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 سردبیرسخن 

گیری کرونا بوده است. این بحران بسیاری بی شک بزرگترین چالش پیش روی انسان امروزی در سال گذشته، بحران همه

و حتی  هادههرا به بازتعریف بسیاری از مفاهیمی واداشت که  هاانسانی را دستخوش تغییر نمود و احرفهاز روابط انسانی و 

و نشان از ناتوانی انسان در مقابل  دیدیمودند. بحرانی وجودی که آینده را تیره و تار بخشی از حیات انسان مدرن ب هاقرن

ویروسی میکروسکوپی داشت. اما در نهایت با ساخت واکسن، مهر تأییدی بر قدرت علم و دانش و فناوری در نجات بشر زده 

 شد. 

حران بی نصیب نبوده و برای دوام آوردن در این ها و دانشجویان نیز از این بدر این مدت کمتر از یک سال، دانشگاه

شرایط خطرناک و مبهم، فشارهای زیادی را متحمل شدند. همه ما شرایطی جدید را تجربه کردیم که قبالً هرگز ندیده 

 بودیم. خانه نشینی و دنبال کردن تحصیل شاید هرگز در ذهن دانشجویان جمع پذیر نبود. 

ها و امکاناتی بود نیز آسان نبود. ادامه کار در این بحران بی سابقه نیازمند زیرساخت هادانشگاهمدیریت این چالش برای 

ی اندکی به برقراری یا تقویت آن فکر کرده بودند. در دانشگاه شیخ بهایی نیز، به محض تعطیلی هاسازمانکه تا آن زمان 

امکاناتی را فراهم کردند تا دانشجویان و اساتید از ی حضوری، ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر زعفرانی، هاکالس

ها فناوری آموزش آنالین مند شوند و در این مدت همواره در حال گسترش و تقویت زیرساختفضای آموزشی آنالین بهره

شی برای . در این میان، زحمات واحد فناوری و پشتیبانی و آموزش دانشگاه بسیار قابل ستایش است که از هیچ کوشاندبوده

 اصالح امور دریغ نکردند.

ی زیادی را تجربه کردیم؛ اولین امتحانات غیر حضوری، اولین اول مهر بدون هجوم و حضور سبز هانیاولدر این مدت 

دانشجویان در فضای دانشگاه تا آن را از امید و نشاط آکنده کنند، اولین جدیدالورودهایی که هنوز فضای دانشگاه را تجربه 

یی را برای ما به همراه داشته است که توانستیم با هاچالش هانیاولو اولین روز دانشجوی بدون دانشجو. همه این  ندانکرده

 ها فائق شویم و تعلیم و تعلم را با وجود همه گیری کرونا ادامه دهیم. تکیه بر علم و فناوری بر آن

. همزمان با اشتیاق و انتظار برای از سرگیری زندگی معمول پس اما مطمئناً دنیای بعد از کرونا دنیایی متفاوت خواهد بود

یی که قبل از همه گیری کرونا بودیم متفاوت خواهیم بود. انسان بعد هاانساندانیم که ما با از پایان همه گیری، از درون می

که تغییر تنها جنبه ثابت زندگی که باید به عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی عادت کند و یاد بگیرد  داندیماز کرونا 

 ی خطرناک عبور دهد. هابزنگاهما را از  تواندیمبوده و در نهایت این علم و دانش و آگاهی است که 

یی که هادرسامید است به زودی و با پایان یافتن این بحران، دوباره شاهد حضور دانشجویان در فضای دانشگاه باشیم و 

 هت کسب دانش و اعتالی فرهنگ، آگاهی و علم به کار ببریم.در این مدت گرفتیم را در ج
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             مریم کاظمی*                                              سخن آسمانی                                                                

 "اال مَمَ یُهلِکُ وَ النِّعَمَ ل بُیَس وَ القَدَمَ یُزلُّ ألظ ُّلمُ" السالم(: علی)علیه امام

 1"کشاندها را به نابودی میکند و امتها را سلب مینعمت لرزاند،ظلم قدم را می"

ستیزی بحثی ذاتی انسان است و در وحی الهی و سیره نبی مکرم اسالم و اهل بیت ایشان بر لزوم خواهی و ظلمعدالت

ان تاکید بسیار شده است،تا آنجا که این مسئله به یک دین،نژاد وزبان خاص مبارزه با ظلم و کمک به مظلوم و ستمدیدگ

و به این جهت امیرالمومنین)علیه السالم( ظلم را  گیردها و همه موجودات زنده را در بر میمحدود نمی شودو همه انسان

دادخواهی باید عملی و  زه با ظلم وهمچنین مبار داند.ها میهای الهی و به نابودی کشاندن امتباعث از بین بردن نعمت

کند و کسی که با او همکاری دارد و کسی که ظلم می"فرمایند :)علیه السالم( می قلبی باشد و تا حدی مهم است که امام

 2"کسی که بدان رضایت دارد هر سه شریک اند.

چنانکه شرکت . امال مشهود استدر سیره عملی حضرت محمد )صلی اهلل علیه و اله وسلم( نیز عدالت دوستی ایشان ک

ها قبل از برانگیخته شدن به رسالت در پیمان حلف الفضول در تاریخ معروف است. در این ایشان در سن بیست سالگی و سال

و ن نشد رویداد مردی بیگانه وارد مکه شد و کاالیی به عاص بن وائل فروخت اما عاص به هیچ وجه حاضر به پرداخت بهای آ

ای از بزرگان مکه در خانه عبداهلل بن جدعان گرد آمده و پیمان بستند که برای دادخواهی آن مرد بلند شد؛ عدهچون فریاد 

ها باشد چه غریبه، چه وابسته به آن گرفتن حق ستمدیدگان متحد شده و دیگر اجازه ندهند در شهر مکه بر کسی ستم شود

وعلیه واله( که از و حق مرد غریبه را از او گرفتند. پیامبر)صلی اهلل سپس نزد عاص بن وائل رفته چه فقیر باشد چه غنی، و

در خانه عبداهلل  بن جدعان در پیمانی شرکت کردم که اگر به جای آن شتران سرخ "اعضای این پیمان بودند بعدها فرمودند :

شرکت  "3 پذیرم.ی دعوت کنند میشدم و اگر در عصر اسالم نیز مرا به چنان پیماندادند آن چنان شاد نمیمو به من می

های حقوق بشر و روحیه ظلم ستیزی حضرت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( در این پیمان خود به خوبی نشان دهنده دیدگاه

 فرمانروا بهترین الْعَدْلَ اَحْیَى وَ الْجَوْرَ اَماتَ مَنْ الْمُلوکِ خَیْرُ" (کسی که معتتقد بود:علیه السالماما سیره امیرالمومنین) است.

که  منظر سیاستمدارانی چون ماکیاول اصال سیاستمدار نبود چرا از و"4کند زنده را عدل و ببرد بین از را ظلم که است کسى

                                                           

کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی .*  

11411، ح454تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص.   1 

111،ص1ابن بابویه،محمدبن علی،الخصال،قم،ج. 2   

115-114معارف،صص؛ پیشوایی،مهدی،تاریخ اسالم،13،ص2یعقوبی،تاریخ یعقوبی،ج. 3  

5115،ح431،ص3غررالحکم ودررالکلم،ج.   4 
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نه تنها در عقیده و کالم حاضر به سکوت در برابر ظلم نبودند، بلکه در عمل و در برابر حفظ سروری بر جهان و حفظ مقام 

اضر به به دادن امتیاز به دوستان و خویشان خود چون طلحه و زبیر نشدند، بلکه حاضر به پذیرش نیز نه تنها ح خالفت

ها ایشان جهت نیست که حتی امروز بعد از قرنوالی ظالمی چون معاویه هم بر مردم مظلوم نشدند و بی هرچند موقت

 .همچنان اسوه عدالت و ظلم ستیزی و الگوی بی بدیل جوانمردی است

فرمایند: کنیم به بعضی از آثار و معایب ظلم به ویژه از منظر امام علی )علیه السالم( که ایشان میای میان اشارهدر پای

مسلما این مسئله باعث  1"تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع می کند.ستمکار نمی"

 به قول شیخ اجل سعدی شیرازی: گردد.امعه میکاستن از شادی و افزایش غم و اندوه در ج

 دــدان برآور زبنـــــدل دردمن    نخواهی که باشد دلت دردمند                                               

 2ک مردان آزاده گیر                       چو ایستاده ای دست افتاده گیرـــــره نی                          

عوامل گسترش  و دیگر آنکه از"3 فان العسف یعود بالجالء "شود :چنین ظلم سبب هجرت مردم و جالی وطن آنان میهم

 چرا4شود.خواری در جامعه است؛ و در نهایت سبب واکنش عمومی و قیام ستم دیدگان خشمگین میفساد مالی و رواج رشوه

تابد و به این جهت همواره در متون ادیان را برای همیشه بر نمیکه سرشت انسان بر اساس عدل و داد آفریده شده و ستم 

ها است و در نهایت همواره نور و ضحاک و فریدون اهورا و اهریمن، های تاریخ جدال میان نور و ظلمت،کهن و اسطوره

 روشنایی پیروز و ظلم و ظلمت شکست خورده است.

 5از بانگ تظلم بترسداد کن از همت مردم بترس                 نیم شب 
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.17همان،نامه.   4 

خمسه،مخزن االسرار،مقاله چهارم در رعایت از رعیت نظامی گنجوی. 5  
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  1آزاده آرمان پناه دکتر                اختالل اضطراب جدایی و تفاوت آن با اضطراب جدایی                              

های اختالالت اضطرابی است. اختالل اضطراب جدایی، اختالل روانی است که اختالل اضطراب جدایی یکی از زیر شاخه

ها دلبستگی و وابستگی عاطفی دارد دچار پریشانی، نگرانی و به دلیل جدا شدن از خانه یا از کسانی که به آندر آن فرد 

های گوناگون زندگی مانند عملکرد شود. اختالل اضطراب جدایی نیز همانند دیگر اختالالت روانی، جنبهاضطراب شدید می

 کند.ی را با چالش روبه رو میتحصیلی، شغلی، روابط میان فردی، خانوادگی و اجتماع

روند و هر روز برای کنند. به سختی به مدرسه میگاه از پدر و مادرشان دوری نمیشاید کودکانی را دیده باشید که هیچ

خوابند. چنین کودکانی هنگامی که از پدر و مادرشان کنند. در اتاقی جداگانه از پدر و مادرشان نمیرفتن به مدرسه گریه می

کنند یا دچار سردرد و تهوع کنند، گریه میشوند، احساس ترس و نگرانی میها دلبستگی دارند دور میسانی که به آنیا ک

شوند. چنین کودکانی دچار اختالل اضطراب جدایی هستند. جالب است دانید که این اختالل تنها در کودکان پدید می

 راب جدایی باشند.آید. بزرگساالن نیز ممکن است دچار اختالل اضطنمی

 تفاوت اختالل اضطراب جدایی و اضطراب جدایی

کنند که اضطراب جدایی و اختالل اضطراب جدایی یک چیز است اما چنین نیست. اضطراب برخی از مردم گمان می

ی رشد طبیعی است که در نوزادان جدایی و اختالل اضطراب جدایی دو چیز متفاوت هستند. اضطراب جدایی یک مرحله

دهد اما اختالل اضطراب ماهگی رخ می 11تا  12تر در دهد. اضطراب جدایی بیشسالم با دلبستگی از نوع امن روی می

ی مهمی که باید به یاد بسپاریم این است که شود. پس نکتههای پیش دبستانی دیده میجدایی، نخستین بار در سال

ل اضطراب جدایی یک اختالل روانی است که به روان درمانی اضطراب جدایی چیزی طبیعی در نوزادان است ولی اختال

 نیازمند است.

است در  %7/1تا  %7/1ی اختالل اضطراب جدایی در میان بزرگساالن آمریکا ماهه 12نرخ شیوع  DSM5به گزارش 

کودکی تا نوجوانی  شود. میزان شیوع اختالل اضطراب جدایی ازتخمین زده می %4ماهه حدود  12تا  4کودکان، نرخ شیوع 

تر است. این اختالل به میزان مساوی در مردان و سال از همه بیش 12تر از یابد و در کودکان کوچکو بزرگسالی کاهش می

تواند در هر شود. اختالل اضطراب جدایی میشود. در جامعه اختالل اضطراب جدایی بیشتر در زنان دیده میزنان دیده می

                                                           
 بهائیدانشگاه شیخ مرکز مشاوره مشاور . 1 
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شود. چون تر از کودکی آغاز میتر دیده شده است و بیشاین اختالل روانی در نوجوانی و بزرگسالی کمسنی آغاز شود. آغاز 

 تر در خانه هستند و با پدر و مادر ارتباط دارند.کودکان خردسال بیش

شوند یدارد. کودکانی که دچار اختالل اضطراب جدایی م 1اختالل اضطراب جدایی با چند اختالل روانی دیگر، همایندی

زدگی، افسردگی و دیگر اختالالت روانی دچار ، اختالل دوقطبی، اختالل وحشتADHDبیش از دیگر کودکان به اختالل 

 شوند.می

 برای اختالل اضطراب جدایی DSM5ها و معیارهای نشانه

ها رخی از این نشانهشود. پس با دیدن بشناس انجام میاز سوی روان به یاد بسپارید که تشخیص اختالل اضطراب جدایی

اختالل  کنید خودتان یا دیگران دچارها زد. اگر احساس میتوان برچسب اختالل اضطراب جدایی را به آندر دیگران، نمی

 اضطراب جدایی هستید از روانشناس کمک بگیرید.

