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  استعداد مدیریت
  لیاص) صالحیت(استعداد 

  ابداع استراتژي هایی براي جلوگیري از پرواز استعداد

                    آیــــا ایــــن روزهــــا شــــرکت شــــما بــــه اســــتعدادي اصــــلی 
(CORE COMPETENTS)-    ــه داراي ــتعدادي کــ ــا اســ ــراد بــ افــ

ــه   مهار تهــایی هســتند کــه محصــوالت و خــدمات شــما را منحصــر ب
در .ر اینطـور اسـت، شـما تنهـا نیسـتید     گـ وابسـته اسـت؟ ا  -فرد میکند

،  جــام شــده توســط شــوراي رهبــري شــرکت هــایکــی از مطالعــات ان
ــامپیوتري  ــرکت کـ ــلی را در  100یـــک شـ ــتعداد اصـ از  16000اسـ

ــا ــرکت نــرم افــزاري      کارکن ــایی نمــود، یــک ش  10ن خــود شناس
از کارکنــان خــود، و یــک گــروه حمــل  11000اســتعداد اصــلی را در 

ــه   33000مــورد را در  20و نقــل،  ــد ک کارمنــد خــود تشــخیص دادن
  .واقعا براي عملکرد آنها ضروري و حیاتی است

تا زمانی باقی   (CORE COMPETENTS)استعداد اصلی یا هسته اي 
خواهند ماند که سازمان ها بر طبق استحقاق و شایستگی که دارند 

البته به یاد داشته باشید که این پدیده به .،پیشنهاداتی به آنها بدهند
با این حال،استعداد .گروه کوچکی از افراد با مهارت باال مربوط میشود

(TALENT) نیازي .میباشدرگذار نیلزوما معادل با داشتن یک عنوان تاث
نیست که استعدادهاي اصلی ، مدیران ارشد باشند، بلکه میتوانند صرفا 

آنها   (INTELLECTUAL PROPERTY)افرادي باشند که سرمایه فکري 
ویژه ي آنان  تخصصبراي یک سازمان مهم و تعیین کننده است، یا 

(EXPERTISE) به راحتی تکرار نمیشوند.  

ج داشــتن اســتعدادهاي بــیش از تــاکنون هــیچ شــرکتی بــه دلیــل رنــ
تحقیقـات اخیـر نشـان میدهـد کـه تنهـا       .حد ورشکسـته نشـده اسـت   

ــه    % 7 ــق هســتند ک ــارت مواف ــن عب ــا ای ــامال ب ــدیران ک  "همــه ي م
ــالقوه   شــرکت مــا بــراي پیگیــري همــه ي یــا بیشــتر فرصــت هــاي ب

  ".خود، مدیران به اندازه کافی با استعداد دارد) نویدبخش(

 

  

مدیران اجرایی جهان در رتبه بندي هاي خود از % 75عالوه بر این ،
    (HUMAN PERFORMANCE)نظر اهمیت استراتژیک، عملکرد انسانی

همین مطالعه .میدانند) فناوري(را باالتر از بهره وري و تکنولوژي  
درصد همه ي مدیران اجرایی مدعی هستند  80مشخص میکند که 

افراد  (RETAINING)و حفظ (ATTRACTING)، جذب 2010که در سال 
  .، یک عامل موفقیت برجسته اي در استراتژي خواهد بود

  )ارشد مدیران(افراد خالق و کت و شلواري ها

  :یک کارشناس در مورد روندهاي موجود محل کار میگوید

برخی فعالیت ها بستگی به گروههایی از افراد خالق مستقل یا  "
  .براي هر پروژه دارد (FREELANCE)کارمزد 

به عنوان مثال ، در فیلم سازي، افراد خالقی که شامل نویسنده، 
هستند و افراد با استعدادي مانند بازیگران براي یک ... کارگردان و 

این یک .پروژه خاص گرد هم می آیند و بعد این گروه منحل میشود
فراد تنها ا.است (VIRTUAL ORGANIZATION)نمونه از سازمان مجازي 

زرگانانی هستند و با (THE SUITS)ت، مدیران ارشد دائمی در یک شرک
یع نیز به سایر صنا.اي تیم ها را گرد هم می آورند که براي هر پروژه

