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 ويژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

آشنایی با CPHI جزء الینفک صنایع داروسازی  

  صفحه7 
مراسم اختتامیه دوره ششم جایزه ملی، کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران

روزملی صنعت بر همه صنعتگراِن صنایع دارویی گرامی باد

گفتگو باآقای
 نيك هوش 

 درصفحات4و5

انسان آن چیزی خواهد شد هک خود باور دارد.»ساندرُول«
 

 مقدمه:
مطلبي كه در پي مي خوانيد نوشته آقاي دكتر 
ناصر محمدي است.  ایشان با تاسيس شركت 
مشاورین ایده ناب ویژن تالش كرده كه اصول 
استراتژیك در توسعه صنعت داروسازي را با 
استفاده از ظرفيتها و فرصتهاي موجود در سطح 

ملي و بين المللي مطرح سازد.
دادن  هدر  از  پرهيز  ایشان  ناب  نگرش   

كارخانه  تاسيس  جهت  ملي  سرمایه هاي 
داروسازي با كمترین ارزیابي اقتصادي و ایجاد 

ظرفيت مازاد مي باشد. 
دیگر زمان تك بعدي استفاده از مزیت رقابتي 
انجام  A تا Z توليد و فروش در صنعت داروسازي 
كشور با سرمایه گذاریهاي كالن سرآمده است. 
صنعت  از  بخشي  مي تواند  كارآفرین  یك 
ایجاد  در  را  تالش  نهایت  و  انتخاب  را 
نگاه  با  قراردادي  توليد  براي   GMP شرایط 
بين المللي مهيا سازد و اجازه دهد كه شركتها 
قراردادي  توليد  مزیت  از  بازرگاني  هدف  با 
فروش  و  بازاریابي  حيطه  در  و  استفاده 

یابند.  دست  متعالي  ارزشهاي  به 
پارادایمها تغيير یافته و سونامي توليد قراردادي 

در راه است.                                                                                         
 مشروح در صفحه 2

فردی با 35 سال تجربه
 در صنعت دارو 

حضور 
آفاشيمی در

هشتمين نشست فصلی انجمن علمی
 صفحه3داروسازان ایران     صفحه 7

    درصنعت داروسازی
سونامي تولید قراردادي 
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 معرفی نویسنده و خالصه مطلب:
مطلبي كه در پي مي خوانيد نوشته آقاي دكتر ناصر محمدي است. ایشان 
رئيس هيات مدیره شركت مشاورین ایده ناب ویژن است و با تاسيس این 
شركت تالش كرده كه اصول استراتژیك در توسعه صنعت داروسازي را با 
استفاده از ظرفيتها و فرصتهاي موجود در سطح ملي و بين المللي مطرح 
جهت  ملي«  سرمایه هاي  دادن  هدر  از  »پرهيز  ایشان  ناب  نگرش  سازد. 
ظرفيت  ایجاد  و  اقتصادي  ارزیابي  كمترین  با  داروسازي  كارخانه  تاسيس 
 A انجام   رقابتي  مزیت  از  استفاده  بعدي  زمان تك  دیگر  مي باشد.  مازاد 
با سرمایه گذاریهاي كالن  داروسازي كشور  و فروش در صنعت  توليد   Zتا
و  انتخاب  را  صنعت  از  بخشي  مي تواند  كارآفرین  یك  است.  سرآمده 
نگاه  با  قراردادي  توليد  براي   GMP شرایط  ایجاد  در  را  تالش  نهایت 
با هدف بازرگاني از مزیت  بين المللي مهيا سازد و اجازه دهد كه شركتها 
توليد قراردادي استفاده و در حيطه بازاریابي و فروش به ارزشهاي متعالي 
دست یابند. پارادایمها تغيير یافته و سونامي توليد قراردادي در راه است.

 رویکردی نوین به توسعه صنعت دارویی 
صنعت دارویی، بعنوان یک صنعت پیشرو، در توسعه فناوریهای نوین، و پذیرای 
مسئولیت اجتماعی در حفظ و تعالی سالمت جامعه، با انتشار الگوها و رویکردهای 
مثبت و کارآمد، توانسته است نقش موثری نه تنها در تعالی همه جانبه و ماندگار 
ایفا نماید بلکه، در سایر صنایع نیز تاثیرگذار بوده است. صنعت دارویی کشور با 
بهره گیری از تجربیات جهانی، می تواند به توسعه درونی خویش سرعت بخشیده و 

حضور در بازارهای جهانی و بویژه منطقه را تثبیت سازد. 
یکی از اصول استراتژیک در توسعه صنعت دارویی، استفاده از ظرفیتهای موجود و 
فرصتهای ایجاد شده در سطح ملی و بین المللی می باشد. شناسایی هوشمندانه 
آنها و فرصت سازی نه تنها از وظایف و مسئولیتهای گردانندگان سازمان غذا و دارو 
)حمایتهای سیاسی و قانونی(، و سندیکا)ها(ی دارویی می باشد، ولی نقش هولدینگ 

ها و شرکتهای دارویی نیز می توانند نقشی راهبردی ایفا نمایند. 
اصل اساسی در تحقق این مهم، خروج از پاردایم های تنگ نظرانه، تفکرات سنتی، 
بازنگری در اندیشه های همه دست اندرکاران این صنعت و دگردیسی در هوش 
فرهنگی، می باشد. طبعا، هر گونه عاملی که مانع از شکل گیری شبکه نوآوری و 

فناوری گردد، در عقب ماندگی صنعتی، باید پاسخگو باشد.
امروزه، شبکه سازی توسعه دانش فنی و فناوری، تجاری سازی و تولید صنعتی 
تعاملی  رویکرد  یک  از  پیشرفته،  و  نوین  فناوریهای  بویژه  و  جدید  محصوالت 
گسترده و بهم تنیده بهره می برد. حصارهای تنگ و تاریک از بین رفته و تعامالت 
گسترده و تفکر شناور، جایگزین جمود فکری شده است. بنظر می رسد، دوران 
تجمیع از ایده تا محصول در یک شرکت معظم بسر آمده است و شکل گیری 
صدها شرکت تخصصی و هزاران شرکت نوپا در توسعه فناوری در سطح جهانی، 

گویای این واقعیت ارزشمند و ارزش آفرین می باشد. 
در گذاری بر دنیای فناوری در سطح جهانی، پیدایش شرکتهایی تحت عنوان سازمان 
تحقیقات بالینی و یا تحقیقات قراردادی )CRO( و هم چنین شرکتهای تولید 
قراردادی )CMC( یا سازمانهای تولید قراردادی )CMO(، گویای این واقعیت است.
آنچه در این مقال، می گنجد نامبردن اجمالی از برخی نمونه های موفق می باشد.