ا اضطراب به دلیل ی رشدی که فرد در آن است. این ترس یالف. ترس یا اضطراب بسیار زیاد و غیرطبیعی با مرحله

 1گزینه از  3آید. این ترس یا اضطراب بیش از اندازه، با ها دلبستگی و وابستگی دارد پدید میجداشدن از کسانی که به آن

 شود:ی زیر نشان داده میگزینه

شود، یا احساس ها دلبستگی یا وابستگی دارد جدا میهنگامی که فرد از خانه یا افراد مهمی که به آن -1

 شود.کند که به زودی جدا خواهد شد؛ پیاپی دچار استرس شدید میمی

ها دلبستگی دارد از به طور همیشگی و به شدت نگران است که مبادا یکی از افراد مهمی را که به آن -2

 دست بدهد یا بالیی سرش بیاید. برای نمونه بیمار، زخمی یا قربانی بالیای طبیعی شود یا بمیرد.

ها توانند به جداشدن او از یکی از افراد مهمی که به آنران رویدادهایی است که میهمیشه و به شدت نگ -3

 ربایی، تصادف یا مرگ.دلبسته یا وابسته است منجر شود. برای نمونه گمشدن، آدم

شود از خانه بیرون برود، از خانه دور شود، به مدرسه، محل کار یا هرجای هرگز دوست ندارد یا حاضر نمی -4

 ترسد.ر از خانه برود زیرا از جداشدن میدیگری دو

خواهد در خانه یا جاهای دیگر تنها یا بدون یکی از افرارد مهمی که به ترسد یا نمیهمیشه و به شدت می -5

 او دلبسته است بماند.

                                                           
1. Comorbidity 
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خواهد در جای دیگری جز خانه خودش بخوابد. یا اصال دوست ندارد بدون حضور ترسد یا نمیهمیشه می -4

 اد مهمی که به دلبستگی دارد بخوابد.یکی از افر

 بیند.ها دلبستگی دارد میی جدایی از کسانی که به آنهایی دربارههمیشه کابوس -1

کند که به زودی شود یا احساس میها دلبستگی دارند جدا میهنگامی که از خانه یا افراد مهمی که به آن -1

 کنند. مانند سردرد، معده درد، تهوع یا استفراغ.های فیژیولوژیکی تجربه میجدا خواهد شد، همیشه نشانه

هفته و در بزرگساالن معموال  4ب. ترس، اضطراب یا پرهیز همیشگی و پیوسته وجود دارد. در کودکان و نوجوانان حداقل 

 یابد.ماه یه بیشتر ادامه می 4

های مهم زندگی استرس و گر زمینهشود در عملکرد اجتماعی، تحصیلی، شغلی، خانوادگی و دیج. این اختالل باعث می

 نابسامانی عملکردی شدید و از نظر بالینی معناداری پدید آید.

د. این اختالل با اختالل روانی دیگری قابل توجیه نباشد. برای نمونه پرهیز از ترک خانه به دلیل مقاومت افراطی به تغییر 

بط با جدایی در اختالالت سایکوتیک، پرهیز از بیرون رفتن از های مرتها یا هالوسینیشندر اختالل طیف اوتیسم، دیلوژن

 ی داشتن یک بیماری در اختالل اضطراب بیماری.خانه بدون یکی همراه مورد اعتماد در آگورافوبیا یا نگرانی درباره

 درمان اختالل اضطراب جدایی

س نیاز بداند که دارودرمانی نیز انجام شود از شناشود و اگر رواندرمانی انجام میاختالل اضطراب جدایی نخست با روان

شود. به یاد ها انجام میSSRIدرمانی اختالل اضطراب جدایی بیشتر با شود. داروداروهای ضد اضطراب بهره گرفته می

 توانند اختالل اضطراب جدایی را درمان کنند.کنند و به تنهایی نمیبسپارید داروها به بهبود بیماری فرد کمک می

شود که بستگی به نگرش روانشناس دارد. های گوناگونی به کار گرفته میاختالل اضطراب جدایی شیوه برای روان درمانی

سازی عامل )پاداش، تقویت مثبت تقویت منفی یا ای و شرطیزدایی سیستماتیک، یادگیری مشاهدهگرایان از حساسیترفتار

های روان درمانی اختالل اضطراب گیرند. یکی دیگر از شیوهبهره می غرقه سازی( برای درمان اختالل اضطراب جدایی

کند باورها و تالش می CBTگیری از شناس با بهرهاست. روان CBTجدایی، به کارگیری درمان شناختی رفتاری یا 

ل اضطراب جدایی اختال پندارهای مثبت را جایگزین باورها و پندارهای منفی کند. این کار زمینه را برای کاهش و درمان

های شناخته شده برای درمان این اختالل روانی است. برای کودکان خردسال از یکی از بهترین روش CBTکند. فراهم می

 های سودمند برای درماندرمانی به روش روانکاوی نیز یکی دیگر از روششود. روانروش بازی درمانی نیز به کار گرفته می

 .اختالل اضطراب جدایی است
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-تهیه وتنظیم: امورفرهنگی دانشگاه شیخ بهایی 

 )ترجمه و شرح فارسی محمدباقر ساعدی خراسانی(. تهران:اسالمیه.،کشکول(. 1343شیخ بهائی، محمدبن حسین )  

 :زیرا که  پروردگار نومیدت دارد، دعاست تأخیر در را آن همه اصراری که تو مبادا که با عارفی گفت

نه  خواهد و که او آنگاه خواهی، و نه آن چه را که تو رساند، برعهده اوست که آن چه را که خواهد به تو

 خواهی. آنگاه که تو

 

 آن، چنان است که  دیگری زهد خاصه و ظاهری است و ن، زهدآ یکی زهد عامه و ؛گونه است دو زهد

جامه  نیازمندی یکی باشد و نیازی وبی تو نزد در و آن دوری کنی. نظرت چیزی نباشد که از در دنیا

نکند که خدا  خوردن هیچ خوراکی ابراز تنفر از یکسان باشد و تو بر بد طعام خوب و نو و کهنه و

 (23)حدید،  آتایکم بما والتفرحوفاتکم  التأسوا علی ما فرماید:می

 سه چیز خواهند: بهر را عارفی گفت دنیا 

 آسایش. بی نیازی، شرف و

 عزت رسد. آن که زهد ورزد به اما

 بی نیاز شود. و آن که قناعت پیشه کند

 آن که سعی خویش کم کند استراحت یابد. و
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 شست. او را گفت: آن را خوب بشوی که شاخ ریحان صورت توست!حکیمی مردی را دید که دست می 

 اند تابخورند!ندهدیگران ز جالینوس گفت: منظور من ازخوردن آنست که زنده مانم و 

 

 

 شنیدم حسنات  رستاد و گفت:بزرگی را گفتند: فالن کس تو را به زشتی یاد کرد. طبقی رطب برایش ف

 ای ! اینک این خرما به جبران آن بستان!خویش را به من بخشیده

 

 است!ر آن که درجستجوی برادری نیکوکا است؟ گفت: سفر سفرکدام آدمی دورتر گفتند: حکیمی را 
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 1حسن زالی    روی تاریک کامپیوترها                                                      

 مقدمه

 یها براستیو ترور تکارانیپروا، جنایب یهاتوسط دولت نیکرده باشد، اما همچن یما را غن یممکن است زندگ یفناور    

به ارتکاب شر  وترهایکه چگونه کامپ میده حیتوض شودیم ی، سعمقاله نیمورد استفاده قرار گرفته است. در ا یطانیاهداف ش

 .ندادر سراسر جهان کمک کرده

 کار و ی انجامهادرک ما از جهان و روش در یریچشمگ راتییها تغانهی، راشاناز زمان حضور شتریب ایدر طول شش دهه 

در فرهنگ،  یراتییتغ جادیکرده و باعث ا جادیما را ا اکثر لوازمها و لیها، اتومبخانه یفناور نیاند. اکرده جادیارتباط ا یبرقرار

 رفتار و حکومت ما شده است.

هر زمان  و از میکارآمدتر کار کن میتوانی، ممیکنیتر ارتباط برقرار مبوده است: ما اکنون راحت مثبت راتییتغ نیا شتریب

دوم و جنگ  یجنگ جهان کیها و ملزومات تارزهیانگ انیامروز در م یفناور یهاهیوجود، پا نی. با امیسرگرم شوبهتر  یگرید

نگران  یهاشامل نمونه های پیشرفته مشابه کامپیوترهای امروزیاستفاده از دستگاهخچه یسرد پس از آن ساخته شد و تار

 جان مردم است. یرت و سود به ازابه قد یابیدست یبرا یاکننده

دست به اعمال  یبه طور تصادف یسهل انگار ایاشکاالت  قیاند و از طرمورد استفاده قرار گرفته یطانیش یکارها یها براانهیرا

 ایکند. آیم جادیرا ا تریخودمختار چشم انداز وحشتناک یهاستمیو س یاند، اما توسعه مداوم هوش مصنوعزده یوحشتناک

 جادیها را اکه آن تیتوانند از انسانیم کهنیا ایاستفاده کرد،  یبزرگتر یطانیش ی اهدافبرا دترهوشمن یهاانهیتوان از رایم

تکامل  ایشوند؟ آ رارتش تبدیل به خود وکنند  برابری یلیتخ یتصورات علم نیترکیروند و با تار است فراترکرده

 ست؟ین "گزینه نیبهتر" ،بقا جنگ برای نگامهد که انسان برس یاتواند به نقطهیم یکیتکنولوژ

 بالستیک فناوری به ورود

کند، یها کمک مبه محافظت و نجات جان انسانهرروزه  تالیجید کسیو اشعه ا GPSمانند  انهیبر را یمبتن یهایفناور    

، کامپیوتری ند. منشأ محاسباتادهساخته ش گرفتهانجام  تر تاریخکیتار یهاکه در زمان ییهاشرفتیمدرن با پ یهاانهیاما را

در دهه  ینساج یهادستگاه ونیاتوماس یبرا "ژاکارد یجوزف مار"که توسط  یزیربرنامه بلقا یهانیماش نیبا وجود اول

، "جیلز بابچار"ساخته   "یلیموتور تحل" به نام ،ینظر انهیرا نی. اوله استبود ضرربی یبه اندازه کاف، شد توسعه داده 1111

 قرن نوزدهم ساخته شد. لیموجود در اوا یاضیاز جداول ر یانسان یحذف خطاها یدر ابتدا برا

به  یمنته یهاتا سال میفهمیآن را م هکه امروز به مهفومی انهید، اما رانباش ضرریاختراعات ممکن است ب نیا یهازهیانگ

مربوط به  یهایتئور و زهیجنگ بود که پول، امکانات و انگ نیو ا شناخته نشده بودکامالً به طور دوم  یجنگ جهان

 شوند.را تامین کرد تا به واقعیت تبدیل  "نگیآلن تور"مانند  وتریدانشمندان کامپ

 یروین"حمالت  جادیا یبراکه  Colossus یهاانهیکند. از راینم "شر"را  انهی، به طور خودکار را بودن محصول جنگ

شد، یاستفاده م مشهور بودند شد،یآلمان استفاده م یعال یکه توسط فرمانده Lorenz رمزنگاری دستگاهبه  "رحمانهیب

 اگر سربازان یکند، حتیبه طور قطع طول جنگ در اروپا را کوتاه م باًیکند و تقریکمک م نیکه به نجات جان متفق یکار

 یبرا زی. همه چاندهجام شده بر اساس اطالعات کشته شددر اقدامات ان باشند که انیرنظامیو به ناچار غ "نیروهای محور"

 است. ترپیچیده،  ENIACدوران جنگ، مانند  یوترهایکامپ ریسا

                                                           
 کامپیوتر مهندسیی رشته کارشناسی . دانشجوی1 
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ENIAC  ،توسط ارتش  یحرارت چهیدر 11111از  شیب یتن و حاو 21از  شیبا وزن ب میعظ یکیالکترون "مغز" کی ،

دستگاهی . داده شدتوسعه  ایلوانیدر دانشگاه پنس یانهه طور مخفب 1743شد و از سال  یمال نیمتحده سفارش و تأم االتیا

مخصوص محاسبه جداول  بود، طراحی شده کیبالست وتریکامپ کی  ENIAC، شداستفاده می 1755تا  1744 سال از که

 توپخانه. کیشل

ست توسعه بود، مورد که هنوز در د یارتش بود، اما در حال کیوجود آن بهبود دقت و مهلک بودن قدرت شل یاصل لیدل

کرد. یکار م یدروژنیبمب ه دیتول نهیپروژه منهتن در زم آن زمان در در که قرار گرفت، "مانیجان فون نو" دانیاضیتوجه ر

، اما داشته است ینقش اساس ENIAC مییبمب بود. سخت است که بگوبرای محاسبات  انجام انهیرااین  شیآزما نیاول

 است. افتهیها بهبود انهیشر قطعاً به لطف راب یهاتوپخانهکشنده بودن 

 تاریخچه تاریک

و  IBMادعا کرد که  "کبل نیادو" ییکای، روزنامه نگار آمرمنتشر شد 2111که در سال  "و هولوکاست IBM"ب کتادر     

وابط سوم، ر شیزمان سقوط را، 1745تا سال  تلریاز زمان قدرت گرفتن ه Dehomagآن  زیر مجموعه آلمانیشرکت 