  .همین شیوه کار میکنند

به عنوان مثال ، براي ایجاد و توسعه ي نرم افزار ، مدیران و برنامه 
نویسان ممکن است براي یک پروژه ي خاص باهم کار کنند و سپس 

  ".ي کار دیگري آنجا را ترك کنندبرا

 محمدباقر فقیهیان: گرد آورنده                                                   

  مدیر حسابرسی و پولشویی                                             
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5S  چیست؟ 

 از یکی 5S  .ن ابزار ارتقا بهره وري سازمانی استپایه اي ترین و اصولی تری

 سایر در سپس و ژاپنر د ابتدا که میباشد ژاپنی مدیریت در عمده مباحث

 دادن، سامان ساده، بیانی به 5S هدف.است  شده گرفته کار به کشورها

 کاري محیط در انضباط ایجاد و هماهنگی سازي ، پاکیزه ترتیب، و نظم

 ساختمان در استوار ستونی و رهیافت موثرترینبه عنوان  5S. است

  .است شده شناخته وري بهره بهبود و عملیات اصالحی

  
  5S نظام اجراي دستاوردهاي

 سازمانی اتالفهاي رفع و شناسایی بوسیله شرکت وري بهره بهبود •

  آراستگی نظام فقدان از اداري ناشیو 

 دلیل به کارکنان شادابی و شغلی رضایتمندي کاري، روحیه ارتقاء •

 کار محیط آراستگی و زیباسازي

 جهت در کارکنان فعالسازي و سازمانی فرهنگ نمودن پویاتر •

  کار محیط در بهبودجویی و مشارکت

 در آن آموزش دلیل به تیمی و گروهی کار روحیه تقویت و ایجاد •

 تیمی کار قالب در 5S نظام استقرار و پروژه خالل

  کار محیط ایمنی وضعیت در بهبود •

 شده ارائه خدمات کیفیت بهبود •

 انسانی روابط بهبود •

 سوابق و مدارك ، اسناد به سریع دسترسی •

 مدیریتی، هاي نظام سایر اجراي براي مناسب زمینه و بستر ایجاد •

 سیستم استانداردسازي و پذیري نظم به عادت جهت از

 جابجایی در تسریع •

 گردش در هاي هزینه کاهش •

  کاري تیمهاي عملکرد تقویت و بهبود •

  (Seiri)مان دهی زسا •
سازماندهی در عام ترین مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به  •

از دیدگاه . اهدافکلیه اجزاي یک سازمان جهت نیل به 
5Sاتخاذ  , سازماندهی به معناي تشخیص ضرور از غیر ضرور

تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها براي رهایی از غیر 
  . ضروریهاست

  

   
 

  :را می توان بصورت زیر فهرست نمود S نمونه هایی از اجراي این

  بایگانی جمع آوري و ( دور ریختن اشیایی که به آنها نیاز ندارید
 ..) مناسب روزنامه ها و صورتجلسات

  تجهیزات فنی و ، تعمیر ملزومات اداري ( رفع عیوب و خرابیها
 ..)خودروهاي مورد استفاده

  استفاده از دستگاههاي تهویه مطبوع ( مبارزه با علل آلودگیها ،
حمل و نقل مناسب ، ممنوع کردن کشیدن سیگار در محل کار 

 ..).از ذخیره آب استفاده بهداشتی، غذا 

  بازبینی پوششها و محفظه ها به منظور پیشگیري از علل آلودگی )
استفاده از درزگیر در پنجره ، بسته بندي مناسب قطعات در انبار 

 ..)ها و درپوش براي فاضالبها

  شستشوي مرتب با مواد ضدعفونی کننده ( تمیز کردن محل کار ،
 ).تعملجمع آوري روغنهاي مس، نظافت در انبار 

  شستشوي منظم سالن (جلوگیري از آلودگیهاي کف سالنها
مشبک نمودن جایگاههایی که آلوده کننده هستند مثل ، تعمیرگاه 

 ..)تعویض روغنی و نقاشی

  استفاده از تهویه مطلوب در انبار و (حذف آلودگیهاي گرد و غبار
 )استغاده از فیلترهاي صافی هوا، سالن تعمیرگاهها 

 استفاده از سیستمهاي نوین انبارداري( نبارها سازماندهی ا.(. 

