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 نشریه داخلی پیام امین

97ماه  بهمن /چهاردهمشماره   

  برگزاري  کالس

HPLC Trouble Shooting  

توسط جناب آقاي دکتر 
  هاشمی

بازدید حجت االسالم کریمی، 
امام جمعه پیربکران و جناب 

آقاي عبایی بخشدار محترم از 
 شرکت داروسازي امین

بازدید مسئوالن محترم شرکت 
سانوفی از شرکت داروسازي 

تولید امین به جهت برنامه ریزي 
 قراردادي
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  چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم؟
  )بخش اول(

که  "دلبستگی تام و تمام کارکنان به کار و سازمان "مفهوم مورد نظر در این سوال یعنی 
  .است هنوز فاقد معادل فارسی رایجی است " engagement"ترجمه واژه اي انگلیسی 

این مفهوم وجه مشترك زیادي با واژه هایی مثل رضایت، انگیزش،تعهد،تعلق 
براي مثال رضایت .دارد اما فراتر از همه آنها و شامل همه آنهاست... خاطر،وفاداري و 

وقع حقوق کارکنان با دریافت به م.کارکنان یک پدیده کوتاه مدت و پرفراز و نشیب است
یا با دریافت یک پاداش منصفانه راضی میشوند و به همین راحتی ممکن است تاخیر در 

،در پرداخت حقوق بعدي یا احساس بی انصافی در تقسیم پاداش بعدي آنها را ناراضی کند
  .حالی که دلبستگی مفهومی عمیق تر و با ثبات تر است

 "یکی از معانی مصطلح آن  و "engagement"یکی از تعاریف اولیه و عمومی 
شاید تصور دوران نامزدي که سرشار از از عشق طرفین به یکدیگر ،حداکثر .است "نامزدي

وفاداري و تعلق خاطر طرفین و دلدادگی ها و دلبستگی هاي مثال زدنی است بتواند درك 
ت در پی سازمان ها و مدیران آنها سال هاس.مفهوم سازمانی را هم آسانتر کنداین 

دستیابی به راه ها و روش هایی هستند که بتوانند بخشی از عشق،وفاداري و تعلق خاطر 
طرفین را وارد دنیاي کار و کارمندي نمایند و از این طریق هم کارکنانی راضی تر و هم 

  .سازمان هایی موفق تر داشته باشند

  چند تعریف اولیه:دلبستگی کارکنان به کار و سازمان

کارکنان به کار و سازمان،گمشده همیشگی مدیران و از جمله مهم ترین  لبستگید
است که طی آن  روانیثابت این دلبستگی یک حالت نسبتا .آرزوها و اهداف همه آنهاست

کارکنان احساس عمیق مثبتی نسبت به سرنوشت و منافع سازمان از خود نشان می دهند 
وردارند که فراتر از وظایف و مسئولیت هاي مقرر و و همزمان از اراذه و تمایلی قوي برخ

  .کار کنند مصوب

بیش از حد (کارکنان محرك،پیش برنده و تقویت کننده رفتارهاي فوق العاده  دلبستگی
است که با بهره وري باالتر، مشارکت موثر و تعهد قابل توجه کارکنان در )انتظارو متعارف

  .قبال موفقیت سازمان همراه است

 )لیعق(هدو پیوستگی عاطفی و استداللی ترکیبی متوازن و بهم پیوسته از تع یدلبستگ
  .کارکنان به گروه یا سازمان است

کارکنان ترکیبی از احساسات و ادراکات شامل رضایت،تعهد،احساس غرور و  دلبستگی
یت هاي فراتر از وظایف معمول در افتخار،وفاداري و تمایل براي فداکاري و انجام مسئول

     .بینی است این دلبستگی استمرار دارد و قابل پیش.قبال سازمان است

کارکنان وقتی اتفاق می افتد که کارکنان از کارشان لذت ببرند، به آنچه انجام  دلبستگی
میدهند و به رسالت و ماموریت سازمان باور و ایمان داشته باشند و در قبال تالش و 

  :پایه اصلی دارد 3این تعریف .مورد قدردانی و قدرشناسی قرار بگیرند کارشان

تعدادها و مهارتهاي کارکنان لذت بردن از کار که نتیجه تناسب کار با روحیات، اس : اول
  . .است

  تالش ها در موفقیت گروه، ) موثر بودن(باور داشتن به اهمیت کار و مهم بودن  : دوم

  . سازمان یا جامعه

ظام هاي ارزیابی عملکرد و پاداش موثر که رفتارهاي مسئوالنه و وفادارانه و تالش ن :سوم 
  .هاي فوق العاده کارکنان را ببیند و مورد قدردانی قرار دهد