 توسعه و ادامه دادند. یناز میخود را با رژ یتجار

و  ییارائه شده است، در شناسا Dehomag، که توسط Hollerithکارت پانچ  یهابه طور خاص، بلک به نقش دستگاه

 نگاه یکار اجبار یهاآهن و ثبت نام در اردوگاهراهدهی در سازمان IBM یو فناور 1731در دهه  انیهودی بندیدسته

ها آن تااند، سوم اجاره داده شیرا به را زاتیتجه ،فروش یبه جا IBMتابعه  یهاشود که شرکتیکند. در کتاب او ادعا میم

 رانیرا از جمله مد یناز افسران Dehomagو  هندو ارتقا د ی کردهآالت پانچ کارت را در طول جنگ نگهدار نیماش

 آموزش داده است. یکار اجبار یهااردوگاه

ها بدون شک آنولی نبودند،  انهیاند، کامالً راشده یطراح ها نچاثبت اطالعات خوانده شده از کارت پ یها که براستمیس نیا

 کردند.یبه امکان انجام اقدامات وحشتناک کمک م

 کامپیوترها سهم

دهد. دولت یکردند ارائه میاده ماستف ندیاهداف ناخوشا یبرا وتریرا که از کامپ ییهامیاز رژ یگرید یهانمونه خیتار    

ها انهی، از راینژاد یهاگروه جدا کردن یشهروندان خود و کمک به اجرا یریگیپ یبرادر زمان آپارتاید  یجنوب یقایآفر

 کرد. یااستفاده گسترده

 نیبا امال شد. هایی توسط سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه اروپا بر آفریقای جنوبی طی سال های مختلف اعتحریم

 میمستق دادن وندیتوسط دولت داشت. اگرچه پ انهیرا دیدر خر یکم ریحکم تأث نیا نیکامل اعمال نشد، بنابرا میحال، تحر

و محدود کردن حقوق مردم ت اکنترل حرک یها براانهیشهروندان دشوار است، اما مطمئناً از را هیها با اعمال خشونت علانهیرا

که  هاییمکان اتیشد که در آن جزئیداده م ییهاپوست، دفترچه اهیس رونداناز شه کیشد. به هر یم استفاده هاآن بشر

 بروند، کار و یا زندگی کنند آمده بود و این جزئیات برای استفاده آسان به یک دستگاه ثبت جمعیتی متصل بود.توانند یم

 روزمره شیاطین

 یشخص انهیرا از شود،یاستفاده م نامشخص و مشکوکیاهداف  ی( غالباً برایادورهها )در هر انهیکه از ابر را یدر حال    

 کرد. ی می توان برای اعمال بدخواهانه استفادههرکس



   

                                                                                                                 13 

شده  عیتوز یهاانهیاز را یکنند. گروهیم لیتبد botnet کیها را به انهیاز بدافزارها وجود دارد که را یاریبس یهانمونه

را ارائه  یادیز یمعموالً قدرت محاسبات botnetکه  یکشور. در حال کیعوامل  یگاه یحت ایهکر  کیتحت کنترل 

ها خراب زیاد زیر فشار درخواسترا با درخواست داده  نیآنال سیسرو ای تیسا بتواند ویبزرگ م botnet کیدهند، ینم

که به عنوان انکار  یکیتاکتجلوگیری کند.  سیروس یاز استفاده قانوناز بین برده و موقتا  ییآن را در پاسخگو یی، تواناکند

  .شودیشناخته م DDoS حمله( و یا distributed denial-of-service)شده  عیتوز سیسرو

هدفمند ممکن است  اریبس یهااز نمونه یمخرب است، برخ ای تکارانهیحمالت قطعاً جنا نیاز ا یاریکه بس یدر حال

و شود که فعاالن  لیتبد یتا به ابزار استاعث شدهب DDoSحمله  پیاده سازیت ، سهولاخیراشوند.  یتلق "یطانیش"

 .مورد حمله قرار دهنداهداف،  نبود یاسیس ای یها مخالف هستند، اعم از تجاررا که با آن یآن موسسات ابتوانند بمعترضان 

تواند در یم سیسرو کیو  ردیار گقر یواقع یتواند تحت الشعاع تقاضایم تیوب سا کیاست، اما  یعمد یحمالت نیچن

 شود. خرابمانند روتر  نترنتیدر سخت افزار ا و باگ اشکال جهینت

ممکن است مخرب به  یباشد که از نظر ناظر معمول یاانهیرفتار را یاصل لیتواند دلیاشتباهات ساده اغلب م ای هاباگ نیچن

 یاعتبار مشتر ازیدر امت داده اشتباه کی جادیتواند منجر به ایم اشتباه ساده ورود اطالعات کینظر برسد. به عنوان مثال، 

 باشند.دریافت آن  طیواجد شرا دیشود که در واقع با یگریخدمات د افتیمانع از در که متعاقبا شود

 ی، شرکت خدمات مال2112. در نوامبر ستیها چندان آسان نشود، اما اصالح آنیمرتباً انجام م یاشتباهات نیچن

Prudential اشتباه که در  نیشد. ا مهیپوند جر مبلغ پنجاه هزاربه اشتباه ادغام شده بود،  یکه سوابق دو مشتر یدر مورد

 یکسانیتولد  خیو تار ینام، نام خانوادگ یدو مشتر رایانجام شد، قابل درک بود ز یمشتر یمال شاوراناز م یکیابتدا توسط 

 ناموفق بود. همشکل بازگو شد و رفع یدر بررس د: شرکته وجود آمب لیدل نیبه ا ینقد مهیداشتند، اما جر

 نیگذارد، احتمال چنیو به اشتراک م رهی، ذخیآورمدرن اطالعات مربوط به ما را جمع یآورکه فن یادر هر منطقه

ی اصل لیکه دل یکتشر - Google ییابتدا یهاوجود دارد. در سال زین یعمد یبرداروجود دارد، اما امکان بهره یاشتباهات

را  دیتهد نیا "دیشر نباش" یررسمیشرکت با اتخاذ شعار غ نیا نکارکنا -است  "اطالعات جهان یسازمانده"آن  وجود

  دادند. صیتشخ

ند اطالعات خود را در اسراسر جهان مشتاق یهاکنند، دولتیم یها را جمع آورکه داده ستندین یها تنها سازمانشرکت

 در حفظ کنند.هنگامی که از ابزارهای جدیدی مانند شبکه های اجتماعی استفاده میکنند شهروندان  یهاتیلارتباطات و فعا

 یهاپالک در شبکهشماره  یابیو ردچهره  یی، از شناسایسرکوب احتمال یرا برا یدیجد یابزارها یموارد، فناور نیبدتر

 دهد.یخدمات ارائه م ریسامسدود کردن وب و  ایمدار بسته، گرفته تا سانسور  نیدورب

 جنگ هایماشین

دارد، اما در  تیبا اشتباهات ساده وارد شود محدود ایاطالعات  لیو تحل هیو تجز یجمع آور قیتواند از طریکه م یخسارت    

 نایاند، شده یرساندن طراح بیآس برای ای نامشخص و مشکوککار بر اساس اطالعات  یکه برا یاانهیرا یهاستمیمورد س

از  یبه انبوه یمتوقف نشد. جنگ مدرن متک کیبالست یهاانهین رایسالح با توسعه اول ی. فناورقضیه صادق نیست

و در  دوستانه و اهداف دشمن یروهاین ییو شناسا یابینبرد، مکان دانیاز م یبرداراست که به نقشه یاانهیرا یهاستمیس

 کند.یم ی دسته دوم کمکآل، نابود دهیحالت ا

 تیهدا یهاستمیمانند س گرید یکه برخ یدارند، در حال یزیگسترده و مسالمت آم ی، مسلماً کاربردهاGPS، مانند یبرخ

 باشند. اهداف جنگی تخصمموشک، ممکن است 
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گیری و هدف ماتیتصم نیترقیدق ی، اما حت میشنویرا م "هدفمند" ای "قیحمالت دق" یاغلب در مورد اقدامات نظام ما

 .خوب است است که بر اساس آن ساخته شده است یبه اندازه اطالعات زیناز خطا مصون 

توانند در یهستند و م مایارزان تر از هواپ رایکنند زیاستقبال م نیبدون سرنش یماهایهواپاز و ارتش  یتیامن یهاآژانس

حال، با کاهش  نی، با اندازندیبه خطر بخلبان را  کیجان  کهنیشوند بدون ا استفاده یرقانونیغ ایخطرناک  یهاتیمأمور

 نیبدون سرنش هینقل لیمعتقدند که وسا یاریبه آن، بس یمتک یتهاجم یهاتیاطالعات و مأمور یآوردخالت انسان در جمع

 دهد.یم شیگناه را افزا یخطر کشته شدن افراد ب

 شیطانی در ذات؟

 تحت که یحال در هستند یطانیش ذاتاً یجنگ یهاسالح ایآ که است بحث قابل نیا باشد، قیدق قدرهرچ ارقام و اعداد    

 یماهایهواپ یفناور حال، نیا با ؟دارند عهده بر را هاآن از استفاده یقانون و یاخالق تیمسئول که هستند ییهاانسان کنترل

 (AI) ینوعمص هوش در شرفتیپ" که است معتقد متحده االتیا ییاهو یروین و است کرده شرفتیپ نیسرنش بدون

 عمل یانسان کنترل به ازین بدون ها استیس و نیانوق همحدود در و رندیبگ یجنگ ماتیتصم تا سازدیم قادر را هاستمیس

 ."کنند

 نیچن در بکشد. را یکس چه که ردیبگ میتصم خودش است ممکن نیسرنش بدون یماهایهواپ ندهیآ نسل ،گرید عبارت به

 حذف یبرا یابرنامه چیه که دهندیم هشدار یمصنوع هوش و سالح محققان دارد. وجود یادیز خطر وضوح به یطیشرا

 یتقاضا به ییپاسخگو یبرا یکاف دهید آموزش یاپراتورها حاضر حال در ارتش اما ندارد، وجود روند نیا از انسان کامل

 بود. خواهد بزرگ تیمز کی مطمئناً ونیاتوماس شیافزا نیبنابرا ندارد، را یپهپاد یپروازها

 از که شود ثابت عمل در اگر ژهیو به ،شوند قلمداد یطانیش است ممکن مستقل کامالً نیسرنش بدون یماهایهواپ کهیحال در

 کی قیاتاخال و شعور هوش، بدون هاسالح نیا یحت قتیحق در ،دارند یکمتر ضیتبع دارند یانسان خلبان که ییهاسالح

 است، شده انجام شرارت که ییجا ،میاکرده یبررس تاکنون که ییهانهنمو تمام در د.باشن یطانیش واقعاً توانندینم انسان

 طور به که ییهاانهیرا وجود با اما ،تکنولوژی خود نه اندکرده استفاده ای یطراح را یفناور نیا که است یکسان از یناش

 ت؟اس برقرار مصداق همین همیشه آیا ،هستند "کردن فکر" به قادر یاندهیفزا

 فاصله سندگانینو و وتریکامپ دانشمندان توسط شده ینیب شیپ هوشمند العاده فوق یهاستمیس با هنوز یمصنوع هوش

 فکر، استدالل، با نتواند است ممکن هاانهیرا مغز د.نباش کترینزد میکنیم تصور آنچه از هاستمیس نیا است ممکن اما دارد،

 مانند خاص اریبس یکارها انجام در را انسان اندتوانسته هاآن یمدت یبرا اما کند، مقابله انسان ذهن یخودآموز و یسازگار

 دهند. شکست شطرنج یباز

 ماشین درون روح

 ما ادیز احتمال به اما شد، میخواه انسان مغز تیماه قیدق ساخت به موفق هرگز ما ایآ که میستین مطمئن هنوز گرچه    

 اساس دادیرو نیا .میکن جادیا خودمان از هوشمندتر کامالً یاانهیرا تینها در و همشاب هوش سطح با یدستگاه میتوانیم

 ییتوانا که کند یم جادیا هوشمند نیماش کی بشر آن در که ییویسنار است. یمصنوع هوش نهیزم در "ینگیتک" مفهوم

 یامرتبه یدارا که کنندیم جادیا را ییهاانهیرا خود نوبه به ها نیا دارد. یبعد هوشمند یها نیماش یطراح در یشتریب

 یسودمند و هوش در (بالقوه) نامحدود و یناگهان انفجار به منجر و کندمی پیدا ادامه ورطهمین فرایند این و ترباهوش

 شوند.یم هاانهیرا
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 حل یبرا ندهیآ یاهانهیرا از توانیم نامحدود، هوش با کند.یم جادیا را زیانگ رتیح احتماالت از یبرخ ییویسنار نیچن

 موارد و پایانیب و خطریب یاهیتغذ منبع اختراع ،یماریب درمان مانند است، داده شکست را هاانسان تاکنون که یمشکالت

 کرد. استفاده دیگر

 اما ندارد، اجیاحت ما خود مشابه یمصنوع هوش به یمصنوع هوش ینگیتک اوج نقطه گرچه که، است نیا دیگر ینگران کی

 جادیا را احتمال این  اتفاق نیا شود. جادیا مشابه یزیچ یادوره در ،یگنیتک به دنیرس از پس که است محتمل کامالً

 را بد ای خوب میمفاه و اخالق بار نیاول یبرا و باشند اریهوش ای کنند "فکر" ما همشاب یمعنا به توانندیم هاانهیرا که کندیم

