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 ويژه نامه داخلي
 شركت داروسازي

معرفی امکانات وب سايت
 شركت داروسازی آفا شيمی

آفا شیمی  داروســازی  وب سایت شرکت 
در آبان سال 92 به صورت رسمی طراحی 
و پس از تایید مدیریت شــرکت ســایت 

بارگزاری شده و به بهره برداری رسید . 
در این سایت ســعی بر آن شده تا شرکت 
داروسازی آفا شــیمی آنچنان که شایسته 
اســت به کاربران معرفی گردد. جهت بروز 
رسانی اطالعات وب سایت کمیته ای ایجاد 
و جلسات بصورت مداوم هر دو هفته یکبار 
برگزار می گردد تا مطالب جدید در دسترس 

واحد ICT قرار گرفته و نقطه نظرات در این 
زمینه بیان و پس از تایید اعضای کمیته در 

وب سایت لحاظ می گردد. 
با مراجعه  توانند  بازدیدکنندگان محترم می 
به وب ســایت از گواهینامه های معتبر که 
شرکت داروســازی آفا شــیمی مفتخر به 

دریافت آنها گردیده مطلع شوند.
 

 ادامه مطلب در صفحه2...

آقاي دكتر حســين رستگار فارغ التحصيل رشته داروســازي از دانشگاه علوم پزشكي تهران 
مي باشــند. و دوره  Ph.D خود را در رشته فارماكولوژي با گرايش بيوتكنولوژي در دانشكده 
پزشــكي دانشگاه علوم پزشكي شــهيد بهشتي به پايان رســاندند. بعد از آن يك دوره فوق 
تخصصي در رشته بيوتكنولوژي در كشور ايتاليا گذرانده و در حال حاضر بعنوان عضو هيئت 
علمي ســازمان غذا و دارو  با رتبه استادي در حوزه بيوتكنولوژي دارويي و غذايي مشغول به 
فعاليت هســتند. پست سازماني ايشان مدير كل آزمايشگاههاي مرجع سازمان غذا و دارو در 

وزارت بهداشت مي باشد.

 در صفحه 3 شرح اين گفتگو را مي خوانيد...

 

آزمايشگاه در صنايع داروسازي مهمترين گلوگاه كيفيت است.

دستانی هک کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند هک رو هب آسمان دعا می کنند…       کوروش کبیر 

دكتر حسين رستگار ، درگفتگو با ويژ ه نامه آفاشيمی ،عنوان نمود:
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فرمان دادم ات بدنم را بدون اتبوت و مومیایی هب خاک بسپارند ات اجزاء بدنم رذات خاک اریان را تشکیل دهد.  کوروش کبیر

معرفی امکانات وب سايت شركت داروسازی آفا شيمی

ماهنامه هايی كه شــركت داروسازی آفا شــيمی در هر ماه به چاپ می رساند 
با فرمت PDF  در ســايت قرار داده شده و در دسترس عموم قرار گرفته است 
. با توجه به ارتباط خوب شــركت داروســازی آفا شــيمی با دانشــگاه، اسامی 
دانشــجويانی كه كارآموزی خود را در اين شركت گذرانده اند در بخش آموزش 
وب ســايت قرار داده شــده و هم چنين  بزودی فايل دفاعيه دانشجوياني كه بر 
روي پايان نامه هاي خود  در اين شــركت كار كرده اند  نيز در وب ســايت در 

دسترس خواهد بود.
با توجه به اهميتی  كه مديريت شــركت داروســازی آفاشــيمی به آموزش در 
شركت قائل می باشــند كالس های آموزشی به صورت مداوم در شركت برگزار 
می گردد. اســاتيد اين كالسها از همكاران داخلی و از موسسات معتبر خارج از 

ســازمان می باشند. برنامه آموزشی شــركت هر هفته شنبه در وب سايت بروز 
شــده و بازديد كنندگان می توانند از كالسهای آموزشي كه در هر هفته برگزار 
می گردد اطالع حاصل فرمايند.اين شــركت پذيرای مهمانان گرامی در مقاطع 
مختلف بوده كه عكس ها و خبرها در اين زمينه در وب سايت شركت قرار داده 

می شود .
 همچنين عكســهايی از بخشــهای مختلف توليد، فضای سبز شركت، همايشها 
و مراسمها در اين ســايت قرار داده شده است. با توجه به نوپا بودن وب سايت 
شــركت از شــما دعوت می نماييم از وب سايت شــركت داروسازی آفا شيمی 
ديدن فرماييد تا عالوه بر آشــنايی با شــركت نقطه نظرات خود را جهت بهبود 
بهتر وب ســايت با شركت در ميان بگذاريد و ما را در اين زمينه ياری فرماييد. 

تنها راهی كه سازمانها می توانند خود را به سوی 
بهترينها و پيشرفت و توســعه هدايت كنند اين 
است كه چشمهايشــان را در برابر رقبا و بهترين 
تجربيات جهانی در تمام زمينه های مورد نياز باز 

نگه دارند .
  )Benchmarking( بر اين اســاس الگوبرداری 
روشــی سيستماتيك است كه ســازمانها بوسيله 
آن می توانند فعاليتهای خود را بر اساس بهترين 

صنعت يا سازمان اندازه گيری و اصالح كنند.
 در اين راستا شــركت داروسازي آفاشيمي كه با 
طراحي مورد تائيــد نهادهاي بين المللي  و پس 
از اخذ گواهينامه  GMP و معتبرسازي فرايندها 
مطابق اســتانداردهاي بين الملليPIC/S شروع 
بكار كرده است، توسط شركت داروئي- بهداشتي 

ليوار مورد بازديد قرار گرفت.
افسانهپاسباني 

مهندسمژگانشفیعآبادی


بازديد شركت ليوار 

دکتر حسین رستگار، درگفت وگو با ویژه نامه آفاشیمی:

www.afachemi.com 
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باران باش و ببار و نپرس کاهس اهی خالی از آن کیست . کوروش کبیر

دکتر حسین رستگار، درگفت وگو با ویژه نامه آفاشیمی:

• آقــاي دکتر لطفــا در مورد وظایــف اداره کل 
آزمایشــگاههاي مرجع کنترل غذا و دارو به طور 

مختصر توضیح دهید؟
اداره كل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو به عنوان آزمايشگاه 
مرجع كشــوري مســئول كنترل كيفيت آزمايشــگاهي 
محصوالت ســالمت محور شــامل فرآورده هــاي غذايي 
و دارويي آرايشــي و بهداشــتي، ملزومــات و تجهيزات 
پزشكي، فرآورده هاي طبيعي، مكمل و دارو هاي گياهي 
و سنتي مي باشد و مهمترين وظيفه اين اداره كل انجام 
آزمون هــاي كنتــرل كيفي و نظارت بر آزمايشــگاه هاي 
مرتبط ، آموزش و ارتباطات آزمايشــگاهي در سطح ملي 

