
1  

    
 

هاي طبیعی جامد قرص و کپسول فرآورده بسته کار آفرینی تولید  

 

34 
 
 
 
 



2   

 

هاي طبیعی جامد قرص و کپسول فرآوردهبسته کار آفرینی تولید   

 

    



3  

    
 

هاي طبیعی جامد قرص و کپسول فرآورده بسته کار آفرینی تولید  

 

  

  
  

  بسته کارآفرینی

  های طبیعی جامد تولید فرآورده

 قرص و کپسول

)FS،  سرمایه گذاري و و الزاماتقوانین و مقررات...( 

 35 

  

  

  سمانه کالنتري و شهرام گندابی، زهرا طهماسبی نادري چگنی

  

  

  

  

  



4   

 

هاي طبیعی جامد قرص و کپسول فرآوردهبسته کار آفرینی تولید   

 

  

      

  طبیعی جامدهای  فرآورده تولید بسته کارآفرینی

  شهرام گندابی، زهرا طهماسبی نادري چگنی و سمانه کالنتريمؤلفان: 

  هرمز اسديمشاور اقتصادي: 

  میررحیمیسید داود حاجیعبداهللا مخبردزفولی،  مشاور کارآفرینی:

 حسن نظریان ویراستار علمی:

 موسسه فرهنگی هنري طنین واژه هنر:ییآرا صفحه

  اسرارعلمناشر: 

  1395،اول نوبت چاپ:

  1000 شمارگان:

  صادق چاپ:

 978-600-8769-20-0: شابک

  300نژاد غربی، پالك  دان انقالب اسالمی، خیابان لبافییتهران، م

66947193- 66925320- 09128025514  

   - 1357  گندابی، شهرام،  : سرشناسه

، قـوانین و مقـررات و الزامـات    FSهاي طبیعی جامد قـرص و کپسـول (   بسته کارآفرینی تولید فرآورده : عنوان و نام پدیدآور

 چگنی و سمانه کالنتري؛   سرمایه گذاري و...)/ شهرام گندابی، زهرا طهماسبی نادري

  .1396 ،  تهران: اسرار علم  : مشخصات نشر

  .م س 5/21×5/14 ؛   مصور:  .ص 125 : مشخصات ظاهري

  0-20-8769-600-978  : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 هاي اقتصادي جنبه --گیاهان دارویی  : موضوع

 Medicinal plants -- Economic aspects : موضوع

 هاي اقتصادي جنبه --ایران --گیاهان دارویی  : موضوع

 Medicinal plants  -- Iran-- Economic aspects : موضوع

   - 1363  نادرچگنی، زهرا،   طهماسبی : شناسه افزوده

   - 1363  کالنتري، سمانه،  : شناسه افزوده

 کاربردي جهاد کشاورزي -موسسه آموزش عالی علمی  : شناسه افزوده

 ایران. ریاست جمهوري. ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهان دارویی و طب ایرانی : شناسه افزوده

 ایران. ریاست جمهوري. معاونت علمی و فناوري : شناسه افزوده

  1396 9گ 1آ/     QK99 : رده بندي کنگره

 581/634 : رده بندي دیویی

  4837169   : شماره کتابشناسی ملی



5  

    
 

هاي طبیعی جامد قرص و کپسول فرآورده بسته کار آفرینی تولید  

 

  

  ظیتقر

 در بـاال  اریبسـ  افـزوده  ارزش  بـا  و ياقتصـاد  میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 توانـد یمـ  آن در اشـتغال  يهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفـق  حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به يارزشمند تیموقع

  .  ببخشد یجهان يبازارها در رانیا

 و یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت ،راستا نیهم در

 -ياقتصـاد  رانیمـد  يزیـ ربرنامـه  و تیـ حما کانون در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 ياجـرا  و یطراحـ  آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارواهانیگ ستاد يریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه يراهبرد سند

  .  د این مدعاستیمؤ ربط يذ يداروها و اهانیگ

 ،يانباردار ،يفرآور ،ديیتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسـترده   اریبسـ  آن یجهان يهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،يبندبسته

 اسـتاندارد  نبـود  و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهـدا  و تیحما يبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را ستاد این ،يگذارهیسرما

 يسـاز شـفاف  و یعـ یطب منابع و يکشاورز جوان موختگانآنشدا اشتغال ندیفرآ

 اهـان یگ ینیکـارآفر  يهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما يبرا آن سودآوري