 Catalyst شاید نام شرکت »کاتالنت« را شنیده باشید این شرکت ترکیبی از
و Talent می باشد با کارکرد عملیات کاتالیزوری تلنت ها در صنعت دارویی 
و بعنوان یک شرکت تحقیقات قراردادی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود 
در شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای تجاری سازی، و شرکتهای تولیدی صنعتی، 
برای  و  المللی  بین  را در سطح  موفقی  العاده  فوق  کار  و  است کسب  توانسته 

کند. اندازی  راه  اول  طراز  شرکتهای 
جامع  خدمات  همه  المللی،  بین  سطح  در  معتبری  شرکتهای  دیگر،  سوی  از 
شرکت  مثل  آن،  الزامات  تمام  با  را  چهار  تا  یک  فاز  از  بالینی  مطالعات  برای 
)Baccinex( ارائه میکنند و در کنار آن نه تنهایی شرکتهایی مثل  )Avinex(

لیوفیلیزه،  چنین  هم  و  استریل  خطوط  در  را  قراردادی  تولید  سوئیس،  در 
شرکت  میکنند.  ارائه  جهان  معتبر  شرکتهای  برای  و  المللی  بین  سطح  در 
بنام است  کرده  عمل  موثر  و  موفق  خیلی  قراردادی  تولید  در  که  دیگری 

 Alkermes Contract Pharma Services که در ایرلند مستقر است و کارخانه 
های تولیدی در مناطق مختلف دارد، در همه خطوط اعم از جامدات، نیمه جامدات 
و خطوط تزریقی برای ده شرکت برتر تولیدی دنیا، تولید قراردادی را انجام میدهد.

این شرکت، عالوه بر تولید قراردادی، خدمات فنی در رابطه با حداکثرسازی کیفی 
محصوالت را هم ارائه میدهد و  عالوه بر آنها شرکتهایی مثل بکستر نیز با تغییر 

رویکرد خطوط تزریقی خویش را در اختیار تولید قراردادی گذاشته است. 
نکته دیگری که حائز اهمیت است، رویکرد شرکتهای بزرگ، از کوچک سازی 
بخش تحقیق و توسعه، و خرید سهام شرکتهای دانش بنیان در مرحله خروج 
آن  موفق  تجربیات  است.  سازی  تجاری  مرحله  به  ورود  و  آزمایشگاهی  فاز  از 
کی،  اس  جی  جانسون،  و  جانسون  مرک،  بایر،  فایزر،  شرکت  در  می توان  را 
بکستر ، و سایر شرکتهای بزرگ جهانی نام برد. امروزه، شرکتهای اسپین آف، 
یافته، بمراتب دهها و  ارزش دانش فنی توسعه  افزوده و  ارزش  فناوریهاِیی که 
گاهی صدها برابر بیشتر از حجم سرمایه گذاری است، بصورت قابل توجهی، نگران 

حضورشان در بازار محلی و بویژه بازارهای بین المللی نیستند. 
شناسایی، تحلیل، سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ در شرکتهای دانش بنیان و 
اسپین آف، نه تنها هزینه های سنگین سرمایه گذاری، بلکه، ریسک سرمایه گذاری 

اند. در تحقیق و توسعه نیز بصورت قابل توجهی کاهش داده 
می توان یک  را  فناوری،  توسعه  مراکز  و  دانشگاهها  به  بزرگ  اتصال شرکتهای 
ضرورت اجتناب ناپذیر قلمداد کرد. ظرفیت نامحدودی که می تواند به سونامی 

فناوریهای نوین و تجاری سازی آنها منجر گردد.
بصورت خالصه می توان بیان کرد که امروزه شبکه بزرگ توسعه دهندگان دانش 
فنی و فناوران در بدنه دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، سازمانهای ترجمان دانش، 
شبکه گسترده ای شرکتها برای تجاری سازی، و تعداد قابل توجهی از شرکتهای 
تولیدی صنعتی، عملیات تولید محصوالت جدید و فناورانه را بر عهده گرفته اند 
و رویکرد همکاری تنگاتنگ آنها، توانسته است ارزش افزوده قابل توجهی برای 
همه بازیگران توسعه دانش فنی و تجاری سازی بوجود بیاورد. این مهم باید با 
وضع قوانین، تسهیل سازی جریان تعامالت، شکافتن پارادایم های سنتی و ترویج 
شبکه سازی محقق خواهد شد. نگرش و کارکردهای سازمان محترم غذا و دارو، 
تغییر نگرش و باورهای شرکتها و موسسات دانش بنیان و باالخره تغییر رویکرد 

شرکتهای تولیدی، به این مهم، جامه عمل می پوشاند. 

زه دانش خود حرف زبند هچ سكوتی رب دنیا حاكم می شد.»انپلئون بناپارت « تصور كن اگر قرار بود ره كس هب اندا  

سونامي
تولید قراردادي

در صنعت 
داروسازی  



w
w
w.
af
ac
he
m
i.c
om

ویژهنامهداخلیشرکتداروسازیآفاشیمی Afa Chemi's Newsletter Afa Chemi's Newsletter

3

 July.2016

تیرماه
1395

جناب آقای نيك هوش وقت بخير، ضمن عرض خسته نباشيد و خدا قوت  
در ابتدا مي خواستيم مختصري در مورد خودتان بفرمایيد؟

محمد علي نیک هوش هستم متولد 1334 فارغ التحصیل  رشته مدیریت بازرگاني 
از دانشگاه آزاد اسالمي ، 35 سال فعالیت در صنعت دارو را از سال 1357 در شرکت 
داروسازي پارس دارو )بایر فارما ایران ( شروع کردم و در سمت هاي کارمند اداري، 
رئیس کارگزیني و از سال 1371  لغایت اسفند 1383 به عنوان مدیر اداري و منابع 
انساني  مشغول بکار بودم ، سال 1384 در شرکت خوارزمي و سال 1385 در شرکت 
آنتي بیوتیک سازي ایران  به عنوان  مدیر امور اداري فعالیت داشتم و از فروردین 
1386 همزمان با شروع فعالیت شرکت آفا شیمي به عنوان مدیر منابع انساني مشغول 
بکار شدم و بیش از 9 سال است که افتخار خدمت در این مجموعه تولیدي را دارم.
در طول خدمت دوره هاي مختلف مدیریت کارگزیني ، مدیریت منابع انساني، طبقه 

بندي مشاغل ، قانون کار و غیره را در مراکز آموزشي مختلف گذرانده ام.