  5در شماره آینده نشریه به بررسی بقیه مواردS 
  .خواهیم پرداخت
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 C ویتامین +انار

 و خواص از .شود می مصرف دارو بعنوان که است، سال هزاران آن یاقوتی هاي دانه و انار

فشـارخون   قلبـی،  بیماریهاي در آن دهنده بهبود و درمانی اثرات به توان می انار فواید

 آخـرین  از یکـی  .کـرد  اشـاره  پروسـتات  سرطان همچون سرطان انواع از بعضی و باال

 یک روزانه مصرف که گیرد، می نتیجه انار فواید و خواص مورد در دانشمندان تحقیقات

 افزایش درصد 24 را بزاق در موجود تستوترون میزان دوهفته مدت براي انار آب لیوان

 . دارد افراد احساسات و ضطرابا  فشارخون، برروي هم تاثیراتی و داده

االژیک اسید داراي خصوصیات آنتی اکسـیدانی،  . انار منبع غنی از االژیک اسید می باشد

نیز یک آنتی اکسیدان طبیعی می  Cویتامین . آنتی پرولیفراتیو و ضد سرطانی می باشد

ي سبز ، چا Cو  Eخاصیت آنتی اکسیدانی االژیک اسید، قوي تر از ویتامین هاي . باشد

  . و انگور قرمز می باشد

ترکیب االژیک اسید و ویتامین ها باعث تشکیل قـوي تـرین مکمـل آنتـی اکسـیدان      
  .میگردد

 :Cاثرات درمانی ترکیب انار و ویتامین 

 تاثیر بر پوست 

االژیک اسید با مهار آنزیم تیروزیناز منجر به روشن سازي پوست : روشن سازي پوست
  .می شود

االژیک اسید موجب افزایش خاصیت االستیسیتی پوسـت و  : جلوگیري از پیري پوست
کوفـاکتور آنزیمهـاي پرولیزیـل و     Cویتـامین  . برطرف شدن چین و چروك می گردد

 .لیزیل هیدروکسیالز می باشد که در تولید کالژن مهم هستند

کالهـاي آزاد،  منجـر بـه تولیـد رادی    UVمواجهه پوست با اشعه : اثرات آنتی اکسیدانی
پوست Cاالژیک اسیدو ویتامین .و تخریب سلولهاي پوستی می گردد DNAآسیب به 

 . را در برابر آسیبهاي ناشی از استرس اکسیداتیو محافظت می کند

با مکانیسمهاي  Cاالژیک اسید و ویتامین : جلوگیري از التهابات پوستی و ترمیم زخم
منجر به  Cویتامین . ترمیم زخم می گردندمختلفی منجر به کاهش التهابات پوستی و 

منجـر بـه مهـار سـیتوکینهاي التهـابی نظیـر        NFkBمهار . می گردد NFkBمهار 
TNF-alfa ،IL1 ،IL6  وIL8 می شود. 

 تاثیر بر روي سلولهاي سرطانی  

در مطالعات انسانی االژیک اسید منجر به کند شدن رشد سلولهاي سرطانی در بیماران 
 سینه  و سرطان پروستات  می شودمبتال به سرطان 

االژیک اسید منجر به کاهش عوارض شیمی درمانی در بیماران بـا سـرطان پروسـتات    
 .می شود 

 

 عروقی-تاثیر در بیماریهاي قلبی 

در چندین مطالعه اثرات مفید االژیک اسید در کاهش فشار خون، کاهش میزان 
 .داده شده استکلسترول خون  و بیماریهاي عروق کرونر نشان 

 :موارد احتیاط مصرف دارو

مصرف همزمان ترکیبات انار با داروهاي استاتینی نظیر آتورواستاتین، ممکن است 
 گردد) شکسته شدن فیبرهاي عضالنی(منجر به رابدومیولیز 

 :عوارض جانبی

  .عارضه خاصی با مصرف ترکیبات حاوي انار گزارش نشده است

 تداخالت دارویی

را  CYP 450 2C9و  CYP 450 3A4ترکیبات انار می توانند فعالیت آنزیمهاي 
لذا مصرف آن با داروهایی که توسط این آنزیمها متابولیزه می شوند، . مهار کنند

