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 Scientific  علمی

  
   واليت بغالنۀازشھر کھن  - گـل علـم انيس:  فرستـنـده

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٣

  اعصاب و مغز متخصص سميعی دکتر

  رساند؛ می آسيب مغز به که اشتباه ده
 صبحانه خوردنن. ١

 غذائی مواد نامناسب مينأت باعث امر اين .کندمی افت تری پائين سطح به خونشان قند خورندنمی صبحانه که نیکسا

 .شودمی مغزی فعاليت افت نتيجه در و مغز برای

 پرخوری. ٢

 .شودمی ذھنی قدرت کاھش به منجر و شده مغز) رگھای ديواره ختی(س شرائين تصلب باعث امر اين

 دخانيات. ٣

 .شودمی ايمرھآلز به منجر و مغز برابری چند شدن کوچک امرباعث اين

 شکر و قند زيادۀ استفاد.  ۴

 رشد در اختاللً احتماال و تغذيه سوء به منجر و کندمی متوقف را غذائی مواد و پروتئين جذب شکر و قند زياد ۀاستفاد

 شد خواھد مغزی

 ھوا آلودگی.  ۵

 منجر و شده مغز مينیأت اکسيژن کاھش باعث آلوده ھوای دميدن  .ماست بدن رد اکسيژن ۀکنند مصرف بزرگترين مغز

 .شودمی مغز یئکارآ کاھش به

 خواب کمبود.  ۶

 مغزی ھای سلول مرگ گيری شتاب به منجر خواب کاھش طوالنی ۀدور .دھدمی استراحتۀ اجاز مغزمان به خواب

 .شد خواھد

 خواب ھنگام به سر پوشاندن. ٧

 مغزی مخرب تأثيرات به منجر و شده اکسيژن تجمع کاھش و کربن اکسيد دی تجمع افزايش باعث پوشيده سر با خوابيدن

  .دش خواھد

 کارآئی کاھش به منجر است ممکن بيماری زمان در مطالعه يا سخت کار. بيماری ھنگام در تان مغز از کشيدن کار  .٨

   .شود مغزی ۀصدم نتيجه در و مغز
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 مثبت افکار کاھش. ٩

 شدن کوچک باعث است ممکن مغزی مثبت افکار کاھش  .است مغزمان به دادن تمرين برای راه بھترين کردن فکر

  .ودش مغز

 حرفی مک. ١٠

 .شد خواھد مغز کارآئی رشد به منجر انتزاعی مکالمات

 داشته ستدو را کاری وقتی دارد، دوست که دھد انجام را کاری بايد باشد خوشحال و خوشبخت خواھد می کسی اگر

 .دھد نمی دست شما به خستگی احساس ھرگز باشيد

 می خدمت و محبت سايرين به نسبت که کسانی کنيد، پيدا وجدان عذاب آينده در تا نکنيد کاری که است اين من خواھش

 .نندک می زندگی وجدان عذاب بدون و دارند سالمی و آزاد روح ھميشه دھند، می نشان ديگران به را راست راه و کنند

 ھمراه به شما برای سربلندی و معنوی ای آينده که باشيد کاری دنبال به و بگيريد را نامناسب کارھای جلوی جوانی از

 .باشد داشته
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