و بين المللي مي باشد.
آزمايشــگاه مرجع بــه عنوان آزمايشــگاهي كه زير نظر 
ســازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت فعاليت مي نمايند 
به عنوان تنها مرجع كشوري مســئول آزمايش نمونه ها 
به ويژه نمونه هايي كه ســاير آزمايشــگاه ها قادر به انجام 
آزمون آن نمي باشند يا نمونه هاي ارسالي از قوه قضائيه، 
نيروي انتظامي، پزشك قانوني، دانشگاه ها و معاونت هاي 
غــذا و دارو و مراجــع بيــن المللي و ســاير نمونه ها و 
هم چنين وظيفه نظارت بر آزمايشگاه هاي همكار و مجاز 
و اكروديت كه شامل آزمايشــگاه هاي بخش خصوصي و 
دانشــگاهي، كارخانجات داروســازي، غذايی ، آرايشي و 

بهداشتي و تجهيزات پزشكي مي باشد را به عهده دارد.
• اهمیــت آزمایش و جایــگاه آزمایش در صنایع 

دارویی چیست؟
آزمايشگاه در صنايع داروسازي مهمترين گلوگاه كيفيت 
است.هر نوع خطايي كه در كيفيت كليه مراحل از توليد 
گرفته تا عرضه دارو وجود داشته باشد توسط آزمايشگاه 
قابل ارزيابي و اعالم نظر خواهد بود. آزمايشــگاه چشــم 
بيناي يك شــركت داروسازي براي اعالم با كيفيت بودن 
يا بي كيفيتي دارو اســت. البته عناوين مهم ديگري نيز 
در ارائه يــك داروي با كيفيت مانند اســتقرار GMP و 
GLP، سيســتم كيفيت، تضمين كيفيت نقش دارند اما 
تاكيد بنده اين اســت كه آزمايشــگاه در صنايع دارويي 
گلوگاه اصلي كنترل كيفيت محصوالت توليدي مي باشد.

• سیاست هاي اتخاذ شده آزمایشگاه کنترل غذا و 
دارو در یك سال اخیر را چگونه ارزیابي مي کنید؟

سياســت هاي مختلفــي جهت ارتقاي آزمايشــگاه هاي 
كنتــرل كيفيت صنايع داروســازي طي ســالهاي اخير 
اتخــاذ و اجرا گرديده اســت كه از جمله مــي توان به 
نظــارت و اجراي برنامه ارتقاي فعاليتهاي آزمايشــگاهي 
صنايع داروســازي، برگزاري دوره هاي آموزشي، اجراي 
آزمونهاي مهارت آزمايش و موارد ديگر را  ذكر نمود. اما 

مهترين برنامه آزمايشگاه مرجع طي يك سال اخير رتبه 
بندي آزمايشــگاه هاي صنايع داروســازي بوده است كه 
در بهار 1393 طي گردهمايي رؤســاي آزمايشگاه هاي 
كارخانجات داروســازي با حضور رياست محترم سازمان 
جناب آقاي دكتر ديناروند، آزمايشــگاه هاي كارخانجات 
داروســازي رتبه بندي گرديدند كه آزمايشگاه ها در سه 
گروه آزمايشگاه هاي داراي شرايط دريافت لوح كيفيت، 
آزمايشگاه هاي داراي شــرايط دريافت لوح تقديرنامه و 
بقيه آزمايشگاه هاي نيازمند اصالحات براي دريافت لوح 

كيفيت و تقدير نامه تقسيم بندي گرديدند.
• یکی از موضوعات مهم و البته همواره مورد بحث، 
مساله کیفیت داروهای ســاخت داخل است، نظر 
شما به عنوان مدیر کل آزمایشگاههاي مرجع غذا 
و دارو، درخصوص کیفیت داروهای ســاخت داخل 

چیست ؟
با توجه به بررســي، آزمايشات و نظارتهاي صورت گرفته 
طي ســالهاي اخير داروهاي توليــد داخل داراي كيفيت 
مطلــوب بوده انــد و همانطور كه مــي دانيم 95 درصد 
از داروهــاي موجود در داروخانه كشــور داروهاي توليد 
داخل هستند و اين داروها استانداردهاي كيفيت را طبق 
فارماكوپه هاي معتبر  كســب و به عنــوان دارو هاي با 
كيفيت و استاندارد در داروخانه در حال عرضه مي باشند 
بطور كلي مي توان گفت كه داروهاي توليد داخل داراي 
كيفيت مطلوب و در موارد بســياري از آنها قابل رقابت با 

داروهاي خارجي مي باشند.
• به نظر شما چه همکاري هایي موجب هم افزایي و 
موفقیت هرچه بیشتر صنایع داروسازي مي گردد؟

صنعت داروســازي در دنيا طي ســال هاي گذشته رشد 
چشمگيري داشــته اســت، اگر ما بخواهيم موفقيت در 
صنعت داروســازي را داشــته باشــيم مجبور به اصالح 
اســتانداردهاي ملي و بين المللي در صنعت دارو سازي 
خود هستيم. اصالح GMP و GLP از ضروريات صنعت 
داروسازي جهت كســب محصوالت توليدي با كيفيت تر 
و مهمتر از آن به عنوان پيش شــرط صــادرات دارو به 
ساير كشــورها مي باشيم. بايد صنعت داروسازي خود را 
با صنايع داروســازي جهاني منطبق و اصالحات اساسي 

را صورت دهيم. 
كشــوري مثل كــره جنوبي از جنبه قدمــت از دهه 90 
شــروع به كار كرده اســت و برنامه ريزي و اســتاندارد 
ســازي در سيستم داروســازي خود را در اولويت برنامه 
خود قــرار داده اســت و در حال اســتقرار در بازارهاي 
دارويي كشــورهاي مختلف جهان مي باشــد اما صنعت 
ما با قدمت حدود يكصد ســال در كسب بازارهاي جهاني 

كم فروغ بوده است كه همگي مربوط به بند عدم رضايت 
پذيري با صنايع داروسازي جهان به علت عدم رشد كافي 
 GLP و GMP استانداردهاي ملي و بين المللي از جمله
و عدم وجود روش هاي علمــي مطلوب بازاريابي و عدم 
اختصاص بودجه الزم جهت كســب اين استانداردها در 

صنايع داروسازي مي باشند.
• در رابطــه با تفویــض اختیــار و نخبه پروری 

درمجموعه چگونه می اندیشید ؟
تفويض اختيار به بخش خصوصي در قسمت تصدي گري 
از اولويــت برنامه هاي دولت اســت، بنابراين در صنايع 
داروســازي نيز بايد تفويض اختيار بــه بخش خصوصي 
در برنامه هاي اصلي بخش دولتي باشــد. در همين راستا 
آزمايشگاه مرجع تمام تالش خود را در واگذاري وظايف 
تصدي گري به بخش خصوصي و اســتفاده از ظرفيتهاي 
به وجود آمده جهت ارتقاي وظايف حاكميتي خود به كار 
بســته است و درهمين زمينه ورود نخبگان به اين بخش 
و فعاليــت در وظايف تصدي گري و اســتفاده از ظرفيت 

نخبگان در بخش كنترل كيفيت ضروري مي باشد. 
در اين رابطه  جــذب فارغ التحصيالن Ph.D در صنعت 
داروســازي به ويژه در بخش هاي توليد، آزمايشگاه و در 
راس آن تحقيق و توســعه براي افزايش كيفيت و ايجاد 
شــرايط صادرات داروهاي با كيفيت به ســاير كشــورها 

كامال ضروري به نظر مي رسد.
و  را چگونه مي بینید  آفاشــیمي  شما نشــریه   •
پرداختن به چه محتوایي در ماهنامه آفاشــیمي، 
ما را در مسیر موفقیت در شناساندن کیفیت برتر 

مدد مي رساند؟
نشــريه آفا شيمي نشريه خوبي است، كه داراي اطالعات 
عمومــي و اختصاصي مطلوبي در بخش داروســازي مي 
باشــد و فعاليت اين نشريه با حضور آقاي دكتر منتصري 
در شــركت آفا شــيمي تيمي از كارهاي مثبتي است كه 
مي تواند الگوي ساير شركت هاي دارو سازي مي باشد.