  .  دینما ییدارو

 ،مصـرف  و ياقتصـاد  دیـ تول نـد یفرا از یواقع يهاداده يمحتو هابسته نیا

 تیریمـد  اجمـال  بـه  و یانسان يروین ،ياقتصاد بازده ،بازار شناخت ،شغل شرح

 آن از یناشـ  سـود  و يگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

  .  دهدیم ننشا ياقتصاد يهافرمول طبق را
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 یبازرگـان  توسـعه  و یداخل مصرف ،مولد اشتغال گسترش شاهد است دیام

تیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یداخل

 عـوارض  کـاهش  و کشـور  یاجتمـاع  سـالمت  و يکشـاورز  يهـا بخش بکر يها

 جامعـه  در یشـاداب  و طراوت هیروح ،ییایمیش يداروها یروح و یجسم یجانب

 کـالن  اقتصـاد  شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا ،شک بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 توسـعه  به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

  .است واجب یاسالم رانیا

  عصاره حسن محمد دکتر

  يفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

  یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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  شگفتاریپ

 يهـا اسـت یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان يکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکـارآفر  فرهنـگ  توسـعه . استشده مختلف يهابخش در ینیکارآفر توسعه

 و قـات یتحق انجـام  و آنـان  بـه  ازین مورد يهاآموزش ارائه ،نانیکارآفر از تیحما

 یاجتمـاع  و ياقتصاد مختلف مشکالت حل يبرا نهیزم نیدرا الزم يهاپژوهش

  . برخوردار است يادیز اریبس تیاهم از

 بـه  زیـ ن رانیـ ا در و بـوده  ریاخ دهه در دیجد يهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکـ ی ،هـا  آن يکـار یب مشـکل  و کشـور  تیـ جمع از جوانان يباال سهم لحاظ

 پرتـو  در. باشـد یم دولت يهايگزاراستیس و هايزیربرنامه در یاصل يمحورها

 يبـرا  ياهیـ پا و یاصول يهاگام ،يراهبرد يزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

  .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در ياقتصاد رونق

 یسـنت  طـب  و یـی دارو اهـان یگ يفناور و علوم توسعه ستاد ،منظور نیبد 

 یتخصصـ  کـارگروه  لیتشـک  به نسبت يجمهور استیر يفناور و یعلم معاونت

ـ ا. اسـت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و يفناور توسعه  نی

 اهـان یگ یملـ  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا يراستا در کارگروه

 دانـش  و فنـاوري  سـطح  توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکــی. گرفــت شــکل داریــپا اشــتغال و ینیکــارآفر و یــیدارو اهــانیگ دیــتول

 اهانیگ مختلف يهاحوزه در ینیکارآفر يهابسته هیته کارگروه نیا يکردهایرو

 دگاهیـ د براسـاس  يا نامـه  وهیشـ  منظـور  نیبـد  کـه  بـود  یسـنت  طب و ییدارو

 يهـا بسـته  آن بـا  متناسـب  و نیتـدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان

 ارائـه  خصـوص  نیـ ا در يشـتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

  شود. می
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 ياقتصاد تحول کل در و يوربهره ،ییکارآ شیافزا ،هابسته نیتدو از هدف

ــیدارو اهــانیگ حــوزه در ــپا توســعه اهــداف هیســا در یســنت طــب و ی  ،داری

 اهـان یگ حـوزه  در ینیکـارآفر  واقـع  در. است بوده يتوانمندساز و يساز تیظرف

 يارتقـا  يراسـتا  در ،یعمـوم  اهـداف  بـر  عـالوه  توانـد یم یسنت طب و ییدارو

 ،يفـرآور  و برداشـت  و داشـت  ،کاشـت  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

 و راهبردهـا  ارائـه . باشـد  اثـربخش  ،دیتول یفیک و یکم بهبود و يوربهره يارتقا

 سـاختن  فـراهم  و هـا يگـذار  اسـت یس در رییـ تغ بـا  تواندیم يدیکل يهابرنامه

داشـته  یمطلـوب  جینتـا  مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و يزیربرنامه يها نهیزم

  :کرد اشاره ریذ موارد به توانیم باره نیا در که باشد

  .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بـه  کـار  يرویـ ن نسـبت  بـودن  باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 در پنهـان  يکـار یب نـوع  کیـ  همواره يکشاورز يهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجـود  روسـتاها  در یفصـل  يکاریب نوع کی و يکشاورز تیفعال دوره نیح

 يبـرا  توانـد یمـ  ،یـی زااشـتغال  تیـ ماه علـت  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 يبـرا  و دائـم  و مولـد  اشـتغال  ،النیالتحصـ فـارغ  ژهیـ به و انییروستا از یگروه

  .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر يهابسته ،ییروستا و يکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهـد  انییروسـتا  و کشـاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