  .بایستی با احتیاط صورت گیرد
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  )بخش دوم(مرور کیفیت محصوالت

در این قسمت و .پرداختیم PQR   در قسمت قبل در مورد اهداف و الویت اجراي
  .خواهیم پرداخت PQRقسمت هاي آینده به بررسی مابقی مبحث 

 براي انجام مرور کیفیت یک محصول موارد زیر مورد بررسی قرار میگیرد

مخصوصا موادی کھ از منابع (اولیھ مرور مواد اولیھ و مواد بستھ بندي )١
 )جدید خریداری شده است

مراه وضعیت ه و مواد بسته بندي بهاولیه جمع بندي کلیه بچهاي دریافتی مواد * 
 تأئیدیه آنها 

 جمع بندي تأمین کنندگان و تولیدکنندگان مواد فوق * 

،  LOD/KFگردآوري و آنالیز  نتایج آزمونهاي مشخصات کیفی کلیدي نظیر * 
 ....، اندازه گیري ناخالصی ها و   تعیین مقدار

گردآوري نتایج آنالیز سازنده در صورتیکه ماده با برگه آنالیز سازنده مجوز  ورود به * 
 .خط تولید را گرفته باشد

جمع بندي جزئیات مربوط به انحرافات عمده مشاهد شده از جمله مواردي که * 
 .اندمنجر به رد محموله تأمین کننده شده 

نتایج محصول  مروري بر مرور نتایج کنترلهاي حین تولید در مراحل بحرانی و) 2
 نهائی 

گردآوري و آنالیز نتایج آزمایشات حین تولید کلیه بچهاي تولیدي نظیر نوسانات * 
آمپولها، (وزن، ابعاد، سختی ، فرسایش، زمان بازشدن ، نوسانات حجم پرکنی

 .و غیره PH) ویالها،بطري ها

،  LOD/KFگردآوري و آنالیز آزمایشات محصول نهایی از قبیل  ویسکوزیته، * 
 ناخالصی ها و تعیین مقداراندازه گیري سرعت انحالل، 

الزامات و مشخصات تعریف شده را برآورده ننموده (مرور کلیه بچهاي تأئید نشده) 3
 و اطالعات مربوط به بررسی هاي مربوطه) اند

 تهیه لیست از بچهاي مردود شده و با ذکر علت مردودي و بررسی ریشه اي علت * 

 جمع بندي بررسی دالیل مردودي* 

 .جمع بندي کلیه گزارشات و بررسی ریشه یابی و اقدامات اصالحی انجام شده* 

و نتایج  هبررسی هاي مربوط و ها عدم انطباق وانحرافات معنی دار  ي برمرور) 4
 پیشگیرانه  /اثربخشی اقدامات اصالحی 

 جمع بندي کلیه انحرافات یا عدم انطباقها با ذکر دالیل * 

 پیشگیرانه انجام شده با استفاده از آنالیز روند /گردآوري اقدامات اصالحی * 

 ھاي آنالیز روشو  یمرور كلیھ تغییرات اعمال شده در فرآیندھاي تولید) ۵

نه تغییرات در فرآیند تولید نظیر تغییر مدت زمان مخلوط کردن، جمع بندي هرگو* 
مدت زمان خشک کردن ، تغییرات در فرآیند روکش، تغییر در مدت زمان و سرعت 

 .پرس و تغییر در سرعت پرکنی

جمع بندي تغییرات اعمال شده در روشهاي آنالیز مانند تغییر حاللها، بافرها، * 
از قبیل  HPLC/GC، ترکیب فاز متحرك ، تغییر در پارامترهاي متد PHمعرفها، 

  .سرعت جریان، دما، طول موج، زمان و نوع ستون و غیره

 گزارش بررسی تأثیر تغییرات اعمال شده در کیفیت محصول* 

 

  
  
  
  
  
  
  

 رد درخواست پروانه هاي تولید/ صدور/ مرور تغییرات طی مراحل ثبت درخواست) 6

 تعداد محصوالت ثبت شده در داخل یا خارج از کشور جمع بندي* 
  اعمال شده در مشخصات محصوالت و وضعیت تاییدیه آنها  تغییرات جمع بندي* 
 مرور نتایج برنامه پایش پایداري و هرگونه روند غیر معمول ) 7