 است. بد ای خوب یدرک نیچن با هاانهیرا یعملکردها که گفت توانیم قعاًوا باالخره ،یفلسف نظر از کنند. درک

 که ینیماش اخالق که است فکر نیا تر جالب یحت اما شود،یم تیاذ و آزار باعث یبرخ یبرا که است، جذاب مفهوم کی نیا

 به دارد. اخالق از یمتفاوت مفهوم بلکه دارد، یمتفاوت منافع تنها نه است، برخوردار ما به نسبت یمتفاوت شعور و هوش از

 ،باشد یطانیش یباورنکردن طرز به ما یارهایمع با تواندیم ندارد، تین حسن جز به یگرید زیچ چیه که یاانهیرا ،گرید عبارت

 .ستا ما ذهنیت مخالف ،شر از آن درک جهینت در و اخالق ،قیعال رایز

 مبادله ابزار

 خوب، توانندیم میکنیم استفاده هاآن از ما که یاهداف ابزارها، ریسا مانند و هستند بشر بزارا نیبزرگتر احتماالً هاانهیرا    

 لیدل به معموالً نکنند را کار نیا که یموارد در و دهند،یم انجام را ما انتظارات معموالً هاآن باشند. یطانیش ای یخنث

 و دهدیم را یخودمختار و هوش شیافزا دینو ندهیآ است. ما با یاخالق تیمسئول صورت هر در ماست. یطراح در اشتباهی

 اخالق طبق است ممکن یمصنوع هوش ییویسنار نیچن در .ابندی تکامل ما کنترل از فراتر هاانهیرا که دارد را احتمال نیا

 یوترهایکامپ نیولا است ممکن دارد، مطابقت ما اخالق با اتفاق نیا که میکن حاصل نانیاطم مینتوان اگر کند. عمل خودش

 .میکن رها بند از صورت نیا ریغ در ای تولید عمد به را بد واقعاً

 منابع

 PC Tech’s Print Issue for February 2013 

 https://pctechmag.com/2013/03/feature-the-dark-side-of-computers/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                 16 

 1هاجر محمدی                   های عصبی مصنوعی ا روش شبکهبهبود امنیت مرزها ب                                     

 چکیده

 قادر مرز در امنینا گونه هر و است کشور داخل در متنوعش ابعاد با امنیت برای محکم ایپشتوانه مرزها امنیت

 امنیت مقابل در و نماید ایجاد اخالل کشور داخل نظامی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، هاسیستم در است

های عصبی شبکه .دهد اختصاص خود به را ایبرجسته سهم کشور داخل امنیت در خود در حد است قادر مطلوب

. محققان باشد ای از هوش مصنوعی است که یک روش مناسب برای تشخیص الگوهای ناشناخته در داده میمصنوعی، شاخه

جهت برقراری امنیت مرزها هستند تا الگویی را جهت جلوگیری از های عصبی مصنوعی از شبکه دد استفادهصدر امروزه 

های های آماری، اطالعات مربوط به تعداد درگیریدر این پژوهش بر اساس دادهتهدید مرزها شناسایی کنند. بدین ترتیب 

با استفاده از شبکه  اند وافزار متلب مورد بررسی قرار گرفتهنقطه مرزی شناخته شده در طول هفت سال به وسیله نرم 14

 اند.ها را برای پنج سال آینده پیش بینی کردهعصبی مصنوعی در این نرم افزار، تعداد این درگیری

 های عصبی مصنوعی، امنیت مرزهاها: شبکهکلید واژه

 مقدمه

 یامل، به معنک تیمرزها، امن نیاز ا یدارد. در برخ یو آب یاست که با پانزده کشور، مرز مشترک خشک یکشور رانیا

 یدر مناطق مرز تیمرزها، امن نیبودن ا ریبه علت نفوذپذ جهیافراد، کاال و ... وجود ندارد و در نت رمجازیفقدان عبور و مرور غ

و با ورود  یطیشرا نیشود. در چنیم دیتهد یاجتماع ،ینظام ،یاسیس ،یمختلف اقتصاد یکشور، از جنبه ها داخل یو حت

 دیمرزها تهد هیدر مناطق حاش تیامن د،افرا نیتوسط ا یرقانونیو انجام اعمال غ یرقانونیها و معابر غگاهافراد از گذر رمجازیغ

 [.4]شودیم

قلمرو  یهااز اختالف یناش یهایریدرگ(1: کرد یبندمیتقس زیر یهارا به دسته یمرز یهایریتوان درگیم ،یکلبه طور

 . یکارکرد اختالفات(4ی. از استفاده از منابع مرز یناش یهایری(درگ3ی. تیموقع مرزی ( اختالفات2 .یخواه

توان گفت در گروه چهارم قرار دارند و ورود یهستند که م ییهایریاند، درگشده یبررس پژوهش نیکه در ا ییهایریدرگ 

 یموجود در مرزها یهایریگبا توجه به در [. 1]ها شده استباعث به وجود آمدن آن یرقانونیمجاز و غریغ یافراد و کاالها

ها را یریگ میکرد و تصم یینقاط پربرخورد را شناسا نده،یآ یهاسال ینیب شیتوان بر اساس پیموجود، م یکشور و آمارها

 اریها بساحتمال اتفاق آن یدرصد رخ ندهد؛ ول 111ها ینیبشیشده قرار داد )ممکن است که پ ینیبشیپ ندهیآ بر اساس

 [.11](است ادیز

گیری از اند تا با بهرههای متعدد در این مناطق، مسئوالن امر بر آن شدهبا توجه به گستردگی مناطق مرزی و درگیری

، نقاط آسیب پذیر و درگیری مناطق مرزی را مورد مطالعه قرار دهند و الگویی را برای های پیشرفتهها و نرم افزارسامانه

های نوین حفاظت از مرزها استفاده از ای افراد سودجو تدوین نمایند. یکی از روشهسازی توطئهشناسایی، کشف و خنثی

  [.2]های هوش مصنوعی استشبکه

                                                           
  مهندسی کامپیوتر ی رشتهکارشناسی دانشجوی . 1 
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ها سعی کردند سیستم یادگیری و تجزیه و طور همزمان اما جداگانه از سویی نوروفیزیولوژیستاز قرن نوزدهم به

ای بسازند که قابلیت فراگیری و تجزیه و ش کردند مدل ریاضیتحلیل مغز را کشف کنند، و از سوی دیگر ریاضیدانان تال

توسط  1741 سازی با استفاده از یک مدل منطقی در اوایل دههها در شبیهتحلیل عمومی مسائل را دارا باشد. اولین کوشش

. عملکرد این مدل های عصبی مصنوعی استکالک و والتر پیتز انجام شد که امروزه بلوک اصلی سازنده اکثر شبکهوارن مک

ها از مقدار آستانه ها است. اگر حاصل جمع ورودیای از نورونها و ایجاد خروجی با استفاده از شبکهمبتنی بر جمع ورودی

 [.1شود. نتیجه این مدل اجرای ترکیبی از توابع منطقی بود]بیشتر باشد، اصطالحاً نورون برانگیخته می

اند، بر اساس مدل کاربردهای فراوانی ارزش باالی خود را نشان داده درکه امروزه  های عصبی مصنوعیشبکه

پردازی اطالعات است که دارای خصوصیات ها به واقع یک سیستم دادهاند. این شبکهبیولوژیکی مغز جانوران بوجود آمده

اند. برای ها به وجود آمدههای ریاضی آنباشد که از تعمیم یافتن مدلهای عصبی جانوری میاجرائی خاصی همانند شبکه

بر اساس داده  اجراباشد و دیگری بینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، دو برنامه وجود دارد یکی مرحله آموزش میپیش

  [.4]آموزش داده شده است

 در ادامه  این مراحل به طور مختصری توضیح داده شده است:

شود است و بر اساس آن، شبکه عصبی مصنوعی آموزش داده میآموزش: در این مرحله، ورودی و خروجی مشخص  .أ

ها در آموزش بسیار مهم گردد(. انتخاب درست، تابع تصمیم گیرنده و مقدار اولیه برای تابعها تعیین می)مقدار وزن

 است. 

آزمایش گردد )برای اجرا: در این مرحله، در ابتدا با اعمال ورودی به شبکه، خروجی های مشخص استخراج می .ب

 [.4های جدید به دست می آید(]گردد و خروجیدرستی شبکه و سپس ورودی های جدید اعمال می

و مانند مغز به پردازش  ردیگیم دهیا یستیز یسامانه عصب کیاز  یمصنوع یشبکه عصب کیدر پردازش اطالعات، 

مسئله با هم هماهنگ عمل  کیحل  یاشده است که بر لیتشک هانرون ه ازدیا نیا یدیپردازد. عنصر کلیاطالعات م

 کیرو  نی. از اردیپذیو حل نمونه صورت م جادیها با اانسان یریادگیهمانند  یعصب یدر شبکه ها یریادگی [. 7]کنندیم

 ندیفرآ کیاطالعات، در طول  یبندالگوها و دسته ییمشخص، مانند شناسا یافهیانجام وظ یبرا یمصنوع یشبکه عصب

اعصاب قراردارد،  نیکه ب یناپسیدر اتصاالت س یماتیبا تنظ یریادگی یستیز یهادر سامانه [. 5]شودیم میتنظ یریادگی

ی موجود مصنوع یعصب یهاانواع شبکه[. از بین 3]ها دارندآن هیشب یعملکرد زین یمصنوع یعصب یهاهمراه است و شبکه

 [.1] توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 :1عیهای عصبی شعاشبکه

ها، واحدهای پردازنده، های عصبی وجود دارند که در آننوع دیگری از شبکه ،MLPهای عصبی مشابه الگوی شبکه

شود. از نظر ساختار سازی میاز نظر پردازشی بر موقعیت خاصی متمرکز هستند. این تمرکز، از طریق توابع شعاعی مدل

                                                           
1. Radial Basis Functions 
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شان ها روی ورودهایندارند و صرفا نوع پردازشی که نرون MLPای هتفاوت چندانی با شبکه RBFهای عصبی کلی، شبکه

 دهند، متفاوت است. انجام می

 :1های بردار پشتیبانماشین

، غالبا توجه بر بهبود ساختار شبکه عصبی است، به نحوی که خطای تخمین و RBFو  MLPهای عصبی در شبکه

خاصی از شبکه عصبی، موسوم به ماشین بردار پشتیبان، صرفا بر روی  های شبکه عصبی کمینه شود. اما در نوعمیزان اشتباه

، اشتراکات زیادی با شبکه SVMشود. ساختار یک شبکه کاهش ریسک عملیاتی مربوط به عدم عملکرد صحیح، تمرکز می

 دارد و تفاوت اصلی آن عمالً در شیوه یادگیری است.  MLPعصبی 

 :2ده سازمانهای خودنگاشت

ده، از تقسیم عملکردی ناحیه قشری مغز، الهام گرفته شده است و کاربرد اصلی آن در سازمانی نگاشت خودایده اصل

، در پیدا SOMمعروف هستند. در واقع کارکرد اصلی یک « یادگیری غیر نظارت شده»حل مسائلی است که به مسائل 

ت که در اختیار آن قرار گرفته است. این وضعیت مشابه هایی اسهای مشابه در میان انبوهی از دادهها و دستهکردن شباهت

های مشابهی های حسی و حرکتی به مغز را در گروهدهد و انبوهی از ورودیکاری است که قشر مغز انسان انجام می

 بندی کرده است. طبقه

 :3ساز برداریادگیرنده رقمی

حل مسائل یادگیری نظارت شده است. از  برای SOMاین نوع خاص شبکه عصبی، تعمیم ایده شبکه های عصبی 

با یک رویکرد متفاوت، کاری را که باید  MLPتواند به این صورت تعبیر شود که گویا شبکه عصبی می ،طرفی شبکه عصبی

بندی است که گستره وسیعی از ترین کاربرد این نوع شبکه عصبی در حل مسائل طبقهگیرد. اصلیانجام بدهد یاد می

 دهد.های هوشمند را پوشش مییستمکاربردهای س

 : 4شبکه عصبی هاپفیلد

این نوع شبکه عصبی، بیشتر دارای ماهیتی شبیه به یک سیستم دینامیکی است که دو یا چند نقطه تعادل پایدار 

تعادل، به  شود. همگرایی به هر نقطهدارد. این سیستم با شروع از هر شرایط اولیه، نهایتا به یکی از نقاط تعادلش همگرا می

تواند به عنوان یک رویکرد برای حل مسائل عنوان تشخیصی است که شبکه عصبی آن را ایجاد کرده است و در واقع می

 بندی استفاده شود.طبقه

 

 

                                                           
1. Support Vector Machine(SVM) 
2. Self-Organizing Map(SOM)   
3. Learning Vector Quantization(LVQ) 
4. Hopfield 
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 روش شناسی پژوهش

های داده دریافت از بعداستفاده شده است.  یانتظام یرویمرکز طرح و بودجه ن یآمار یهادادهدر این پژوهش از مجموعه 

باشد که به صورت می 1311تا  1311نقطه مرزی شناخته شده در طول سال های  14تعداد درگیری های  آماری مربوط به

برای . پیش بینی شده است اند، اطالعات بدست آمده به وسیله نرم افزار متلب مورد ورده شدهآشده در جدول  اریذگکد