 به نظــر بتوان بخش هاي تخصصــي در ارتقاي كيفيت 
دارو و داروســازي را در مجله بيشتر داشته باشيم و غير 
از ارائه بخشــهاي تخصصي مي توان وضعيت داروسازي 
هاي ساير كشــورهاي دنيا و چالشهاي موجود در صنايع 
دارو ســازي دنيا و ايران و نحــوه رقابت پذيري و امكان 
موفقيت بيشــتر در ارائــه داروهاي با كيفيت و كســب 
صــادرات اول منطقه را مورد نقد، بررســي قرار گرفته و 
بطور كلي بحثهاي چالشي بيشتري در مجله مد نظر قرار 
گيرد و در پايان از مســئولين اين نشريه و به ويژه آقاي 
دكتر منتصري در چاپ و عرضه اين نشــريه براي صنايع 

آرزوفوالدینژادداروسازي تشكر مي نمايم.

آزمايشگاه؛ در صنايع داروسازي مهم ترين گلوگاه كيفيت است
آزمايشــگاه چشم بيناي يك شركت داروسازي براي اعالم با كيفيت بودن يا بي كيفيتي دارو است

www.afachemi.com 
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رم رد چیه جهادی ربای زعت و کسب افتخار اریان زمین مغلوب شده باشم . کوروش کبیر من هب خاطر ندا

تونل استريل و معتبرسازي آن
همان طور که در شماره قبل گفته شد ساخت فرآورده هاي استریل نیازمند کاهش عوامل 

آلوده کننده میکروبي، ذرات و مواد تب زا )پایروژن( است.
در صنايع داروســازي براي پايروژن زدايي محصوالت تزريقي از دســتگاه تونل اســتريل 
اســتفاده ميكنند. تونل استريل در خطوط توليد ويال هاي تزريقي قبل از دستگاه پركني 
قرار دارد تا شيشــه ها را قبل از پرشدن پايروژن زدايي كند، تونل با استفاده از هواي داغ 
يك ســويه تا دماي 350-300 درجه سانتيگراد ميتواند شيشــه هاي ويال، آمپول، ... را 
اســتريل و دپايروژن كند. در گذشته براي تنظيم حرارت داخل تونل استريل از لوله هاي 
كوارتز مادون قرمز اســتفاده مي كردنند كه پارتيكل از اين  لوله ها  به داخل تونل ساطع 
مي گرديد كه باعث ميشــد جريان هواي داخل لوله پايدار نباشد و اثر منفي روي شرايط 

فشار و درجه تميزي داخل تونل داشته كه اين موضوع يكي 
از داليلي بودكه باعث شــد تونل استريل به يك المينار فلو 
بــا جريان آرام هواي گرم مجهز گردد كه شــامل فيلترهاي 
هوا اســت كه باعث بهبود كنترل الگوي جريان هوا در داخل 
تونل شــده است. در داخل تونل يك تسمه نقاله تعبيه شده 
است كه تنظيم سرعت تسمه نقاله در ماندگاري اشياء )ويال، 

آمپول، ظروف و..( در منطقه هواي گرم تاثير دارد. 
تونل استریل شامل قسمت هاي زیر است:

1. محفظه ورودي Infeed : ويال هاي شسته شده توسط 
Vial Washing بوســيله تســمه نقاله وارد محفظه ورودي 
تونل استريل )Infeed( مي شوند، در اين مرحله ويال ها در 

معرض جريان هواي يكنواخت با ســرعت جريان هوايي برابر با m/s 0/5 قرار ميگيرند كه 
 HEPA،  H14با بازدهي %40وارد فيلتر Pre-Filter ايــن جريان هوا ابتدا باعبور ازيــك
 Pre(با بازدهي%99/997 شــده كه اين جريان هوا باعث خشــك شدن و پيش گرمايش
Heating(  ويال ها مي شود. فشار داخل محفظه  Infeed بصورت لحظه اي توسط فشار 
سنج هاي نصب شده روي تونل سنس و مانيتورينگ مي شود درصورتي كه فشار از مقدار 

تعريف شده افزايش يا كاهش يابد سيستم بصورت اتومات آالرم ميدهد.
2. محفظه Heating:  در اين قســمت، هوا توســط المنت هاي الكتريكي گرم مي شود 
كه ماكزيمم دماي محفظه اســتريل C°350مي باشــد. مقــدار تولرانس دمايي كه براي 
تونل اســتريل درنظر گرفته مي شود معموال  C°15± اســت كه دما به صورت لحظه اي 
توســط سنسورهاي نصب شــده در  تونل كنترل مي شــود و در صورت افت دما سيستم 
 High-Temperature كــه از نوع HEPA  آالرم مي  دهد. هواي گرم توســط فيلترهاي
Filter )كالس H14( با بازدهي% 99/99 هســتند عبوركرده و ذرات موجود درهوا تا قطر 
0/3ميكرون جذب اين فيلترها ميشوند. الزم به ذكر است دماي داخل تونل و مدت زمان 

ماندگاري ويال ها داخل تونل با توجه به سرعت تسمه نقاله متغيراست. 
جهت ذخيره انرژي اين هواي گرم به صورت ســيكل بســته، 
داخل محفظــه Heating باقي مي مانــد و اين هواي گرم 
بصــورت لــوپ عمل مي كند و فقط بخشــي از آن توســط 
Exhaust vapor suction وكيوم شــده وتوســط داكت و 
Exhaust قســمت Cooling كه زيردســتگاه نصب شده، 
ساكشــن و به فضاي بيرون انتفال داده مي شود. فشار داخل 

محفظه توسط فشارسنج كنترل مي شود. 
 Heating ويال ها بعد از عبور از محفظه :Cooling 3.محفظه
توسط تسمه نقاله وارد قسمت Cooling  شده تا دماي ويال ها 
كه در قســمت Heating  به 300 درجه رســيده است، كاهش 
يافته و تقريبا به دماي 15-10درجه ســانتي گراد برسد. هواي 
  HEPA و سپس از فيلتر Pre - Filter محيط توسط دو عدد فن وكيوم شده كه اين هوا ابتدا از
عبــور ميكند كه اين هوا بصورت يك جريان آرام بصــورت عمودي و منظم بر ويال ها دميده 
 Exhaust مي شــود. اين هواي آرام پس از خنك كردن ويال ها و گرفتن گرماي آنها توســط
Fan تعبيه شــده در قسمت زيرين تونل استريل  وكيوم شده وتوسط كانال خروجي به محيط 

بيروني بخش توليد انتقال داده مي شود. در شكل باال اين سه منطقه نشان داده شده است.

