رگرم کرده اید تا دیر 

نشده به خودتان بیایید.

خیلی ها میگن آدم باید جاه طلب باش��ه 
تا پیش��رفت کنه. همین ط��ور خیلی ها 

میگن ج��اه طلبی خوب نیس��ت و آدمو 
بدبخت می کنه. شما نظرتون چیه؟؟؟؟اما 

روان شناسان میگن اگه جاه طلبی به اندازه 
و درست باشه نه تنها بد نیست بلکه عامل 

پیش��رفته. حاال خیلی سریع و تند به این 
سواال جواب بدین تا ببینید در چه حد جاه 

طلبید.
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آیا میدانید: اثر سیب در بی�دار ن�گ�ه�داشتن اف�راد در ش�ب ب�یش�تر از ق�ه��وه و کافئین است
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین کسي که بسم ا... الرحمن الرحیم را نوشت حضرت 

سلیمان بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولی�ن جمله ای که حضرت آدم بر زب��ان آورد »الحمدا...

رب العالمین« بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین کسي که علم حساب را وضع کرد حضرت ادریس 

بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین کس��ي که با حضرت مهدي )عج( بیعت می کند، 

حضرت جبرئیل است.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین کتابي که از جانب خداوند نازل شد، صحف حضرت 

آدم بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولی�ن زمیني که خداوند آن را قداس��ت بخشید، »زمین 

کربال« بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین نوحه گر امام حسین، خداي متعال بود )سر مبارک 
امام حسین باالي نیزه آیات سوره کهف را قرائت می کرد(.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین ش��خصي که موي س��فید در محاسن او پیدا شد، 

حضرت ابراهیم بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین طفلي که شش ماهه به دنیا آمد و زنده ماند، حضرت 

یحیي بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین نمازي که بر پیامبر اسالم واجب شد، نماز ظهر بود.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولی�ن و مهم ترین وصایاي خداوند متع��ال در قرآن در 

خصوص نماز است.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین شهید از خاندان بني هاشم، حضرت علي اکبر بود.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اولین خوردني در بهشت، ماهي است.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

محمد صادقی/دندان پزشکی 88

صرفا جهت اطالع عموم!!!
آه��ای بچه های دانش��گاه گوش فرا دهید، نه نه نه! ببخش��ید منظورم این بود ک��ه بخونید، البته نه با 

بی دقتی...
تا حاال به این نکته ظریف و پهن )!( دقت کردین، که وقتی که بچه های خوابگاه می خوان در مورد یک 

موضوع کاماًل علمی مباحثه کنن، بحثشون بیشتر پیرامون چه موضوعاتی میگرده؟
چه خبره؟ چرا این قدر عجله دارین؟ خوب می گم دیگه یک دقیقه دندون رو جیگر بزارید، یا اگه دوست 
دارین می تونید سماغ هم بمکید، هر طور که میلتونه...خوب یکم فکر کنید همه چیزو که من نباید بگم 

شما هم یکم همکاری کنید.
بسه هر چی فکر کردید، اینقدر به مغز آکبندتون فشار نیارید، فهمیدم که همتون اینشتینید، اصاًل کمک 
نخواس��تم خودم میگم. بحث سر خوبی هاست، آره درست حدس زدید! بچه ها عاشِق گفتن خوبی های 
دانشگاه هستن! شمارو نمی دونم، ولی ما وقتی که دور هم جمع می شیم، یا به اصطالح شب زنده داری 

می کنیم، در مورد این مسائل بیشتر صحبت می کنیم.
می گیم که عجب غذای خوبیه این کوکو سیب زمینی! اصاًل که مزه ی هل نمیده، چون تخم مرغش به 
اندازه اس��ت، و برای ازبین بردن بو و مزش نیازی به هل نیس��ت. ما که خیلی دوسش داریم، از اون بهتر 
می گیم که امروز کوبیده دادن سه تا سیخ! چی کار می کنه این سلف، دستش درد نکنه، با کیفیت و کمیت 

خوب غذاها، اسرافی درکار نیست، واسه همینه که گربه های سلف ما اینقدر الغرمردنی هستند.
آخ داش��ت یادم می رفت، این مسئول سلف که دیگه دس��ت حاتم طاعی رو از پشت بسته، امروز سه تا 
کف گیر برنج ریخت، که بیشتر غذام دست نخورده موند! چون پنج شنبه بود، ما نصفش رو برداشتیم واسه 
ناهار فردامون که جمعه  ست. البته سلف هم که بازه، ولی ما چون بعد یه هفته سرکالس رفتِن مستمر 
می خوایم بخوابیم تا بعدظهر، دیگه سلف نمی ریم! )البته واسه شادی روح  پدر و مادرِ مسئول سلف یه چندتا 