این .است) ماورائ سطح عملکرد عادي(به معنی تالش هاي فوق العاده دلبستگی
د و انتخاب هاي دیگري دلبستگی زمانی زمانی مهم است که وقتی کارکنان مجبور نیستن

هم دارندباز هم همه توان و تالش خود را معطوف به تحقق اهداف و تامین منافع و 
یک کارمند دلبسته به کار و سازمان کارش را با اشتیاق انجام میدهد و .مصالح سازمانکنند

  .با همه وجود در کارش دشگیر است

تواناساز و پیش برنده اجراي موفق  تام و تمام کارکنان به کار و سازمان اولین دلبستگی
در واقع یکی از مهم ترین موانع عدم تحقق برنامه هاي خوب .استراتژي سازمان است

استراتژي هاي مطلوب و مناسب سازمان را باید در ناکامی مدیران در طراحی شده و 
  .جلب و کسب این دلبستگی جستجو کرد

ه مدت نیست،بلکه آنرا باید بخش مهمی کسب این سرمایه بزرگ یک اقدام و ابتکار کوتا
از فرهنگ یک گروه یا سازمان تلقی کرد که مثل هرویژگی در فرهنگ سازمانی بتدریج و 

ازنده هاي الیه هاي در طول زمان شکل میگیرد و مدیران و رفتارهاي آنها از مهمترین س
  .تلف آن هستندمخ

مدیران ارشد در این مورد .به کار و سازمان باید از باالي سازمان هدایت شود دلبستگی
دلبستگی به کار و سازمان روح هر سازمان است و با .الگوي کارکنان هستند و باید باشند

  ."شودروح حرسازمان از باال در آن دمیده می "تعبیر بسیار زیباي پیتر دراکر 

یکی از بهترین راه هاي داشتن کارکنانی مشتاق ، پرانرژي و عاشق کار و سازمان آن است 
از آمادگی بیشتري براي دل سپردن به کار و سازمان که کارکنانی استخدام کنیم که 

رفتاري و ویژگی هاي اگر بتوانیم در فرآیند استخدام روي شاخص هاي .برخوردارند
شخصیتی مثل ثبات عاطفی،وجدانی بودن و مسئولیت پذیري و سازگاري تاکید کنیم و 
یا بتوانیم افرادي را استخدام کنیم که به دلیل تناسب با کار و وظیفه مورد نظر از انگیزه 
هاي درونی براي کار کردن برخوردار هستند،بیش از نیمی از راه موفقیت در مسیر در 

  .یار داشتن کارکنانی پرانرژي و عاشق کار و سازمان را پیموده ایماخت

تعهد و وفاداري کارکنان به کار و سازمان تا حدود زیادي به تناسب شخص و 
شاید به همین دلیل است که گوگل .شغل و تناسب شخص و سازمان بستگی دارد

سته می داند به که مهم ترین سرمایه خود را برخورداري از کارکنان متمایز و برج
مدیرانش توصیه میکند که کارکنان را نه فقط براي یک شغل یا واحد سازمانی خاص 

به این معنی که در زمان استخدام، عالوه بر تناسب .بلکه براي کل شرکت استخدام کنند
  .فرد با شغل،تناسب او با فرهنگ، ارزش ها و فضاي عمومی شرکت هم توجه نمایند

  چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم؟ :برگرفته از کتاب

  دکتر بهزاد ابوالعالیی                                        
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 قرص روکشدار پروستاهرب

 
 : ترکیب دارویی 

 
 :هر قرص حاوي 

 267 نخل اره اي  همیلی گرم عصاره خشک میوSaw palmetto  

  Total fatty acids)(اسیدهاي چرب  30%محتوي                     

 20  میلی گرم عصاره خشک گیاه شبدر قرمز(Red clover )   

 20  میلی گرم عصاره خشک برگ گیاه علف خرس(Bearberry)   

 10  میلی گرم عصاره خشک ریشه گیاه گزنه(Nettle )   

 3  میلی گرم روغن دانه کدو(Pumpkin)  

 

  

 : فارماکولوژي 

  
. شایع ترین مشکل ارولوژیک در مردان است) BPH(هیپرپالزي خوش خیم پروستات 

به نظر می رسد تغییر در فیزیولوژي هورمون هاي جنسی در نتیجه افزایش سن علت 
که متابولیت تستوسترون می باشد ) DHT(دي هیدروتستوسترون . اصلی آن می باشد

آلفا  - 5در پروستات از تاثیر آنزیم  DHT. یک عامل مهم در رشد پروستات است
لیگاند ترجیحی براي گیرنده  DHT. ردوکتاز بر روي تستوسترون حاصل می شود

برابر میل ترکیبی تستوسترون  5تا  2آندروژن است و میل ترکیبی آن به این گیرنده 
فرآورده گیاهی پروستاهرب با . رت سیگنالی آن ده برابر تستوسترون می باشدبوده و قد