  .شد

 و کشـاورزان  سـرانه  درآمـد  شیافـزا  باعـث  ینیکـارآفر  توسعه فقر و کاهش •

 دیتول و مصرف ،يگذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا

 کشـاورزان  یزندگ سطح ارتقاء و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

  .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

  .کشور يهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •
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 دیـ تول ندیفرآ در هاواسطه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار يهانهیهز کاهش •

  .ییدارو اهانیگ

  .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعـات  ثبـت  تعـداد  شیافـزا  ،يفنـاور  سـطح  ارتقـاء  ،ينوآور شیافزا •

  .یفن دانش دیتول ،ابداعات

 یمحل تیموقع ،شغل شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ،یشغل فیتوص يبرا

 کسـب  يهاهدف از جمله ،شغل شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول و

 ،دیجد و یخدمات ،يدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون يهاجنبه و يسودآور ،کار و

 امکـان  از جملـه  یمحلـ  تیـ موقع مؤلفـه . اسـت  مـدنظر  شـرفت یپ و هـا فرصت

 و بـازار  بـه  یدسترسـ  ،یکـاف  يفضا ،محل تیمطلوب ،آن تیامن و يگذار هیسرما

  .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دسترس قابل و هیاول امکانات وجود

 آن بـا  تفـاوت  و دیـ جد محصـول  يایـ مزا ،خـدمات  ایـ  محصـول  مؤلفه در

 ،محصول و دیتول تنوع ،محصول و خدمات تیفیک ،یژگیو ،نوع ،موجود محصول

 هـا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ،انیمشتر یمال توان به توجه

 بخـش  در ینیکارآفر يهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ينوآور و

 روابـط  و غـات یتبل نیهمچن و فروش و يگذارمتیق ،رقابت موضوع به ،یبازرگان

 لیـ تحل مـورد  میرمسـتق یغ و کینزد يرقبا ،رقابت درمقوله. پردازندیم یعموم

 و قـوت  نقـاط  و ثبـات  ای تحول ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم قرار

  .است تیاهم يدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 اسـتفاده  و کـار  و کسب در یابیبازار فنون ،فروش و يگذارمتیق بخش در

 مقولـه  در رد؛یـ گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و يگذارمتیق وهیش در آن از

 و هـا تیـ خالق و مختلـف  غـات یتبل اقسـام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

 از اسـتفاده  ،جامعـه  فرهنـگ  و عـرف  بـه  توجـه  با دادن یآگه نحوه و هاينوآور

  .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم ،جذاب عبارات
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 تیریمـد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابطه یانسان يروین با ینیکارآفر

ـ  سـوابق  و تخصـص  و تیریمـد  ،ازیـ ن مورد یانسان يروین ،یانسان منابع  ،یتجرب

 رونـق  در انیمشـتر  و کارکنـان  بـا  رفتار نوع ،هاآن قوت و ضعف نقاط و فیوظا

بـه   بودجـه  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش در. است نیآفرنقش ،کار و کسب

 ينگهـدار  و حفـظ  و افتتـاح  يبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازي منظور راه

 قـرار  یبررسـ  مـورد  یاتیعمل و یمطالعات يهانهیهز ،يگذارهیسرما هیتوج و آن

  .رندیگ یم

 يانقشـه  رنـد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور ،همانند موارد نیا چنانچه

 و جـود  کـار  و کسـب  توسعه نحوه و ندهیآ از ياندازچشم و دیتول تیموفق يبرا

 ،ینیکـارآفر  يهـا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 يهـا تیـ اولو اساس بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ يفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضـاء  ،متخصصـان  يهمکـار  با زیر ینیکارآفر يهابسته هیته به نسبت موجود

. نمـود  اقـدام  حـوزه  نیـ ا شـمندان یاند و دکنندگانیتول ،هادانشگاه یعلم ئتیه

ـ ا بـا  مـرتبط  افـراد  ياقتصـاد  تـوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام  نی

  .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضاي باز در مناطق گرمسیري؛ تولید آلوئه .1

  ورا؛ فرآوري ژل آلوئه .2

  ؛ییدارو اهانیگ تخصصی آموزش مرکز .3
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 مقدمه  

  پیشگیري  میزان اهمیت به موضوعهاي توسعه یافتگی و  سالمت یکی از شاخص

پـذیري  هاي مهم رقابـت  سالمت و درمان یکی از شاخصه  نیزهمچنین  .باشد می

   دنیاست. در کشورها

هـاي   سـازي و فرموالسـیون  امروزه بشرخود را مدیون دانش پزشکی و دارو

داند و از سوي دیگر آمار رو بـه گسـترش    جدید و تجهیزات و ابزارهاي نوین می

برنامـه و   نشان از حرکت بی  ناخواسته ناشی از مصرف داروهاي شیمیایی عوارض

ترین روش  و مناسب  گسیخته به سمت مصرف داروهاي شیمیایی است کهلجام 

و گام اول در حفظ و بازیابی سالمت بیماران را تکیـه بـر روش و مـواد طبیعـی     

  باشد.

