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پادینا جنس جلبک از زخم بهبود پماد تهیه.  ::عنوانعنوان

    محصولمحصول                                                                    فرموالسیونفرموالسیون  ::خدماتخدمات  نوعنوع

  روشروش  سایرسایر.......................................................

کردجزي معظمه  ::مجريمجري

فرامرزي علی محمد ذبیحی، ابراهیم شعبانپور، بهاره  ::همکارانهمکاران

1392  ::ایجادایجاد  تاریختاریخ
.باشد می اختراع ثبت تاریخ یا پژوهشی طرح نهایی گزارش تصویب تاریخ یا نامه پایان دفاع تاریخ ایجاد، تاریخ از منظور

::ازاز  منتجمنتج

  نامهنامه  پایانپایان  داخلیداخلی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح

  خارجیخارجی  پژوهشیپژوهشی  طرحطرح  پروژهپروژه//مخصوصمخصوص  مسئلهمسئله

سایرسایر  ........................................................................................................... 

::  دستاورددستاورد  توصیفتوصیف
در این بخش تالش شود تا اهمیت دستاورد، نیازهایی که توسط این دستاورد برآورده می گردد، موارد کاربرد، استفاده کنندگان،  اشکال، 

:سطر آورده شود 10-15چارت یا نمودارهاي احتمالی که می تواند دستاورد را معرفی کند حداکثر در 

...................................................................................................................  ::آموزشیآموزشی  گروهگروه

........................................................................................  ::))باشدباشد  شدهشده  ثبتثبت  کهکه  صورتیصورتی  دردر((  اختراعاختراع  ثبتثبت  شمارهشماره

    میزان؟میزان؟  چهچه  دارید؟دارید؟  آنآن    سازيسازي  تجارستجارس  صورتصورت  دردر  خودخود  دستاورددستاورد  فروشفروش  قیمتقیمت  برايبراي  پیشنهاديپیشنهادي  آیاآیا

017  32269320:     مدیریت امور فناوري و کارآفرینی دانشگاه

:سطر آورده شود 10-15چارت یا نمودارهاي احتمالی که می تواند دستاورد را معرفی کند حداکثر در 

بـراي تولیـد و بهـره بـرداري از      یمـدرن  هاي یافته و تکنولوژي اديیزبسیار  گسترشامروزه بهره براري از جلبک ها در ابعاد صنعتی، کشاورزي، دارویی و غذایی 

تولیدات دریـایی  . در بهبود زخم آغاز شده اند تحقیقات زیادي در زمینه کشف داروهاي جدیدبه دلیل کمبود داروهاي موثر، . جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد

براي مطالعـات   ها بویژه مشتقات حاصل از جلبک ها  فعالیت هاي قابل توجه اي را در این زمینه به خود اختصاص داده اند و زمان زیادي است که اجزا اصلی آن

ي بهبود زخم در انسان بدست آمده است اما، تاکنون امکان تهیه پماد از ترکیبـات   توجهی که در زمینه هاي قابل علیرغم موفقیت. پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند

. است جلبکی و کوتاه تر شدن مراحل بهبود زخم فراهم نشده

     
فراوري محصوالت شیالتیفراوري محصوالت شیالتی

8013980139

نحوه تیمار حیوانات

زخم سوختگی برشزخم 

اي پادینا جلبک قهوه

ترکیب زیستی استخراج شـده از جلبـک   

ــه در ســواحی   ــا رشــد یافت جــنس پادین

شمالی خلیج فارس، بر پارامترهاي مهـم  

درگیر در بهبود زخم سوختگی و بـرش  

. موثر هستند) در مدل موش صحرائی( تیمار           شاهدتیمار           شاهد
تیمار           شاهدتیمار           شاهد


