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مدیران ارشد  بازدید
شرکت  ازبانک سینا 

  داروسازي امین

 

  

حضور ممیزین 
در  DQSشرکت 

               شرکت داروسازي 
  امین
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  داپاگلیفلوزین

  .وارد بازار شد 2است که به منظور درمان دیابت تیپ  (SGLT-2)گلوکز -سدیم- 2داپاگلیفلوزین اولین داروي کاهندة قند خون از دستۀ مهارکننده هاي ناقل 

  .است SGLT-2عامل این بازجذب، ناقل پروتئینی به نام . گلوکز فیلتر شده در گلومرول هاي کلیه توسط لوله هاي خمیدة نزدیک در نفرون ها بازجذب می شود% 90در حالت طبیعی 

  .جه دفع گلوکز از طریق ادرار، باعث کاهش میزان قند خون می شودگلوکز و جلوگیري از بازجذب گلوکز توسط کلیه به خون و در نتی-سدیم- 2داپاگلیفلوزین با مهار انتخابی ناقل 

  .یجۀ بهتري را در کاهش میزان قند خون به همراه داشته باشدبا توجه به مکانیسم عمل منحصر به فرد این دارو، همراهی آن با ورزش، رعایت رژیم غذایی و یا دیگر داروهاي آنتی دیابتیک، می تواند نت

هفته هم به صورت منوتراپی و هم به صورت درمان ترکیبی با متفورمین، پیوگلیتازون و یا  24میلی گرم داپاگلیفلوزین به مدت  10یا  5کنترل نشده، مصرف روزانه  2بر روي بیماران مبتال به دیابت تیپ  IIIلینی فاز در یک مطالعۀ با
همچنین کاهش وزن متعاقب مصرف .مطالعات مختلفی نیز نشاندهندة تاثیر مثبت این دارو در کاهش میزان قند خون پس از غذا است. ون ناشتا شده استو همچنین میزان قند خ Hb A1cانسولین، منجر به کاهش معناداري در 

  .داپاگلیفلوزین نیز می تواند از دیگر مزایاي آن قلمداد شود

≤eGFRدر صورت نیاز به افزایش دوز و . می باشد) همراه با غذا یا بدون غذا(ح میلی گرم  روزانه به صورت خوراکی هنگام صب 5میزان مصرف داپاگلیفلوزین،  60	푚푙/푚푖푛  میلی گرم در روز افزایش داد 10می توان دوز مصرفی را تا.  

>eGFRتجویز این دارو در بیماران با 60	푚푙/푚푖푛توصیه نمی شود.  

کاهش % 50غذاهاي پرچرب می تواند حداکثر غلظت پالسمایی آن را تا حدود . در صورت مصرف همراه غذا، پس از سه ساعت به حداکثر غلظت پالسمایی خود می رسداین دارو در صورت مصرف با معدة خالی، پس از دو ساعت و 
  .ساعت است و دفع آن بیشتر از طریق کلیه صورت می گیرد 9/12نیمه عمر داپاگلیفلوزین .دهد

  :قب مصرف داپاگلیفلوزین شامل موارد زیر استبرخی از مهم ترین عوارض جانبی متعا

  .هایپوگالیسمی، کتواسیدوزیس، عفونت دستگاه ادراري و تناسلی، افزایش حجم ادرار و کاهش فشار خون

از دیگر موارد .مورد استفاده قرار گیرد 2نظور بهبود کنترل قند خون بیماران مبتال به دیابت تیپ این دارو نیز می تواند به همراه رژیم غذایی مناسب و ورزش به م. اشاره کرد"امپاگلیفلوزین "از دیگر داروهاي این دسته می توان  به 
  .مبتال به بیماري زمینه اي قلبی است 2عروقی در بیماران دیابتیک تیپ - مصرف امپاگلیفلوزین، کاهش ریسک حوادث قلبی

  .میلی گرم در روز افزایش داد 25در صورت لزوم افزایش دوز و تحمل بیمار، می توان آن را تا . می باشد) همراه با غذا یا بدون غذا(هنگام صبح میلی گرم روزانه به شکل خوراکی،  10دوز مصرفی امپاگلیفلوزین 

>eGFRتجویز این دارو در بیماران با  45	푚푙/푚푖푛 دکتر مریم جلیلی: گردآورنده                                                                                                                                                          توصیه نمی شود     

Dapagliflozin: 

Dapagliflozin is indicated for the management of diabetes mellitus type 2, and functions to improve glycemic control in adults when combined with diet and exercise. 
Dapagliflozin is a sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT-2) inhibitor, which prevents glucose reabsorption in the kidney. Dapagliflozin was approved by the FDA on Jan 08, 
2014. Dapagliflozin is not recommended for patients with type 1 diabetes mellitus or for the treatment of diabetic ketoacidosis. 