 کاربردی تحلیلی نوع از مقاله این روش تحقیق .استفاده گردیدMATLAB 2012 توسعه شبکه مورد نظر از نرم افزار 

مناطق  ینیب شیو پ یبررسباشد. در ادامه نمودار سال آینده می 5پژوهش پیش بینی امنیت مرزی در  این از هدف و است

 است.گانه آورده شده 14آماری حاصل از نقاط جدول داده های  و چهارده گانه توسط نرم افزار متلب

 

 مناطق چهارده گانه توسط نرم افزار متلب. ینیب شیو پ یبررس -
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 ماری مناطق چهارده گانهآجدول داده های -

 ردیف سال منطقه 1311 1311 1312 1313 1314 1315 1314 1311

411 231 517 574 544 522 514 413 1 1 

33 35 15 57 124 14 112 11 2 2 

14 24 31 25 41 11 13 21 3 3 

313 214 255 117 211 231 211 115 4 4 

47 211 44 42 52 41 41 41 5 5 

24 215 41 52 31 27 32 41 4 4 

15 11 42 47 44 32 21 21 1 1 

412 322 513 415 311 277 247 214 1 1 

417 244 215 342 271 244 242 251 7 7 

47 124 127 151 211 175 211 31 11 11 

41 11 47 43 21 42 34 22 11 11 

51 44 111 111 253 215 173 111 12 12 

713 144 452 371 411 341 271 311 13 13 

244 123 311 225 231 241 275 213 14 14 

  جمع 2345 2511 2514 2141 2111 3152 2111 3511

 

 گیری:بحث و نتیجه

های بلند مدت را محاسبه نمود و رنامهبتی و آهای ها می توان میزان بودجه اختصاصی هر منطقه در سالبر اساس این داده

ها و نیز برخورداری از امنیتی پایدار همچنین در انتقال نیرو، جذب و استخدام، ارزیابی کیفیت کارکرد بر اساس مقایسه داده

های الگوی ها و افزایش کیفیت استفاده از دادهسازی و مدیریت علمی بر داشتهمل شد. با توجه به موارد بیان شده علمیرا شا

 بیان شده الزم به نظر می رسد.
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 1فرناز بینا             ی و مروری بر کاربردهای آن در مهندسی پزشکینور بریفبررسی کامل                     

 چکیده

 تلفن یهاشبکه نظیر متفاوتی موارد در نوری فیبر از امروزه. استباال سرعت با داده انتقال هاییطمح از یکی نوری فیبر

ی بلند و نازکی از هارشتهیبرهای نوری ف آید.یبه عمل م استفاده اینترنت و کامپیوتری یهاشبکه شهری،ینب و شهری

ی نوری هاکابلنام ه یی بهاربستهد هاآنیی انسان، مونازکی یک تار  ی بهباضخامتشوند و یمشیشه شفاف و خالص ساخته 

ی ارسال نور در نحوهگیرند. یمقرار  استفاده موردهای نوری در فواصل دور یگنالسشوند و برای انتقال یمکنار هم قرار داده 

 عدم ارزانی، نازکی، ظرفیت باال، ی انتقال که شامل تضعیف بسیار ناچیز،رسانهی این العادهفوقهای یژگیوی و نور یبرف

 هاآن از است. بحثقابلنکات  ازجملهنیز،  هستیری و... پذانعطافتداخل با امواج الکترومغناطیس، مصرف برق بسیار پایین، 

ی حوزهی متنوعی در . کاربردهاشودیمهای فنی در مهندسی مکانیک استفاده ینهمعای پزشکی و بردارعکسهمچنین برای 

گیرد فیبرهای نوری در صنعت لیزر، فیبر یمردهایی که در این تحقیق مورد برسی قرار کارب ازجمله مهندسی پزشکی دارد.

 باشد.یم یوپالستی لیزری، فایبرسکوپدر آنژی نور یبرفی در آندوسکوپی، نور یبرفنوری و آنژیوپالستی، 

 :کلید واژگان

 .ریی نویرندهگیبرسکوپ، فا یوگرافی، فیبر نوری،آنژ یوپالستی،آنژ ، لیزر،بافت

 مقدمه

که از اسم آن پیداست آن چیزی که در فیبر نوری  طورهماناست.  باالسرعتبا  انتقال داده هاییطمح ازجملهفیبر نوری  

مفصل به آن خواهیم  طوربهی ایجاد کرده که نور یبرفی را برای توجهقابلهای یژگیوشود نور است، لذا این مورد یمارسال 

 پرداخت.

ی ارسال نور در آن نحوهنوری و  پردازیم و سپس آشنایی کاملی با فیبریمی مختصری در مورد فیبر نوری چهیختارابتدا به  

 ،یوپالستی، آنژیآندوسکوپفایبرسکوپ و  یکه شامل بررس پردازیمیم در پزشک ینور بریبه کاربرد فخواهیم داشت. در ادامه 

 .باشدیمیزر پس قلب، ل ایعمل ب ،یزریل یوپالستیآنژ

 تاریخچه

 اولین ساخت خبر. گرفت شکل اطالعات انتقال برای نوری فیبر یریکارگبه ایده میالدی، 1741 سال در لیزر اختراع از پس 

 تا نبوداستفاده قابل مخابراتی اطالعات انتقال درعمالً  که شد اعالم فرانسه و انگلیس درزمان هم 1744 سال در نوری فیبر

 که رسید مقداری به و شد داده کاهش یداًشد تولیدی نوری فیبر تلفات پژوهندگان، فراوان کوشش با 1714 سال در کهاین

 بود. مخابرات شبکه درکاررفته محور بههم هاییمس مالحظه با قابل

 یک از کمتر که نوری فیبر کابل یک. گیردیم بهره یلیکونس تارهای طریق ازها داده انتقال برای نور یهاپالس از نوری فیبر 

 11 تا ثانیه در گیگابایت 2٫5 ظرفیت تجاری نوری فیبرهای. کند حمل را صوتی مکالمه هزار صدها تواندیم دارد قطر اینچ

 .سازندیم فراهم را ثانیه در گیگابایت

                                                           
 مهندسی پزشکی یرشته دانشجوی کارشناسی .1 
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 ی مختلف فیبر نوریهاقسمت

 ازکننده بازتاب کامالً تار یک شامل هسته. نامندیم هسته را الیه ترینی. درونشودیم ساخته الیه چندین از نوری فیبر 

 پایین را ساخت هزینه که شودیم ساخته بازتابندهکامالً  پالستیک ازها کابل از بعضی در هسته. است( معموالً) خالص شیشه

 کار به هکوتا فواصل درها داده حمل برای بیشتر و ندارد را شیشه کیفیت معموالً پالستیکی هسته یک حال،ین. بااآوردیم

 رابط یک هم همراه به پوسته و هسته. شودیم ساخته پالستیک یا شیشه از که دارد قرار پوسته بخش هسته حول .رودیم

 که شود یدهبازتاب هسته مرکزطرف به سطحی از تا شود یدهتاب هسته در نور که شودیباعث م که دهندیم تشکیل را بازتابنده

 .رسندیم هم به ماده دو آن در

 هر) است میکرون 125 حدودباهم  پوسته و هسته قطر. نامندی( مکلی داخلی بازتاب) را هسته مرکز به نور بازتاب عمل این 

 یهچندال پوسته حول سازنده، به بسته. است انسان ییمو تار یک اندازه حدود در که( است متر میلیونیم یک معادل میکرون

 گیرد.یم قرار پوشش یک شامل محافظ،

 تواندیم که داردیم نگه خود در را کابل کل الیه این. دهدیم تشکیل را بیرونی الیه سخت یکیپالست محافظ پوشش یک  

 است. اینچ یک از کمتر نمونه کابل یک قطر. یردبربگ در را مختلف نوری فیبر صدها

 ینور بریفی مختلف هاقسمت -1شکل 

 ینور بریفارسال نور در 

 ینور بریفدر ارسال نور -2شکل 
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است و  شدهیدهمختلف تاب هاییهبا زاو 1به هوا با ضریب تقریبی  1٫33ر تصویر باال نور از درون آب با ضریب شکست د 

شود، به سطح آب تابیده می 41٫1 ییه، زمانی که نور با زاوکنیدیطور که مشاهده ماست. همان شدهیمبازتاب آن ترس

دهد درجه می 71گیرد که با سطح عمود تشکیل زاویه نشده و بر روی سطح افق آب قرار میپرتوی بازتابش آن از آب خارج 

 کندمی بازتابش آب داخل به نور رود، باالتر درجه 41٫1  ؛ یعنی اگر زاویه تابش از حدگویندیکه به آن زاویه حد یا بحرانی م

حکم آب و  Core که افتدیم اتفاق فیبر در نور انتقال در اًیقدق نور شکست قانون این. افتدمی تله به آب دروناصطالح به و

Cladding  حکم هوا را خواهد داشت با این تفاوت که ضریب شکستCore  و ضریب شکست  1٫5حدوداً برابر با

Cladding  هست. 1٫4برابر با 

شود و سپس با یک شکست به یده میالبته باید در نظر داشت که نور از محیط بیرون )هوا( به مرکز سطح مقطع هسته تاب    

 کند.حرکت می Claddingبیشتر از زاویه حد به سمت  اییههسته واردشده و با زاودرون

( نام دارد. اگر نور خارج از Acceptance Angleشود، زاویه پذیرش )که نور تحت آن وارد فیبر می اییهحداکثر دهانه زاو 

 هسته حرکت کند.تواند دروننفوذ کرده و نمی Claddingیه این زاویه وارد فیبر شود، به داخل ال

 شکست نور در فیبر نوری   -3شکل 

جهت انتقال نور در یک مسیر ما نیاز به دو محیط با چگالی و یا ضریب شکست مختلف داریم که نور از محیط با چگالی  

ط با چگالی کمتر تابیده شود. در فیبر نوری این به سمت محی (Critical Angle) بیشتر از زاویه حد اییهبیشتر با زاو

 هستهشود. درواقع نوری با زاویه بیشتر از زاویه حد از درونمیسر می Cladding و Core انتقال با کنار هم قرار گرفتن

(Core) به سمت Cladding یطوارد مح تواندیشود و به دلیل این زاویه، نور نمتابیده میCladding   داخل شود و به

 .کند تا نور در هسته به مسیر خود به سمت مقصد ادامه دهدکند و این حرکت زیگزاگ ادامه پیدا میهسته برگشت می

 پهنای باند، مسافت و تضعیف سیگنال در فیبرهای نوری

 151با طول . )مثالً موج دارد نور انتقالی بستگی موجطولای و یشهشی هستهمیزان تضعیف سیگنال نوری به درجه خلوص  

تضعیف  دچار یلومترکدرصد در هر  41تا  51نانومتر بین  1311درصد در هر کیلومتر، موج با طول  15تا  41نانومتر بین 

بحث سرعت حقیقی در شبکه به دو عامل بستگی دارد؛ یکی پهنای باند رسانه )کابل( و دوم حداکثر پهنای باند  .شود(یم

استفاده کنیم که تا  Cat6 کواکسیال یهااز کابل یا. برای مثال اگر ما در شبکهباشدیم ها در شبکهکاری گیرنده/فرستنده

مگابیت بر ثانیه استفاده کنیم، سرعت حقیقی در  111کند و کارت شبکه بر ثانیه را پشتیبانی  یتب یگاگ 11پهنای باند 

 ه صادق است.نوری هم همین مسئل یبرهایمحدود خواهد شد. در ف  111Mb/sشبکه ما به 
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 میزان تضعیف در فیبر نوری -4شکل 

 Power)فیبر معموالً یک بودجه توانی یهاکند که ماژولشناسایی میزان تضعیف توان سیگنال ازآنجا اهمیت پیدا می 

Budget) دارند. این شاخص، میزان مجاز تضعیف سیگنال از زمان ارسال تا رسیدن به مقصد را بلیمشخص در واحد دس 

 .رسندبه مقصد نمی یدرستکند. اگر تضعیف از این حد بیشتر شود، اطالعات بهمشخص می

 ی در پزشکینور یبرفی کاربردها

 یلباس را آن ینمونه اولین که فایبرسکوپ نام به بود یرگ یرتصو سیستم یک پزشکی، در نوری تارهای کاربرد نخستین 

 مری، و معده کردن تماشامنظور به ،1751 سال در میشیگان پزشکی یدانشکده اعضای کورتیس الورنس و هیرشویتس

 قابل بدن هایاندام از یک هر وارسی برای عمالً که اندیافته تکامل قدریبهتاکنون  هنگام آن از هاوسیله این .ساختند

 شوند.می داده جا یبرسکوپفا داخل در روندمی کار به پزشکی در که نوری تارای بیشتر ،واقع اند. دراستفاده

 فایبرسکوپ -1

 تارهای دیگری و رسانندمی هابافت به را نور کهکننده روشن تارهای یکی،. دارد نوری تاردودسته  جدید فایبرسکوپ 

 یتخلیه المپ مانند ،پر شدت نور منبع یک به کنندهروشن یدسته. کنندمی ارسال ناظر برای را تصویر که یرگیرتصو

 در شیشه نوع این. شودمی وارد ،شدهساخته خالص بسیار سیلیکای یشیشه از که تارها مغزی به نور. شودمی وصل گزنون،

. کند حمل خود با کیلومترها را آن توانمی بنابراین و کندمی تضعیف کمتر بار 11111 را نور پنجره، یشیشه با مقایسه