آلفاردوکتاز بعنوان یک  - 5بهره گیري از اثر سینرژیک چند عصاره گیاهی در مهار آنزیم 
  . داروي مکمل براي کاهش التهاب پروستات و عالئم ادراري این بیماري کاربرد دارد

ود در عصاره میوه نخل اره اي از طریق مهار اسیدهاي چرب و فیتوسترول هاي موج
باعث کاهش عالئم  DHTآلفا ردوکتاز و در نتیجه پایین آوردن غلظت  - 5آنزیم 

همچنین ترکیبات این عصاره با داشتن . هیپرپالزي خوش خیم پروستات می گردد
خاصیت ضد التهاب و ضد اسپاسم باعث رفع التهاب و اسپاسم پروستات شده و عالئم 

 .راري ناشی از هیپرپالزي پروستات را برطرف می نمایداد

   
عصاره ریشه گزنه باعث افزایش حجم و جریان ادرار و کاهش ادرار باقیمانده در مثانه 

چند لیگنان از ریشه گزنه فعالیت اتصالی گلوبولین متصل شونده به هورمون . می گردد
در گزنه با رقابت در  ایزولکتین موجود. انسان را کاهش می دهد) SHBG(جنسی 

اتصال گیرنده هاي تستوسترون در بافت پروستات موجب وقفه هیپرپالزي پروستات می 
 DHTآلفا ردوکتاز میزان  -5روغن دانه کدو با داشتن فیتواسترولها با مهار آنزیم . گردد

اسیدهاي چرب غیر . را کاهش داده و از بروز عالئم اختالالت ادراري جلوگیري می نماید
و فلز روي موجود در آن نیز باعث بهبود فعالیت و سالمت دستگاه  Eاشباع، ویتامین 

همچنین ایزوفالونوئیدهاي استروژنیک موجود در . تناسلی و مجاري ادراري می گردد
عصاره شبدر قرمز می تواند از بزرگ شدن پروستات جلوگیري نموده و التهاب پروستات 

 . روستات را کاهش دهدو مشکالت ادراري در هیپرپالزي پ

  

  
بزرگی پروستات می تواند باعث عالئم انسدادي مانند عدم تخلیه کامل مثانه و کاهش 

عصاره برگ علف خرس با داشتن . جریان ادرارگردد و ایجاد عفونت ادراري نماید
ترکیبات هیدروکینونی خصوصا آربوتین داراي خاصیت ضد عفونی کننده، ضد میکروبی 

   .عفونت هاي مجاري ادراري مؤثر می باشدو ضد التهابی بوده و در درمان 

  : مقدار مصرف
  بار هر بار یک قرص همراه با مقدار کافی آب میل شود 2روزي.  

  :عوارض جانبی 
 در بعضی افراد ممکن است باعث ناراحتی هاي مالیم گوارشی گردد. 
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  میگرن

دانند سردردهاي میگرنی جزو دردهاي طبیعی نیست و اگر شما از این بیماري  همه می امروزه
برید، بدون شک در اولین تجربه بسیار بدتان از این سردرد مزمن، به دنبال درمانی براي  رنج می

یا حداقل به دنبال چیزي هستید تا میگرن، این بیماري آزاردهنده، کمتر براي . گردید میگرن می
   .در درجه اول بد نیست تعریفی از میگرن داشته باشیم .آفرین باشد نجشما ر

به معناي » همی«. کرانیون همی: اي است فرانسوي که از زبان یونانی مشتق شده میگرن واژه
دار و  ها براي توصیف سردردهاي ضربان گویا یونانی. به معناي جمجمه است» کرانیون«و » نیم«

واقعیت امر در این است در  .گیرد کردند که نیمی از سر، به شدت درد می میمزمن، اینگونه ابراز 
کنید و بسته به شدت درد، این  سردردهاي میگرنی، شما درد را در نیمی از سر خود حس می

  . تواند با تاري دید و حتی تهوع همراه باشد حس ناخوشایند می

معموال . به میگرن ربط دهیم؟مسلما خیرتوانیم  ولی سوال مهم اینجاست آیا هر سر دردي را می
به همین . تواند به راحتی هر چه تمام شما را آزار دهد ها، یک عامل دردناك می در اکثر بیماري
توان ادعا کرد یک فرد به سردردهاي میگرنی مبتال شده که سر درد وي، دست  علت، زمانی می

، سردردهاي میگرنی انجمن میگرن امریکا بر اساس آمار و ارقام. دار باشد کم تا چند روز ادامه
درصد از جمعیت کل  12میلیون امریکایی را درگیر کرده؛ این رقم مساوي است با  36نزدیک به 
   .این کشور