Indication and Dosage: 

Dapagliflozin is indicated for adjunct management of glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus, in combination with diet and exercise. 

Initial: 5 mg/day PO; take in am with or without food.May increase to 10 mg/day in patients tolerating 5 mg/day who have an eGFR ≥60 mL/min/1.73 m² and require 
additional glycemic control 
Mechanism of action: 

As a selective inhibitor of the sodium-glucose transport subtype 2 protein, dapagliflozin blocks glucose reabsorption into the kidney, resulting in the elimination of blood 
glucose through the urine.This urinary glucose excretion with dapagliflozin also results in increases in urinary volume. 

Pharmacokinetics: 

Peak plasma time obtains in 2 hours (fasting) and in 3 hours with high fat meal. Bioavailability is 78% and protein biding is 91%. 

Dapagliflozin 3-O-glucuronide is the primary metabolite of dapagliflozin, with 61% of the dapagliflozin dose recovered in the urine as this metabolite. The metabolism of 
dapagliflozin is primarily mediated by UGT1A9-dependent glucuronide conjugation. The major metabolite, dapagliflozin 3-O-glucuronide, is not an SGLT2 inhibitor. 

Half life of dapagliflozin is 12.9 hours and is excreted 75% in urine and 21% in feces. 

“ Empagliflozin “ is another SGLT-2 inhibitor which is indicated as an addition to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes. 
Empagliflozin is also indicated to reduce the risk of cardiovascular death in adults with type 2 diabetes mellitus and cardiovascular. 
 
Dosage is 10 mg/day PO in the morning, taken with or without food. May increase to 25 mg/day if needed and tolerated. 
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 قرص گرین برن
 : ترکیب دارویی 

 : هر قرص حاوي 

  (Chilli pepper)میلی گرم عصاره خشک میوه فلفل قرمز  12

   (Green tea)میلی گرم عصاره خشک برگ چاي سبز  483
   (Dill)میلی گرم عصاره خشک دانه گیاه شوید  150
   (Ginger)میلی گرم عصاره خشک گیاه زنجبیل  50
  ) (Peppermintمیلی گرم اسانس نعناع  45

  : فارماکولوژي 
گرمازا نظیر چاي سبز و فلفل قرمز یکی از (استفاده از مکمل هاي حاوي مواد تروموژن 

روش هایی است که در حال حاضر بطور گسترده در کنترل وزن و چاقی بکار می رود 
سرعت متابولیسم که در چرا که این مواد، مصرف انرژي را افزایش داده و با کاهش 

  . ایجاد می شود مقابله می نماید طی دوره کم کردن وزن
با داشتن چندین ترکیب پلی فنلی نظیر اپی گالوکاتشین گاالت،  چاي سبز 
)EGCG ( ترموژنز و اکسیداسیون چربی را از طریق مهار آنزیمCOMT آنزیمی ،

استر اپی گالوکاتشین  EGCG. که نوراپی نفرین را تجزیه می کند، تحریک می نماید
این ماده فراوانترین . و گالیک اسید است و یک نوع کانشین محسوب می گردد

کاتشین موجود در چاي سبز است که به عنوان یک آنتی اکسیدان، کاربردهاي درمانی 
شواهد بسیاري مبنی بر . مانند سرطان دارد(بسیاري در درمان بسیاري از بیماري ها 

همچنین این ماده سبب فعال سازي . ر کاهش وزن وجود داردد EGCGاثربخشی 
که در  TNF - alphaو  TGF - betaسیستم دفاعی بدن بر علیه پروتئین هاي 

التهاب دخیل هستند، مهار رشد عروق خونی و کاهش سایز ضایعات در آندومتریوز و 
همچنین . کاهش بیماري هاي نورو دژنراتیو مانند آلزایمر و پارکینسون می گردد

ناشی از فسفودي استراز، ترموژنز  cAMPکافئین موجود در چاي سبز با مهار تجزیه 
  .را تحریک می کند

مطالعات انسانی نشان داده است که کانشین ها و کافئین موجود در چاي سبز از  
عالوه بر این کانشین . افزایش مجدد وزن بعد از کاهش وزن نیز جلوگیري می نماید

داراي اثرات آنتی آنژیوژنیک بوده و از تشکیل عروق خونی جلوگیري هاي چاي سبز 
می نماید که به نظر می رسد در درمان افزایش وزن و پیشگیري از چاقی بی تأثیر 
نیست، نشان داده شده است تعدیل کردن عوامل مؤثر بر تشکیل عروق خونی در طی 

  . می کند شکل گیري بافت چربی نقش مهمی در پیشگیري از چاقی ایفا
با افزایش ترشح کاتکول آمین از غده فوق کلیوي باعث افزایش متابولیسم و  فلفل قرمز