شرح عملیات استریلیزاسیون:
در هنگام استريليزاســيون، ظروف سر باز با جريان هواي گرم محصور ميشوند جريان 
هواي گرم بايد به داخل و خارج از ظروف شيشــه هاي خالي )ويال، آمپول و بطري( 

كه براي استريل شدن آماده هســتند نفوذ كند، زمان الزم براي پايروژن زدايي برابر 
اســت با زماني كه طول بكشــد دماي داخل ظروف به دماي تعريف شــده برسد. در 

جدول ذيل زمان هاي الزم در اســتانداردهاي مختلف نشان داده شده است:

معتبرسازي تونل استریل:
فرآيند معتبرسازي تونل استريل شامل صحه گذاري توزيع گرما، توزيع فشار، نفوذ گرما، نشتي 
فيلترها و اندازه گيري مقدار بار ميكروبي، پايروژن و ميزان اندوتكسين ميباشد و مهمتر از همه 
تكرار پذيري فرآيند استريليزاسيون اســت كه فرآيند حرارت خشك بتواند بطور مداوم تحت 
شرايط ثابت و حفظ درجه حرارت مورد نظر، مواد را استريل و پايروژن زدايي كند. بعالوه اجزاي 
تونل استريل بايد بتوانند با يك دماي انتخاب شده عمل پايروژن زدايي را انجام دهند. بنابراين 

تماي اجزاي تونل بايد صحه گذاري شوند.
 Installation( اولین قدم براي معتبرســازي تونل اســتریل احراز کیفیت نصــب
Qualification( تجهیزات تونل است که هر تونل استریل شامل قسمت هاي زیر است:

1. فن 
2. اگزاست يا  مكنده 

3. فيلتر
4. المنت هاي دمايي

5. سنسورها و نمايشگرهاي دمايي 
6. گيج هاي اختالف فشار

7. نوار نقاله 
8. سيستم كنترلي و آالرم 

پس از نصب تونل اســتريل كارشناســان تضمين كيفيت به همراه مهندســين فني مطابق با 
چك ليســتهاي تهيه شــده تونل و اجزاي آن را چك ميكنند كه به درستي نصب شده باشند 
و از لحاظ فيزيكي كاماًل ســالم و عاري از هرگونه ضرب ديدگي، تورفتگي و شكستگي باشد. و 
همينطور تمامي سيستم هاي تامين كننده برق ، هوا، نور و سيستم هاي ايمني، هشداردهنده 
ها ، سيستم هاي كنترلي و كامپيوتري ) نرم افزار و سخت افزار( هم چك ميشود. كليه نواقص 
يادداشت و در پايان گزارش نهايي تهيه و به واحد فني ارائه داده مي شود كه در كمترين زمان 
نواقص برطرف گردد. كليه روش اجرايي هاي كار با دستگاه، تميزكاري، تعمير و نگه داري تونل 
اســتريل توسط واحد فني ومهندسي تهيه مي شود كه بعد از تصويب واحد تضمين كيفيت به 

مدارك معتبرسازي ضميمه مي شود.
در مرحله بعد احراز کیفیت عملکرد )Operation Qualification( دستگاه است که 
میبایست عملکرد قطعات مکانیکي و الکتریکي دستگاه تست و تایید شودکه شامل 

تست هاي زیر است:
1.تست تعیین فلوي هواي فیلترها

 هدف اين تست بررسي سرعت و يكنواختي دمش هوا در محفظه تونل استريل است. با استفاده 
از دستگاه Multi-function تمامي فيلترهاي داخلي تونل استريل تست ميشود به اين صورت 
كه سر دستگاه در فاصله 10 سانتيمتري فيلترها)4 گوشه فيلتر( قرار گرفته و بعد مقدار سرعت 

بر حسب متر بر ثانيه يادداشت ميشود.)شکل 1(
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ر بماند .  کوروش کبیر  صمیمی بمانید ات اتحاداتن موید و پایدا
همیشه با هم یکدل و 

2. تست اختالف فشار 
هدف اين تســت بررسي توانايي سيستم در كنترل فشــار داخل تونل است. با استفاده از 
دستگاه فشار سنج اختالف فشار بين اتاق با داخل تونل، فشار بين سه محفظه تونل و فشار 
داخل تونل با اتاق پركني مجاور اندازه گيري ميشــود. فشار داخل محفظه Heating بايد 

مثبت تر از بقيه قسمت ها باشد تا آلودگي محيط و ارد اين محفظه نشود. )شكل 2(

 Pre-heating  Zone( +3) Pascal
 Heating Zone (+5) Pascal
 Cooling Zone (+2) Pascal
 Filling Suite (+2) Pascal 

3. تست نشتي فیلترها
هــدف ايــن تســت بررســي ســالمت و صحــت فيلترهــاي هپــا و انجــام تســت نشــتي جهــت اطمينــان از 
هرگونــه آســيبي در مرحلــه نصــب يا پــس از آن اســت.  ايــن مرحله توســط تســت DOP صورت مــي گيرد.

4. تست توزیع دما 
هدف اين تست بررسي يكنواختي توزيع دما در كل محفظه تونل بدون ويال است. براي انجام اين تست از ترموكوبل هاي 
دمايي با سيســتم ثبت چندكاناله استفاده مي شــود كه در عرض تونل به ويال هاي خالي در قسمت هاي مختلف تونل 

متصل مي شود و با حركت اين ويال ها در مناطق مختلف تونل، دما به صورت ثانيه اي ثبت مي شود. )شكل 3(

5. آزمایشات کارایي آالرم هاي دستگاه )مانند آالرم کاهش دما، فشار، سرعت نوار نقاله و...(
هدف اين تست بررسي كارايي سيستم آالرم تونل استريل است. با زياد و كم كردن دما، فشار، سرعت و...

 از حد تعريف شده، بايد هم روي صفحه مانيتور آالرم مشخص شود و هم زنگ هشدار به صدا در بيايد. )شكل 4(

مرحله آخر احراز کیفیت کارایي )Performance Qualification( دستگاه است که شامل تستهاي زیر است:
1. تست یکنواختي دما در نقاط هم عرض حرارتي

 هدف اين تست بررسي يكنواختي دما در نقاط هم عرض تونل در حالت پر است براي اين منظور در يك رديف از ويالها مانند 
شكل 3 ترموكوبل ها را به ويال ها نصب ميكنيم و دما را در هر ثانيه از طول تونل ثبت مي كنيم. )شكل5(

2. تست نفوذ دما و یکنواختي دما در داخل ویال 
 هدف اين تست بررسي نفوذ دما در داخل ويالها به صورت يكنواخت است. براي انجام اين تست ترموكوبل هاي 
دما در داخل ويال قرار مي گيرند )بايد طوري ترموكوبل ها به داخل ويال ها وصل شوند كه به كناره ها يا كف 
ويال تماس پيدا نكند( ويال ها در قسمت هاي مختلف تونل قرار مي گيرند و سه محفظه تونل را طي مي كند 