صلوات و فاتحه می خونیم(.
این فیله که دیگه غذای شاهانه هست، که دلت نمیاد نگاهش کنی، چه برسه بخوریش و از گلوت پایین 
بره. این ماکارانیش رو دیگه نگو و نپرس خیلی توپه!!! اگه همش رو سر جمع کنی، دو تا کالف ماکارونی 
میشه باهاش درست کرد، خوب شد که گفتم، هواهم که داره رو به سرما میره، بدیم واسمون با این کالفا 
یه شال گردنی چیزی ببافن، که یه وقت سرما نخوریم، ولی نه چون هر شب سوپ همراه غذامونه، دیگه 
واسه چی سرما بخوریم، باید یه فکر دیگه براش بکنیم. ای بابا همه ایده ها رو که من نباید بدم، شماها 

هم یکم فکر کنید..
صبحانه دیگه مسئله ی حساسی هستش؛ شاید بگم از مسئله سیاست خارجه مهمتره! شایدم از انرژی 
هس��ته ای یا مذاکرات گروه 1+5! صبحانه خیلی کاربرد داره، کال فقط به عنوان وعده صبحانه تعریف 
نمیشه؛ هر وقت آدم احساس می کنه که روده بزرگه داره روده کوچیکه رو می خوره، دیگه به فکر می فته 
که وقتشه، باید ترتیب صبحانه رو بدم. حاال این گرسنگی هم که وقت نمی شناسه، عین خروس بی محله 

حاال 3 بامداد، 4 بعد ظهر هم که باشه، فرقی نمی کنه...
سرویس ها رو که نگو! اصال حرفی نمی شه در موردش زد. همه سرویس ها صندلی VIP داره، در ضمن 
سرویس ها همیشه یه ربع زودتر از وقت تعیین شده میان، نمی دونم چرا این قدر سرویسا خلوته، اصال پرنده 
هم پر نمی زنه، همیشه می رم پیش راننده، بهش می گم آقای راننده یه چندتا از همین عابرای پیاده رو سوار 

کن با خودمون ببریم ثواب داره، مگه این که سرویس ُپر بشه، که بازم پر نمیشه...
خدایش اگه کسی در مورد اینترنت دانشگاه صحبت کنه، من به شخصه نارحت می شم، دیگه مگه چی 
می خواین؛ اینترنت پرسرعت تر از این؟؟؟، در عرض ده دقیقه فیلم  Full HDدانلود می کنیم. خداییش 
تا حاال دیدین یه سایت مثل  yahooفیلتر بشه، من که ندیدم! جالبه، اینترنت این جا حتی فیس بوک 
هم فیلتر نمی کنه! ولی من شنیدم دانشگاه های دیگه حتی gmail هم فیلتره، عجب آدمایی هستن...!!! 

خودمونیم دور هم، عجب دانشگاهی داریما...
سرتون رو درد آوردم، عیب نداره، یه وقت قرص استامینوفن نخوریدا، بذارید خودش خوب میشه!

مهدی صبری/ رادیولوژی90    -    فاطمه صفی پور/ رادیولوژی90

• ایس�تاده آب نخورید که باعث درد بی درمان اس�ت مگر اینکه 
خدا عالج کند

آیا میدانید: کسانی که زرد میپوشند از زیبایی خود لذت میبرند
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این جدول شیوه حل کردنش شبیه 
سودوکوی معمولیه

فقط به جای اینکه از اعداد استفاده کنید 
باید کلمه های رادیوگرافی ساده رو تو 

جاهای خالی بذارید:
تیوب / آند / كاست / بوكی / فیلتر 

/ شیلد / فیلد / اكسپوز / فولی

تنهای تنها 
• فهیمه مبارکی/ رادیولوژی88

دنیا را پلی می بینم برای عبور ... 
نمی توانم و نمی خواهم بمانم ...

رهگذرم ...
عبور می کنم ... و انسان هایی را می بینم که به زندگی ام وارد می شوند، و می روند ...