شود که آنها  عوامل مختلفی آغاز میمیگرن به واسطه چطور بفهمیم به میگرن مبتال شدیم؟
این عوامل صرفا محدود به . شناسیم می (Aura) هاي میگرنی یا اورا را تحت عنوان محرکه

ممکن است شما در رویارویی با روشنایی المپ یا حتی یک . عوامل شیمیایی و تغذیه نیست
اید،  به میگرن دچار شدهاگر واقعا . یک سر درد شدید را پیدا کنید  استرس بسیار شدید، زمینه

  .دهد کمی پیش از شروع سر دردهاي وحشتناك و شدید، بدن به نوعی به شما اطالع می

 توانیم با آن مقابله کنیم؟ علت میگرن چیست و چطور می

توانید با دشمن فرضی  هنوز علت دقیقی براي میگرن شناسایی نشده و به همین خاطر شما نمی
فعال چاره کار در اینجاست به هر نحوي جلوي . مقابله کنیدکه هیچ شناختی ازش ندارید 

البته دانشمندان در سرتاسر دنیا نسبت به سردردهاي میگرنی . پیشرفت درد گرفته شود
پردازند تا در درجه اول علت میگرن  تفاوت نبوده و روي عوامل مختلفی به تحقیق می بی

ونی و فیزیکی، ارزش بالینی کمتري پیدا هاي هورم هر چند در حال حاضر محرکه. شناسایی شود
 .کرده و توجه محققین بر عوامل ژنتیکی و مولکولی معطوف شده است

. هاي مسکن مصرف کنید در حال حاضر براي مقابله با سردردهاي میگرنی قادر هستید تا قرص
  اصی ها مثل استامینیوفن، ایبوپروفن و ناپروکسن تاثیر درمانی آنچنان خ این دسته از قرص

ها، مکانیسم سردردهاي میگرنی در بدن همچنان در حال رخ  چرا که با مصرف مسکن.ندارد
هاي عصبی تحت  رسان دادن است و این داروهاي شیمیایی به واسطه سیستم ضد درد و پیام

ها در تالش هستند تا شما صرفا درد را حس نکرده یا حداقل میزان کمتري از  عنوان انکفالین
  .حس ناخوشایند را تجربه کنیداین 

  توانیم هر نوع مواد غذایی را مصرف کنیم؟ تغذیه چطور؟ می

هاي مختلف، مصرف مواد غذایی زیادي براي افرادي که از سردردهاي  در طی تحقیقات و گزارش
شکالت، سس گوجه، پنیر، مرکبات و همچنین غذاهاي غنی : برند، ممنوع شده میگرنی رنج می

توانید لیستی بلند باال از این  وجوي ساده در اینترنت می یرامین که با یک جستاز پروتئین ت
این نکته را باید اشاره کنیم میزان قدرت سیستم ایمنی بدن من و شما .مواد غذایی را پیدا کنید
تواند در برابر مصرف پنیر مقاومت زیادي در برابر حمالت  فردي می. با یکدیگر متفاوت است

یا شخص دیگري مبتال به این مرض، حس و حالش به همین راحتی . خود نشان دهدمیگرنی از 
دانیم هنوز علل  به هر حال از آنجایی که می. کند نسبت به مصرف مرکبات تغییر پیدا نمی

هاي  اي در القاي حمالت میگرنی دخالت دارند، این موضوع که چرا افراد مختلف، تجربه ناشناخته
 .اي از ابهام قرار دارد حمالت میگرنی دارند هنوز در هالهمتفاوتی در تغذیه و 

علم پزشکی تا به امروز براي درمان میگرن چه کار کرده؟ اصال امیدوار باشیم درمانی 
 شود؟ برایش پیدا می

خوبی براي جلوگیري از سردردهاي  ، دارويدر جدیدترین تحقیقات در حیطه علوم پزشکی
بادي به خصوصی است که با اتصال به یک پپتید خاص در  ارنوماب یک آنتی. میگرنی کشف شد

گفتنی است محققین با تزریق زیرپوستی ارنوماب به بیماران، به . درمان میگرن بسیار موثر است
 .انگیز دست پیدا کردند این نتایج حیرت

، اثر پیشگیرانه داروي آتروواستاتین و سدیم والپرات طی یک پژوهش محققین ایرانی نیز
با اینکه دو داروي مورد نظر در . را در درمان سردردهاي میگرنی مقایسه کردند) دیوالپروکس(

نادار نبودن از لحاظ آماري، کاهش درد و شدت حمالت میگرنی تاثیر داشته ولی به علت مع
  ..توان نتایج این پژوهش را به کل آحاد جامعه نسبت داد نمی

ولی سوال مهم دیگري وجود دارد که دیر یا زود براي شما نیز این نگرانی به وجود 
هاي  اي باشد بر ابتال به بیماري زمینه تواند پیش آید آیا سردردهاي میگرنی می می