  . تولید گرما شده و به کاهش وزن کمک می کند
به نظر می رسد نورون هاي خاصی که به کاپسایسین حساسند در این پروسه دخیل 

ه بعد از مصرف فلفل مطالعات حیوانی و انسانی نشان می دهد که بالفاصل. می باشند
این مطالعات نشان می دهد کاپسایسین فعالیت . قرمز مصرف انرژي باال می رود

سیستم عصبی سمپاتیک را باال برده و باعث افزایش جابجایی چربی و کاهش بافت 
 . چربی می شود

داراي اثر کاهش دهنده چربی خون، درمان سوءهاضمه ونفخ می  عصاره دانه شوید
لعات حیوانی نشان داده شده است که دانه شوید باعث کاهش سلولیت در مطا. باشد

تجمع بدشکل چربیها در زیر پوست گردیده و همچنین باعث دفع متابولیت هاي (
  . سمی می شود

  
 

 
 

  .کلسترول سرم را کاهش می دهد LDLکلسترول تام و  عصاره ریشه زنجبیل
  . سموم از بدن می گردد این عصاره با افزایش جریان صفرا باعث دفع کلسترول و 

داراي اثرات ضد اسپاسم، ضد نفخ و ضد میکروبی بوده و در درمان  اسانس نعناع
در مطالعات بالینی نشان داده شده است . ناراحتی هاي گوارشی استفاده می شود

اسانس نعناع موجب کاهش اسپاسم هاي دردناك روده بزرگ گردیده و نیز باعث 
  . می شود تحریک فعالیت تولید صفرا

  : مقدار مصرف
  :بزرگساالن

  همراه یا بعد از غذا ) قرص 4مجموعا (دو قرص دو بار در روز : هفته اول  2 
  تههف 10حداکثر به مدت ) مجموعا دو قرص(یک قرص دوبار در روز : هفته  2بعد از 
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PQR 

  )چهارمبخش (مرور کیفیت محصوالت
  :میپردازیم این قسمت به بررسی نمودارهاي کنترل و مطالعات توانمندي فرایند در 

  انواع نمودارهاي کنترل

 نمودارهاي کنترل به دو صورت می باشند

 : نمودارهاي کنترلی براي متغیر هاي پیوسته.1

در این نمودارها مشخصه هاي کیفی به عنوان یک عدد اندازه گیري می شوند مانند طول،  
 وزن، قطر

 نمودارهاي کنترلی وصفی  .2

در این نمودارها مشخصه هاي کیفی به صورت قابل قبول یا غیر قابل قبول بودن بررسی می 
 مانند مشخصات ظاهري. گردد 

 تحلیل نمودارهاي کنترل

 کنترل به صورت نمودارهاي تحت کنترل یا نمودارهاي خارج از کنترل می باشدنمودارهاي 

 )فرآیند تحت کنترل(شرایط حالت نرمال یا تحت کنترل ) الف 

 .نقاط درون منحنی حالت طبیعی دارند  -
 .تمامی نقاط ،بین حدود کنترلی وبه صورت تصادفی قرار می گیرند  -
 25صفرعدد در (ارج از نمودار قرار گیرد به صورت طبیعی می تواند نقاطی خ  -

 )مورد  100عدد در  2مورد و  35مورد ، یک عدد در 
 .بیشتر تمرکز نقاط ، نزدیک خط مرکزي است -

. قرار می گیرد  LCL  وUCL به ندرت نقطه اي نزدیک حدود 
هر چه از خط مرکزي به طرف حدود کنترلی می رویم، تمرکز نقاط کمتر  -

 .شود می

 شرایط حالت خارج از کنترل) ب 

 .حالت نرمال نمودار به وضوح مختل می شود -
 حالتهاي غیر تصادفی و یا سیستماتیک در نمودار مشاهده می شود -

تعریف اقدامات  بایستی بادرحالتی که فرآیند تحت کنترل نیست 
) OOS(پیشگیرانه از وقوع انحراف و یا نتایج خارج از محدوده مجاز 

  .ردجلوگیري بعمل آو

حالت تحت کنترل بودن فرایند،  پرفسور ادواردز دمینگ از پیشگامان بحث کیفیت معتقد است
بلکه یک دستاورد است که باید با تالش و کوشش  حالت طبیعی یک فرایند تولید نیست

 .مداوم، و از طریق از بین بردن تک تک علل و متغیرهاي فرایند به آن دست یافت

  .ابتدا باید ثبات کیفیت ایجاد کرد و در مرحله بعد کیفیت را افزایش داد دمینگ اعتقاد دارد ، 

 

در تحلیل نمودارهاي کنترل در مرور کیفیت محصوالت بایستی به موارد زیر توجه 
 نمود

 .گیردمورد توجه قرار  ،نقاط خارج از حدود کنترلی  -     
 .کردبه ترتیب قرار گرفتن نقاط دقت  -
، ممکن است ترتیب قرار گرفتن نقاط به صورت مشخصی  نمودروندها را پیدا  -