و دما به صورت ثانيه اي ثبت مي شود. )شكل 6(

3.تست میکروب کشي با استفاده از میکروب هاي مشخص در دما و زمان مشخص
هدف اين تست بررسي ميزان دماي الزم براي كشته شدن ميكروب ها است. براي اين منظور 
Bio-Indicator ها را مانند شــكل 7 در داخل ويال هــا قرار داده و تونل طبق دماي تعريف 
شــده تنظيم مي شود بعد از اينكه ويال ها از سه محفظه تونل عبور كرد آنها را برداشته و در 
آزمايشــگاه ميكروبي Bio-Indicator ها بررســي مي گردد كه آيا ميكروبها در زمان و دماي 

تعريف شده از بين رفته اند يا خير. )شكل 7(

4. تست پایروژن زدایي با استفاده از مواد پایروژن در دما و زمان مشخص
 روش كار همانند تست شماره قبل است ولي اين بار داخل ويال ها اندوتكسين ريخته ميشود.
5.تست رسیدن به دماي داخل ویال در شرایطي که پشت و جلوي ویال خالي است

هدف اين تست بررسي دماي داخل ويال ها در شرايطي كه پشت و جلوي ويال  خالی است. در هر دو حالت دما در داخل ويال ها در محفظه Heating  بايد به 300 درجه برسد. ترموكوبل هاي دمايي را به داخل ويال ها 
وصل كرده و يك بار در حالتي كه پشت ويال ها خالي است دما را در طول تونل ثبت مي گردد بار ديگر در حالتي كه پشت ويال ها پر است ثبت مي گردد. )شكل 8( الزم به ذكر است هر يك از تستها با سه بار تكرار انجام 
ميشود و نتايج مي بايست تكرارپذيري الزم را داشته باشد.در صورتيكه در هر مرحله از آزمايش نتايج تست با استانداردهاي مربوطه مغايرت داشت، ميبايست كليه عوامل تاثير گذار بررسي و نسبت به رفع عيب اقدام شود.

دستگاه تونل استریل مورداستفاده در شرکت آفا شیمي تونل هاي استریل مدل HQL3460 ساخت کمپاني BOSCH مي باشد، تمام مراحل معتبرسازي براي این دستگاه با موفقیت انجام
شده است و نتایج مورد تائید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي واقع شده است. در شماره ی بعدی دستگاه »اتوکالو« شرح داده خواهد شد.               مهسا حمیدي – سعید یعقوبي
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 دکتر ندا کاویاني

چربي ها در بدن انسان بر اساس ساختمان و عملكردشان تقسيم بندي مي شوند ساختمان 
پايه چربي ها شــامل اسيدهاي چرب مشتقات اسيدهاي چرب، گليسرولها و استرولها )مثل 

كلسترول( مي باشد.
چربــي هــا بــر اســاس واحدهاي تشــكيل 
دهنده شــان به هشــت گروه تقسيم مي شوند. 
چربي هاي مشــتمل از كتواســيلها، اسيدهاي 
اســفنگوليپيدها،  گليســروليپدها،  چــرب، 
گلسيروفســفوليپيدها، پلي ليپيدها و ســاكارو 

ليپيدها، چربيهاي مشتمل از ايزوپرنها:
 استرولها و پرنولها.

عملکرد چربیها در بدن:
چربي ها ميزان وسيعي از فعاليت ها را در بدن 
انجــام مي دهند كه حياتــي و براي بقاي بدن 

الزم هستند:
1(مهم تريــن ذخيره انرژي بــدن براي مواقعي 

هستند كه بدن به غذا دسترسي ندارد.
2(بــه حفظ گرماي بدن كمك مي كند و از هر 
عضوي كه آن را احاطه كرده حمايت مي كند.
3(نقش مهمي در ساختمان غشاي سلولي دارد.

4(بــه عنوان يك پيامبر ســلولي نقش ايفا مي 
كند و نقش مهمي در رشد، التهاب، ايمني، تنظيم متابوليسم، فشار خون و توليد مثل دارد.

تنها برخي از چربي ها در بدن توليد مي شوند و بسياري از آنها بايد توسط غذا به بدن برسند 
كه به آنها اسيدهاي چرب ضروري گفته مي شود.

اســيدهاي چرب ضروري كه به طور اوليه براي بدن الزم هستند آلفالينولئيك اسيد و لينو 
لئيك اســيد است. هر دوي اينها اســيدهاي چرب امگا ناميده مي شوند يا به عبارتي چربي 

هاي غير اشباع زنجيره كوتاه يا 
 SHORT CHAIN POLY UNSATURATED F.A، SC-PUFA ناميده 

مي شوند.
اين اســيدهاي چرب از غذاهايي نظير ســبزيجات بــرگ پهن، كدو حلوايــي، روغن دانه 

آفتابگردان، روغنهاي گياهي، روغن گردو و روغن ماهي به دست مي آيند.
ليپو پروتوئينها: تركيب چربي و پروتوئين مي باشــند و اين تركيب ليپيدها را به حركت 
كردن در كل بدن قادر مي سازد. پروتوئينها حالليت  چربيها را بهتر ميسازند  و در واقع 

آنها را امولسيفيه مي كنند. اينها در واقع همان ملكولهايي هستند كه به نام 
  HDL )HIGH DENSITY LIPOPROTEIN( ،)LOWDENSITY L.P( LDL

و.. شناخته مي شوند.
ليپو پروتوئينها را بر اســاس نسبت پروتوئين به چربي در ســاختمان مولكوليشان، تقسيم 

) VLDL ، IDL، LDL،  HDL ، بندي مي كنند ) شيلو ميكرونها
كار اصلي ليپو پروتئينها كمك به حركت چربي ها در جريان خون اســت. عالوه بر آن اين 
مواد بخش اصلي غشــاي ســلولي را تشــكيل مي دهند و به عنوان غشاي سلول در تنظيم 

محتواي آب سلول و همچنين المانهاي داخل سلولي نقش دارند.
شــيلو ميكرونها بزرگترين ليپو پروتوئينها هســتند كه به طور عمده از تري گليســيريدها 
تشــكيل شده اند. اين ليپو پروتوئينها به انتقال چربيهاي موجود در غذا از روده به ارگانهاي 

مختلف مثل كبد، بافت چربي و عضالت كمك مي كنند.
VLDL: توســط كبد توليد مي شوند و در ساختمان آن 
تري گليســيريدها، كلســترول و آپوليپو پروتوئينها نقش 
دارند اين ماده )VLDL( چربيهاي توليد شده در بدن را 

به بافتهاي محيطي انتقال مي دهد.
LDL: سرشار از كلسترول است و از VLDL ساخته مي 
شود. عملكرد اصلي LDL انتقال كلسترول از كبد به ساير 
قســمتهاي بدن است. LDL  به نام كلسترول بد شناخته 
مي شود زيرا به ديواره عروق خوني وارد شده و كلسترول را 
ته نشين مي سازد و بنابراين ريسك ساخته شدن پالكهاي 

عروقي را باال مي برد.
HDL: كــه به عنــوان ليپو پروتوئيــن محافظت كننده 
شناخته مي شود چربيهاي ته نشين شده و رسوب كرده در 
بدن راجهت پردازش بيشتر به كبد برمي گرداند. و بنابراين 
كلسترول را از پالكهاي آترواسكلروز به كبد بر مي گرداند 

به همين دليل به HDL كلسترول خوب گفته مي شود.
تري گلیسیریدها:

تري گليســيريدها مي توانند مشــتق از چربي هاي حيواني و يا گياهي باشند و به دو گروه 
اشباع و غير اشــباع طبقه بندي مي شوند. فرمهاي غير اشباع معموالً مايع هستند و داراي 
دماي ذوب پايين تري مي باشــند و انواع اشباع معموالً جامدتر هستند و داراي نقطه ذوب 

باالتري مي باشند.