 لطفا بفرمایيد نقش واحد منابع انساني در سازمان ها چيست؟
واحد منابع انساني مسئولیت کلیه فعالیت ها و خط مشي هاي مربوط به کارکنان را برعهده 
دارد بنحوي که سازمان را قادر سازد تا کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه را جذب نماید.
 با آموزش و پرورش نیروي انساني فرصت هاي ارتقاء شغل و بهسازي منابع انساني 

را فراهم نماید.
 در حفظ و نگهداشت نیروي انساني براي تحقق اهداف سازماني تالش نماید
 امکانات الزم را براي بکارگیري و استفاده موثر از نیروي انساني فراهم نماید.

 مفهوم توسعه انساني چيست ؟
بنظر من توسعه منابع انساني ایجاد آگاهي علمي ، ارتقاء دانش ، کیفیت کار کارکنان، 
ارتقاء قابلیت هاي کارکنان ، توسعه مهارت های انجام کار، بروز رساني اطالعات کارکنان 
، درست انجام دادن کار و هدف از توسعه منابع انساني این است که فرد بتواند خود 

را براي احراز مشاغل باالتر و یا مسئولیت هاي سنگین تر آماده کند. 

ویژه اي  اهميت  از  انساني  منابع  مدیریت  مدیران،  همه  براي  چرا   
برخوردار است؟

موفقیت شرکت ها و سازمان ها تا حد  زیادي به روحیات ، تالش، انگیزش و رضایت 
منابع انساني آنها بستگي دارد، به عبارت دیگر؛ کار آیی و اثربخشي  شرکت ها  با کارآئی و 
اثربخشی نیروي انساني آنها رابطه مستقیم دارد، از آنجاییکه هریک از مدیران در شرایط 
روحي و انگیزشي مناسب کارکنان خود مي توانند.باالترین بهره وری ورداري را داشته 
باشند بهمین جهت هم خود به منابع انساني در اختیار توجه دارند و هم از طریق مدیر 

منابع انساني  پیگیر امور مربوط به کارکنان خود هستند .

 تجزیه و تحليل شغل و ارزشيابي افراد در داروسازي آفاشيمي به چه صورت 
انجام مي گردد؟

روش جمع آوري و مطالعه اطالعات کامل در زمینه وظایف و فعالیت هاي هر شغل به 
منظور تعیین ماهیت ، عوامل تشکیل دهنده و مسئولیت هاي مربوط به شغل است که 
در آفا شیمي نیز طبق مقررات قانوني از طریق دفاتر مشاورٌه فني مورد تایید وزارت کار 

در سال 1392 تهیه و اجرا گردید.

 سالمتي و ایمني افراد چقدر حائز اهميت مي باشد؟
انسان با ارزش ترین دارایي یک سازمان است و حفظ و نگهداري انسان مستلزم توجه 

به همه ابعاد روحي ، جسمي ، فرهنگي و اقتصادي اوست ، یکي از واحد هاي تحت 
نظارت منایع انساني واحد بهداشت و ایمني است که مراقبت از جسم کارکنان را 
بر عهده دارد خوشبختانه این سیستم با حضور پزشک طب کار و دو نفر کارشناس 
حفاظت و ایمني و بهداشت صنعتي و تهیه کلیه لوازم و تجهیزات مورد نیاز به خوبی 
استقرار یافته و با انجام آزمایشات ادواري ، معاینات دوره اي ، سنجش آالینده هاي 
محیط کار و سایر اقدامات الزم سالمت نیروي کار شرکت را تحت مراقبت دارد.

آن  با  كار  محيط  در  كه  هایي  چالش  مورد  در  لطفا  نيك هوش  آقاي   
بفرمایيد؟ صحبت  هستيد  روبرو 

علي رغم اینکه در جامعه افکار بیکار زیاد هستند ولي متاسفانه نیروي کاربلد و متخصص 
را به سختي مي توان جذب کرد. نوع قرار دادهاي موجود که اکثریت شرکت ها منعقد 
مي کنند تعهد کارکنان را پایین آورده و دلبستگي به سازمان را کاهش مي دهد.
و  حقوق  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  تمام  آفاشیمي  شرکت  اینکه  وجود  با 
قشر  بر  جامعه  اقتصادي  مشکالت  ولي  نماید  مي  اجرا  دقیق  بطور  را  دستمزد 
از  یکي  کارکنان  اقتصادي  مشکالت  و  دارد  مستقیم  تاثیر  بگیر  حقوق  و  کارگر 
رقابتي  فضاي  به  توجه  با  کارکنان  کار  ترک  باشد.  مي  مجموعه  هاي  چالش 

باشد. مي  موجود  هاي  چالش  دیگر  از  نیز  دستمزد  و  حقوق 

 نظام انگيزشي شما در شركت به چه صورت مي باشد؟ 
عمده اقداماتي که در شرکت آفاشیمي براي انگیزش کارکنان انجام مي شود به 

شرح زیر است:
 تشویق کارکنان به آموزش عالي

 پاداش و تشویق منصفانه که بر مبناي عملکرد موثر انجام و حداکثر بازدهي را براي سازمان 
ممکن سازد.