 .تکرار شود
 .در حالت خارج از کنترل نقاط به حدود کنترلی نزدیک است -

عالوه بر این، توجه به هر گونه روند و انحراف مشاهده شده ، همچنین شناسایی  -          
  .بهبود فرآیند و  محصول مهم می باشد

اگر مشخص شود که فرآیند خارج از کنترل بوده یا ضریب توانمندي فرایند  -
   .پایین داشته ، بایستی برنامه ها و اقدامات بهبود شروع و اجرا گردد 

با تعیین حدود کنترل باالیی و پایینی و نیز پایش در مرور کیفیت محصوالت  -
  .روند میبایستی نشان داد فرآیندها تحت کنترل هستند

  حدود کنترلی به صورت زیر تعریف می گردد
Alert Limit=Average ±2*standard deviation 

Action Limit =Average ±3*standard deviation 

نمودارهاي کنترل فقط علل قابل شناسایی را کشف میکنند اما برطرف کردن این علل و 
  .مشکالت برعهده مدیریت ، مهندسان و اپراتورها است

  توانمندي فرآیندمطالعات 

می  مطالعات توانمندي فرآیندبکی از بحث هاي بسیار مهم در مرور کیفیت محصوالت انجام 
 باشد

 .مطالعات توانمندي فرآیند براي تعیین اینکه فرآیند پایدار و توانمند است کاربرد دارد*

قرار می جاز داده ها با چه کیفیتی در محدوده هاي م نشان می دهداندیس توانمندي فرآیند * 
 گیرند

 :ابزارهایی که براي بررسی توانمندي فرآیند بکار میروند عبارتند از •
• Process capability  : Cp 
• Process capability index : CpK  

میباشد در حالیکه ) Variation of the process(در ارزیابی نوسانات فرآیند  Cpکاربرد * 
CpK براي ارزیابی مرکزیت فرآیند)Centering of the process (بکار میرود .  

در . مورد بررسی قرار می گیرد  CPkتوانمندي فرآیند در مرور کیفیت محصوالت ، با ابزار 
باشد فرآیند توانمند میباشد و امکان تولید  1.33بیشتر از  CPkصورتیکه عدد بدست آمده از 

کمتر  CPkکه عدد بدست آمده از محصول با کیفیت با حداقل ضایعات وجود دارد و در صورتی
باشد توانمندي فرایند پایین بوده و امکان تولید ضایعات و محصول معیوب زیاد می  1.33از 

  .پیشگیرانه  تعریف گردد/ باشد و بایستی اقدام اصالحی 

میتوان ) PQR(آنها در مرور کیفیت محصوالت پایش و کنترل  با استفاده از متدهاي فوق و* 
  نموده و حداقل ضایعات را تولید می نماید که فرآیند با حداکثر توان عمل حاصل کرد اطمینان 

  کارشناس تضمین کیفیت/ مهندس فخرالدین فلسفی                                            
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Amin Pharmaceutical Co                           

  استاد محمود فرشچیان

 وستات            

6 

است که تأثیر درخور توجهی در  ایرانی نقاش معاصر) اصفهان در 1308بهمن  4 ٔزاده( محمود فرشچیان
 ٔران امور خارجهوزی برخی از آثار او توسط. است دیگر هنرهاي سنتی داشتهروند نقاشی سنتی ایرانی و 

کشورهاي خارجی اهدا  وزراي  و  سفرا  به عنوان هدیه به) محمدجواد ظریف و  کمال خرازي( ایران
به نمایش گذاشته  …و  شیکاگو  ،نیویورك ،پاریس  :آثار او در بسیاري از شهرهاي جهان مانند. است شده
 .نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر اهدا شد 1393به وي در سال .است شده

  : زندگی

برد و امامی   میرزا آقا امامی قاشیپدر محمود فرشچیان که نماینده فرش اصفهان بود، وي را به کارگاه ن
عیسی  نزد او وفرشچیان پس از آموزش . اي در زمینه نقاشی دارد العاده فهمید که وي استعداد فوق

، براي گذراندن دوره هنرستان هنرهاي زیبا اصفهان  آموختگی از مدرسه هنرهاي زیباي و دانش بهادري
بنا بر گفته خودش، . ها پرداخت آثار هنرمندان غربی در موزه ٔسفر کرد و چندین سال به مطالعه  اروپا  به
اي از کتاب و قلم، و آخر از همه باز خود او بود که از  شد، با بسته اول کسی بود که وارد موزه می  اروپا  در