سایر کشـورهاي  بازگشت به طبیعت در کشورهاي توسعه یافته و بیشتر از 

کننـدگان داروهـاي    کننـدگان و صـادر   نحوي که بزرگترین تولید  اتفاق افتاده به

کنندگان داروهـاي گیـاهی و گیاهـان دارویـی      شیمیایی در میان بزرگترین وارد

قرار دارند و میزان تعداد داروهاي با پایه طبیعی به شدت در حال افزایش اسـت  

ها در حـال کـاهش اسـت،     یمیایی در نسخهاما همزمان میزان تعداد داروهاي ش

فـروش   OTCشـود و در غیـر مـوارد     مصرف خودسرانه دارو به شدت کنترل می

بدون نسخه کامال ممنوع است و مصرف این داروها را نه تنها ضرر به فـرد بلکـه   

  . دانند ضرر به جامعه می

عی، هاي طبی و توجه به فراورده  پیشگیري و درمان نیاز همیشگی بشر بوده

هاي بزرگ در یک بخش بخصوص در بازار سالمت:  گسترش نیاز و ایجاد فرصت

  است. اي طبیعی کارآفرینی در حوزه سالمت متکی بر فرآورده

تـالش   توسـعه  درحـال  و یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  هـا در  دولت از بسیاري

 هرچه شمار تحقیقاتی، دستاوردهاي از برداري بهره و امکانات حداکثر با کنند می
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 کارآفرینانـه  هـاي  و فعالیت کارآفرینیهاي  ویژگی داراي که را جامعه از بیشتري

  .کنند هدایت و تشویق هستند

در ایران با وجود زیاد شدن تعـداد واحـدهاي فـرآوري و تولیـد امـا هنـوز       

فـرآورده   1700وجـود دارد.همچینـین در ایـران حـدود       ظرفیت خـالی بـاالیی  

شـرکت تولیـد    103ایـن تعـداد توسـط تنهـا     انـد کـه    طبیعی اخذ مجوز داشته

شرکت است. ایـن موضـوع نشـان     5% بازار در دست تنها 90شوند و بیش از  می

توان وارد بازاري شد مسئوالن بخش سـالمت   دهد با برنامه ریزي مناسب می می

آن اهمیـت    و توسعه فناوري کشور بـا تنـوع دهـی و گسـترش بـا کیفیـت بـه       

آمار کـه توسـط ریاسـت محتـرم بخـش داروهـاي        دهند. کافی است به این می

  هاي سازمان غذا و داروي کشور ارائه شده دقت کنید: طبیعی و مکمل

گیـاه   334نوع گیاه دارویی که در کشور ما وجـود دارد   400از یک هزارو 

هـا در   رود که باید تالش شود از همـه آن  هاي گیاهی به کار می در فرآورده

فـراورده طبیعـی کـه در     71همچنین.بهره بردهاي دارویی  ساخت فرآورده

 رابطه با سرماخورگی و سرفه ساخته شده است

رسـدواین   دسته درمانی در کشور به تولید مـی  53داروهاي طبیعی اکنون 

مقوله فناوران کارآفرین و نـوآوري و تنـوع    2کشور به که  ازآن است حاکی

 بخشی در تولیدات نیاز دارد.  

موقعیت زمانی و شرایط کشور فرصت بزرگـی پـیش روي افـراد مایـل بـه      

کارآفرینی در این بخش گذاشته تا با صنعتی رو به گسـترش، سـبز، سـودآوري    

هاي تجـاري   باال و حامی سالمت عمومی ضمن خدمت به کشور و مردم موفقیت

  .   و صنعتی خوبی کسب کنند

ایـن صـنعت بسـیار بـاال،      اما الزم به یادآوري و تاکید اسـت حساسـیت در  

ها دقیق و سختگیرانه، رقابـت شـدید و شـروع کـردن کـارنیز طـوال نـی         نظارت
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ــی ــالمت      م ــان وس ــا ج ــتن ب ــتقیم داش ــاط مس ــم ارتب ــل آن ه ــد،زیرا دلی باش

  که موفقیت در این مسیر نیاز به داشتن روحیه کارآفرینانه دارد. هاست انسان
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کار آفرینی و ویژگی هاي آن فصل اول:  

 

.  