گاهی تلنگری، و گاهی به گودالی ...
طناب خدا را محکم گرفته ام ... اما گاهی می لغزد در دستانم 

گاهی آن را رها می کنم؛ و گاهی محکم تر از پیش به دستانم گره می زنم ...
گاهی در گل فرو می روم، و گاهی در آب زالل شناور می شوم ...

به آسمان چشم می دوزم، و در زمین کندوکو می کنم ...
چراغ ها در مسیرم روشنند ...و روشن تر، نور انتهای پل است ...

گاهی می دوم ... گاهی می ایستم ...اما خدایم از من خواسته، آهسته حرکت کنم ...
در دل و روحم، غوغایی است ...

گاهی می نویسم ... گاهی می کشم و ... گاهی خط خطی می کنم
در خود فرو می روم ...

می گریم ...می خندم، و گاهی در ماتمم ...
گاهی گذشته را شخم می زنم ... و گاهی حال را نابود، و در آینده چنگ می زنم ...

می دانم که باید به کجا روم ...اما ...
اما تنهای تنهایم ...

برای عبور از این پل پر پیچ و خم، به یک همدم محتاجم ...

آرزوی دل 
• زهرا مالکی/ هوشبری 88

کاش کویر تشنه هم به اوج آسمان رسد 
غمین صدای قلب من به نینواییان رسد

کاش که می گرفتی این دو چشم پر گنه ز من
که تا سیاهی غمت،  به لذت زمان رسد

کاش که درد عشق را دوا و رحم و چاره بود
که جان و روح را دگر، ندا به آسمان رسد

کاش که بودن تو را به بند لحظه ها کشم 
که لحظه لحظه غمت به شادی جهان رسد

کاش در این زمانه پر از فریب و بی کسی
صدای من بدون تو به گوش محرمان رسد 

کاش که خنجر غمت به سینه ام فرو شود
که این ندای پر غرور به منتها کران رسد

که دیگر این ندای من به کهکشان برد مکان؟
ز جای جای آسمان به گوش ملکیان رسد

ابوالقاسم اردكانیان
رادیولوژی88
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گرد آوری جدول: هانی خالقی/ رادیولوژی89
طراح جدول: سید میالد موسوی/ رادیولوژی90

1. هدف الکترون ها در تیوب
2. زائده دمدانی در مهره ها

SI 3. واحد دز جذبی در
4. واحد قدیم دز معادل

5. تکنولوژی افزایش برد در تفنگ
6. واحد قدیم پرتو دهی

CT 7. تونل
8. پوشش حفاظت در برابر اشعه

 e=2.71 .9
10.واحد پول ژاپن

خانه های خاكستری رمز جدول هستند.
به سه نفر از كسانی كه رمز جدول را برای پرتو ارسال كنند 

جوایزی اهدا خواهد شد.
 E.mail: Ray.mums@gmail.com

• سر کشیدن شیر، خوردن شیر درمان هر دردی است بجز مرگ.

آیا میدانید: تنها با خوردن یک عدد گوجه فرنگي در روز نزدیک به نصف نیاز روزانه تان به ویتامین ث را دریافت مي کنید
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کاریکاتوریست: پریان فاکهی/ رادیولوژی90

خیلی مفیده!
اگه در آینده مجوزشو بدن 
بهمون، sonologist خوبی 

می شیم!

ای بابا از صبح پدرم 
در اومده اینجا...

نظرت راجع به کارآموزی 
امروز چیه؟

زودباش بگیر عکسو
االن استاد میاد...

راستی راستی میخ 
به این گنده ای تو 

سرش بود؟!!
نه بابا... این شاهکار 
خودمه، با فوتوشاپ...

آیا میدانید: ارتش سواره در دنیا توسط سام ایراني اختراع شد با ۱۱۵ سرباز
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از جنس یاخته های عشق

از جن��س ب��وی گون��ه ات در نیمه ه��ای یک ظهر 
تابستان.