 جمع بندي تعداد بچ هاي شرکت داده شده در مطالعات پایداري * 
نتایج مطالعه پایداري از جمله نتایج خارج از محدوده جمع بندي گزارشات و * 

) طوالنی مدت و تسریع شده(هاي تعریف شده براي مطالعات تحت شرایط مختلف 
 توام با مرور نتایج بدست آمده براي روشهاي آنالیز مختص مطالعات پایداري

اي دارمرور نتایج بررسی ها و مطالعات مربوط به محصوالت مرجوعی، محصوالت ) 8
 شده فراخوانشکایت و محصوالت 

 .جمع بندي بچ هاي مرجوعی بدلیل نقایص بالقوه کیفی با ذکر دالیل * 
 .مراه ماهیت شکایته جمع بندي شکایات مشتري طی سال گذشته به* 
 .یفراخوانشده با ذکر علت  فراخوانجمع بندي بچ هاي * 
کایات بازار و اقدامات گردآوري گزارشات بررسی و تحقیقات انجام شده در پی ش* 

 )اقدامات اصالحی (انجام شده جهت جلوگیري از تکرار موارد 

 مرور کفایت هر گونه اقدامات اصالحی قبلی بر روي پروسه ها و دستگاهها ) 9

قبلی و اثربخشی آنها در  PQRجمع بندي کلیه اقدامات اصالحی از گزارشات * 
 .رفع اشکاالت

ت پس از ورود به بازار، براي پروانه هاي جدید تولیدي مرور میزان عمل به تعهدا )10
 و تغییرات در پروانه هاي تولیدي موجود 

 .عنوان هرگونه تعهدات پس از ورود به بازار و مرور وضعیت عمل به آنها* 

، آب  HVACاساسی نظیر و  تأسیسات و تجهیزات مهم احراز کیفیتوضعیت ) 11
 خالص ساز و گازهاي فشرده و سیستم هاي پشتیبانی تولید 

 در تولید و آزمایشگاه  ي استفاده شدهدستگاهها و تجهیزات مشخص نمودن* 
تأسیسات ، تولیدي ي دستگاهها احراز کیفیتجمع بندي وضعیت فعلی * 

 مجدد آنها احراز کیفیتو تجهیزات آزمایشگاهی و تاریخ  پشتیبانی

 مرور کلی توافقنامه هاي فنی جهت اطمینان از به روز بودن آنها )12

مرور کلی قرارداد هاي در زمینه نگهداري و کنترل دوره اي دستگاه ها و * 
 تجهیزات

مرور قراردادهاي بسته شده در زمینه برآورده سازي نیازها و الزامات تکنیکال * 
 بین کارفرما و مجري

طور منظم بازبینی شده و در صورت نیاز اصالحیه هاي توافق نامه هاي فنی باید ب* 
  .الزم پیوست گردد

  کارشناس تضمین کیفیت/ مهندس فخرالدین فلسفی                     
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 سرطان پروستات            

6 

 عالئم یزمان و کند یم شرفتیپ پنهان صورت به انیآقا از یبعض در پروستات سرطان
 نیا شناخت نیبنابرا. است شده شرفتهیپ مراحل وارد يماریب که دهد یم نشان را خود

 تیاهم يماریب موقع به صیتشخ در سرطان يها تست انجام و آن يها نشانه و يماریب
 انجام ي نحوه و لزوم مورد در را شما که است یکس نیبهتر متخصص پزشک. دارد

 نیا بر غلبه يبرا یمتفاوت یدرمان يها روش حاضر حال در. کند یم ییراهنما ها تست
   .است شرفتیپ حال در علم شرفتیپ بااین روش ها  شک بدون و دارد وجود يماریب

 خواهد درمان يبرا يشتریب شانس شود داده صیتشخ زودتر هرچه پروستات سرطان
 يماریب چنانچه. است درمان قابل هیاول مراحل در يماریب نیا موارد اغلب در. داشت

 يها روش ن،یا بر عالوه. بود خواهد دشوارتر زین آن درمان شود، باالتر مراحل وارد
 یگاه رندیگ یم قرار استفاده مورد پروستات سرطان ي شرفتهیپ مراحل در که یدرمان