 داخل به راشده پخش نور یعمده قسمت تا پوشانندمی غالفی در را مغزی شود،می پخش مغزی از عبور ضمن نور چون

 کندمی جمع را هابافت از بازتابیده نور عدسی، یک. است نوری تارهای طریق از نور هدایت سازوکار همان این. بازتاباند مغزی

هم  محورش با که ایبازتابیده نور به تنها دسته این در. هر تار کندمی کانونی یرگ یرتصو تارهای یگیرنده انتهای در را آن و

 در را تارها. کندمی منتقل را تصویر کل از کوچکی جزء تنهاهر تار  ترتیبینابه و دهدمی ورود یاجازه باشد، شده خط

 به توانمی را شدهیبازساز تصویر. نشود آشفته تصویر و شوند پذیرانعطاف تا چسبانندمی همدیگر به انتهایی هایقسمت

 توانمی را تار هزاران. ازآنجاکه انداخت تلویزیونی یصفحه بر یا و کرد ثبت عکاسی دوربین با یا کرد، مشاهده چشمی ککم

 عمالً را، زیاد بسیار فضایی تفکیک با تصویرهایی تواندمی فایبرسکوپ درآورد، مترمیلی یک از کمتر قطر به ایدستهصورت به

 چند قطر به سوندی داخل در راحتیبه توانمی را یرگیرتصو و کنندهروشن هایدسته. بدهد انتقال درست، یهارنگ با

 از فواصلی در هاییبافت روی و کرد وارد بدن هایسوراخ طریق از را فایبرسکوپ این توانمی سپس. گذاشت کار مترمیلی

 .کرد کانونی سوند نوک از مترمیلی 111تا پنج
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 فایبرسکوپ -۵شکل 

 هاسکوپآندو - 2

 مثالً،. بدهند انجام را دیگری کارهای توانندمی پزشکان هاآن طریق از که است فرعی مجراهایی شامل( نمادرون) آندوسکوپ 

. شود دیده بهتر عمل موضع تا کرد دفع هوا یا آب تزریق با را ماندهباقی مواد یا کشید را مایعات توانمی مجرا یک طریق از

 .داد تغییر را آندوسکوپ نوک یزاویه توانیمها آن کمک به که است ظریفی هایسیم شامل دیگر مجرای

 عبور دارو تزریق برای هاییسوزن یا بافت، برداشتن یا بریدن برای کوچکی و ظریف جراحی وسایل توانمی ومس مجرای از 

 هاوسیله این کمک به. مترندمیلی 15 تا 5/2 قطر به و متر 2/1 تا 3/1 طول به بازار در موجود هایآندوسکوپ بیشتر. داد

 از کوچکی هاینمونه توانندمی ببینند؛ نزدیک از را تنفس و خون گردش یدمثل،تول گوارش، هایدستگاه توانندیم پزشکان

 از دنکر تماشا با توانندمی پزشکان. بدهند انجام جراحی عمل حتی و کنند خارج بدن از آزمایشگاه در تجزیه برای را بافت

 مشاهده مری در را توموری یا شش، در را خارجی جسمی( بزرگ یروده از قسمتی) قولون در را پولیپی فایبرسکوپ، طریق

 به منجر نازک فوق تارهای ساخت گذشتهپنج سال  طی در. کنند خارج بدن از ریز بسیار جراحی ابزار با را آن سپس و کنند

 داده افزایش را تفکیک قدرت یجهدرنت و شده یرگ یرتصو تارهای یدسته در ارهات تعداد افزایش و فایبرسکوپ قطر کاهش

  .است

 آندوسکوپ -۶شکل 
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 لیزر -3        

 بوده درمان و جراحی برای بدن درون به لیزر انرژی انتقال پزشکی، در نوری تارهای کاربرد ینترمهم اخیر هایسال در 

 نوری لیزرها بیشتر اگرچه. دارد بستگی تابش این شدت وموج طول به انسانی افتب با لیزری تابش کنشبرهم چگونگی. است

 تولید نور فرابنفش و فروسرخ مرئی، طیف سرتاسر در توانندمی هاآن از انواعی ولی دارندمی گسیل رنگ، یا موج،طول یک با

-کراتین و مالنین هموگلوبین، مانند رنگی لعوام-بافت یسازهارنگ وموج طول به کندمی جذب بافت که نوری میزان .کنند

 .دارد بستگی

 که تارهایی روند،می کار به تشخیصی و یریگ یرتصو هایسیستم در که سیلیکا یشیشه ازشده ساخته تارهای برخالف 

 .شوندمی ساخته یرمعمولغ مواد از شوندمی طراحی لیزری جراحی برای

 لیزرهای نزدیک فروسرخ تابش و اگزیمر لیزرهای فرابنفش نور آرگون، لیزرهای سبز ورن انتقال کوارتز برای جنس از تارهایی 

 انرژی وات 111 تا تارها نوع این بااند. شده( ساختهنئودیوم به آالییده آلومینیم-ایتریم لعل بلور فعال یماده با لیزری) یاگ

 است. کافی جراحی کارهای اکثر برای کهشده منتقل پیوسته لیزر

 آنژیوپالستی لیزری- 4

 نهفته موضعی تومورهای و عروقی قلبی هایبیماری یمعالجه در لیزر،تار و  هایسیستم درمانی کاربرد مورد ینتراما جالب 

 و آهکی هایرسوب اثر درها سرخرگ که آیندمی پیش وقتی عروقی قلبی دستگاه هایبیماری ترینکشنده از بسیاری. است

امروزه پزشک از آنژیوپالستی و عمل بای پس . شوندمی مسدود خون هایلخته و آتروسکلروز پالکت نام به فیبروز، چربی

 کند.یمقلب استفاده 

 
 آنژیوپالستی -۷ شکل

 
 عمل بای پس قلب -۸ شکل
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 موسوم جدید وشر چندین به دسترسی ،اندتوجهقابل مقادیر به لیزری انرژی انتقال به قادر که نوری تارهای تکامل با اکنون 

 .است شده میسر ،سرخرگ در موانع کردن برطرف برای لیزری، آنژیوپالستی به

 قرار مسدود سرخرگ یک داخل در تار اگر. شودمی پوشیده کوچک فلزی نوک یک با تار سر ها،روش این از دسته یک در 

 بسیار دقت مستلزم معالجه روش این. کندمی ذوب را مانع آن و شودمی گرم فلزی نوک کند، حمل را لیزر نور و شود داده

کند. امروزه چندین دستگاه  سوراخ را آن حتی و بچسبد سرخرگ یجداره به تواندیم داغ نوک نشود دقت اگر. است زیادی

 آنژیوپالستی لیزری در دنیا در حال کار هستند.

 
 نور لیزر داخل رگ -۹شکل 

 از مستقیماً را پالکت لیزر نور آن در که است سیستمی است، ترپیچیده تکنیکیاظ ازلح امامؤثرتر  بالقوه که دیگری یشیوه 

 انتخاب علت. کندمی گسیل سبز نور که بود آرگون لیزر یک شامل نوع این از آزمایشی هایسیستم نخستین. بردمی میان

 نشان هاآزمایش؛ اما است کوارتزی متداول تارهای طریق از آن مؤثر انتقال قابلیت همچنین و آن بودناعتماد قابل لیزر این

یان م از مؤثر طوربه نیز را پالکت و رساندمی مجاور هایبافت به ایگسترده گرمایی هایآسیب سبز نور جذب که دهندمی

 برداشت. میان از تپی فرابنفش یا فروسرخ لیزری یباریکه به کمک توانمی را مشکالت این. داردیبرنم

 یریگجهینت

 بریفدر سطح جهان انجام پذیرفته و فناوری  ینور بریفدر تحقیقات و توسعه  یریچشمگ یهاتیفعالدر طی دو دهه اخیر،  

 .است داکردهیپ یشماریبحسگر و ابزار دقیق و غیره کاربردهای  یهاستمیسمختلف مانند مخابرات،  یهانهیزمدر  ینور

 از: اندعبارتبی نیز دارد که هایی که دارد معاییتمزفیبر نوری در کنار 

 .نوری کاری دشوار است یبرهایف نصب .1

اکثر افرادی که  یباًمسی تقر هاییمنصب فیبرهای نوری و تجهیزات آن به افراد متخصص نیاز است؛ اما در نصب س برای. 2

 .ها را نصب کنندآن توانندیم دارندینهآشنایی کمی در این زم

 .تر استمسی بسیار گران هاییمی فیبرهای نوری نسبت به سبرا یازموردن یزاتتجه .3

است. حتی برای قطع کردن آن. زیرا در این صورت زاویه شکست  یازنوری دقت بسیار زیادی موردن یبرهاینصب ف برای. 4

 .شودیها دچار اختالل مو روند انتقال داده کندینور تغییر م

 ری شکننده بودن فیبر داخل کابل است.نو یبرهایاشکاالت ف ترینیاز اصل یکی. 5
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مسی  هاییمس کهی. درصورتخوردینم دسیم، فیبر موردنظر شکسته و دیگر آن کابل به در ازاندازهیشدر صورت خم کردن ب 

 تا کنید. توانیدیرا هرچقدر که دوست دارید م

دارد،  یمس هاییماز موارد نسبت به س یاریدر بس که یفراوان هاییو برتر ایو مزا ینور بریف تیبا توجه به اهمو در پایان  

 .در ارتباطات اقدام گردد نینو یفناور نیا یریکارگدر جهت توسعه و به شتریخوب است که هر چه ب

 منابع و مآخذ

[1] Agostinis, P. Berg, K. Cengel, K.A. Foster, T.H. Girotti, A.W. Gollnick, S.O. Hahn, 

S.M. Hamblin, M.R.Juzeniene, A. Kessel, D. Korbelik, M. Moan, J. Mroz, P. Nowis, D. 

Piette, J. Wilson, B.C. Golab, J.“Photodynamic therapy of cancer: an update, CA: Cancer 

Journal for Clinicians 61(4), 250–281 (2011). 

[2] Yoon, I. Li, J.Z. Shim, Y.K. “Advance in photosensitizers and light delivery for 

photodynamic therapy, Clinical Endosopy.46, 7–23 (2013). 

[3] Castano, A. P. Demidova, T. N. Hamblin, M. R. “Mechanisms in photodynamic therapy: 

Part one -Photosensitizers, photochemistry and cellular localization, Photodiagnosis and 

Photodynamic Therapy 1, 279–293(2004). 

[4] Allison, R. R. “Photodynamic therapy: oncologic horizons, Future Oncology 10(1), 123–

4 (2014). 

[5] Lee C. C. Pouge, B. W. Strawbridge, R. R. Moodie, K. L. Bartholomew, L. R. Burke, G. 

C. Hoopes, P. J."Comparison of Photosensitizer (AlPcS2) Quantification Techniques: In 

Situ Fluorescence Microsampling VersusTissue Chemical Extraction, Photochemistry and 

Photobioogy 74, 453–460 (2007). 

[6] Zabolotna, N. I. Wojcik, W. Pavlov, S. V. Ushenko, O. G. Suleimenov, B. "Diagnostics 

of pathologically changed birefringent networks by means of phase Mueller matrix 

tomography, Proc. SPIE 8698, 86980E Optical Fibers and Their Applications 2012, 

(January 11, 2013); doi:10.1117/12.2019715 

[7] Rovira, R. Bayas, M. M. Pavlov, S. V. Kisała, P. Yussupova, G. "Application of a 

modified evolutiona 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                 31 

          عروقی-های قلبیتشخیص و درمان بیماران جوان در معرض خطر بیماری

 1زهره جواهری کوسنگی

 .]1[( به دست آمده استMI)2در دو دهه گذشته پیشرفت قابل توجهی در پیشگیری از انفارکتوس حاد میوکارد 

یشگیری اولیه بهبود یافته، با تمرکز بر فاکتورهای خطر قابل تغییر، مانند سیگار کشیدن، کلسترول، فشار خون، رژیم غذایی پ

آمریکایی و تعداد  511111. با وجود این،کمتر از [2]  و فعالیت بدنی، سهم بیشتر این کاهش را به خود اختصاص داده است

،  MIنفر پس از فروکش عالئم  211111جدید را تجربه می کنند و  MIساله یک  بسیار بیشتری در سطح جهان، هنوز هر

سال در مردان  45. بیشتر این رویدادها در افراد مسن، با میانگین سنی [1]را خواهند داشت MIتجربه ی بازگشت دوباره ی 

. [3]دهندها را تشکیل می MIاز تمام  ٪11سال تقریبا  51رسد که افراد زیر . به نظر می[1]دهدسال در زنان رخ می 12و 

، اما عوارض دراز مدت از لحاظ میزان ابتال به نارسایی [3]بیماران جوان کمتر در معرض مرگ و میر در بیمارستان قرار دارند

ای هبینی ریسک بیماریها و کیفیت زندگی می تواند ویرانگر باشد. پیشهای جراحی رگو نیاز به روش 3قلبی، آنژین صدری

امتیاز این ریسک را  4عروقی آترواسکلروز -های قلبی عروقی در این جمعیت به طور خاص مشکل است چون بیماری -قلبی 

، سن را به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده خطر در 45کند. ابزار اصلی برای تعیین دارای شرایط بودن استاتینتعیین می

به احتمال زیاد  ASCVDتر سهم جمعیت مناسب است، اما برای بیماران جواننظر می گیرد. این روش احتماال برای کل 

 ناچیز است.