خواهم آمد و کهکشانی به تو خواهم داد و تو را خواهم 
گفت، که دلت را در برکه ی نور بشوی و چشم هایت 

را در هوای خنک دانایی بینا ساز.
و اگ��ر پرنده ای از قفس پرید پای کوبی کن و اگر در 

قفسی افتاد برایش بخوان.
برایش بخوان از هجوم خیس شب به گل های آویشن 

و از عروج نور به پشت پرچین های حیات.
روزی خواهم آمد

 و تو را خواهم گفت، که دلت را کوک آواز عشق کن 
نه عادت، که عشق می رقصد و می خندد و می گرید 

ولی عادت، فقط عادت است و عادت است و عادت.
پس با عشق گالویز شو نه عادت که جنگ عشق و 

عادت جنگ آب است و آتش. 
روزی خواه��م آمد، و پناهت خواهم داد به چراغ کرم 
شب تابی در شب تاریکی ذهن و عبورت خواهم داد از 

کوچه ی سرد تردید به سمت سپیده دم یقین. 
روزی خواهم آمد، و خواهم ش��کاند یخ بی وزنی را از 

پشت پلک های خیس نگاهت
و خواه��م فروخت جوهر تلخ ناامیدی را به دوره گرد 

گمنام فردا.

اجاق
  نيلوفری

روزی خواهم آمد و از درد دوری برایت خواهم گفت
از درد بی کسی

از دریا خواهم گفت، از شن های ساحل، از تابش آفتاب از درد تنهایی در میان انبوه آفرینش بیگانه.
از س��تارگان، جایی که در طبیعتشان به گشت و چرا روی گهواره حیات.

مشغولند
بیا تا نور را در عش��ق بکوبیم آنوقت آن را بتابانیم به و از حالت مذاب عشق.

بیا تا ابر شویم به مهر و آنوقت بباریم به خشکیده ترین فهم حیات.
بیا تا بذر محبت را کشت دهیم و نهالش را بفروشیم احساس عالم.

به بی نیازترین آدم هستی.
و تو را خواهم گفت، که پش��ت کوهستان نا امیدی روزی خواهم آمد

تو را خواهم گفت، که چگونه هر شب هالل ماه دستی سیمرغ چه آوازی برای من خواند.
تو را خواهم گفت، که پشت اجاق نیلوفر کدامین صدا به صورتم می کشید و برایم الالیی می خواند.

روزی خواهم آمد و خورشید را به دستانت خواهم دادانعکاس نورانی هبوط چهره ات در شب نیایش سنگ.آخری��ن دیدار و در طلوع تر عش��ق و حکایت کنم از بیا تا برایت بگویم از ترنم لحظه های تنهایی در غروب ماهی ها را به آواز در آورد.
و گلی خواهم آورد همه از جنس بلور

خواه��م آمد، و تو را خواهم گفت که دلت را پش��ت 

پرچین محبت بکار نه کینه، که محبت رودی است 

که به دریایی ابدیت می ریزد و غربت ترت را می شکند، 

ولی حس��د تخم ناامیدی را در دلت می کارد و مشت 
مشت آب کینه به خوردش می دهند.

***

خواهم آمد و از بینهایت برایت خواهم گفت.
از دورترها، در فضایی بینهایت هستی.

وقتی ستاره سیال تنهایی حلقومم را می فشرد، نگاهم 
به آنجا بود.

به آنجا نگاه می کردم، تا اینکه تو در عبور از کوچه باغ 
احساس به من سالم کردی!

نگاهت کردم، جایی بودی بین بود و نبود.

و معصومیت از پشت پلک هایت می بارید.

چش��مانی داشتی به زیبایی خورش��ید و چهره ای به 

درخشندگی ماه و گونه هایی به سرخی یک رز
صدایت به سادگی یک ندا بود

و وقت��ی دور می ش��دی نگاهم را با احساس��ت گره 
می زدی.

و آنجا از پشت رقص بال های شاپرک آنقدر نگاهت 

ک��ردم تا هجوم احساس��ت را در دس��تانم به وجود 
آوردی.

خواهم آمد.
نگاهت به همان جا باشد.

من از پشت خاک های غربت صدایت خواهم زد.

• ماه�ی کم بخورید که بدن را آب می کند بلغ�م را زیاد و خون را 
غلیظ می نماید.

سید میالد موسوی / رادیولوژی 90

آیا میدانید: جلیقه ضد گلوله، ضد آتش، برف پاک کن های شیشه جلوی اتومبیل و چاپگرهای لیزری توسط زنان اختراع شدند ؟
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در منزل حافظ:
رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود، غم مخور 

تا مگر ببینم رخ جانانه ی خود، غم مخور
بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام 

آن زمان کو باز گردد خانه ی خود، غم مخور!

در منزل سعدی:
از آوای دل انگیز تو مستم 

نباشم خانه و شرمنده هستم
به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

فلک گر فرصتی دادی به دستم!