 ارتقاء و انتصاب کارکنان به سمت هاي باالتر.
 برقراري انواع پوشش هاي بیمه اي و خدمات رفاهي مناسب

   با توجه به اینکه بزرگترین سرمایه سازمانها منابع انساني آن سازمانها مي 
باشند براي حفظ این سرمایه شما چه تمهيداتي در نظر گرفته اید؟

حفظ و نگهداشت نیروي انساني  از دو منظر قابل بررسي است.
 مواردي که بیشتر در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراري 
سیستم بهداشت و ایمني ، اجراي برنامه هاي ورزشي و تندرستي و خدمات مشابه دیگر 
 مواردي که تقویت کننده روحیه و عالقه مندي کارکنان به کار و محیط کار 
باشد مانند توجه به ارزش هاي مثبت اجتماعي و اخالقي کارکنان و امنیت شغلي

 عملکرد واحد منابع انساني كجا بهتر شود تا مسير تحقق اهداف سازماني 
هموارتر شود ؟

ریزي  برنامه  کارکنان  عملکرد  ارزیابي  و  بحث سنجش  در  بایستي  میرسد  بنظر 
بتوانیم  و  نقاط قوت و ضعف کارکنان مشخص شده  تا  باشیم  دقیق تري داشته 

نیروي انساني را در جهت اهداف سازمان هدایت نماییم.

 در آخر چه توصيه اي به كاركنان دارید ؟
انساني و کدهاي اخالقي که در سازمان وجود دارد، توصیه  با توجه به ارزشهاي 
من به همکاران انجام درست وظایف محوله و دقت در عملکرد آنهاست تا بتوانیم 
همگي با هم در جهت تولید داروي با کیفیت و نهایتاً ارتقاء نام آفاشیمي گام برداریم.
 مهندس رویا نصرتی

گفتگو با آقاي 
نیک هوش

فردی با 35 سال تجربه 
در صنعت دارو

دانستن کافی نیست، باید هب دانسته خود عمل کنید.»انپلئون هیل «
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 CPHI چيست؟
این  الینفك  جزء   CPHI كلمه  داروسازی  صنایع  ادبيات  در  امروزه 

است.  گردیده  صنعت 
اگر از صنعت داروسازی جهان به عنوان دهکده جهانی دارو نام ببریم شاید 
CPHI نقطه عطف و مالقات تمام اعضاء این خانواده بزرگ جهانی می باشد . 
ارتباط  وسایل  توسط  تبليغاتی  های  فعاليت   CPHI شروع  از  قبل 
جمعی در سرتاسر این دهکده جهانی كستره می زند، و شركت های 
مختلف اعم از توليد كننده ، وارد كننده ، مصرف كننده و خدماتی 
این  به  را  خود  تجاری  شركاي   و  مشتریان  تمامی  آالت  ماشين  و 
تا از جدیدترین  جلسه بزرگ علمی و عملی جهان دعوت می كنند 
ریسك  كاهش  و  آسایش  و  رفاه  جهت  در  ارمغانی  كه  دستاوردها 

كنند. برداری  پرده  باشد  می  بشر  برای  زندگی  های 
 CPHI موثرترین راه كاهش هزینه های تبليغاتی و فروش  درسطح 
سمينارهایی  معموال"  مختلف  های  زمينه  در  باشد.  می  الملل  بين 
شود  می  ارائه  پيشرو  معموال"  كشورهای  از  و  مختلف  موضوعات  با 
بعنوان دوره های  توان  را می  رایگان  ؛كه شركت دراین سمينارهاي 
پيشرفته تخصصی در این صنعت ناميد كه از چندین مميزی عبور كرده 
تا در سطح بين الملل قابليت ارائه شدن داشته باشد. لذا انتقال دانش 
در سطح بسيار باال شاید یکی از دستاوردهای مهم این همایش باشد. 
از دیگر دستاوردهای مهم می توان دیدار با شركای جهانی را نام برد. تالش 
در جمع كردن بزرگان صنعت دارو و خریداران و توليد كنندگان مطرح 
زیر یك سقف از دیگر مزایای این همایش دهکده جهانی دارو می باشد. 
شاید در طول سال اسم های مختلف و تبليغات مختلف را دیده و یا 
باشيد  داشته  ارتباط  و  تماس  مختلف  های  با شركت  باشيد،  شنيده 
اطالعات  و  اید  نبوده  خارجی  شركای  این  دیدن  به  موفق  هرگز  اما 

شود.  خالصه  تلفنی  تماس  و  ایميل  و  نامه  چند  حد  در  شما 
اما در این ضيافت علمی شما بصورت مستقيم از دستاوردها و فعاليت های 
مطمئن تري  و  قاطع تری   تصميمات  و  می شوید  آشنا  خود  شركاء 

گرفت.  خواهيد  خود  تجارت  براي 

:CPHI تاریخچه ای از 
 CPHI (Convention on Pharmaceutical Ingredients( 

در واقع به معنای لغوی همایش مواد اوليه دارویی می باشد. 
CPHI  در ابتدا به عنوان كنوانسيون مواد اوليه دارویی جهت معرفی

 فروشندگان و خریداران این محصوالت در 26 سال پيش شکل گرفت.
 با پيشرفت صنایع دارویی و نياز به دانش های فنی مسئوالن این همایش 
جهانی بر آن شدند تا در زمينه های دیگر صنعت داروسازی نيز مشتاقان 
و جویندگان این صنعت را سيرآب نمایند از اینرو با ایجاد دپارتمان 
های تخصصی فعاليت های ذیل  را نيز به نمایش گذاشتند و همچنان با 
پيشرفت اشکال دارویی و نيازهای جامعه دارویی در حال بروز رسانی 

هستند.  آینده  های  سال  در  های جدیدتر  دپارتمان  ایجاد  و 

:CPHI شاخه های اصلی 
اصلي ترین شاخه هاي شکل گيري این همایش شامل :

 ICSE   در عقد قرارداد بين انجمن های دارویی را با تامين كنندگان 
تی،  ای  بيوتکنيك،  توليدی،  تحقيقاتی،  شركت های  شامل  مختلف 
آزمایشگاهی، بسته بندی، پشتيبانی و غيره فعاليت درخشانی دارد. 
تامين كنندگان  و  به گرد هم آوردن خریداران  Inn pack موفق   
صنعت بسته بندی دارویی و خلق موقعيت های جدید تجاری در این 

است.  شده  زمينه 
های  زمينه  در  صنعتی  نوآوری های  و  ماشين آالت   P-MEC  

ميکند.  ارائه  حضار  به  توليد  تکنولوژی 
 Finished Dosage Formulation در زمينه تهيه دوزهای نهایی 
دوزهای  مورد  در  جدید  تحقيقات  ارائه  و  جدید  داروهای  مصرفی  و 