 پزشک.دارند همراه  به را نعوظ در مشکل و ادرار ياریاخت یب لیقب از یعوارض
 که ردیگ یم میتصم شخص سن و یزندگ سبک فرد، طیشرا به توجه با متخصص

  .شود انجام دیبا صورت چه به و یسن چه از پروستات سرطان به مربوط يها شیآزما

 ست؟یچ پروستات سرطان

 تمام. دارد قرار مثانه ریز در قایدق که است انیآقا بدن در یکوچک ي غده پروستات
 یمدت از بعد و شوند یم میتقس و کنند یم رشد یمشخص سرعت با ما بدن يها سلول

 با پروستات يها سلول که افتد یم اتفاق یزمان پروستات سرطان. روند یم نیب از
 نیب از خود عمر انیپا از بعد يعاد يها سلول برخالف و کنند  رشد يرعادیغ سرعت
 وجود به تومور. شود پروستات در تومور آمدن وجود به باعث ها سلول تجمع و نروند
 ها استخوان به تینها در و يلنفاو غدد ها، بافت ریسا به تواند یم زمان گذشت با آمده
 .کند تیسرا

 :پروستات سرطان عالئم

 در خـــون ي مشـــاهده/ کـــم فشـــار بـــا ادرار/ ادرار تکـــرر/ادرار دفـــع در مشـــکل
ــ ادرار ــ ای ــورم/ یمن ــا ت ــاراحت و درد/ پاه ــن در ین ــ لگ ــد ای ــه درد/ مقع ــام ب  هنگ
 .یجنس يها یناتوان/ انزال

 يا نشانه چیه بدون و پنهان صورت به سرطان است ممکن یگاه که دیکن توجه
 انجام نیبنابرا دهد، بروز را خود يها نشانه بعد ها سال یحت ای ها ماه و کند شرفتیپ

 یمهم نقش پروستات سرطان موقع به درمان و يریگ شیپ در منظم يها شیآزما
  .دارد

 :پروستات سرطان صیتشخ يها شیآزما

 خون PSA زانیم شیآزما نیا در): PSA( پروستات یاختصاص ژن یآنت شیآزما
 دیتول پروستات ي غده توسط که است نیپروتئ ینوع PSA. شود یم يریگ اندازه

 يریگ اندازه خون در را ماده نیا زانیم توان یم ساده خون شیآزما کی با و شود یم
 نیا مقدار شوند یم باعث سرطان ای پروستات یبزرگ التهاب، لیقب از یمشکالت. کرد
ی انیآقا پزشک، صیتشخ به موارد یبرخ در.شود شتریب آن نرمال حد از خون در ماده
 مقعد تالیجید ي نهیمعا مورد دارد وجود آنها در پروستات سرطان به ابتال احتمال که

)DRE (رندیگ یم قرار . 

 در چنانچه. شود استفاده تومور وجود یبررس يبرا یسونوگراف از است ممکن نیهمچن
 یوپسیب تر، قیدق ي نهیمعا يبرا بعد ي  مرحله در شود، مشاهده یمشکوک مورد هیاول ناتیمعا

 سوزن توسط پروستات بافت از یقسمت يبردار نمونه در. شود یم زیتجو يبردار نمونه همان ای
 .شود یم یبررس کروسکوپیم ریز و يریگ نمونه مخصوص

 دارند؟ قرار پروستات سرطان به ابتال معرض در شتریب یکسان چه

 در معموال و ابدی یم شیافزا بعد به یسالگ 50 سن از پروستات سرطان به ابتال سکیر: سن
 است؛ تر عیشا سال 65 از باالتر انیآقا

 بروز احتمال و شوند یم مبتال يماریب نیا به نیریسا از شتریب ییکایآمر پوستان اهیس: نژاد
 است؛ کمتر نژادها ریسا به نسبت ییایآس مردان در يماریب نیا

 باشند بوده پروستات سرطان به مبتال فرد، کینزد اقوام که   یصورت در: یخانوادگ ي سابقه
 رود؛ یم باال ابتال سکیر