علل موثر بر سطح خوني كلسترول و تري گليسيريدها در بدن:
1( رژيم غذايي يك فاكتور مهم و اصلي براي سطح كلسترول و تري گليسيريد خون است. 
يك رژيم غذايي سرشــار از اســيدهاي چرب 
اشباع باعث باال رفتن كلسترول خون مي شود 
و رژيمهاي غذايي پر از كربوهيدرات باعث تري 

گليسيريد باال مي شود.
2( ورزش كــردن، ورزش منظــم بــه كاهش 
كلسترول خون و افزايش HDL كمك مي كند 
و در عــوض زندگي كم تحرك و ورزش نكردن 
باعث چاق شدن و افزايش كلسترول خون مي 

شود.
3( ارث: در ســطح كلســترول خون و ميزان 

استعداد و ابتال به چاقي نقش دارد.
4( ســن: با افزايش ســن احتمــال افزايش 
كلسترول خون باالتر مي رود و اين اوالً به دليل 
كم تحرك تر شــدن به دنبال افزايش ســن و 
ديگر به دليل مراحلي از زندگي مثاًل يائســگي 

در خانم ها.
5( استرس: افزايش فشارهاي روحي و عصبي 
و استرس هاي روحي و جسمي مي تواند منجر 

به تغييراتي در پروفايل چربي شود.
عالوه بر عوامل خطر ذكر شــده، در برخي بيماريهاي سيســتميك مثل: ديابت، مقاومت به 
انســولين، هيپوتيروئيدسيم، سندرم متابوليك و مشــكالت كبدي و كليوي و برخي داروها 
مثل ديورتيك ها ) ادرارآدرها( و بتابلوكرها افزايش اســتعداد ابتال به اختالالت چربي خون 

مشاهده مي شود.
ســندروم متابوليك به گروهي از مشكالت همزمان گفته مي شود كه باعث افزايش ريسك 
ابتال به بيماري هاي عروق مغزي و قلبي مي شود. سندروم متابوليك غالباً با چاقي مركزي 
بدن، باال رفتن فشار خون، اختالالت پروفايل چربي و مقاومت انسوليني مشخص مي شود.

مقاومت انســوليني حالتي است كه در آن ســلولهاي بدن پاسخ مناسب را به انسولين نمي 
دهنــد و اين حالت غالباً با بيماري هايــي مثل اختالالت چربي خون، افزايش انعقاد پذيري 

خون و التهاب عروقي همراه است.
مقاومت به انســولين در سلولهاي چربي باعث افزايش تجزيه چربي ها در بافت چربي و باال 
رفتن ســطح اسيدهاي چرب آزاد در خون مي شود. از طرفي مقاومت به انسولين پاكسازي 
VLDL را از جريــان خون كاهــش مي¬دهد كه اين VLDL موجــود درگردش خون 
تبديل به LDL و ســاير ليپو پروتوئينهايي مي شــود كه در داخــل عروق باقي مي مانند.
هيپوتيروئيدي ) كم كاري تيروئيد( نيز مانع از تجزيه LDL ميشــود و باعث افزايش سطح 

كلسترول خون مي شود.
افزایش چربي خون ) اعم از کلسترول و تري گلیسیرید(:

باعث افزايش احتمال خطر ابتال به بيماريهاي قلبي عروقي و حوادث عروق مغزي مي شود. 
از طرفي تشــكيل پالكهاي چربي در عروق محيطي مي تواند باعث كاهش خون رســاني به 
اندامها شــود و باعــث عالئمي نظير لنگش هنگام راه رفتن و يــا درد پاها به دنبال فعاليت 

سريع و طوالني مدت.
چه راههایي براي تشخیص وجود پالکهاي آترواسکروز 

در افراد وجود دارد؟
1( تستهاي خوني كه منجر به تشخيص كلسترول باال و تري 

گليسيريد باال مي شوند.
2( اندازه گيري ســطح قند خون ) قند خون باال احتمال ابتال 

به پالكها را باال مي برد.(
3( استرس تست يا تست ورزش: از فرد خواسته مي شود كه 
روي treadmill بدود و همزمان نوار قلب وي را ثبت ميكند.

4(عكس سيند براي بررسي احتمالي موارد غير نرمال 
5(الكتروكارديوگرام ) نوار فعاليت الكتريكي قلب( 

6( اكوكارديوگرافي 
CT SCAN)7

8( آنژيوگرافــي در اين روش با تزريق مــاده رنگي به داخل 
شريان مي توان سير آن را در خون با اشعه x بررسي كرد و هر 
جا اختالل ســير اين ماده در رگ پيش آيد مي توان به وجود 

پالك آترومي در آن ناحيه پي برد.
درمان اختالالت چربي:

با تنظيم LIFE STYLE و رژيم غذايي ميتوان فاكتورهاي خطر مســبب اين عامل را تا 
حد زيادي برطرف كرد و اگر به تنهايي و با رژيم غذايي و ورزش نتوان پروفايل چربي خون 

را كنترل كرد و در وضعيت نرمال حفظ كرد توصيه به استفاده از دارو ميشود.

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید هب دوستان خود محبت کنید. کوروش کبیر

 اختالالت چربي خون
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»یلدا« جشنی به بلندای تاریخ ایرانیان  با قوانین کار و تأمین اجتماعي بیشتر آشنا شویم   

زندگی...

کاراتن را آغاز کنید، تواانیی انجامش بدنبال می آید .  کوروش کبیر 

*آقــاي داوطلب لطفــا خودتان را 
معرفي نمایید؟

من عباس داوطلب متولد 1359، از سال 
1388 وارد شــركت داروسازي آفاشيمي 
شــدم و در واحد برنامه ريــزي و انبارها 

مشغول به كار مي باشم. 
*آقاي داوطلب پس از ورود به واحد 
بکار  کدام بخش مشــغول  در  انبار 

شدید؟
در قســمت انبار مواد اوليه مشــغول بكار شــدم و ســپس به دليل مورد اعتماد بودن و 
حساسيت و اهميت باالي توزين و تاكيد بر رعايت اصول GMP در اوايل راه اندازي توليد، 

به بخش توزين مواد اوليه منتقل شدم.
*به کار خود چگونه نگاه مي کنید؟

با توجه به اينكه نقطه شروع توليد هر دارويي در شركت از توزين مي باشد و اگر در اين 
قسمت، دقت و رعايت استانداردها وجود نداشته باشد مي توان گفت مشكالت بزرگي در 

قسمت توليد بوجود مي آيد. من همواره سعي كرده ام كه با روحيه و دقت و وجدان باال 
كار كنم و توزين بي نقص و قابل اعتمادي داشته باشم.