  .شد موزه خارج می

یباي تهران آغاز کرد و به مدیریت پس از بازگشت به ایران، فرشچیان کار خود را در اداره کل هنرهاي ز
اکنون  محمود فرشچیان، هم. برگزیده شد دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران اداره ملی و استادي

  .دارد  ایران اي و فصلی به ساکن است و سفرهاي دوره  آمریکا نیوجرسی  در

اهللا  عزت ، با حضورحمید کاویانیبه کارگردانی محمد هادي   پرداز عشق  فیلم مستندي نیز با عنوان
رونمایی است که در آیین  در نکوداشت او ساخته شده زیبا بروفه و با صداي  پرویز پورحسینی  ،انتظامی

هاي علی مراد فرشچیان و لیال فرشچیان و  فرزندان محمود فرشچیان به نام. کتاب پنجم او به نمایش درآمد
باشد و لیال  آمریکا مشغول طبابت می  فلوریداایالت   دکتر علی مراد فرشچیان در. فاطمه فرشچیان هستند

   .در شغل تحلیلگر رفتار در ایالت نیوجرسی ساکن است

المللی  استاد فقید تاریخ هنر و رئیس دانشگاه بین) Umberto Baldini :ایتالیایی به(، امبرتو بالدینی
نگر الزم است و  معتقد بود براي دریافت باطنی یا درونی کار فرشچیان دیدي ژرف  ایتالیا  فلورانس هنر

  . آید شمار می اي شگرف به یک نقطه عطف و پدیده  نقاشی ایرانی گیر؛ و فرشچیان در حوزه صبري زمان

  سبک

ز خود در نقاشی ایرانی است که پایبند به شکل کالسیک همراه با استفاده ا مکتب  رگذا فرشچیان بنیان
او به این شکل هنر، روح جدیدي بخشید و آن را . است  نقاشی ایرانیهاي جدید براي توسعه دامنه  تکنیک

تاریخ با شعر و ادبیات تغذیه کرد تا استقاللی به این هنر بدهد که پیش از آن کمتر از رابطه همزیستی 
هاي قدرتمند و نوآورانه او پویا و گسترده و پر از جنب و جوش هستند، با تلفیقی جذاب از  نقاشی. داشت

اي او ه برخی از توانایی. عناصر سنتی و مدرن، که ترکیبات سبک منحصر به فرد او در نقاشی هستند
هاي گرد و منحنی، خطوط نرم و قدرتمند، و  العاده خالقیت، نقوش متحرك، خلقت فضاي احساس فوق
شعر   آثار او از. انگیز از اصالت و نوآوري است آثار فرشچیان یک ترکیب دل. هاي مواج هستند خلقت رنگ

، و همچنین تخیل عمیق خود او یهودیان و مسیحیان هاي مقدس ، کتابقرآن  ،ادبیات فارسی ،کالسیک
او . است المللی هنر ایفا کرده فرشچیان نقش مهمی در معرفی هنر ایران به صحنه بین. است تأثیر گرفته

شش کتاب و مقاالت متعددي در مورد . ري صحبت کندهاي متعدد و مؤسسات هن دعوت شد تا در دانشگاه
   .است آثار وي منتشر شده

  موزه محمود فرشچیان

 110در مجموعه  1380است سال  اثر از او را در خود جاي داده 50موزه محمود فرشچیان که بیش از 
  .افتتاح شد  کاخ سعد آباد هکتاري

  آثار درباره فرشچیان

 نوشته امیر رضایی نبردزندگی و آثار استاد محمود فرشچیان: نگار جاویدان ،  
 نوشته امیر رضایی نبردفرشچیانبررسی جایگاه خیال در آثار استاد محمود : در کارگه خیال ،  

  :کتاب ها

 شاهنامه فردوسی نقاشی براي کتاب  
 نقاشی از قهرمانان بزرگ شاهنامه  
 دیوان حافظ نقاشی براي  
 رباعیات عمر خیام نقاشی براي  

 

  برخی آثار

  امام رضا طرحی از شمایل: »ضامن آهو«تابلوي  
  مخلوقات زمینی و آسمانی به ستایش پروردگار مشغولند ٔدر این تابلو همه: »پنجمین روز آفرینش«تابلوي.  
  گوید فرشچیان در مورد نحوه طراحی این اثر می: »عصر عاشورا«تابلوي:  

به روضه گوش : مادرم مرا نصیحت کرد و گفت عاشورا  روز انقالب  سه سال پیش از«
من اول در اتاقم کاري : چند کلمه حرف حساب بشنوي؛ و من با ایشان گفتمکن تا 

وارد اتاق شدم، قلم را برداشتم و . حال عجیبی به من دست داد. دارم بعد خواهم رفت
قلم را که برداشتم تابلویی شد که اآلن هست . تابلوي عصر عاشورا را شروع کردم