مي دهد.  نمایش  و  ارائه  مطالب  دارویی 
با برگزاری همایش های كيفيت، سمينارهای رایگان و حتی كميته های 
جمع  در  تالش  جهان،  سطح  در  مختلف  مکان   9 در  دارویی  خيریه 
زیر  مطرح  توليدكنندگان  و  خریداران  و  صنعت  این  بزرگان  كردن 

یك سقف می كند. 
كميته CPHI شامل تمام زمينه های كاری در زنجيره تهيه دارو می 
باشد. شما می توانيد فعاليت خود را به هزاران نفر از شركت كنندگان 

دیده شوید.  به خوبی  واقع  در  و  كنيد  معرفی  و  داده  نمایش 
CPHI باعث پيشرفت و نو آوری در همه زمينه های چرخه توليد و 
عرضه صنعت دارو از كشف داروهای جدید تا تعيين دوز مصرفی نهایی 
می شود ، كنفرانس ها و كميته های آنالین در CPHI هر ساله بيش از 
100,000 نفر از متخصص های صنعت دارویی را از 140 كشور دنيا گرد 
هم می آورد تا بتوانند موقعيت های تجاری جدیدی را به وجود آورند 

بازار جهانی را ثبت و گزارش دهند. و 

ــکالت ما را متوقف نمی کنند، بلکه هب ما آموزش می دهند. »ربایان رتیســی« مش
 

نویسنده و گرد آورنده : مهندس رضا مرادیان 

امروزه در ادبيات 
صنایع داروسازی 

 CPHI كلمه                             
                            جزئی الینفك است 

 CPHI
چيست ؟
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CPHI ایران كجاست ؟ آیا غول های دارویی جهان به ایران می آیند؟
آیا صنعت داروسازی ایران قابليت رقابت و عضو شدن در این دهکده جهانی دارویی را دارد؟

آیا متوليان این امر مشخص و در حال برنامه ریزی هستند؟
این سئوال ها و بسياری سواالت مشابه دیگر فکر و ذهن افراد زیادی از 
این صنعت را مشغول خود كرده است . كه واقعا" جایگاه ایران در این 

همایش ساالنه دارویی در كجا قرار گرفته است؟
امسال ، نمایشگاه بين المللی » ایران فارما « 2016 كه به عنوان اولين 
نمایشگاه بين المللی حوزه دارو و صنایع وابسته در دوران پسابر جام 
شناخته می شود ، بسياری از شركت های بزرگ دنيا را بر آن داشته است  

برای سرمایه گذاری در ایران به رقابت با یکدیگر بپردازند. 
 طبق بررسي ها بيش از 30 درصد از فضای این نمایشگاه به شركت های 
شناخته شده دارویی اختصاص پيدا كرده است و بزرگترین شركت های 
دارویی جهان از چند ماه قبل آمادگی حضور خود را در دومين نمایشگاه 

اند.  كرده  اعالم  فارما  ایران  بين المللی 
شركت های دارویی » مرک ، بوش ، AWH و » آزو« آلمان » ایزی فارما « 
و » فاركو اليتی یوروپ « ایتاليا و » بوكارد « فرانسه كه در حوزه ماشين 
آالت داروسازی ، فناوری های نوین و Clean Room فعاليت می كنند 

اند.  نمایشگاه قطعی كرده  این  را در  حضور خود 

 16 حضور  با  ایتاليا   ، نمایشگاه  در  حاضر  اروپایی  كشورهای  ميان  در 
شركت بيشترین سهم مشاركت را دارد و با توجه به استقبال چشمگير 
شركت های داخلی و خارجی از این نمایشگاه و برنامه ریزی هدفمند 
به  سرمایه،  جذب  برای  نمایشگاه  در  حاضر  ایرانی  شركتهای  سوی  از 
صنایع  صاحبان  سندیکای  رئيس  زاده  كبریایی  عباس  دكتر  اعتقاد 
داروهای انسانی باید از سال آینده شاهد برگزاری CPHI ایران باشيم . 

دومين نمایشگاه بين المللی دارو و صنایع وابسته ) ایران فارما ( كه طی 
روزهای 24 تا 26 شهریور سال جاری در مصلی بزرگ امام خمينی برگزار 

می شود، ميزبان بزرگترین شركت های دارویی جهان است. 
و  پنل هاي تخصصي  ایجاد  و  تر  ریزي هاي دقيق  برنامه  با  است  اميد 
كارگاه هاي آموزشي در سال هاي آینده شاهد برگزاري هرچه با شکوهتر 
این همایش عظيم دارویي در كشور عزیزمان باشيم و با خودكفایي در صنایع 
وابسته و تجهيزات وماشين االت گام هاي محکمتري در كسب جایگاه 

واقعي این صنعت مهم و استراتژیك در منطقه و جهان داشته باشيم .

مدرییت یعنی هنر جلب پیروی داوطلباهنء دیگران.  »ربایان رتیسی«
 

خانم پریماه رستمي )واحد آزمایشگاه(، پيوستن تان به جمع 
خانواده بزرگ شركت داروسازی آفاشيمی را تبریك می گوئيم

آقای سيد حافظ جعفري خوشنامه )برنامه ریزي و انبار(،
تولد فرزندعزیزتان »سيدمبين« را تبریك می گوئيم
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 طب كار
طب کار شاخه اي از طب بالیني است که در زمینه سالمت شغلي فعال مي باشد. متخصصین طب کار 
با این هدف که باالترین استانداردهاي سالمت شغلي و امنیت را در دسترس شاغلین قرا ر دهند به کار 
گماشته مي شوند و این مي تواند قوانین نظام مند فراواني را ایجاد کند که در مرکزیت آن طب پیشگیري 
و کنترل بیماري ها، مصدومیت ها و ناتواني هایي است که مرتبط با محیط کار شناخته مي شود.

اطباي کار باید به طیف وسیعي از دانش طب بالیني واقف بوده در بسیاري نواحي، صالحیت 
دار باشند. این افراد غالباً مشاورین سازمانهاي نظامي، ادارات و موسسات دولتي و واحدهاي 
دارند. بیمه  طب  با  هم  ارتباطاتي  وظایف،  این  با  متقارن  و  همزمان  و  هستند  تجاري 
باشد. مي  میان شاغلین  در  توزیع سالمتي  و  ها  بیماري  از  پیشگیري  هدف طب شغلي، 

طبیب کار باید:
1( از مضرات و خطرات بالقوه در محیط کار مانند عوامل سمي و مواد مصرفي آگاه باشد.