  

  فصل اول
هاي آن و ویژگی کارآفرینی  

  

  

  

  

 جامعـه  بـه  کـه  عصـري  دانست جدید هزاره ضروریات از یکی باید را کارآفرینی

 مهمـی  بردارنـده پیامـدهاي   در و  بـوده  موسوم شدن جهانی هنگامه و اطالعاتی

 عرصـه  در شـتابناك  تحـوالت  و تغییـر  و نوظهـور  هايفناوري فراگیري همچون

 در باشـد.  مـی  کـار و عالم کسـب  در رحمانه بی و شدید رقابت و بشري مبادالت

 هـاي  شـاخص  از یکـی  نیز و توسعه رشد، عامل مثابه به کارآفرینی فضایی چنین

 خود این که شود می یاداي  مطلوب هرجامعه انداز چشم کردن رصد در ثیرگذارأت

 مدرن پست عصرهاي  انسان کشیدن چالش به در آن گسترده و عمیق تاثیرات بر

  .دارد داللت

 درمانی و بهداشتیهاي  سازمان در پایدار توسعه زمینه را مشارکت چنانچه

هـاي   انگیزه و عوامل فراهم نمودن براي آن الگوهاي و نظریات کارآفرینی، بدانیم،

 داراي کـارآفرینی  حـال  ایـن  بـا  .آیـد  شـمار  به اساسی و مهم تواند می مشارکت

 ایجـاد « نهـد  می فراتر سنتی مشارکت از را پا کهباشد نیز می دیگريهاي  ویژگی

 جامعه، منابع بر عالوه را مشارکت تواند می که خودجوش اشتغال براي چارچوبی

  ».دهد پیوند جامعه در فعال و کوچک هاي گروه منافع با



24   

 

هاي طبیعی جامد قرص و کپسول فرآوردهبسته کار آفرینی تولید   

 

 گیرنـد،  نمـی  قرار تضاد در عموم منافع با تنها نه بحث مورد منافع عالوه به

 زمینه ایجاد خالقیت براي داراي کارآفرینان که چرا است. آن مشوق و مروج بلکه

 تنوع دلیل به که است آن بر عقیده وجود این با. روند می شمار به توسعه و بهبود

 توانـد  می ها ویژه دارویی و مکمل به طبیعی اي فرآورده بخشهاي  فعالیت تعدد و

 بخشی اثر و منابع کارآیی بر و جست سود سازمانی و گروهی فردي، کارآفرینی از

  .افزود وريبهره بهبود و کیفیتارتقاء  نهایت در و فعالیت

  تعریف کارآفرینی

 »متعهـد شـدن  « يبـه معنـا   Entreprender ياز کلمه فرانسـو  ینیواژه کارآفر

نشأت گرفته است و کارآفرین فردي است داراي ایده و فکرجدید کـه از طریـق   

فرایند ایجاد کسب وکار توام با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی محصـول  

  کند. می یا خدمت جدیدي به بازار عرضه

 کارآفرین   هاي ویژگی

و مهمتـر   انداز دارند کارآفرینان براي آینده کسب و کار خود چشم  :رؤیا .1

  .کردن رویاهاي خود هستند  از آن داراي توانایی پیاده

 و کننـد  گیـري مـی   سـریع تصـمیم   بلکه کنند نمی  الف وقتتات: قاطعی. 2

 .شان است ها عامل کلیدي موفقیت تردستی آن

گیـري و   ترین روش ممکن، تصمیم گیري، به سریع موقع تصمیم :عملگرا. 3

 .کنند اجرا می

نسبت به مشارکت و اجراي کار متعهد هستند. آنها به نـدرت جـا    :اراده. 4

 .اند زنند، حتی زمانی که با موانع غیرقابل عبور مواجه می

خاطر ایـن   هاند، گاهی ب آنها خودرا وقف کسب و کار خود کرده :فداکاري. 5

پردازند. آنها خسـتگی   توجه، هزینه روابط خود را با دوستان و خانواده را نیز می
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روز در هفته، براي کـارآفرینی کـه در حـال     7ساعت کار در روز و  12اپذیرند، ن