  .اهدا شد  موزه آستان قدس رضوي  این اثر توسط او به. »بدون هیچ تغییري

  هاي خاصی در نقاشی  رنگ. است الهام گرفته شده  موالنا  که از یکی از اشعار: »شمس و موالنا«تابلوي
   .کندوجود داشته را برجسته  شمس و مولوي رفانی و معنوي که بیناست تا ارتباط ع استفاده شده

  ضِ'به گفته وي این تابلو برداشتی از مفهوم آیه : »ستایش«تابلويی األرا فمو اتاوّمی السا فم لَّهل بِّحیس' 
  .است

 مجموعه فرهنگی تاریخی   در 1394شهریور  15که روز یکشنبه : شام غریبان  و  آسمان چهارم تابلوهاي
   .رونمایی شد سعدآباد

  نوازي علی بن ابیطالب را سوژه اصلی کار قرار  ، مهربانی و یتیم»پناه«؛ با نام اصلی »یتیم نوازي علی«تابلوي
   .است داده

 ام رضاحرم ام طراحی پنجمین ضریح  
 فرشچیان است که با مهارت استادان طالکار و نقره اثر  کربال  در  حسین بن علی طرح ضریح جدید مقبره

  .در قم رونمایی و سپس به کشور عراق منتقل شد 1391کار ایران به اجرا درآمده و در سال 
 ترین آثار این هنرمند از سوي انتشارات گویا  آخرین و پنجمین جلد از کتاب آثار محمود فرشچیان شامل تازه

صفحه رنگی با کاغذ در سال  258ترین آثار محمود فرشچیان در  و طراحی از تازه نگارگري  اثر 150شامل 
   .است منتشر شده 1387

  .ردار استهاي مینیاتوري او برخو ها از ویژگی طرح ها و یادداشت هاي فرشچیان شامل نامه همچنین دست خط

  منتخبی از جوایز

 1393 :نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر  
 1379 :انضمام نام هنرمند در فهرست روشنفکران قرن بیست و یکم  
 1374 :المللی هنر، آمریکا مدال طالي جشنواره بین  
 1372 :نشان درجه یک هنر  
 1364 :تندیس طالیی اسکار ایتالیا  
 1363 : ایتالیانشان هنر نخل طالیی  
 1363 :تندیس طالیی اروپایی هنر، ایتالیا  
 1362 :دیپلم آکادمیک اروپا، آکادمی اروپا، ایتالیا  
 1361 :دیپلم لیاقت دانشگاه هنر، ایتالیا  
 1360 :مدال طالي آکادمی هنر و کار، ایتالیا  
 1352 :اول وزارت فرهنگ و هنر، ایران ٔجایزه  
 1337 :نر، بلژیکالمللی ه بین ٔمدال طالي جشنواره  
 1331 :مدال طالي هنر نظامی، ایران  
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 :همکاران محترم

 مهرداد/انینیحس يدمهدیس/یمیابراه یعل/یخیش یدرعلیح/ قلمبر امیرحسین :آقایان
 عباس/جزایري سعید سید/فرهمند مجتبی/دهقانی حسن/شیروانی اله روح/پور ایلبگی

 علیرضا /رهنما رضا محمود/جعفري مهرداد/باقري فرامرز/نوروزي رسول/سجادي
 شیرعلی امین/ترابی حمید/صادقی علیرضا/ سیدیان امید سید/جعفري سعید/شفیعی

 محمدصادق/موسوي محسن سید/شفیعی حمید/دهقانی رسول/ غفاري میالد/
 شاه شهروز/یزدانی ابراهیم/رضایی یاشار/ رفیعی صادق/اسحاقی رسول/مراد میثم/لکی

 مرتضی/اسکندري رحیم/ شیپوري آرش/توازهی آرمان/ شفیعی محمدرضا/ طالبی
 يمحو مانیا دیس/ مهاجري مرتضی/ صوفی

 جمشیدي فاطمه/فرزانه سحر/نصیري پریسا/زاده وکیل شهرزاد /کریمی نرگس :خانم ها

 شکوفه/عشري اثنی الهه/عبدلی فاطمه/فر شهبازي سحر/محمودي دریس هدي/
  رضا الهام/قاسمی مهرین/جلیلی مریم/فیروزبخت هما/فرهنگ فرانک/احمدي

 .زادروزتان مبارك باد

www.aminpharma.com 

امین،امانتدار سالمتی مردم                             
٧ 

 .شوند گیرند به عنوان سندروم متابولیک شناخته می هایی مانند چاقی، دیابت، کبد چرب و فشارخون باال در کنار هم قرار می بیماريهنگامی که 

ین حال هنگامی که همگی با ا. دهد عروقی، سرطان و سکته مغزي را افزایش می- هاي قلبی ها به طور جداگانه خطر بروز دیگر مشکالت و امراض مانند بیماري هر یک از این بیماري
 .شود افتد، این خطرات تشدید می ها با هم اتفاق می آن