در منزل خیام:
ای چرخ فلک عمر مرا داد به باد
ممنون توام که کرده ای از ما یاد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش 
آیم چو به خانه، پاسخت خواهم داد!

در منزل فردوسی:
نمی باشم امروز اندر سرای 

که رسم ادب را بیارم به جای
به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا برآید بلند آفتاب!

در منزل موالنا:
بهر سماع از خانه ام، رفتم برون رقصان شوم

شوری برانگیزم به پا، خندان شوم، شادان شوم
برگو به من پیغام خود، هم نمره و هم نام خود

فردا تو را پاسخ دهم، جان تو را قربان شوم!

در منزل منوچهری دامغانی:
از شرم به رنگ باده باشد رویم

در خانه نباشم که سالمی گویم
بگذاری اگر پیام، پاسخ دهمت

زان پیش که همچو برف گردد مویم!

در منزل باباطاهر عریان:
تلیفون کرده ای جانم فدایت
الهی مو به قربون صدایت
چو از صحرا بیایم، نازنینم

فرستم پاسخی از دل برایت!

سامان مهذب ترابی/ پزشکی تهران

البد برای ش��ما هم پیش آمده است که به دوستی 
زنگ بزنید و از آن طرف سیم، پیغام گیر یا پاسخگوی 
اتوماتیک برایتان یک قطعه موسیقی بنوازد یا شعری 
زمزمه کند. در بین این افراد با ذوق، هستند کسانی 
که به جای دو کلمه خشک و خالی، عدم حضور خود 

را با کالم منظوم در تلفن اعالم می کنند.
یکی از همین جماعت، از دوس��ت خود که شاعری 
طنزپرداز اس��ت درخواس��ت کرده ب��ود برایش یک 
دوبیتی بسازد تا روی دستگاه ضبط کند. ایشان هم 

این شعر را سروده اند :
شرمنده از آنم که نباشم به سرایم            

تا با تو سالمی و علیکی بنمایم
گر لطف کنی نمره و پیغام گذاری  

پاسخ دهم ای دوست، به محضی که بیایم
اما کار به همین جا خاتمه پیدا نمی کند. درخواس��ت 
دوست، راهنمای ذهن شاعر می شود که سری بزند 
به خانه شعرای پیش��ین و بیندیشد که اگر حافظ و 
خیام و فردوسی و دیگران در عصر تلفن های پیام گیر 
زندگی می کردند چه کالمی روی تلفن می گذاشتند!

به جای دو کلمه خشک و خالیبه جای دو کلمه خشک و خالی

آیا میدانید: در زبان عربی برای کلمه ی »شمشیر« هشتصد و پنجاه واژه وجود دارد.
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مشروط شوید. 
مشروطی را برای دانشجو ساخته اند، نه رئیس دانشگاه و اساتید.

می توانید واحد های خود را پاس نکنید.
تا می توانید از فرصت های که برای حضور شما در کالس در نظر گرفته شده، استفاده نکنید.

از حد مجاز مشروطی و ترم های مجاز حضور در دانشگاه، نهایت استفاده را ببرید.
مطمئن شوید بیرون از دانشگاه هیچ خبری جز رفتن به سربازی، و بعد از آن بیکاری وجود ندارد.

حداقل وقتی در دانشگاه حضور دارید، به عنوان یک دانشجو شناخته می شوید، نه یک بیکار. البته می توانید دانشجویی 
نمونه هم باش��ید. ولی یک ش��رط دارد، آن هم این است که به عنوان دانشجو شناخته شوید. دانشجو معموال پول 
ندارد، دانشجو کار ندارد، دانشجو غذا ندارد، دانشجو صبحانه هم ندارد، دانشجو حتی یک جفت دمپایی با سند شش 
دانگ به اسم خود ندارد، دانشجو حتی کتری در حال قل قل کردن روی گاز هم مال خودش نیست، وقف استفاده 

عموم شده.
تا دوران تحصیلتان تمام نشده، عاشق شوید و ازدواج کنید، چون اگر دانشگاهتان تمام شود، هیچ کس حاضر نیست 

با یک آدم آس و پاس بیکار ازدواج کند.
اگر در توان خود می بینید ،جزوه های خود را مرتب و منظم بنویسید، شاید فرجی شد و کسی برای گرفتن جزوه به شما 
مراجعه کرد، و بختتان باز شد، وگرنه بعد از اتمام دانشگاه، دیگر همچین فرصت طالیی برای ازدواج نخواهید داشت. 