*مشوق اصلي شما براي اینکه با این روحیه و شادابي فعالیت مي کنید چیست؟
همسر عزيرم و دختر شيرينم يمنا كه حضور آنها باعث دلگرمي و اميد به آينده مي شود 

و سختي هاي كار را براي من آسان مي كنند.
در پايان از خانم مهندس نيك خلق كه براي انجام كار حساسي مانند توزين،به من اعتماد 
نمود و همچنين از همكاران عزيرم آقايان نژاد اكبر و حسيني كه در اين 6 سال همكاري 

خوبي با هم داشتيم تشكر مي كنم.
نظر همکاران در مورد آقاي داوطلب:

خانم گوهرزاد: خوش اخالق و دقيق
مهندس صفري: وجدان كاري باال

خانم فرخي: سريع و منظم
آقاي تيموري: مورد اعتماد و كاري

آقاي نژاد اكبر: دوست و همكاري سازگار و با معرفت                                                                                 

     واحد: برنامه ریزي و انبارهااین شماره آقای: سید عباس داوطلب      گفت و گو با همکاران

 محمد علي نیك هوش

گرامی باد روز حسابداری؛ 
بر تمام فعاالن عرصه های مالی و حسابداری ِصنایع دارویی،
 خصوصًا همکاران گرامی مان در شرکت داروسازی آفاشیمی.

   همکاران گرامي؛
آقایان: مرتضی کریم پور، محمدخجسته چهارده و ابولفضل بهرامی

 قدم نورسیده هاي عزیزتان محیا، مهدیسا و محمدجواد  
را به شما تبریك  مي گوییم.

 گرامی داشت

 تبریك 

سوال مسابقه شماره 16پاسخ سوال مسابقه 16

برندگان مسابقه 15

نوشــتن واضح مســتندات از بروز 
ارتباطــات  از  ناشــي  خطاهــاي 
امکان  و  نموده  جلوگیري  شــفاهي 
ساخت  سري  هر  ســوابق  پیگیري 
مي نمایــد. فراهــم  را  محصــول 

آقایان:حمید موسوي و مهدي یوسفي واحد تولید، حسن شهرودي واحد آزمایشگاه

 مفهوم )پاکسازي خطوط(
" Line clearance"
چیست و این فرآیند 

به چه منظور انجام مي شود؟

  مريم گوهرزاد

تعطیالت و مرخصی ها

ماده 69: تاريخ استفاده از مرخصی 
با توافق كارگــر و كارفرما تعيين 
می شود و در صورت اختالف بين 
كارگر و كارفرمــا، نظر اداره كار و 
امور اجتماعــی محل الزم االجراء 

است.
از يك  ماده 70: مرخصــی كمتر 
روز كار جزء مرخصی اســتحقاقی 

منظور می شود.
ماده 71: در صورت فسخ يا خاتمه 
قــرارداد كار يا بازنشســتگی و از 
كارافتادگی كلی كارگر و يا تعطيل 
كارگاه، مطالبــات مربوط به مدت 
مرخصی اســتحقاقی كارگر به وی 
و در صــورت فوت او بــه ورثه او 

پرداخت می شود.
ماده 73: كليه كارگران در موارد 
ذيل حق برخورداری از ســه روز 
مرخصی با استفاده از مزد را دارند:

الف: ازدواج دائم
ب: فــوت همســر، پدر، مــادر و 

فرزندان
مرخصــی  مــدت   :74 مــاده 
اســتعالجی، بــا تأييد ســازمان 
تأمين اجتماعی، جزء ســوابق كار 
و بازنشســتگی كارگران محسوب 

خواهد شد.
مــاده 76: مرخصي بــارداري و 
زايمان كارگــران زن كه در حال 
حاضــر توســط ســازمان تأمين 
اجتماعي پذيرفته شده 6 ماه است.
   تبصره 1: پس از پايان مرخصي 
زايمــان كارگر زن به كار ســابق 
خود باز مي گردد و مدت مرخصي 
زايمان بــا تائيد ســازمان تأمين 
وي  سوابق خدمت  جزء  اجتماعي 

محسوب مي شود.
ايام مرخصي     تبصره 2: حقوق 
زايمان طبق مقررات قانون تأمين 

اجتماعي پرداخت خواهد شد

شب یلدا، بلندترین شب سال و یکی 
جشــن  بزرگترین  از 

های ایرانیان است.
 ايرانيان همواره شــيفته 
و  بوده اند  شادی و جشن 
اين جشن ها را با روشنايی 
می آراســتند. نــور  و 
آن هــا خورشــيد را نماد 
و  می پنداشــته   نيكــی 
ايــن  درجشن هايشــان 
تجلّــی نــور و زندگی را 

گرامی می داشــتند. در دارازی تيره ترين و 
ستايش خورشيد  سال،  طوالنی ترين شب 
جلوه ايی ديگر می يابد. مردمان ســرزمين 
ايران با بيــدار ماندن، طلوع خورشــيد و 
سپيده دم را انتظار می كشند تا خود شاهد 
دميدن خورشــيد باشــند،تا با طلوع آن، 
نور اميــد را رويت كنند و به ياد آورند كه 
»پايان هر شب ســيه؛ صبح سپيد است«. 
خوردن خوراكی ها و مراســم ديگر در اين 
شــب هم بهانه  ای اســت بــرای بيداری، 
تجديــد ديدارها و كنار هــم ماندن. واژه 
»يلدا« متعلق به زبان سريانی و به معنای 
تولد يا ميالد است. در ايران و سرزمين های 
هم فرهنگ مجاور، از شــب آغاز زمستان با 
نام »شب چله« يا »شب يلدا« نام می برند 
كه همزمان با شب انقالب زمستانی است.

 به دليل دقت گاه شماری ايرانی و انطباق 
كامل آن با تقويم طبيعی، 
همواره و در همه سال ها، 
با  برابر  زمستانی  انقالب 
شــامگاه ســی ام آذرماه 
و بامــداد يكــم دی ماه 
اســت. هرچنــد امروزه 
برخی به اشــتباه بر اين 
گمانند كه مراســم شب 
نحســی  رفع  برای  چله 
ســال  شــب  بلندترين 
برگزار می شود؛ اما می دانيم كه در باورهای 
كهن ايرانيان هيچ روز و شبی، نحس و بد 

يوم شناخته نمی شده است.
 جشــن شــب چله، هم چون بســياری از 
ايرانــی، ريشــه در رويدادی  آيين هــای 
كيهانــی دارد. در گذشــته، آيين هايی در 
اين هنگام برگزار می شــده است كه يكی 
از آنها جشــنی شبانه و بيداری تا بامداد و 
تماشای سپيده دمان تازه متولد شده، بوده 
است. جشــنی كه از الزمه های آن، حضور 
كهنســاالن و بــزرگان خانــواده، به نماد 
كهنســالی خورشــيد در پايان پاييز بوده 
است، و هم چنين خوراكی های فراوان برای 
بيداری درازمدت كه همچون انار و هندوانه 
و سنجد، به رنگ سرخ خورشيد باشند.           