 .تواند باعث لختگی در عروق خونی و تصلب شرائین شود گلیسیرید در خونشان دارند که در نهایت می افرادي که به سندروم متابولیک مبتال هستند، سطوح باالتري از تري

 .اند درصد از بزرگساالن به آن مبتال بوده 34.2میالدي  2012تا  2007هاي  به سندروم متابولیک در حال افزایش است به طوري که بین سال در ایاالت متحده آمریکا نرخ ابتال

 .تواند چالش برانگیز باشد پیدا کردن راهی قابل اعتماد براي مقابله با سندروم متابولیک و دیگر اجزاي وابسته به آن می

 .است» ترهالوز«هاي یک قند طبیعی به نام  اند که شامل کنش ن دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن مسیري جدید و نوآورانه براي درمانی بالقوه ارائه کردهدر حال حاضر متخصصا

 .گیرد اها و لوازم آرایشی مورد استفاده قرار میشود و به صورت صنعتی به ویژه در غذ ها، گیاهان و حیوانات تولید می ها، قارچ ترهالوز یک قند طبیعی است که توسط برخی باکتري

ایجاد   ها آزمایش کرده و دریافتند که این قند تغییراتی را در بدن موش در آخرین مطالعه صورت گرفته در این زمینه محققان با حل کردن قند ترهالوز در آب، آن را روي موش
 .سندروم متابولیک سودمند باشدتواند براي افراد مبتال به  کند که به لحاظ نظري می می

 .آید بخشد، به دست می که حساسیت انسولین را بهبود میALOXE3 سازي ژن رسد این مزایا از طریق مسدود کردن گلوکز در کبد و در نتیجه فعال به نظر می

هاي مورد  ل سطوح چربی و کلسترول موجود در خون موشدر عین حا. شود سوزي و کاهش تجمع چربی و افزایش وزن می چنین باعث کالري همALOXE3 سازي ژن فعال
 .رو شده است مطالعه نیز با کاهش روبه

شود و همچنین حساسیت انسولین را به  داري در بدن بدون نیاز به محدود کردن رژیم غذایی می چنین نشان داد مصرف این قند باعث ایجاد تاثیرات مفید روزه نتایج آزمایش هم
 .شود این اثرات احتماال به دلیل محرومیت گلوکز از کبد ایجاد می. بخشد دهند، بهبود می می انجام  - تیازولیدیندیون -داروهاي معمول دیابت اي که  همان شیوه

ها  وجود به تحقیقات بیشتري روي انسان با این. داري بهره ببریم در صورتی که این نتایج به مرحله کاربردي برسد ممکن است روزي بدون نیاز به کاهش غذا بتوانیم از مزایاي روزه
 .هاي ناشی از سندروم متابولیک با استفاده از قند ترهالوز اثبات شود نیاز است تا کاهش برخی آسیب

  آنالین جم جام برگرفته از                                                                                                                                                                                  

   
در مورد افراد مبتال به آسم یا افراد مبتال به آرتروز، آلو باید بخش اصلی رژیم غذایی 

 .شان باشد

بعالوه مصرف آلو به بدن در مقابله با سکته گرمایی و سرطان کمک کرده و از آنجائیکه 
هاي آزاد  سرشار از آنتی اکسیدان هاست، سرعت روند پیري را با آزاد کردن رادیکال

 .کاهش می دهد

آلو براي سالمت چشم ها بسیار مفید است، چراکه زاکسانتیین، نوعی کاروتنوئید مهم 
موجود در آلو، به جذب انتخابی نور در شبکیه چشم کمک کرده و عملکردهاي 

 .را تقویت می کند «UV» فیلترینگ نور

وق را افزایش می آلو به درمان اختالالت گوارشی کمک می کند، سالمت قلب و عر
دهد، با سلول هاي سرطانی مقابله می کند، میزان کلسترول خوب و سالم بدن را 

 .افزایش می دهد و به کاهش وزن کمک می کند

است و به بدن در مقابله با التهاب کمک کرده و با کمک به  C بعالوه آلو منبع ویتامین
  .عال ضدپیري عمل می کندبدن در آزادسازي رادیکال هاي آزاد، همچون یک عامل ف

 به نقل از روزنامه جام جم                                                                       

 آیا میدانستید؟

دام میوهک  
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!!!بجز کبد و کلیه ها و قلب و ریه هاتون،به نظر میاد شما در سالمت کامل به سر میبرید   

 

 

 سودوکو

 کاریکاتور

 برشی از کتاب

  

  قلعه رودخان

  
اي است متعلق به دوره سلجوقیان که بر فراز ارتفاعات  نام قلعه  قلعه حسامی یا رودخان دژ