 تر؟ خطرناك

شود و با در نظر  هاي مغزي می وجود دارد حمالت میگرنی باعث اتساع سرخرگاین عقیده 
داشتن این فرضیه، احتمال دارد اکسیژن با یک جریان و فشار متعادل به بافت مغزي 

در جدیدترین پژوهش خود، این فرضیه را اساس کار قرار نهاده و به  محققین ایتالیایی .نرسد
این . شوند یا خیر این مقوله پرداختند آیا افراد مبتال به میگرن، بیشتر به حمالت قلبی دچار می

به یک نتیجه معنادار از  توسط محققین بوستون میالدي 2006فرضیه در گذشته و در سال 
لحاظ آماري رسید که افراد مبتال به سردردهاي میگرنی به همراه اورا، دچار حمالت قلبی 

 شوند چطور؟ نی میولی افرادي که بدون اورا دچار حمالت سردردهاي میگر. شوند بیشتري می

ي مستقیم و خطی بین حمالت میگرنی و ابتال به سکته قلبی در کل  در عمل مشخص شد رابطه
هاي دست  هر چند در نتیجه این پژوهش، از لحاظ آماري به یافته. جامعه آماري وجود ندارد

اشتن همچنین محققین با در نظر د. کند پیدا کردند که ادعاي محققین بوستونی را تایید می
اند این فرضیه همچنان پابرجاست آیا  در این پژوهش، اذعان داشته) نفر 100(جامعه آماري کم 

توان با قاطعیت بیان کرد هر فردي که به سردردهاي میگرنی مبتال شده، مستعد دچار شدن  می
کنند سردردهاي میگرنی  در حال حاضر پژوهشگران تصور می. به حمله قلبی است یا خیر

این موضوع هنوز در دست . هاي قلبی و عروقی اي باشد بر ابتال به سایر بیماري  د زمینهتوان می
 پژوهش قرار دارد و یک نظریه نیست
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Company: 

Dr. Reddy's Labs 

Approval Status: 

Approved January 2019 

Specific Treatments: 

Acute migraine in adults 

Therapeutic Areas 

Neurology 
Family Medicine 

Migraine (Adult) 

General Information 

Tosymra is a nasal spray formulation of sumatriptan, a selective 5-HT1B/1D receptor agonist.  

Tosymra is specifically indicated for the acute treatment of migraine with or without aura in adults. 

Tosymra is supplied as a spray for intranasal administration. The recommended dose is 10 mg given as a single spray 
in one nostril. The maximum cumulative dose that may be given in a 24-hour period is 30 mg, with doses separated by 
at least one hour. Tosymra may also be given at least one hour following a dose of another sumatriptan product.  

Clinical Results 

FDA Approval 

The efficacy of Tosymra was based on the relative bioavailability of Tosymra nasal spray compared to sumatriptan 
subcutaneous injection (4 mg) in healthy adults. Following nasal administration of 10 mg of Tosymra in 73 healthy 
adults, the relative bioavailability of Tosymra was approximately 87% of that obtained following 4 mg subcutaneous 
injection of sumatriptan. The relative bioavailability of Tosymra was approximately 58% of that obtained following 6 mg 
subcutaneous injection of sumatriptan.  

Tosymra was evaluated in a phase II multicenter, double-blind study conducted in 107 subjects with episodic migraine. 
The subjects were randomized to receive either Tosymra or placebo to treat a migraine attack with a moderate or 
severe pain level. The primary endpoint was the proportion of subjects with migraine pain freedom at 2 hours postdose 
(2hPF). Data showed there was a significantly higher proportion of subjects who experienced 2hPF with 
Tosymra  compared with placebo: 43.8% (n=48) versus 22.5% (n=40). Tosymra was also significantly better than 
placebo at alleviating the patients' most bothersome symptom (MBS), including nausea, photophobia, and 
phonophobia (70.7% versus 39.5% MBS free at 2 hours postdose). 

Side Effects 

Adverse effects associated with the use of Tosymra may include, but are not limited to, the following: 

Tingling/dizziness/feeling warm or hot/burning feeling/feeling of heaviness/feeling of pressure/flushing/feeling of 
tightness/numbness/application site (nasal) reactions/abnormal taste/throat irritation 

Mechanism of Action 

Tosymra (sumatriptan) is a sulfonamide triptan with vasoconstrictor activity. Sumatriptan selectively binds to and 
activates serotonin 5-HT1D receptors in the central nervous system (CNS), thereby constricting cerebral blood 
vessels. This may lead to a relief in pain from vascular headaches. Sumatriptan may also relieve vascular headaches 
by decreasing the release of vasoactive neuropeptides from perivascular trigeminal axons in the dura mater during a 
migraine, by reducing extravasation of plasma proteins, and by decreasing the release of other mediators of 
inflammation from the trigeminal nerve. 