حاال هی افسوس بخورید ما که اینجا گفتیم.
یکی از راه های گرفتن نمره، درس خواندن است. برای گرفتن نمره راه های دیگر هم هست، ولی اینا رو در گوشی 

بهتون می گم.
س��اده ترین راه پاچه خواری اس��ت، اکثر دانشجویان و به خصوص شاگرد اول ها، نمره خود را از این طریق به دست 

می آورند، یا هر روز در مورد یک موضوع خاص سر هر کالس کنفرانس می دهند.
تهدید استاد به پنچر کردن ماشینش، موتورش و دوچرخه اش، مظلوم نمایی و بهانه های مریضی و فوت اقوام درجه 
یک و دو، پیدا کردن آشنا و استفاده از بند پ روش های دیگر نمره گرفتن است، که در مواقع لزوم و در شرایط بحرانی 

اکیدا توصیه می شود.
در فعالیت های فوق برنامه ش��رکت کنید، تنها فایده ای که می تواند داش��ته باش��د، گام��ی در جهت کاهش کیک 
ساندیس های دانشگاه خواهد بود. شما با درس خواندن، فوقش یک لیسانسه یا یک دکتر بیکار می شوید. اما با شرکت در 
برنامه های فوق برنامه، می توانید استعداد های هنری و استعدادهای غیر هنری خود را کشف، و به عرصه ظهور برسانید، و  

استعدادهای هنری خود را خنثی و استعدادهای غیر هنری خود را ضبط و بعد از فارغ التحصیل شدن به کار ببندید.
به تمام هم کالسی های خود پیشنهاد ازدواج بدهید، و بعد از فارغ التحصیلی با دختر خاله شوهر عمه ی مرحومتان ازدواج 
کنید. با این کار هم مدت مدیدی چند نفر را سر کار گذاشته اید، و آمار بیکاری را در کشور کاهش داده اید، و هم باعث 

باال رفتن اعتماد به نفس چند نفر شده اید، و هم روابط فامیلی نزدیک را تقویت کرده اید.
با گرفتن پایین ترین مدرک، دانشگاه را رها کنید. هرگز به فکر ادامه تحصیل در مقاطع باالتر نیفتید. از یک سوراخ 
دو بار گزیده نشوید. هر وقت تحصیل را رها کردید، ما را نیز خبر کنید، ولی هر موقع به کار پرداختید سود کرده اید، با 
ادامه تحصیل، شما یک فوق لیسانس و یا دکتر بیکار خواهید شد، که دیگر نمی توانید سرتان را پیش در و همسایه بلند 

مهدی صبری/رادیولوژی 90کنید، پس تا دیر نشده به فکر یک کار نان وآب دار باشید. که درس خواندن نه نونه نه آب.

آیا دوست دارید
یک دانشجویی نمونه شوید؟

• انار را با پیه آن بخورید که معده را دباغی می کند.

آیا میدانید: شتر می تواند ۹۴ لیتر )۲۵ گالن( آب را در کمتر از ۳ دقیقه بنوشید
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خوانندهای عزیزمون چطورند؟
خوب که هستید ایشاال!
این قسمتو گذاشتیم فقط و فقط مخصوص شما.
پس بیاید این قسمتو با هم پر رنگش کنیم.
نظرات خودتونو به این شماره پیامک کنید
09301566378

هرچی باشه از نظر ما 문제 )به زبونه جومونگه 
)no hay problema  خودمونه یعنی همون
نظر از شما
چاپ از ما.
البته چاپ به حساب هزار تا فیلترینگ!!!
منتظر نظراتتونیم شدید!
یا علی.

از یک ترم یک
»توجه«

به من گفتن این نوشته قبل از چاپ ممیزی و فیلتر 
میشه، پس اگر به سه نقطه برخورد کرده و از مطلب 

چیزی دسگیرتون نشد تعجب نکنید.
من یک ترم یکی هس��تم که در شهر خودم منو به 

عنوان یک ترم یک نپذیرفتند.
داستان از یک پیامک شروع شد، درست اونجایی که 
صدا اومد، غوووز... غووووز... »دندون مش��هد قبول 

شدی...!!!«.
...