ابزار مورد استفاده برای  2، با ارزیابی YOUNG-MIمدارک از افراد  نتایج  کنونی ثبتSingh et al،[4]در این مقاله، 

الج متخصصان قلب آمریکا / دستورالعمل ک 2113بررسی خطر، به منظور تعیین دارای شرایط بودن مصرف استاتین از سال 

، صورت گرفته است. درپیشگیری اولیه، از بررسی یک گروه .U.S 2114انجمن قلب آمریکا برای درمان کلسترول خون و 

را تجربه کردند،توصیه هایی از نیروهای اجرایی خدمات پیشگیرانه برای استفاده از  MIجوانان که برای اولین بار یک 

باال رفته ST ها قطعه بود، که در حدود نیمی از آن 1نوع  MI ائه شد. این مطالعه شامل فقط بیماران مبتال به استاتین ار

های موجود قبل از را براساس داده ASCVDامتیاز ریسک  هانمی تواند نشانه سکته قلبی باشد.آST بود. باال رفتن قطعه 

MI  شد، آن مورد درنظرگرفته خطر پس از بستری شدن تشخیص داده مییا زمان وقوع آن، تخمین زدند. اگر یک عامل

( ٪13آنها  مردان بودند و اکثریت قریب ) ٪11سال بودند(،  31درصد زیر  11سال بود ) 45شد. متوسط سن بیماران نمی

 دارای حداقل یک عامل خطر قلبی عروقی معمولی بودند.

این گروه به طرز شگفت انگیزی پایین بود، که به میزان  ASCVDساله نمره ریسک  11با وجود این، میانگین 

افراد طبق راهنمای انجمن قلب آمریکا/  کالج متخصصان قلب آمریکا در سال  %27و  %47است،  به این معنی که تنها 4.1%

                                                           
 ی مهندسی پزشکیدانشجوی کارشناسی رشته. 1 

 2. myocardial infarction سکته قلبی : 

 3. angina : درد قفسه سینه ناشی از بیماری عروق کرونری قلب 

 4 .ASCVD سخت شدن شاهرگها : 

 داروی کاهش دهنده چربی خون .5 
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ی شرایط ، به ترتیب دارای معیارهای الزم برا2114در سال  U.S.های نیروی اجرایی خدمات پیشگیرانه و توصیه 2113

ها به ویژه بر روی زنان جوان در معرض خطر بسیار پایین انجام شد، که در آن مطابق با هر استاتین را داشتند. این توصیه

های مهم در این مدارک وجود دارد، ها دارای شرایط نبودند. برخی از محدودیتبرای استاتین %43یک از دو دستورالعمل، 

به عنوان یک کل نیست )عمدتا  .U.Sتوجه قرار بگیرند. نمونه مورد مطالعه، نماینده جمعیت  که ارزش آن را دارند که مورد

نگر اقتصادی در سطح باالیی بودند، استفاده شد(. طراحی این ثبت مدارک گذشته -هایی که از نظر اجتماعیاز بیمارستان

 آمیز باشند. ها ممکن است اغراقهای آناست، و یافته

ها مواجه است. در نهایت، فقدان ها با استفاده از سوابق پزشکی الکترونیکی با چالش از دست دادن دادههآوری دادجمع

ندارند، آگاه شویم. با وجود این  MIدهد که از شیوع عوامل خطر در افرادی که یک گروه کنترل به ما این امکان را نمی

که، واقعیت این است که اکثر بیماران در ثبت نام د دارند. اول اینها، برخی از پیامدهای مهم از این مطالعه وجومحدودیت

سیگار کشیدن، فشار خون باال یا دیابت( ، 1( حداقل یک فاکتور خطر رایج را داشتند )به عنوان مثال، دیس لیپیدمی% 13)

جوان بسیار مهم است، به  از خودشان نشان دهند، درمان سریع این فاکتورهای خطر احتماال در بیماران MIقبل از اینکه 

 5، این عوامل خطر به عالوه INTERHEARTتر اهمیت دارند. برای مثال در مطالعه همان اندازه که در بیماران مسن

 PAR %74در مردان بالغ و  MI( مربوط به PARاز ریسک قابل توجه جمعیت ) %71عامل ریسک قابل تغییر دیگر برای 

ها همچنین با نژادها و مناطق جغرافیایی مختلف سازگار بودند، و در بیماران . این انجمن[5,6]در زنان بالغ محاسبه می شود

فاکتور خطر  INTERHEART، PAR 7جوان در مقایسه با بیماران مسن تر سازگارتر بودند. به طور خاص، در مطالعه 

دهد که بیشتر بود، که این امرشدیداً نشان می ترتر در مقایسه با مردان و زنان مسن( جوان%74.5( و زنان )%73در مردان )

سال وجود داشته باشد، تاثیر آن بیشتر است. این درخواست برای غربالگری اولیه  51وقتی یک عامل ریسک رایج در فرد زیر 

ند، دار MIهستند، از جمله کسانی که دارای اضافه وزن هستند، سابقه خانوادگی  MIدر بیماران جوان که در معرض خطر 

از گروههای قومی با خطر باال )به عنوان مثال، آسیای جنوبی( هستند و افراد سیگاری هستند ، می باشد. بنابراین، پزشکان و 

در یک فرد جوان وجود دارد،  MIهای اولیه باید درک کنند که حتی زمانی که یک عامل خطر ابتال به متخصصین مراقبت

 اصالح عامل خطر تهاجمی ضروری است.

سال دست  51به شدت وابسته به سن است و به احتمال زیاد این ریسک در بیماران زیر  ASCVDکه، خطر دوم این 

تر که احتماال از استاتین درمانی بهرمند )ناچیز است(. این بدان معنی است که شناسایی بیماران جوان شودکم گرفته می

، ممکن است نشانگرخطر مفید در 2بیل وجود آترواسکلروز تحت بالینیشوند، چالش برانگیزتر است. سایر پیامدها، از قمی

 =N 3.538مطالعه گروهی مؤثر در آینده ) )توسعه ریسک عروق کرونر در جوانان ( CARDIAتر باشد. در بیماران جوان

چاقی، مصرف کم الکل، ساله )اضافه وزن یا  31تا  11عامل شیوه زندگی سالم در جوانان بین  5(، اصالح .U.Sشهر  4نفر از 

سال پیگیری، همراه  21تر از آترواسکلروز تحت بالینی پس از رژیم سالم، فعالیت بدنی، غیر سیگاری( با یک خطر پایین

های )بیماری CVDبینی خطر ابتال به . اخیرا، امتیازات ریسک ساده مبتنی بر روش غیر آزمایشگاهی برای پیش[7]بود

                                                           
 1 .Dyslipidemia : است غیرطبیعی هر گونه اختالل در سطح سرمی چربی ها شامل افزایش یا کاهش 
2. therosclerosisAubclinical S 
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براساس روش غیر آزمایشگاهی که شامل اطالعات  Fuster-BEWATاست. امتیاز و تایید شده عروقی( توسعه یافته-قلبی

در مورد سیگار کشیدن، فعالیت بدنی، رژیم غذایی )مصرف میوه و سبزیجات(است، وزن بدن و فشار خون، وجود آترواسکلروز 

شامل فشار خون باال، سیگار  INTERHEART [9]، همانطور که نمره خطر [8]کنندبینی میتحت بالینی را پیش

های قلبی باشد، و هر دو به طور قابل اطمینانی خطر ابتال به بیماریکشیدن، دیابت و چاقی شکمی، در میان عوامل دیگر می

زنند. از آنجا که این های مبتنی بر جامعه از کشورهای فقیر تا پُردآمد تخمین میعروقی را از میان طیف وسیعی از جمعیت

توانند به عنوان ابزار غربالگری ساده برای شناسایی بیماران ها میازات خطر به نتایج آزمایشگاهی متکی نیستند، آنامتی

 های پیشگیرانه اولیه تهاجمی مورد هدف قرار گیرند، استفاده شوند. تر که باید برای درمانجوان

بینی خطر است و اغلب در امتیازات  ص مهمی از پیشتر شاخدر بیماران جوان MIکه، اهمیت سابقه خانوادگی سوم این

های شود که سابقه خانوادگی به یک زمینه یا استعداد ژنتیکی برای بیماریریسک کالسیک کم اهمیت است. اغلب فرض می

، . با این حال، سابقه خانوادگی همچنین ممکن است به قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مشترک[10]قلبی اشاره دارد

که تمایل دارند داخل  اقتصادی، نوع رژیم غذایی، فعالیت بدنی و الگوهای رفتاری عدم تحرک،-از جمله وضعیت اجتماعی

سال، دارای سابقه خانوادگی قوی از بیماری عروق کرونر  51خانوادها شبیه باشند، اشاره داشته باشد. اگر یک بیمار زیر 

طر قابل تغییر غربالگری انجام دهد، حداقل یک پروفایل چربی، پس از آن در مورد برای فاکتورهای خ ازودرس باشد، باید فور

شروع استاتین درمانی با بیمار صحبت شود. اگر چه نگرانی قابل قبولی در رابطه با درمان بیش از حد، نسبت سود و خطر 

مطلوب به نظر می رسد است. برای برای استاتین وجود دارد، حتی در افرادی که در معرض خطر کمتری هستند، مصرف آن 

، خطر ابتال به یک رویداد بزرگ قلبی و 1کاهش در کلسترول لیپوپروتئین کم چگالی mg / dl) 39mmol/l (-1هر 

اثر درمان بیش  برای هر سال درمان بعد از آن )میانگین %24درصدی داشته، سپس 7عروقی، در سال اول حدودا یک کاهش 

ساله  5فرد با ریسک باالتر )ریسک  11111. این موضوع به این معنی است که برای هر [11]است( ٪21سال حدود  5از 

/ 1کاهش یافته بود، با استاتین درمانی از حدود  mmol/l 2( که کلسترول لیپوپروتئین کم چگالی به میزان %31کمتر از

حادثه  311درصد( تقریبا از  7تا  5اله س 5رویداد جلوگیری خواهد شد، در حالی که در بیماران کم خطر )خطر  141/1

بیمار که  11،111های منفی کمی هستند، به طوری که برای هر عروقی جلوگیری خواهند شد. برعکس، دارای جنبه-قلبی

سکته  11تا  5مورد جدید دیابت، و  111تا  51، 2مورد از میوپاتی 5ساله هستند، بیش از  5تحت درمان با استاتین به مدت 

در دوره حیات، مشاهده عوامل خطر رایج در بیماران  با درنظر گرفتن خطر ریسک حوادث .]11[وجود دارد3هموراژیکمغزی 

باشد. برای آینده سال می 51تر باید به شدت تحت درمان قرار گیرند، که آن شامل مصرف استاتین برای افراد کمتر از جوان

امل خطر در جوانان داشته باشیم، یعنی جلوگیری یا به حداقل رساندن اضافه ما باید تاکید بیشتری بر پیشگیری اولیه از عو

ها باید به )که در جوانان در حال افزایش است( و هنگامی که این عوامل خطر وجود دارد، آن 2وزن، چاقی و دیابت نوع 

فرهنگ مردمی تغییر کند، به  شدت تحت درمان قرار بگیرند. سیگار کشیدن، یک فاکتور خطر پویایی است که ممکن است با

                                                           
1 .in cholesteroldensity lipoprote-low  
2. yopathyM: دهندبیماری عضالنی که به هر دلیلی عضالت عملکرد خود را از دست می. 

شود که یک شریان داخل مغز پاره و یا تخریب بشود که در نهایت باعث ایجاد اختالل در عملکرد بخش آسیب دیده سکته مغزی هموراژیک زمانی ایجاد می. 3

 .شودمی



   

                                                                                                                 33 

های بهداشت عمومی و تدابیر سیاسی برای جلوگیری از سیگار کشیدن زنان جوان رساند، و برنامهخصوص به زنان آسیب می

ممکن است بر اهمیت ان  MIباشد. فراتر از این، ارزیابی خطر التهابی در بیماران جوان در معرض خطر بسیار مهم می

شود، به ویژه به این دلیل که در ها دیده نمیدرصد از بیماران که هیچ فاکتور خطرناکی در آن 11تا  5برای  بیافزاید، به ویژه

های زیستی جدیدتر، از جمله نشانگرهای . نشانگر[12]حال حاضر گزینه های درمانی جدید برای این بیماران وجود دارد

شود و فشاری که خون اری که خون از قلب به بیرون رانده می)همودینامیک شامل ثبت فش التهاب و استرس همودینامیک

شود و ضربان قلب(، همچنین ممکن است در افزایش پیش بینی خطر ابتال در افراد جوان کمک کند. به داخل قلب وارد می

های  به بیماریدر نهایت، شناسایی انواع عوامل ژنتیک برای پیش بینی خطر و رفتار مناسب در بیماران در معرض خطر ابتال

عروقی همچنان نوید بخش است. با این وجود، خطر بیماری عروق کرونر که با بار ژنتیکی باال همراه است به نظر -قلبی

را جبران کنند )به عنوان مثال، آن توانندعامل محافظتی هستند، می 3رسد که تقریبا نیمی از افرادی که دارای حداقل می

که مجددا از فراخوانی برای یک رویکرد سالمت  [13]ار، فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی سالم( فقدان چاقی، نکشیدن سیگ

های بهداشتی از طریق سیاست، و توسط غربالگری و در افرادجوان  توسط تکنولوژی محیط MIعمومی به منظور پیشگیری 

 کند.درمان افراد در معرض خطر باال، حمایت می
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 13۹۹های پاییز مناسبت