دست آوردن کسب و کار خود در زندگی است کـاري غیرمعمـول    هتالش براي ب

 .نیست

دهنـد.   کارآفرینان عاشق چیزي هستند که انجام مـی : از خود گذشتگی. 6

ن دشـوار؛ و ایـن   کند و تـرك کـار را برایشـا    این عشق است که آنها را حفظ می

عشق به محصول و خـدمات اسـت کـه آنهـا را در ارائـه کارشـان بسـیار موفـق         

 .کند می

است که شیطان مقیم جزئیات است. هرچنـد گـاهی     گفته شده جزئیات. 7

 .دهد طور نیست، اما کارآفرین خود را در وراي جزئیات قرار می این

تا وابسته به یک  خواهند مسئول سرنوشت خود باشند آنها می سرنوشت. 8

 .کارفرما

پولدار شدن لزوماً محرك کارآفرینان نیست؛ میـزان درآمـد سـنگ     پول. 9

ترازوي آنان است. کارآفرینان عقیده دارند اگر موفق باشند، پاداش نیز خواهنـد  

 .داشت

یک  دانند که کسب و کارشان توسط کدام کارآفرینان می: پخش کردن. 10

 .یت خواهد رسیداز کارمندان کلیدي به موفق

بـه  به یاد داشته باشید کـه   باید شوید می وارد بخش سالمت  درصورتی که

این  بنابراین، ،بردباري و عشق زیاد دارد ،این حوزه نیاز به نوع دوستیطور ویژه 

 .تان اضافه کنید موارد را به خصوصیات کارآفرینی

  الزم براي کارآفرینهاي  مهارت

بایـد   بینـی شـده   پـیش  فرسـیدن بـه اهـدا    و یک کـار آفـرین بـراي موفقیـت    

مین أتـ  ،نظـارت  ،سـازي  تیم ،طراحی محصول ،ریزي  الزم براي برنامههاي  مهارت

باشـند و   مـی  .. داشته باشد که مهمترین آنها موارد هشـتگانه زیـر  .منابع مالی و
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توجه کافی کـرده و   نیز آنها  به جزییات شود که یک کارآفرین حتماً می پیشنهاد

  :انجام دهده رسیدن به مهارت باال در آنها تالش الزم را در را

 )فروش ،خرید ،تولید ،انبار ،مدیریت تولید(مدیریت فنی 

  ؛مدیریت منابع انسانی  -

  ؛مدیریت راهبردي  -

  ؛مدیریت زمان  -

  ؛مدیریت خطر پذیري  -

ــازار   - ــابع و شــناخت ب ــدیریت من ــازار(م ــات ب ــارت در  ،انجــام تحقیق مه

مهـارت   ،مین روش فـروش أمهارت در تـ  ،تبلیغات مهارت در ،گذاري قیمت

  ؛)توزیعهاي  در تعیین شیوه

 ؛مدیریت مالی -

    ؛مین مالیأحسابداري و ت -

  .مدیریت سرمایه -

انـدازي یـک واحـد     جی راهنسـ  در این بسته کارآفرینی ضـمن ارائـه امکـان   

و مـدیریت   انـدازي  راه ،الزم در طراحـی  هـاي  تولیدي به بررسی و ارائـه مهـارت  

  .کسب و کار خواهیم پرداخت

  محصول  یو مشخصات فنها  یژگیو ،فیتعر

مـواد    ، از جملـه  مـواد دارویـی    و سـاختن   دارو از مواد اولیه  تهیه  علم  ؛داروسازي

  کـه   اسـت   پزشکی  از علوم  بخشی  داروسازي  رشته  گفت  توان . می است  شیمیایی

  و موجودات  انسان  دارو در بدن  وضعیت  دارو، بررسی  با تولید و ساخت  در رابطه

زا  بیمـاري   هـاي  بحـران   کـردن   و کـم   جامعه  متتأثیر دارو در سال  و میزان  زنده

  مؤثر، فرموله  ماده  شناخت  به  داروسازي  دیگر رشته  عبارت  کند. به ایفا می  نقش

  بیمار باشد مثل  براي  مصرف  قابل  که  فرمی  موثر به  ماده  (تبدیل  ماده  این  کردن
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دارو بـر    اثرات  ) و بررسی ریقیتز  هاي از روش  و یا استفاده  ، شربت کپسول  قرص