خیلی پر حرفی کردم س��رتون درد گرفت؛ حاال که 
به صفحه ی 10 رسیدیم تازه داریم به جاهای خوب 

داستان که مسأله اصلی منه نزدیک می شیم.
نمی دونم از کجا شروع کنم، چه طور مطرحش کنم، 
آخه چرا؟ چرا به پیش��ونی یه جوون ُمهر میزنین؛ ها 

چرا؟
در لحظه ورودت با س��ؤال اولی که می پرسی با چند 
واژه آشنا میشی که همشون مشتقات کلمه »ترم« 
هستند و نشان دهنده ی این هستند که تو یک ترم 
اولی هستی و این ُمهری بر پیشانی توست. این یه 

واقعیته این یه قانونه، این اولین قانون دانشگاست :
 »تو یک ترم اولی هستی.«.

...
بعضی از ترم اولی ها کارای جالبی انجام میدن، البته 
همه ی کاراشون جالبه، ولی می خوام براتون چند تا 

مثال بزنم:
 مثال اول...
مثال دوم...

مثال یکی مونده به آخر...
مثال آخر...

مثاالیی که براتون زدم خیلی آموزندس��ت. امیدوارم 
ترم اولی های بعدی بخونن و درس بگیرن.

...
بعِد 152 صفحه ای که براتون نوش��تم می رسیم به 

ورودی های 90 که حسابی کوالک کردن:
1- تو یه ماه چند تا جلسه معارفه برگزار کردن.

2- چند تاشون مثل... درس خوندن.
3- چند تا ش��ون می خواستن عیِن... درس بخونن، 

بعضیا مثل ... نذاشتن.
4- چندتاشون که اصال نمی خواستن درس بخونن.

...
9- چندتاشون نشریه زدن.

...
19- چند تاشون از... تذکر گرفتن و یه چایی با هم 

خوردن.
...

109- چند تا دیگه...                                                          
110- چند نفر آخر...

در کل از این چند نفرا زیاد بودن.
آهان دیگه به اصل داستان رسیدیم ...

...
خب در آخر س��ر از این که منو تو این 500 صفحه 
همراهی کردین و تونستیم ارتباط خوبی برقرار کنیم 

بسی خوشنودم.
از این به بعد بیش��تر به ترم یک بودن خودم افتخار 

می کنم و این شعر رو زیر لبم زمزمه می کنم:
                 .  .  .                  .  .  .

.  .  .                  .  .  .

.  .  .                  .  .  .
ع...ح..ا...

آیا میدانید: دانشمندان تخمین میزنند در هرساعت ۷60 بار رعد برق به زمین اثابت میکند؟
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بشتابید!  بشتابید!
عضویت در خانواده ی بزرگ پرتو!

پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که نشریه علمی پژوهشی فرهنگی پرتو در 
سطح بین المللی خواهان زیادی خواهد داشت.

و به محض چاپ کمیاب  و زیر خاکی خواهد شد. پس  شما هم بشتابید! که 
وقت تنگ است

نحوه عضویت در پرتو:
1. ارسال پیامک  2.مراجعه به وب سایت پرتو 3. ارسال ایمیل

مدارک مورد نیاز :
الف(مدارک عمومي : 1.گواهي اشتغال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکي، 
ارائه کارت تغذیه یا دادن اکانت و پسوردتان جهت دانلود فیلم و سریال برای 

مدیرمسئول وسردبیر
*توجه داشته باشید که کارت دانشجویي فاقد اعتبار است.

2.یک قطعه عکس قاب گرفته
3.کپي و اصل کارت سوخت

4-ارائه عابر بانک همراه با رمز اول و رمز اینترنتی
*نوشتن تاریخ انقضا الزامی است.

ب( مدارک اختصاصي: خانم ها : تعهدنامه محضري از رضایت پدر و یا برادر 
بزرگ تر براي جلوگیري از هرگونه نزاع و درگیري.

آقایان : 1-ارائه ی مدرکی دال بر عدم تاهلیت 2-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه 
مهمور به مهر ساحت مقدس حراست محترم دانشگاه 3-پرینت پیامک های 

ارسالی 4- ده سال سابقه کار در دفاتر ریاست جمهوری

گذشته از شوخی:
نشریه علمی پژوهش��ی فرهنگی پرتو از شما دوست عزیز وعالقمند گرامی 
دعوت به عمل می آورد تا با عضویت در این نشریه مقاالت شعرها دل گفته ها 

و هر هنر و استعدادی که در وجودتان نهفته است به چاپ رساند.
همچنین با عضویت در این نشریه،پرتو این امکان را برای شما فراهم می کند تا 
شماره های بعدی این نشریه به صورت رایگان در همه جا چه در محل کارتان 
چه در جایی که درس می خوانید چه در سلف غذا خوریتان در اختیارتان قرار 