 .است شتریب وزن اضافه يدارا انیآقا در يماریب نیا وعیش: وزن

 :پروستات سرطان درمان يها روش

 شود؛ یم خارج بدن از پروستات ي غده آن یط که کالیراد یپروستاتکتوم)1

 برد؛ یم نیب از را یسرطان يها سلول يقو يها اشعه کمک با که یپرتودرمان)2

 کند؛ یم استفاده یسرطان يها سلول بر غلبه يبرا ییایمیش يداروها از که یدرمان یمیش)3

 نیا رایز شود، یم گرفته تستوسترون هورمون دیتول يجلو آن یط که یدرمان هورمون)4
 کند؛ یم کمک پروستات يتومورها رشد به هورمون

 شود؛ یم داده قرار تومور مجاورت در ویواکتیراد ذرات ، آن در که یتراپ یبراک)5

 برد؛ یم نیب از را تومور موردنظر ي منطقه يها بافت انجماد با که یسرمادرمان)6

 .دهد یم قرار هدف را تومور پروستات بافت کردن گرم با که یاولتراسوندتراپ روش)7

  healthline.com: از برگرفته   /دکتر شکوه حاجی قاسمی
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:همکاران محترم  

/ یغالم مهرداد/ يجعفر اله نعمت/ یرعلیش یعل/ انیرحمان مهرداد :آقایان
 دیمج/  یبکران اصغر/  یابوالحسن درضایحم /یزمان اکبر/  يموسو هاشم
  علی/  ياکبر اریخدا/ يموسو داحمدرضایس/  روشن ناصر / ينثار جان

 اصغر/ غالمی  علیرضا/  صفاري  ناصر/  هاشمی  مجتبی سید /اسماعیلی
 دهقان  اله ذبیح/  مرادي  اله حبیب/ شیروانی  علی/ قائدي  شهرام / یزمان
  مسعود/ جعفري علیرضا/  داغی قره  جعفر/ عروجی قاسم/ پذیري  محمد/ فر

/ یزدانی  اصغر/ شفیعی علی/  مروي  مهدي/  جعفري محمد/ دشتی پیرعلی
 علی/ نثاري جان  سعید/ کریم  حسنعلی/  اکبري  مجید/  اکبري  مظاهر

  خیراله/ لطفی  محسن/  عزیزي اله حبیب/  حیدري  اله روح/ اسماعیلی
  یار علی/  براتیان مهدي/ یزدخواستی  حمید/ براتعلی  اله روح/  جعفري
  محمود/  عزیزي  مهدي/  قاسمی حسن/  دهقانی  حمیدرضا/  اکبري

  علیرضا/ زاده معصوم  ناصر/  حسینی  محسن/  هاشمی  محمودرضا/ دهقانی
  اله لطف سید/ شهابی  مجتبی/ نیا پیمان  احسان/ ريشهپ  رضا/ سالمت
 زمانی  محمد/  ابراهیمی  رضا محمد/  توکلی  علی/ غالمی مهدي/ حسینی

  میثم/  حیدري  علی/  قاسمی سعید/ پور حسن  منصور/  موسوي  مجید/ 
 نبی/ ترابی علی/ جاللی  حمیدرضا/ حیدري  محمد/  عالیی  مالک/  رهنما

  علی/  رئیسی  رضا/ حقوقی  محمدرضا/  قلی شاه  مهدي/  مختاري اله
  محمد/ طراحی  محمدرضا/  شیاسی   میثم/  مظاهري مهدي/  رضایت

/ حیدري  حامد/  محمدي حاجی  علی/  دهقانی ابراهیم/ نسب محمودي
/ میکر محمدرضا/  محمدي محمدرضا/ کمیجانی  حمید/  ایزدي  مرتضی

 /یلیوک محمدرضا/جعفري محمدحسین /توکلی ناصر/  یمیرح درضایحم
 /یعبداله محمدرضا /يمراد مظاهر /يدریح زالهیعز /یتوکل اله روح

  يجعفر نیحس /ياحمد اله حیذب / یرضائ رمضان/ يموسو دعباسیس

 /آقاجانی  مرضیه /رجاء  مریم /مقامی قائم نسیم / هاشمی  شیرین :خانم ها
  مهرك/  ایزدي  نیلوفر / ابراهیمی میترا/ نسیمی فاطمه / صادقیان  نگار