Additional Information 

http://www.drreddys.com/ 

Tosymra 

(sumatriptan nasal spray) 
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  (Transdermal Patches)پچ پوستی 

  بخش اول

  
دارورسانی از طریق پوست یکی از روش هاي غیرتهاجمی، کم خطر و موثر در زمینۀ طراحی و ساخت سیستم 

  .دارورسانی استهاي 

  .پوست بزرگترین ارگان بدن است و از سه الیه تشکیل شده است

الیۀ . می باشد (Stratum Corneum)خارجی ترین الیۀ پوست، اپیدرم است که دربرگیرندة الیۀ شاخی 
  .شاخی اصلی ترین مانع در برابر ورود مواد خارجی به پوست است

این الیه همچنین حاوي غدد عرق . ددومین الیۀ پوست، درم است که در زیر اپیدرم قرار دارد و دربرگیرندة بافت پیوندي است و عامل شکل گیري ساختار و استحکام پوست می باش
  .این الیه، دارو را به عمیق ترین الیۀ پوست انتقال می دهد. و فولیکول هاي مو است

این الیه محتوي عروق خونی است که به درم و اپیدرم نیز می . سومین و عمیق ترین الیۀ پوست، هیپودرم نام دارد که از چربی و میزان بیشتري از بافت پیوندي ساخته شده است
  .می را در انتقال دارو از پوست به جریان خون ایفا می کننداین عروق نقش مه. رسند

در این روش، پچ که محتوي دوز مشخصی از داروي مورد نظر است، به پوست بیمار می چسبد و دارو به طریق کنترل . پچ پوستی یکی از روش هاي دارورسانی از طریق پوست است
  .ت تري از دارو در بدن دست پیدا می کنیمشده اي به پوست نفوذ می کند در نتیجه به میزان ثاب

 Motion)جهت درمان بیماري مسافرت ) هیوسین(بازمیگردد که اولین پچ پوستی اسکوپوالمین  1979استفاده از پچ هاي پوستی دارویی به شکل امروزي، به سال 

Sickness) توسطFDA د نیتروگلیسرین، نیکوتین، اسکوپوالمین، کلونیدین، فنتانیل، استرادیول، تستوسترون، امروزه پچ هاي پوستی مختلفی در بازار وجود دارد مانن. تایید شد
  .روز می توانند روي پوست باقی بمانند 7ساعت تا  8پچ هایی که امروزه در بازار یافت می شوند، بسته به مادة موثره و اندیکاسیون خود از حدود . لیدوکایین و اوکسی بوتینین

مصرف آن با پچ هاي پوستی در بازار، استرادیول است که در سال حدود یک میلیون مصرف کننده در سراسر جهان دارد و بر خالف فرموالسیون هاي خوراکی، یکی از موفق ترین 
  .ریسک آسیب کبدي همراه نیست

حرارت بدن بیمار، . دارو به جریان خون، فارغ از تاثیر متابولیسم کبد استاولین مزیت آنها، تحویل مستقیم . پچ هاي پوستی فواید زیادي نسبت به دیگر روش هاي دارورسانی دارند
  .پچ را فعال و باعث شروع آزاد سازي دارو می شود

  .مزیت دیگر آنها، رها سازي تدریجی و ثابت دارو و همچنین دستیابی به سطح خونی ثابت و پایدار براي مدت زمان طوالنی تري می باشد

  .بدون درد است، عوارض جانبی دارو نسبت به دیگر روش هاي سیستمیک کاهش می یابد و به تبع آن، رضایتمندي و پذیرش بیمار بیشتر می شود این روش غیر تهاجمی و

محدودي از داروها می توانند به  تنها تعداد. وجود الیۀ شاخی پوست، به عنوان مانعی در مقابل عبور مولکول هاي دارویی عمل می کند. دارورسانی از طریق پوست، معایبی نیز دارد
دالتون است، می توانند از این طریق به   600داروهایی که پوتنسی باالیی دارند، لیپوفیل هستند و جرم مولکولی آنها کمتر از حدود . پوست نفوذ کرده، به غلظت موثر در خون برسند

  .همچنین احتمال تحریک پوست و ایجاد خارش و التهاب در محل استفاده از پچ وجود دارد. نداردپوست نفوذ کنند و امکان عبور مولکول هاي هیدروفیل از پوست وجود 

  

 دکتر مریم جلیلی
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 :همکاران محترم

  /میالد  قاسمی /حسین نوروزي /سعید  وطن خواهان/سید علی  احمددیباجی  /سید محمدسادات /محمدرضا گودرزي فر :آقایان