گیرد. ضمن آرزوی موفقیت در روزهای پیش روی 
پرتو همچنین این امکان را در اختیار  دانشجویان  محترم در دانشکده پیراپزشکی 
مش��هد مقدس قرار می دهد تا با ارسال مش��کالت و معذالت دانشجویی و 
دانشکده ای در محیط دانشکده گام موثری در بهبودی هر چه بهتر این محیط 

مقدس بر دارد.
با ما در ارتباط باشید.  شماره پیامکی:09301566378

E.mail :ray.mums@gmail.com
 ray-mums.blogfa.com :وب سایت
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آیا میدانید: دانشمندان تخمین میزنند در هرساعت ۷60 بار رعد برق به زمین اثابت میکند؟

• کاسنی بخورید که در هر صبحگاه قطره ای شبنم بهشتی بر برگ 
آن می نشیند.
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The relationship between 
Parenting Stress and Defense 
Mechanisms in the Adolescents
The purpose of this research is investigation the relationship between parenting stress 
and defense mechanisms among their adolescents .
The population consisted of all girl students of third class in Rahnamaie schools in 
Mashhad. By employing cluster sampling procedure , 200 students and mothers were 
randomly selected.
The instruments consisted of Parenting Stress Index( PSI )for mothers,and Defense 
Mechanisms Questionnaire of Abdollah- Zadeh and Hoseini .
By employing Pearson product moment correlation Coefficient , andRegression 
Analysis ,the results showed that :there was a significant reverserelationship between 
mature defense mechanisms
Of adolescents and general stress of mothers and subscales of Sense of competence 
, Parental Attachment ,Parenting Depression .There were no significant relations be-
tween mature defense mechanisms andRestriction of role ,Relationship with spouse, 
Social isolation ,Parentalhealth .There were a significant positive relationship between 
immature defense mechanisms , and subscales of Parenting stress . The results regres-
sion analysis showed that : In mature defense mechanisms , only parenting attachment, 
and in immature mechanisms, paternal attachment and paternal health could be pre-
dictive factors.

در این شماره از نشریه پرتو به بخشی از یک کار تحقیقاتی تحت عنوان بررسی رابطه تنیدگی والدینی )مادر( 
با مکانیس��م های دفاعی نوجوانان دختر، که به عنوان پروژه تحصیلی یک دانش��جوی دوره کارشناسی ارشد 

روانشناسی بالینی )خانم امامی(، زیر نظر آقای دکتر صفائیان الین انجام شده است، اشاره می شود: 
مطالعه مورد نظر از نوع پژوهش های همبستگی و توصیفی است که هدف، بررسی ارتباط بین تنیدگی والدینی 
با مکانیسم های دفاعی نوجوانان است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر سال س�وم مقط�ع 
راهنمای�ی تحصیلی شهر مشهد می باشد. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حج��م 200 
نفر ) 200 دانش آم�وز و 200 مادر( انتخ�اب شد. ابزار پ�ژوه�ش شاخص تنی�دگی والدینی )PSI( و پرسشنامه 
مکانیسم دفاعی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرس�ون و تحلیل رگرسی��ون چندگانه 

استفاده گردی�د، و نتایج بیان گر این بود که: 
بین تنیدگی کلی والدینی )مادر( و خرده مقیاس های احساس صالحیت والد، دلبستگی والد و افسردگی والد با 
مکانیسم های دفاعی رشد یافته فرزند، رابطه معکوس و معناداری وجود داشت، و بین روابط با همسر، انزوای 
اجتماعی، سالمت والد و محدودیت نقش با مکانیسم های دفاعی رشد یافت�ه، رابطه معناداری وجود نداشت. بین 
تنیدگی کلی والدینی )مادر(، همه خرده مقیاس های یاد ش�ده با مکانیسم های رشد نایافته فرزند نوجوان، رابطه 

مستقی�م و معنادار وجود داشت.
نتایج تحلیل رگرس��یون نشان داد که برای مکانیسم های رشد یافته، فقط دلبستگی والد و برای رشد نایافته 

دلبستگی والد و سالمت والد پیش بینی کننده است.

بررسی رابطه تنیدگی والدینی )مادر( با 
مکانیسم های دفاعی نوجوانان دختر

آیا میدانید: ۴0 درجه سانتیگراد برابر است با -۴0 درجه فارنهایت است؟