2( قادر به تشخیص این باشد که آیا فرد متقاضي کار براي شغل در نظر گرفته شده مناسب است. 
3( قادر به تشخیص بیماري شغلي و یا آسیب ناشي از کار نباشد.

4( راجع به روش هاي بازتواني و آموزش بهداشت اطالعات داشته و به قوانین روش و نظامنامه 
هاي مرتبط با سالمت محیط کار واقف باشد.

5( بتواند نقل و انتقاالت به سرویس درماني و بهداشتي را مدیریت کند. ) اعزام بیمار و ... ( 

 طب كار در واقع مي تواند اینگونه توصيف شود:
کاري که طب بالیني و تحقیقات علمي را، با افراد شاغلي که نیاز به یک وکیل کاردان از نظر مسائل 
بهداشتي و درماني دارند تا براي آسیب و یا بیماري که از محیط کارشان ناشي مي شود مورد 

قضاوت قرار گیرند، مرتبط مي سازد.
یک طبیب کار در واقع طب بالیني را با وضعیت سالمتي و بیماري یک شاغل منطبق مي سازد و پس 
از تشخیص بیماري وي در واقع وکیل تخصصي آن فرد در محاکم مي شود تا ثابت کند که بیماري وي 
ناشي از کار و محیط کار کمپاني است و مي تواند هزینه درمان و یا از کار افتادگي خود را از آن کمپاني 
دریافت کند و یا بالعکس یعني وظیفه اثبات عدم ارتباط بیماري شاغل با عوامل خطر محیط کار را دارد 

تا قوانین وسیله سوء استفاده افراد نشود.

 تاریخچه:
اولین رفرنس و مرجع طب بالیني توسط یک طبیب ایتالیایي به نام برناردینو رامازیني به تالیف رسید.
اولین بار بقراط به شاگردانش آموخت که براي پیدا کردن علت بیماري در بیمارانشان به محیط کار و 
زندگي آنها دقت کنند تا عامل بیماري زا را بیابند. یک پزشک ایتالیایي مشاهده کرد که معدن کاران، 

دچار تنگي نفس و مرگ زود رس مي شوند. بعدها رامازیني که پدر علم سازمان یافته طب کار شناخته 
مي شود، بیماري هاي کارگران معادن فلزات، نقاشان، اندیشمندان، طالسازان، شیشه سازان، ماماها، 
سفالگران، تاسیساتي ها و .... را به عنوان بیماري هاي شغلي تعریف کردو عوامل آسیب رسان محیطي 
مانند :  گازهاي مضر، گرد و غبار مضر، وضعیت هاي بدني نامناسب در محل کار را توصیف کرد و 

پایه هاي علم طب کار را تاسیس کرد.

 نتایج یك مطالعه:
در یك مطالعه كه در سال 2010 بر روي بيماري هاي شغلي كه منجر به ترک كار مي شوند انجام 
شد ده  مورد از بيماري هاي شغلي كه شایعترین انواع براي ایجاد وضعيت ترک كار شناخته 

مي شوند اعالم شد:
sprains, strains & tears تاندوني:  پارگي هاي  و  ها  پیچ خوردگي  ها،  1( کشیدگي 

Musculoskeletal Disorders :2( اختالالت عضالني و اسکن
از حد توان به خود Overexertion )3 در آوردن فشار بیش 

4( بدن درد عمومي
5( کبودي ها و له شدگیهاي ایجاد شده بر اثر حوادث

6( پارگي ها و بریدگي هاي ناشي از حوادث
7( شکستگي ها

8( ضربات و اختالالت چند گانه ناشي از حوادث محیط کار
9( کمر درد

10( سوختگي

 نماي طب كار و چالش هاي ایمني محل كار:
در سال 1994، 6,3 میلیون گزارش از آسیب هاي محل کارو 515،000 مورد گزارش از بیماري هاي شغلي 

در آمریکا گزارش شده است.
در همان سال آسیب هاي شغلي به تنهایي 121 میلیارد هزینه در بر داشت. در هر 5 ثانیه در ایاالت متحد 
آمریکا یک شاغل دچار آسیب مي شود و هر 10 ثانیه یک شاغل به طور موقت و دائم از کار افتاده مي شود.
توجه به آمارهاي باال اهمیت به کارگیري طب شغلي و موازین آن و اهمیت به مسائل بهداشتي  و ایمني 
محیط کار را منعکس مي سازد، عدم توجه به این مسائل نه تنها از منظر شاغلین بلکه از منظر کارفرمایان 
نیز خسارت و مخارج زیادي را در پي خواهد داشت و شاید به همین دلیل است که علي رغم آنکه این علم 

جزء علوم نسبتاً نو پا به حساب مي آید مورد توجه و استفاده زیادي واقع مي شود.
                                                   دكتر ندا كاویاني

جناب آقای
 دکتر عليميان 

مدیرعامل محترم 
شرکت داروسازی حکيم

اخذ تقدیرنامه اشتهار به کيفيت 
دوره ششم جایزه ملی کيفيت 

غذا و دارو را تبریك 
می گوئيم 

طب کار

 »ربایان رتیسی«
یادداشت هدف اهیتان رب روی کاغذ، احتمال دستیابی هب آنها را ۱000 ردصد افزایش می دهد.  