    .پردازد بیمار می  بدن

  تعریف گیاهان دارویی

هاي  متابولیت .هستند )ثرهؤگیاهان حاوي متابولیت ثانویه (مواد م دارویی گیاهان

شـوند امـا    هاي گیـاه تولیـد مـی    ترکیباتی هستند که توسط سلول ثانویۀ گیاهی

هـا کاربردهـاي مختلفـی در     تابولیـت رسند. این م نمی غالباً به مصرف خود گیاه

  دارند. ویژه پزشکی صنایع گوناگون و به

  تعریف داروهاي گیاهی  

ا یـ ک یـ ، از نظر اجزاء متشکله فعـال، شـامل   که منحصراً ییدارو هرگونه فرآورده

ا یـ شـده و   يفرآور یاهیب گیا چند ترکیک یا ینشده  يفرآور یاهیچند ماده گ

جهـت   یـی عرضـه در بـازار دارو   يون گوناگون بـرا یاز هر دو با فرموالس یبیترک

ک، درمان و حفظ بهداشت بـدن  یولوژیزی، کمک به اعمال فيریشگیص، پیتشخ

  رود (سند ملی). یاهان به کار میر گیوانات و سایانسان، ح

در ایـن بسـته     کـه شـوند   مـی  داروها به اشـکال مختلـف تولیـد و مصـرف    

دارو اشـکال دارویـی گونـاگون     هاي مختلـف مصـرف   بر اساس روش .کارآفرینی

کـه   مـدنظر اسـت   روش خـوراکی  در این بسـته کـارآفرینی   البتهاند؛ ساخته شده

   .شود ساخته می کپسول و قرصجامد  صورت اشکال به

  قرص  

بـه  هـا   گرانـول  ها اشکال دارویی جامد هستند که از فشرده شدن گردهـا و  قرص

  :باشند آیند و شامل اشکال زیر می وجود می

گـوارش   روي خود را در دسـتگاه : بالفاصله بعد از مصرف داسریع رهش .1

د. شـو  مـی  کنند یا قبل از تجویز حل شده و محلـول حاصـله میـل    می آزاد
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زیرزبـانی و دهـانی در ایـن گـروه      جوشـان،  جویدنی، بازشونده،هاي  قرص

 است.

بـا رهـش کنتـرل شـده کـه هـدف از       هـایی   یا فرآورده آهسته رهش: .2

غلظت درمـانی دارو در  طراحی آن افزایش دوره زمانی است که در طی آن 

بعضی اوقات هم هدف جلوگیري از تحریـک موضـعی    شود. می خون حفظ

  باشد. می معده و یا روده

  در این گروه است.اي  روده  هاي قرص خیري:أرهش ت .3

خـود را در زمـان کوتـاهی پـس از      کـه  هایی: داروبازشوندههاي  قرص .4

متالشـی شـدن و انحـالل    توسـط  ها  این گونه قرص کنند. می بلعیدن آزاد

 ذرات حاصله قادر بـه آزادسـازي سـریع و کامـل دارو در دسـتگاه گـوارش      

  باشند. می

ند و در شـو  می به طور مکانیکی در دهان متالشی جویدنی:هاي  قرص .5

شود.در این روش بلعیدن براي افراد مسن و کودکـان   می معده یا روده حل

ر دسـترس بیمـار نیسـت    همچنین بـراي زمـانی کـه آب د    شود. می آسان

 فرموالسیونی مناسب است.

براي  شوند و معموالً می به آهستگی در دهان حل مکیدنی:هاي  قرص .6

  شوند. می دهان یا گلو استفاده درمان موضعی

بـراي آزاد شـدن دارو در دهـان بـه      زیر زبانی و دهـانی: هاي  قرص .7

یـک اثـر   تـوان   مـی  بنـابراین  منظور جذب سیستمیک طراحی شده اسـت. 

سریع از دارو و بدون متابولیسم عبـور اولیـه کبـدي بـه دسـت آورد. ایـن       

کوچـک و متخلخـل هسـتنند بنـابراین سـریعا آب جـذب        معموالًها  قرص

 گردد. می نموده و باعث باز شدن سریع قرص و رهش سریع دارو

 باز شدن و انحالل کامل و سریع قبل از بلع انجـام  جوشان:هاي  قرص .8

این محلول بافر به دلیل وجود بی کربنات سدیم در قرص به طور  گیرد. می
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گـردد و در نتیجـه باعـث تخلیـه سـریع       می معده PHموقت باعث افزایش 