 روز بزرگداشت موالنا( القعدهذی 1) رمه ۸

از  "بهاءالدین ولد" شپدر .هـ.ق(، معروف به مولوی در بلخ به دنیا آمد 412جالل الدین محمد بن بهاءالدین بلخی )م، 

شد که بهاءالدین به ناچار تصمیم به  سبب از اقبال مردم به ویسلطان محمد خوارزمشاه  بود. نگرانی بزرگان صوفیه

به دعوت سلطان عالءالدین کیقباد سلجوقی، به قونیه رفت و  ملطیه و اقامت درحج،  سفرس از . پوطن خود گرفتهجرت از 

سید برهان الدین ترمذی به نزد سال  چندیننشست.  ویبه جای .موالنا پس از رحلت پدر با خانواده خود در آنجا مقیم شد

موالنا اتفاق  و او بین که مالقاتی طی و آمد قونیه به تبریزیتا این که شمس الدین ، ریاضت و مجاهده نفس مشغول شد

افتاد، شور و انقالبی عظیم در دل او به پا نمود. به طوری که موالنا از تدریس و وعظ و ارشاد دست برداشت و به شدت مرید 

آزار و اذیت وی مشغول شمس شد. اما مریدان موالنا که به دلیل این مسئله، نسبت به شمس دشمنی پیدا کرده بودند به 

هـ.ق با  444شدند و شمس که از آزار و دشمنی آنان در رنج و سختی بود، قونیه را ترک کرد که البته پس از یکسال در 

جستجو و اصرار فراوان موالنا به قونیه بازگشت، اما باز مریدان و این بار حتی خانواده و خویشان موالنا، بدگویی از شمس را 

هـ.ق شمس به کلی غایب شد و موالنا دیگر  445را ساحر و موالنا را دیوانه نامیدند. به همین جهت در سال  آغاز کرده او

  .هیچگاه نتوانست موفق به دیدار وی شود

در قونیه به خاک سپرده و  هـ.ق دار فانی را وداع گفت 412سال  در روز پنجم جمادی االولشد و سرانجام موالنا بیمار 

 .شد

است و آن را به خواهش یکی از  و اخالقی ای از افکار عرفانیمجموعهکه شش دفتر  که شامل "مثنوی معنوی"شامل:  آثار وی 

ـ.ق( به نظم درآورده است.  413شاگردان خود معروف به حسام الدین چلبی )متوفی    "کلیات شمس"یا  "کلیات شمس تبریزی"ه

را برده و به همین جهت به  "شمس الدین تبریزی" عیات، که در پایان اغلب غزلیات، نامو ربا شامل نزدیک صدهزار بیت غزلیاتای مجموعه 

او و  "مجموعه مکاتیب"از دیگر آثار موالنا .کرده است نیز تخلص "خموش"و  "خاموش"معروف است. البته گاهی نیز در غزلیات، این نام 

که جانشین او نیز شد،  "سلطان ولد"و معروف به  "بهاءالدین احمد"شامل مواعظ اوست. همچنین پسر موالنا به نام  "مجالس سبعه"

 1.نهاد "فیه ما فیه"مطالبی را که از پدر خود شنیده بود در کتابی گرد آورد و نام آن را 

 سالروز اربعین حسینی( صفر 22) مهر 1۷
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 بزرگداشت حافظ مهر 22

هجری قمری در شیراز متولد  124حدود سال  ،بزرگ، غزلسرای "حافظ"الدین محمد شیرازی متخلص به خواجه شمس

ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و شد. علوم و فنون را در محفل درس استادان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه

چند مثنوی، الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از برداشت. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده، 

صاحبنظران  زیارتگاه شیرازهجری قمری در شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظیه  172قطعات و رباعیات است. وی به سال 

بسیاری از بزرگان اندیشه و تفکر و شعر جهان تحت تاثیر او به خلق آثار ماندگاری دست  .و عاشقان شعر و ادب پارسی است

کسب الهام از دیوان شرقی خود را به نام او و با که زرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دانشمند ب "گوته"زدند همچون 

 1ه است.افکار وی تدوین کرد

 صفر( رحلت حضرت محمد)ص(، شهادت امام حسن مجتبی)ع(و شهادت امام رضا )ع(2۹و  2۸مهر) 2۶و  2۵ 

 

 ربیع االول( هجرت رسول اکرم )ص( از مکه به مدینه 1مهر) 2۷

 

 ربیع االول( شهادت امام حسن عسکری )ع(و آغاز امامت حضرت مهدی)عج( ۸آبان )4

 

                                                           
1. https://ganjoor.net/hafez/ 
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 و هفته وحدتربیع االول(والدت حضرت محمد)ص( و امام جعفر صادق)ع( 1۷آبان)13

 آبان روز تسخیر النه جاسوسی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز 13

 

 کتابدار آبان روز کتاب، کتابخوانی و 24

 

 

 

 ربیع الثانی( والدت امام حسن عسکری)ع( ۸آذر ) 4
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 ناآذر روز بسیج مستضعف ۵

تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسالمی در دی  1351آذر  5در  )ره(بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی 

است که برای سربلندی این سرزمین هایی داشت جان فشانیهفته بسیج، بزرگ. به صورت قانونی رسمیت پیدا کرد 1357

های صورت گرفته است. بسیج، فهم درست اتحاد، اراده و اخالص مسلمانان است که با ظهور اسالم تولد یافته و در ملت

ایمان، تنها، تبلور  ها انسان با مسلمان رشد کرده است. هوشمندی حضرت امام خمینی رحمه اهلل و عدالت خواهی میلیون

 .در عصر حاضر بوددوباره بسیج 

 وفات حضرت حضرت معصومه)س( ربیع الثانی( 12)آذر ۶

 

 زادهای شهید محسن فخریشمند هستهآذر ترور دان ۷

 مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:

های علمی بزرگ و ماندگار را به خاطر تالش بهانظیر جان عزیز و گرانصر علمی کماین عن

  .مقام واالی شهادت، پاداش الهی اوستخود، در راه خدا مبذول داشت و 

 

 

 آذر روز بزرگداشت شیخ مفید ۹

 پنجمو  چهارمهای در قرن امامیه فقیهو  متکلم (ق413ـ  331یا  334) محمد بن محمد بن نُعمان مشهور به شیخ مُفید

ای بود در برابر دو راه میانه فقهی ارائه داد که اجتهاد، روشی جدید در اصول فقهاند شیخ مفید با تدوین علم قمری. گفته

 .بدون توجه به عقل روایاتگرایی افراطی و اکتفاکردن به روش عقل

، سید مرتضی، شیخ طوسی. ترین استادان شیخ مفید هستندازجمله برجسته ابن قولویهو  ابن جنید اسکافی، شیخ صدوق

 «داالِرشا»در دانش کالم و « اوائل المقاالت»، فقهلم در ع« المقنعه. »هم از مشهورترین شاگردان اویند نَجاشیو  سید رضی

اش مدفون بود چند سالی در خانه درگذشت. ق413شیخ مفید در سال . ترین آثار وی استمعروف امامان شیعه حالدر شرح

 1.قرار دارد مقبره وی اکنون در حرم کاظمین .برده شد (و سپس به سوی مقابر قریش، نزدیک قبر امام جواد)ع
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 آذر شهادت آیت اهلل سید حسن مدرس روز مجلس 12

 
 

 آذر روز دانشجو 1۶

اعتراض به دیدار رسمی ه هنگام ک،رضویشریعت مهدی و احمد قندچی ، نیامصطفی بزرگ -ین روز، به یاد سه دانشجوا

 14ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایاالت متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ 

 .شودتهران کشته شدند، گرامی داشته می مرداد همان سال( در دانشگاه 21)حدود چهار ماه پس از کودتای  1332آذر 

 

 روز پژوهش:آذر  2۵

شورای فرهنگ عمومی »آذر از سوی  25روز س از پیروزی انقالب اسالمی، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، پ

چهارمین هفته آذر ماه را به نام  1317 گذاری شد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سالبه نام روز پژوهش نام« کشور

ارج نهادن به مقام شامخ  .تغییر یافت« هفته پژوهش و فناوری»نام به این  1314 گذاری کرد و از سالهفتة پژوهش نام

های پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشکالت و چالش

های اجرایی تر دستگاهدر کشور از جمله اهداف این اقدام بود. در این راستا هر سال مراسم هفتة پژوهش با مشارکت بیش

های برتر و نمونه، تقدیر از مدیر تحقیق نمونه، تقدیر از پروژه تقدیر از مقاالت برتر، تقدیر از پژوهشگران. شودکشور برگزار می

 1.های هفته پژوهش استترین برنامهانتشار کارنامه پژوهشی در هر سال از مهم
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 حوزه و دانشگاه آذر شهادت آیت اهلل دکتر مفتح روز وحدت 2۷

 
 

 جمادی االول( والدت حضرت زینب و روز پرستار ۵آذر ) 32
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 ۹۹پاییز  اخبار دانشگاه

 

 جنوب اصفهان )بهارستان( هایدانشگاهبرگزاری سومین جلسه هم اندیشی روسای 

های نقش جهان، پیام نور انشگاهو با حضور مدعوین از د 21/1/77این جلسه به میزبانی دانشگاه شیخ بهایی در تاریخ 

را حل مشکالت منطقه هدف این جلسه سرهنگ مومنیان بهارستان و ناحیه مقاومت بسیج امام حسین)ع( برگزار گردید. 

از مسائل اقتصادی و فرهنگی و نیاز به توجه و نی و سایر روسای حاضر، برای حل مشکالت دکتر زعفراآقای عنوان کرد و 

 ها صحبت نمودند.  تخصص در این زمینه

 

  
 

 :دکتر افضلیارتقاء مرتبه علمی خانم 

های خارجی به مرتبه دانشیاری را در هفتصد و سی و نهمین ارتقا مرتبه علمی خانم دکتر افضلی، استادیار گروه زبان

و  گوییمیک میهیات ممیزه دانشگاه اصفهان خدمت ایشان و خانواده بزرگ دانشگاه شیخ بهایی تبر 23/1/77جلسه مورخ 

 برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون داریم.

 

 :انتصاب آقای امامی به عنوان مدیر امور مالی

وب شدند. با آرزوی صطی حکمی از طرف ریاست دانشگاه به سمت مدیریت امور مالی من 1/4/77آقای امامی در تاریخ 

 نماییم.توفیق روزافزون، سمت جدید را به ایشان تبریک عرض می

 

 :و دانشجویی انتصاب مهندس تابعی به عنوان مدیر امور فرهنگی

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه به سمت مدیریت امور فرهنگی و دانشجویی  1/4/77آقای مهندس تابعی در تاریخ 

 نماییم.با آرزوی توفیق روزافزون، سمت جدید را به ایشان تبریک عرض می وب شدند.صمن



   

                                                                                                                 42 

 

 در مقطع کارشناسی ارشد: تحصیالن دانشگاهقبولی فارغ الآمار  

ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه 77شدگان مقطع باالتر )کارشناسی ارشد( سال ی پذیرفتهبنابر آمار اعالم شده

نفر از دانشجویان  131های آزاد( که توسط سازمان سنجش در اختیار دانشگاه قرار گرفته است تعداد کشور )بجز دانشگاه

. انداسری راه یافتههای سردرصد به دانشگاه41از میان آنها ، کهاندبهایی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدهشگاه شیخدان

کسب این موفقیت بسیار مهم و ارزشمند را به دانشجویان گرامی، اساتید دلسوز و مدیریت محترم دانشگاه تبریک گفته و 

سبی برای سایر های پیشرفت و موفقیت بیشتر گام برداشته و الگوی مناامیدواریم دانشجویان پذیرفته شده همچنان بر پله

 دانشجویان باشند.

 

 :مجازیبرگزاری جلسات معارفه با دانشجویان جدیدالورود در فضای 

ها به صورت با توجه به برگزاری کالسو د از محیط دانشگاه روراستای شناخت هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالو در

مدیریت با حضور به صورت مجازی و سلسله جلساتی  ،و عدم امکان حضور دانشجویان با توجه به شیوع ویروس کرونا آنالین

با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی  1/7/1377برگزار گردید. در تاریخ  14/7/1377و  1/7/1377های تاریخ دانشگاه در

معاون  ساعت با استفاده از سامانه آموزش آنالین دانشگاه برگزار گردید که در آن جلسه ریاست دانشگاه، 2ای به مدت جلسه

آموزشی، مدیر آموزش، مدیر امور فرهنگی و دانشجویی و مدیر بخش فناوری اطالعات حضور داشتند. در این جلسه مفید و 

صمیمی ابتدا از طرف مسئولین سخنرانی انجام شد و سپس دانشجویان به بیان نقطه نظراتشان پرداخته و به صورت مستقیم 

شد  مقررکردند. پیشنهادات و نظرات مفیدی در این جلسه داده و  ف صحبتهای مختلبا مسئولین دانشگاه در زمینه

 های الزم در این موارد انجام گیرد.پیگیری

با حضور دانشجویان مقاطع باالتر )کارشناسی ارشد و دکتری(  قبل وی ای مشابه با جلسهنیز جلسه 14/7/1377در تاریخ 

های تخصصی مورد بحث و بررسی صیالت تکمیلی در کارگروهدر مقطع تح برگزار گردید و قرار شد پیشنهادات دانشجویان

 قرار گیرد.

 

  