رمز ربد و پیروزی روشن است: بكوشیم ات رد یک زمینه دوبار بازنده نشویم. »ربایان رتیسی«  

جناب آقای
 دکتر زجاجی 

مدیرعامل محترم 
شرکت پخش هجرت

اخذ تقدیرنامه اشتهار به کيفيت 
دوره ششم جایزه ملی کيفيت 

غذا و دارو را تبریك 
می گوئيم 

جناب آقای
 ترکاشوند 

انتصاب شایسته جنابعالی 
به سمت مدیریت ارشد 

شرکت  مهيادارو 
را تبریك  عرض نموده و 
آرزوی موفقيت برای تان 

داریم 

جناب آقای
 مهندس قدری 

انتصاب شایسته جنابعالی 
به سمت مدیریت ارشد 

شرکت  قاسم ایران
را تبریك  عرض نموده و 
آرزوی موفقيت برای تان 

داریم 



w
w
w.
af
ac
he
m
i.c
om

ویژهنامهداخلیشرکتداروسازیآفاشیمی Afa Chemi's Newsletter Afa Chemi's Newsletter

7

 July.2016

تیرماه
1395

خانم مهندس پیروزبخت)رئیس سازمان ملی استاندارد( وآقایان: دکتر زالی، دکتر قاضی زاده هاشمی و مهندس مهرعلی زاده 

رو
 دا

ا و
غذ

ت 
یفی

ی ک
 مل

زه
جای

رم 
حت

ر م
دبی

ی، 
جف

ر ن
کت

د

ان
ساز

رو
 دا

من
نج

م ا
تر

مح
س 

ریی
ذر 

ی آ
ده

مژ
تر

دک

س 
جل

ت م
اش

هد
ن ب

سیو
کمی

رم 
حت

وم
عض

ی، 
ران

باف
ور

س پ
ند

مه

ی 
شک

 پز
ام

 نظ
ان

زم
سا

رم 
حت

س م
رئی

ی، 
زال

تر
دک

ت
اش

هد
م ب

تر
مح

یر 
وز

ی، 
شم

 ها
ده

ی زا
اض

ر ق
کت

د

رو 
 دا

ا و
غذ

ن 
زما

سا
رم 

حت
س م

رئی
د، 

رون
ینا

ر د
کت

د



گزارش خبرنامه آفاشيمی از ششمين دوره جایزه ملی كيفيت غذا، دارو و بهداشت ایران:
اثبات متریك توانمندی های جامعه داروسازان و صنایع دارویی در مدیریت و كيفيت

رمز ربد و پیروزی روشن است: بكوشیم ات رد یک زمینه دوبار بازنده نشویم. »ربایان رتیسی«  

 هشتمین نشست فصلي 
انجمن علمي

 داروسازان ایران و حضور 
شرکت  آفاشیمي

 گزارش:
هشتمين نشست فصلي انجمن علمي داروسازان ایران در تاریخ 23 
لغایت 25 تير ماه سال جاري در محل همایش هاي رازي با همکاري 
انجمن علمي داروسازان ایران ،توسط شركت نياز طب آریا برگزار گردید.
برنامه مذكور 15 امتياز باز آموزي غيرمدون  براي پزشکان و داروسازان 
در برداشت.در كنار برنامه مذكور، نمایشگاه جانبي با موضوع تازه هاي 

داروئي و تجهيزات پزشکي با حضور حدود 15 شركت داخلي و خارجي  
. ید د گر ر ا گز بر

مترمربع   6 مساحت  به  اي  غرفه  در  آفاشيمي  داروسازي  شركت 
در حدود 400  داشت.  كار خود  در دستور  را  آفاشيمي  برند  معرفي   ،

بازدید كردند.  نفر از غرفه داروسازي آفاشيمي 
 افسانه پاسباني

جوایز علمی، با مدل های ارزیابی خود در واقع به مثابه متری نسبتاً دقيق 
وضعيت مدیریت سازمان های متقاضی را اندازه گيری نموده و حاصل آن 
در قالب گزارش ارزیابی شامل، نقاط قوت و نقاطی كه باید با تدابيری از 
اعالم می دارند. به آن سازمان  نقطه قوت تبدیل شوند،  به  نقطه ضعف 
زادگاه این جوایز كشور ژاپن است و هم اینك بالغ بر 80 كشور دارای این گونه 
جوایز هستند. در كشور ایران نيز این نوع جوایز از سال 1380 وارد شد و از سال 
1389 نيز  در بخش سالمت، نخستين جایزه اختصاصی كيفيت به پيشنهاد یك 
با نام جایزه ملی كيفيت غذا، دارو و بهداشت ایران شکل گرفت.  كارشناس و 
مراسم اختتاميه ششمين دوره این جایزه ملی كيفيت كه طی آن با استفاده از مدل 
ارزیابی كيفيت، مدیریت كيفيت محصوالت )اعم از كاال و خدمات( 4 صنف غذا، 
دارو، پزشکی و بهداشی مورد ارزیابی واقع می شود، روز شنبه 26 تيرما 1395از 
ساعت9 صبح تا 12 ظهر  با حضور دكترقاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، مهندس 
پوربافرانی عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، دكتر دیناروند رئيس سازمان 
غذا و دارو، دكتر زالی ریيس سازمان نظام پزشکی، مهندس پيروزبخت ریيس 

ابویی مهرریزی معاون وزیر صنعت، مهندس  سازمان ملی استاندارد، مهندس 
مهرعلی زاده عضو هيات نمایندگان اتاق های ایران و تهران  و همچنين جمعی 
از مسئولين ارشد كشوری و نيز مدیران ارشد صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و 
تجهيزات پزشکی، در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
توجه  حایز  نکات  جمله  از  نجفی،  محمود  دكتر  جایزه  این  دبير  اظهار  بنابر 
گوناگون  عرصه های  شركت كنندگان  تمامی  امتيازی  رشد  جایزه؛  از  دوره  این 
در  داروخانه(  و  توزیع  اوليه،  ماده  یا  نهایی  توليدی محصوالت  از  )اعم  دارویی 
قياس با دوره پنجم بين 9 تا 76 امتياز بود. كه این موضوع فی نفسه نشانگر 

است. دارویی  صنایع  خصوص  به  و  كشور  داروسازی  جامعه  توانمندی 
شركت داروسازي آفاشيمي )كه در سنوات قبل موفق به اخذ لوح این 
جایزه شده است(، این موفقيت را به همه شركت ها و داروخانه های 

این دوره تبریك می گوید.
 گزارش اختصاصی: خبرنامه آفاشيمی، مهندس رویا نصرتی
       عکس ها: خبرگزاری های مهر،ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان 
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مدریان پیروزمند دنیای امروز, رمز پیروزی سازمان خود را بهره مندی از انسان اهی فرهیخته می دانند. »ربایان رتیسی«  