                                           آرزو فوالدي نژاد

زندگي چیدن یك میوه سرخ ز درخت دوستي است
زندگي بوي خوش گل وسط باغچه است

زندگي لحظه شیرین شده است ز لب شعله عشق
زندگي هرچه هست به سخاوت زیباست
زندگي رسیدن به در خانه دوست است

زندگي فاصله نیست بلکه ترك فاصله است    طاهري - پرسنل واحد اداري

مردي خوش اخالق، فعال و با دقت باال 
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. ره رباردی هک از منافع ربارد خود مانند نفع خویش حمایت کرد هب کار خود سامان داده است.  کوروش کبیر 

قبل از ورود به مطلــب فوق جا دارد فرآيند بازاريابی را 
تعريف كنيم: بازاريابي فرآيندی است شامل برنامه ريزی 
و اجرا، توليد، قيمت گــذاری- ترويج و توزيع يك ايده، 
كاال و يــا خدمت كــه قصد جلب رضايت افــراد يا نياز 

سازمانی را دارد.
واحد بازاريابي شــركت داروســازي آفاشــيمي با هدف 

برندينگ نام و نشــان شــركت تشكيل شده است 
و در اين مســير چشــم انداز و ماموريتي را براي 
خود تعريف كرده است و در مسير رسالت شركت 
حركت نموده و اهداف را به روشني تعيين نموده 

و دنبال مي كند.
در ايــن مقال ما برآنيم تا شــما عزيزان همراه را 
در اين زمينه ســهيم كــرده و در اين راه در كنار 
شــما باشيم. در ابتدا چشم اندازمان را متصور مي 
شويم تا ديدگاهمان را با شما همسان سازيم و در 
ادامــه به بيان ماموريت خــود پرداخته و در انتها 
اهداف خود را مطرح مي نمائيم. شايان ذكر است 
كه در راه رســيدن به اين اهداف، استراتژي ها و 

تاكتيكهائــي را تعيين نموده ايم كه مطرح كردن آن در 
اين مبحث نمي گنجد.

چشم انداز ما:
با فرا راه قرار دادن بهبود مســتمر و تعالی مداوم برآنيم 
كــه در برندســازي كمپاني، خدمت رســانی به مصرف 
كنندگان و پشــتيبانی پس از فروش محصوالتمان ســر 
آمد رقبای خويش باشــيم. تالش مــا در جهت تبديل 
شــدن به بزرگترين توليد كننده دارو و خدمات دارويی 
از نظر كيفيت، وســعت ، ســهم بازار و حضور موفق در 

بازارهای جهانی است.

زمینه های برنامه ریزی ما:
• برنامه بازاريابی عالمت تجاری

• برنامه بازاريابی خطوط توليدی كاال
• برنامه بازاريابی محصوالت جديد

• برنامه بازاريابی هر مشتری

بیانیه مأموریت ما:

واحد بازاريابی شركت داروسازی آفاشيمي، حلقه واسط 
ارتباطی بين توليــدات كارخانه و جامعه مصرف كننده 
دارو در داخل و خارج ازكشور می باشد. مأموريت اصلی 
اين واحد معرفی و ترويج برند كمپاني، شناسائی نيازهای 
اصلی بازار و انعكاس آنها به بخش توليد، افزايش ميزان 
و سهولت دسترسی مشــتريان به محصوالت، پشتيبانی 

علمی آنها و همچنين خدمات پس از فروش را شــامل 
می گردد.

1- مشــتريان: مشــتريان ما عبارتند از تمامي ذينفعان 
شــامل تامين كنندگان، توزيع كنندگان، ســهامداران، 
پزشكان، كادر بهداشتی و درمانی، داروخانه ها،  بيماران 
و افراد سالمی كه در پی ابقای سالمتی خود می باشند.

2- محصــوالت ) خدمــات(: ما معرف brand شــركت 
وداروهای توليدی شــركت به مشتريان و راهنمای آنها 

در زمينه چگونگی كاربرد صحيح اقالم مذكور هستيم.
3- بازارها: بازار فعلی ما در برگيرنده تمامی نقاط كشور 

می باشد.
4- فن آوری: در راســتای تحقق اهداف كيفی و پيشــی 
جستن بر رقبا، از مدرن ترين روش ها جهت ارائه خدمات 
خود ســود می جوييم. ابزارهای فن آوری اطالعات را در 
تمــام واحد بــه كار گرفته،CRM  را به عنوان هســته 

اصلی ارتباطی با مشتريان پياده سازی می نمائيم.
5- توجه به بقاء، رشــد و سودآوری: افزايش سودآوری، 
مســتقيماً به فعاليت های بازاريابی و صادرات وابســته 
است. از اين رو تالش درجهت رشد و افزايش سودآوری 

را از رويكردهــای اصلی خود قرار داده، می كوشــيم تا 
تمامی منافع ذينفعان داخلی و خارجی را تأمين نمائيم.

6- فلســفه: ارتقاء سطح ســالمت جامعه دليل وجودی 
ماست. ما ارائه و اشاعه دهنده سالمت در جامعه ای روبه 

رشد هستيم.
7- ويژگی ممتاز: اعتبار نام، نيروی انسانی ماهر،  آموزش 
مســتمر، روحيه همكاری و صداقــت، منابع زاينده 

موفقيت برای واحد بازاريابی به شمار می آيند.
8- توجــه به تصور مردم: برآنيم تــا اعتماد جامعه 
جلب نموده و با احترام به حقوق مشتری، جامعه و 

محيط زيست پاسخ گوييم.
9- توجه به كاركنان: نيروی انســانی، با ارزش ترين 
دارائی ما محسوب می شــود. از اين رو شناسايی و 
پرورش استعدادها و همچنين تأمين رضايت شغلی 

آنان از اهداف كالن اين واحد به شمار می آيند.

اهداف ما:
• برندينگ آفاشيمي

• بازاريابــي انتخابــي )انتخاب افراد رهبــر و كليدي  و 
همراه كردن آنها در جهت هدايت سايرين(

• ورود قدرتمند به بازار دارويی آنتي بيوتيكهاي تزريقي 
واخذ ســهم قابل توجهی از بازار در مــورد محصوالت 

دارويی توليدی
• بهبود مســتمر در ارائه خدمات به مشتريان و افزايش 

ميزان رضايت مندی آنها
• به حداكثر رساندن آگاهي مصرف كننده

• به حداكثر رساندن حق انتخاب
• به حداكثر رساندن كيفيت زندگي

با دســتيابي به هر هدف، ما به دنبال رسيدن به اهداف 
بعدي هستيم و در اين مسير از حركت باز نمي ايستيم 
.تمام تالش ما اين اســت تا با  باال بردن آگاهي مصرف 
كننــده، امكان حــق انتخاب را بــه او بدهيم و كيفيت 

زندگيش را به حداكثر برسانيم.
با توليــد داروهاي كيفي در مســير مذكور حركت مي 
نمائيم و در راه رســيدن به  اهداف خود از هيچ تالشي 

فروگذار نمي باشم . 
                                                                           افســانه پاســباني