  /فرهنگ  علی /محمد  ترکی /سعید شفیعی  /عبداله  قاسمی /حمیدرضا  کشاورز  /احمد  عسگري / حمید عنایتی /مجید  هدایت

  /منش توکلی  جابر /محمدي شاه  حسین /گردانی  اله روح /سید فخرالدین  فلسفی /علیرضا  رمضانی  /علیرضا  محمدنژاد

 .یزدي  علی /خواهان وطن  سعید/بکرانی  داوود/شیروانی  رسول/کریمی  جواد

                                                                                                                                                             زمانی  آسمانه/مهري نیلی /شهال  وکیل زاده /هما  حسه زاده  /ستاره  پژوه نیا :خانم ها

  .زادروزتان مبارك باد                                                                                                                                                                                         
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  شاعر، عارف، حکیم، فقیه، فیلسوف، 1352اردیبهشت  25درگذشته  –خورشیدي در شهرضا، قمشه  1280زاده  مهدي محیی الدین الهی قمشه اي

  در اصفهان از اساتیدي چون محمد حکیم خراسانی .علوم فقه و اصول و حکمت را از شیخ هادي قمشه اي و دیگران آموختوي مقدمات  .و مترجم قرآن بود  

  طباطبایی قمی وي مدتی هم در  حوزه درس سید حسین. و سپس در خراسان از حکیم مشهدي و میرزا حسین فقیه سبزواري و اسداهللا یزدي استفاده کرد 

  وي استاد زبان عربی در  دانشکده .سپهساالر به تدریس حکمت و فلسفه پرداخت پس از آن به تهران برگشت و در  مدرسه عالی. شدو مهدي اصفهانی حاضر 

  شاگردان از میان .بود و پس از مرگ پیکرش در وادي السالم قم به خاك سپرده شد) معقول و منقول(ادبیات دانشگاه تهران و استاد فلسفه در  دانشکده الهیات 

  اشاره عبداهللا موسویان و سید وي اکنون می توان به عبداهللا جوادي آملی، حسن حسن زاده آملی، سید حسین نصر، محمد رضا ربانی، سید محمدباقر حجتی

   :وي داراي چهار پسر و چهار دختر می باشد. همسر وي طیبه تربتی در زمینه ادبی فعال بوده و مؤلف کتاب خوشه هاست.کرد 

  )/فوت شد 1376سال . (کتابخانه دانشگاه تهران بود نظام الدین الهی قمشه اي، استاد فلسفه و رئیس/ ین الهی قمشه اي فیلسوف و عارف و ادیب و حکیمحس

ر دیگر وي یکی در کشور کانادا مشاور است؛ دیگري استاد درس روانشناسی در دانشگاه سه دخت )1395–1316.(مهدیه الهی قمشه اي شاعر و محقق/مرتضی الهی قمشه اي ریاست انجمن جئوترمال کانادا /کمال الهی قمشه اي پزشک
  .رودهن و دیگري دبیر ادبیات در ناحیه دو کرج است

  :آثار  

  منثور

  تصحیح و  تحشیه تفسیر ابوالفتوح رازي /رساله اي در مراتب عشق/رساله اي در مراتب ادراك /حاشیه اي بر مبدأ و معاد مالصدرا /رساله اي در سیر و سلوك /شرح  رساله حکیم فارابی /رساله اي در  فلسفه کلی

  منظوم

  نغمه الهی  /دیوان شعر )/عشاق(نغمه حسینی   

  ترجمه  

  ترجمه مفاتیح الجنان /ترجمه صحیفه سجادیه  /.را می توان یک تفسیر مختصر قران هم تلقی نموداین ترجمه .ترجمه قرآن مجید از جمله معروف ترین آثار به جا مانده از اوست که در حال حاضر فراگیرترین ترجمه در ایران است

  :بزرگداشت

حسین الهی قمشه اي از شش تن از  نی محی الدینشمسی مراسمی تحت عنوان صاحبان فقه و حکمت به همت  مؤسسه فرهنگی هنري فرهنگ منهاج در مسجد رفعت شهر قم برگزار شد که در آن با سخنرا 1384در آبان ماه سال  
تألیف مجید جعفري تبار نیز در این  "صاحبان فقه و حکمت"کتاب . یاد و تجلیل شد) 'محمد مجاهدي'و  'حسین قاضی طباطبایی'، 'فتاح شهیدي تبریزي'، 'سید محمد حجت کوهکمري'، 'محمود جعفري تبار'(فقیهان درگذشته 

 .مراسم عرضه گردید

  هللا و انا الیه راجعونانا 

مصیبت درگذشت مرحوم ناصر روشن را خدمت خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوي مغفرت و آمرزش براي مرحوم و  بدینوسیله
ور مینشیند ولی در این حادثه چنان سنگین و جانسوز است که به دشواري به با.صبر جزیل براي بستگان وي از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم

  .برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره اي جز تسلیم و رضا نیست

 روحش شاد و یادش گرامی باد                                                                                                                                  



ی 
اخل

ه د
شری

ن
پ

ین
م ام

یا
 /

اره
شم

 
هم

ارد
چه

 /
من

به
  

ماه 
97

    
 

 

Amin Pharmaceutical Co                              

 

8 

 

3    4   5 7 
4   8 5 3  6  
 2 5 7      

      4 3  

8   4  6   1 
 3 4       

     5 6 9  
 9  6 2 4   3 
1 6   8    2 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 سودوکو

 کاریکاتور

 برشی از کتاب

 جزیره آشوراده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نام آن در اصل . ي میانکاله است جزیره ي ایرانی در دریاي خزر که در قلب شبه ها؛ تنها جزیره بهشت اکوتوریست

ي آشور بوده که در قدیم به دلیل تنوع حیوانات وحشی در آن، به عنوان شکارگاه  به معنی جزیره» آشورآدا«

 .شده است استفاده می

سال پیش تا کنون به دلیل طغیان آب  20ي میانکاله جدا افتاده و از  این سرزمین با باال آمدن آب از شبه جزیره

 .درپی خالی از سکنه است هاي پی و سیل

جزیره کوچک بوده که به نام جزایر آشوراده 3جزیره آشوراده که در قسمت شمال خلیج گرگان واقع شده ابتدا 

پایین رفتن آب دریاي خزر جزایر آشوراده بزرگ و کوچک به هم متصل وبا هم یکی شدند و به علت .مشهور بود

این جزیره از نظر زیست محیطی تحت ....بعد هم میانکاله نیز به آنها متصل شده و جزیره میانکاله بوجود آمد

آبزیان ، ماهیان غضروفی و تأثیر دریاي خزر و رودهاي مجاور و شبه جزیره میانکاله قراردارد و در رشد و تکثیر 

 .جذب پرندگان مهاجر زمستانی نقش مهمی ایفا می کند

% 40جهت نیست که  بی. اکنون این جزیره زیبا و پر از آرامش ساکنی جز صیادان و کارمندان شیالت ندارد

دنیا به شمار  شود، خاویار آشورا ده از معروفترین و مرغوبترین خاویارهاي خاویار کشور در این جزیره تولید می

 .آید می

هاي پیش با امکاناتی همچون پاسگاه ژاندارمري، شرکت تعاونی روستایی، مدرسه راهنمایی،  آشوراده تا سال

وري و  است که به مشاغل دامداري، کارگري، پیشه نفر سکنه داشته 1000مغازه، مسجد و حسینیه بیش از 

ت باال آمدن سطح آب دریاي خزر و رخ دادن سیل، مردم به عل 1372اند اما از سال  گیري مشغول بوده ماهی

 .اکنون تنها کارمندان شیالت در آن ساکن هستند هم. جزیره آنجا را ترك کردند

 جاذبه هاي تاریخی جزیره

بجز زیبایی هاي طبیعی، آشوراده از نظر تاریخی هم پیشینه اي قابل توجه دارد که درزیر به برخی از بناهاي 

 :ره میشودتاریخی آن اشا

امروز فقط آثاري از ویرانه هاي آنها به جا مانده نشان می دهد که زمانی این جزیره : دژهاي صفوي آشوراده

 .خوش آب و هوا مورد توجه شاهان ایرانی بوده و یکی از شکارگاه هاي مورد عالقه پادشاهان صفوي بوده است

ها بنایی قلعه مانند و بعنوان مقر نظامی توسط آنها  در زمان اشغال جزیره توسط روس: آشورا ده - قلعه روس ها

ساخته شد، پس از خروج روس ها از کشور، در زمان رضا خان این قلعه تعمیر شد و بعنوان پاسگاه مورد استفاده 

 .قرار گرفت، اما اکنون این بنا بطور کامل مخروبه و متروکه شده است

 ي اشغال است امروز سرنوشتی مشابه قلعه روس ها داردخانه وزیر مختار روس هم که یادگاري از روزها

 .کلیساي چوبی نیز در جزیره وجود داشته که از آن هم امروز چیزي باقی نمانده است

زمستانایران گردي در   

ققط یادمه اسمشو روي یه . یادم نیست دقیقا کجا اون فایل رو گذاشتم
  !تیکه کاغذ کوچک سفید نوشته بودم

شعور و وجدان را میتوان به 
: عضالت تشبیه کرد  

هر عضله اي را که به کار نبریم 
.ضعبف و ضعیف تر میشود  

یوستین گردر/ دنیاي سوفی   

 