اساتـــید و دست اندركاران محـترم جامـعه پزشـكی

با سالم و احترام؛

 655/178552 شــماره  نامــه  پیــرو  میرســاند  اطــالع  بــه  بدینوســیله 
مورخــه1394/12/12 ســازمان غــذا و دارو خطــاب بــه شــركتهای تولیدكننــده 
 )Dedicated(ــزام داشــتن خطــوط تولیــد كامــاًل مجــزا ــر ال آنتــی بیوتیــك مبنــی ب
جهــت  تولیــد دســته دارویــی پنــم هــا )مروپنــم و ایمــی پنــم(، داروســازی 
ــا و  ــم ه ــد پن ــرای تولی ــزا ب ــط مج ــه خ ــز ب ــه مجه ــی از دو كارخان ــیمی یك آفاش
فرایندهــا  معتبرســازی  و   GMP گواهینامــه  دارنــده  تنهــا  بعنــوان  همچنیــن 
بیوتیكهــای  آنتــی  تولیــد  بــرای   PIC/S المللــی  بیــن  اســتانداردهای  مطابــق 
ــم و  ــی پن ــد ایم ــرای تولی ــذا و دارو ب ــازمان غ ــاز س ــب و مج ــركت منتخ تزریقی،ش

ــد. ــی باش ــاری م ــال ج ــاه س ــرداد م ــم از خ مروپن
ــتای  ــیمی در راس ــازی آفاش ــركت داروس ــته ش ــون گذش ــت همچ ــر اس ــایان ذك ش
ــواد  ــی، م ــتاندارد جهان ــن اس ــت باالتری ــده و رعای ــرف كنن ــوق مص ــه حق ــرام ب احت
اولیــه خــودرا از كمپانــی ACS DOB FAR ، بزرگتریــن تولیــد كننــده آنتــی بیوتیــك 
ــد  ــی توان ــه GMP م ــزا و گواهینام ــط مج ــتن خ ــا داش ــرده و ب ــداری ك ــا خری در اروپ

ــد. ــن نمای ــی را تضمی ــول نهائ ــت محص كیفی

هدف نهـایی شركت داروسـازی آفاشیـمی

تولیدمحصول با كیفیت مطلوب جامعه پزشكی می باشد

امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از كليدی ترین و عظيم ترین صنایع جهان 
مطرح است و در اختيارداشتن چنين صنعتی به منزله یکی از معيارهای مهم توسعه 

یافتگی كشورها شناخته می شود.
در بازار جهانی، موقعیت صنعت داروسازی متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته 
است. توسعه صنعت داروسازی بیشتر از سایر صنایع تابع تحقیقات نوآورانه، سرمایه گذاری 
و مقررات دولتی است. در سال 2016 ، از نظر سودآوری در میان صنایع مختلف در دنیا 
صنعت دارو  در زمینه داروهای ژنریک رتبه اول و در زمینه داروهای تجاری رتبه چهارم 
را کسب کرده که این موضوع توجه تمامی سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه حضور 
دارند را به خود جلب کرده است تا از قبل آن بتوانند برگشت های مناسب از سرمایه 
های خود داشته باشند. تولیدات دارویی در دو دسته عمده "نام تجاری" و "ژنریک” 
را  آنها  که  می گردند  طبقه بندی  شده  منقضی  اختراع(،  حق  مشمول  داروهای  )تولید 
براساس تابعیت از قوانین و مقررات مختلف مربوط به حق اختراع، آزمایش و بازاریابی 
متفاوت میکند. شرکتهای بزرگ دارویی عمدتاً در تولید داروهای تجاری فعالیت دارندکه 
براساس قوانین فعلی پس از معرفی داروی جدید به بازار برای مدت 17 سال حق انحصار 
براي شرکتهای نوآور اعطا میشود که مي توانند آن را تا 20 سال تداوم  ببخشند. در 
مقابل این شرکتها، کشورهای تولیدکننده ای مانند برزیل و هند قوانینی را برای از میان 
برداشتن حق انحصار برای شرکتهای دارویی فروشنده دارو به تصویب رسانده اند. هزینه 
سرمایه گذاری جهت ایجاد نوآوری در این صنعت با توجه به ماهیت آن نسبتاً باالتر از 
سایر صنایع است. دوره زمانی از کشف، سنتز تا معرفی یک دارو به بازار در حدود 10 تا 

15 سال طول میکشد. در طول این دوره، شرکتهای بزرگ دارویی ناگزیر از انجام سرمایه 
گذاری و تحقیق و توسعه هستند، در حالی که امکان تأیید بازدهی سرمایه آنان از پیش 
تعیین شده نیست. هزینه های تحقیق و توسعه در این صنعت بسیارباالست، به گونه ای 
که در حدود 20- 15  درصد از فروش شرکت های بزرگ تولید کننده، صرف تحقیق 
و... توسعه می شود. بخش تحقیق و توسعه در واقع  قلب تپنده صنعت داروسازی است و 
بخش عمده هزینه ها نیز عمدتا توسط خود صنایع داروسازی تامین مالی می شود. بخش 
تحقیق و توسعه صنعت داروسازی یکی از جذاب ترین و رو به رشدترین بخشهای صنایع 
با فناوری پیشرفته محسوب می شود. علی رغم پیشررفت های فناوری مشاهده می شود که 
هزینه تمام شده تولید یک دارو از حدود 138 میلیون دالر در سال 1975 به بیش از 5 
میلیارد دالر در سال 2013 افزایش یافته است. عوامل مختلف فنی، قوانین تنظیم کننده 
و چالش های اقتصادی که بخش تحقیق و توسعه در کشورهای عمده تولیدکننده با آن 

درگیر هستند، در افزایش هزینه تولید دخیل هستند.
نرخ های باالی شکست آزمایشات دارویی نیز در این افزایش هزینه سهم عمده ای دارد. 
رشد صنعت داروسازی به شدت به روند تحقیقات، جهت یافتن محصوالت جدید، توسعه 
تولید مواد اولیه و فرآورده های دارویی جدید، بهبود فرآیندهای جاری و بهبود کیفی آن 
دسته از محصوالتی که در حال حاضر در بازار عرضه شده اند، وابسته است. به جز اثر 
سرریز از نتایج تولید دانش در این صنعت، نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 

است.   برابر  دو  از  بیش  داروسازی 
                          مهندس مجيد حدادي

صنعت داروسازی  
و هزینه هاي تحقيق و توسعه