 / کیانی  حمیده/ دهقان  فریبا/  رئیسی  مهسا /قدیري  رضوان/ برزیده
  سهیال/  یزدانی  لیال / چراغی  سارا / شیروانی  ندا /محمودي  سولماز
 اکبري  مریم /پناه علی الدن / پور حسن  مژگان / روشنی  افسانه /علوي

 زادروزتان مبارك باد

                   امین،امانتدار سالمتی مردم     

7 

www.aminpharma.com 
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 به منظور اینکه

 واضح ببینید؛

 همواره از محافظ چشم 

.و صورت استفاده کنید  

 

 

 

 

 

  

مدتی کوتاه میتوان به حس بی کالم اعتماد .عشق به کلمه نیاز دارد
  .دراز مدت ،عشق بی کالم و کالم بی عشق دوام نخواهد آوردکرد،اما در 

  لنا آندرشون/ تصرف عدوانی                                         

 سودوکو

 کاریکاتور

 برشی از کتاب

  

 استان کردستان
 

  
 
  

هاي  مکان استان کردستان به لحاظ تاریخ و قدمت طوالنی و جغرافیاي خاص خود از
ه در مناطق مختلف استان پراکنده تاریخی و طبیعی با ارزشی برخورداراست ک

 .اند دهش
طراوت، شادابی، . موسیقی کردي یکی از بارزترین ویژگی فرهنگی قوم کرد است

فضاي عرفانی و درآمیختگی مضامین با تاریخ گذشته کردها، بخشی ازخصوصیات 
 . موسیقی کردي است

مناطق گردشگري و دیدنی بسیاري میباشد که در ادامه به توضیح کردستان داراي 
 :برخی از آثار بسنده خواهیم کرد

  
 سنندج -عمارت آصف یا خانه کرد 

موزه مردم شناسی مناطق کردنشین و بزرگترین موزه ، عمارت آصف یا خانه کرد 
این عمارت یکی از بزرگترین . مردم شناسی مربوط به یک قوم در ایران است

هاي اعیانی شهر سنندج است که داراي ارزش هاي ویژه معماري از لحاظ  عمارت
آجر کاري و گچبري واروسی سازي است و حمام آن زیباترین حمام خصوصی در 

بناي اولیه این عمارت در دوره صفویه بوده و در . باشد بین حمام هاي سنندج می
  .دوره هاي قاجار و پهلوي تکمیل شده است

   قشالقدریاچه سد 

کیلومتري شمال سنندج در مسیر جاده سقز روي رودخانه قشالق سد 20در فاصله 
کیلومتر طول دارد و  11دریاچه پشت این سد . مخزنی قشالق احداث شده است 

 براي مناسب یاین دریاچه محل. هکتار را در بر می گیرد  934وسعتی معادل 
  .سنندج به شمار می رودجاذبه هاي طبیعی  ءهاي آبی می باشد و جز ورزش

 تکاب - تخت سلیمان 
 ترین و مشهورترین مراکز تاریخ تمدن ایران و جهان تخت سلیمان تکاب یکی از مهم

 .اثر ملی ثبت شده کشور در فهرست آثار تاریخی جهان است 4یکی از  و
هاي مختلفی همچون  قلعه تاریخی تخت سلیمان بازمانده از دوره ساسانیان با بخش

آتشکده آذر گشسب به عنوان یکی از مهمترین آتشکده هاي دوره ساسانی، آتشکده 
هاي کوچک و دروازه ها و  شاهی و جنگ آوران، ایوان خسرو، معبد آناهیتا، آتشگاه

 .رود شمار میجهان به دیوارهاي مستحکمش از بناهاي مهم تاریخی 
  

 روستاي نگل مریوان -قرآن نگل 

مریوان ، در داخل مسجد  -کیلومتري غرب سنندج در مسیر جاده سنندج  65در 
قرآنی خطی از دوران گذشته وجود دارد که بنا بر اعتقادات مردم یکی  ،روستاي نگل

و به چهار  فه سوم به رشته تحریر در امدهیاز چهار قرآن خطی است که در زمان خل
  .اقلیم دنیا فرستاده شده است

 ایران گردي در تابستان