برج و بارو و  65هکتار مساخت و  2٫6در روستاي زیباي رودخان ساخته شده و  شهرستان فومن جنگلی
برخی از کارشناسان، . است  فومن یلومتري شهرک 30دژ رودخان در  .متر دارد 1500دیواري به طول 

  اند ها به ایران دانسته و مقارن با حمله عرب ساسانیان  ساخت قلعه را در دوران

در   .اند ها به ایران دانسته و مقارن با حمله عرب ساسانیان  از کارشناسان، ساخت قلعه را در دورانبرخی 
  .است بوده  اسماعیلیان الموت  هاي مبارزاتی این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه سلجوقیان  ٔدوره

  مشخصات قلعه

متر طول  1500دیوار قلعه .هکتار مساحت بر فراز ارتفاعات روستاي رودخان قرار دارد 2٫6این قلعه با 
کیلومتر،  25 ماکلوان  فاصله مستقیم قلعه تا شهر. است برج و بارو قرار گرفته 65آن دارد و در 

 25اما از مسیر اصلی و آسفالته مسافت قلعه تا فومن . کیلومتر است 20  شفت کیلومتر و تا 45  ماسوله تا
تا  665این قلعه در ارتفاعی بین . کیلومتر است 60لومتر و تا ماسوله کی 35کیلومتر، تا ماکلوان تقریباً 

  .متر ارتفاع از سطح دریا واقع شده و در کنار آن رودي با همین نام جاري است 715

مرداد  30هاي استراتژیکی و رزمی، در  این دژ با ارزش تاریخی که دارد بنابر ساختار، معماري و ویژگی
  ثبت شد فهرست آثار تاریخی و ملیدر 3/1549ه خورشیدي، به شمار 1354

  تاریخچه

شود، درج شده که این  نگهداري می  رشت ٔگنجینه ٔبر روي کتیبه سردر ورودي قلعه که اکنون در موزه
امیره حسام  .است تجدید بنا شده الدین سلطان حسامهجري قمري براي  921  تا  918 قلعه در سال

اي بود که از اطاعت از صفویان  پس اولین قدرت منطقه ، فرمانرواي بیه)مظفرالسلطان(  ج فومنیالدین دبا
سرپیچی کرد، و قلعه رود خان را بازسازي کرد تا از آنجا به مقاومت بپردازد ولی موفقیتی به دست نیاورد 

  .و به دربند گریخت و نهایتاً دستگیر و در تبریز اعدام شد

  توصیف قلعه

ارگ در قسمت غربی این بنا در دو طبقه . است دهتشکیل ش قورخانه و ارگ  دخان از دو بخشقلعه رو
هاي  ها در قسمت شرقی در دو طبقه با نورگیرها و روزنه خانه قراول. واقع شده و جنس آن از آجر است

  .اي نیز میان قلعه و گودترین محل آن وجود دارد چشمه. متعدد بر اطراف مسلط است

بخش غربی دوازده . اضطراري، حمام و آبریزگاه استبخش شرقی قلعه شامل دوازده ورودي، زندان، درب 
نشین و چند واحد مسکونی که با برج  انبار، سردخانه، حمام، آبریزگاه شاه ورودي دارد، چشمه، حوض، آب

بانی دور تا دور قلعه را  برج دیده 40. دهند اند، دیگر بناهاي این بخش را تشکیل می و بارو محصور شده
دور تا دور دیوارها و . است هاي گنبدي پوشانده شده اي هشت ضلعی آن با طاقه احاطه کرده که اتاق

الزم است . اند شود که براي ریختن مواد مذاب و تیراندازي تعبیه شده دار دیده می هایی شیب ها روزنه برج
  گاه دشمنی به آن نفوذ نکرده و نتوانسته آن را فتح کند ذکر شود که در طول تاریخ قلعه، هیچ

  یل نام گذاريدل

نام رسمی آن قلعه رودخان، مترادف فارسی نام بومی قلعه . باشد این قلعه، قله رخون می) تالشی(نام بومی 
ت؛ آن را قلعه رودخانه اي، قله روخون، ، رخون، بنا شده اس تاریخی در کنار رودخانه ٔچون این قلعه. است

و سگسال نیز  سگسار هزارپله، حسامی، سکسار، ٔهاي قلعه هاي تاریخی به نام این قلعه در دوران. اند نامیده
  .است خوانده شده

 ایران گردي در تابستان

آدمها را به میزان  :گیله مرد
درکشان بسنج نه به اندازه 

چرا که فاصله زیادي از  مدرکشان؛
مدرکی  .مدرك تا درك وجود دارد

ه درك باالتري به ارمغان نیاورد ک
  .کاغذ پاره اي بیشتر نیست،

مهمترین نشانه درك باالترتواضع 
  .بیشتر است

  بزرگ علوي/ گیله مرد