  شود. می شود و زمان باقی ماندن دارو در معده کوتاه می معده

  هااستفاده از قرصهاي  مزیت

  راه خوراکی یک راه آسان و ایمن براي تجویز داروهاست. -

از پایداري فیزیکی و شـیمیایی  ها  در مقایسه با اشکال دارویی مایع قرص -

 بیشتري برخوردارند. -

  باشند. می داراي یک دوز دارویی دقیقها  قرص -

  بسیار آسان است.ها  جابجایی و حمل و نقل قرص -

  باشد. می داروییهاي  ها بسیار کمتر از دیگر فرآورده قیمت آن -

  کپسول 

تـوان   ساخته شده از ژالتین هستند که ماده دارویی را مـی  هاي پوسته ها کپسول

تـوان   ها ماده موثره بیشتري را مـی ها جاي داد. عموماً در مقایسه با قرص در آن

ها به دو نوع سخت و نـرم   حسب نوع ساخت، کپسول ها جاي داد. بر کپسول در

توانـد   شوند. ژالتین پوسته کپسول در آب سرد نامحلول است اما مـی  تقسیم می

رو در مجاورت با مایعات دهان خیلـی   تا ده برابر وزن خود آب جذب کند. از این

باشـد.   ها مـی  تر از قرص سانآها  شود و به همین دلیل بلع آن سریع نرم ولیز می

پس از بلعیده شدن   بنابراینشود  درجه سانتیگراد ذوب می 37ژالتین در دماي 

شود. ژالتین ذوب شده نیـز   در معده ژالتین ذوب شده وماده دارویی آن آزاد می

  .شود هضم می

توانند رطوبت محیط را به خود بگیرند و یـا رطوبـت موجـود     ها می کپسول

هـا در   بایـد از قـراردادن کپسـول     دلیـل در پوسته را از دست بدهند. به همـین  

محیط مرطوب خودداري کرد زیرا عالوه بر تغییر شکل کپسول امکـان ناپایـدار  
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باشد. همچنین در محـیط خشـک کپسـول     شدن فراورده داخل کپسول نیز می

 ،تواند بسیار شکننده شود و مقداري از پودر آن در هنگام مصرف خارج شـود  می

شـود و هـم طعـم دارو حـس      ثره کمتـري مصـرف مـی   ؤدر نتیجه مقدارماده مـ 

چسـبند و   ها چنانچه در کنار هم قـرار گیرنـد بـه یکـدیگر مـی      شود. کپسول می

ایـاي  حس نشـدن بـو وطعـم دارو از مز    همچنینها نیست. امکان جدا کردن آن

 .هاست کپسول

اي) و کپسول نرم (یـک   قطعه 2دو نوع کپسول وجود دارد کپسول سخت (

 ومواد خام استفاده شده در ساخت هر دو نوع کپسول مشابه اسـت   کهاي) قطعه

    باشد. می ژالتینی نرم محتوي پالستی سایزرهاي مختلف همهاي  فقط کپسول

  ژالتینل استفاده یدال

  سمی بودن؛غیر -

  گردد. می درجه حرارت بدن به راحتی در مایعات بیولوژیک حلدر  -

شـوند فرمولـه    می در مورد داروهایی که براي تجویز از راه خوراکی ساخته

با رهـش کامـل   اي  کردن داروهایی با محلولیت ضعیف در آب به صورت فرآورده

مـایع دارو  هاي  تهیه فرموالسیون از این رودارویی و جذب مناسب مشکل است 

و تبدیل آن به شکل دارویی جامد (کپسول ژالتینی نرم) بهترین روش حل این 

  .سخت مد نظر استهاي  مشکل است. در این بسته کارآفرینی کپسول

  مورد نیاز براي شروع فعالیت هاي  الزامات و مجوز

ــن گــروه از    داشــتن مجوزهــاي الزم از نهادهــاي نظــارتی از الزامــات تولیــد ای

تواند این محصوالت و ایده خود را  می شکل 2یک کارآفرین به  .محصوالت است

  .و وارد بازار کند سازي  تجاري

تولیـدي داراي مجـوز (تولیـد بـدون     هاي  رفیت خالی واحدظاستفاده از  .1

کار به سازمان غذا و دارویی کشور در تهران مراجعـه کـرده و    براي این ):کارخانه
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و بـا اخـذ    در سراسـر کشـور مراجعـه کـرده    ها  یا به معاونت غذا و داروي استان

تهیـه  سـپس بـا   کنندگان داراي مجـوز بـا آنهـا وارد مـذاکره شـده      لیست تولید

 مستندات الزم تقاضاي مجوز به سازمان غذا و دارو بـراي اخـذ محصـول اقـدام    

گـذاري در   حذف سرمایه ،کار سرعت در تجاري کردن محصول . مزیت ایننماید 

عدم نیاز به مسئول فنـی (مسـئول فنـی تولیـد کننـده در       ،بخش سرمایه ثبات

  باشد. می ...و )مورد محصوالت گروه مواد غذایی کافی است

براي این مرحله که زمانبر  :ساخت و راه اندازي یک واحد تولیدي جدید .2

معـدن و   ،تر هست الزم است در ابتدا جواز تاسیس از سازمان صـنعت  و طوالنی

صنعتی استان مورد نظر مراجعه هاي  هركشبه شرکت   پسس ،تجارت اخذ شود

نصب دسـتگاه و   پس از طی مراحل ساخت و ساز و .و زمین الزم خریداري شود

برداري به معاونـت  دارنده پروانه بهره .شود می برداري صادرتجهیزات پروانه بهره

بــا بازدیــدهاي  .شــود مــی غــذا و دارو مراجعــه کــرده و تقاضــاي مجوزهــا اراده

 در ابتدا براي کارخانه و خط تولید و در مرحله بعد براي محصوالتها  شناسکار

  توان مجوز گرفت. می

به مـوارد   پیش از خرید زمین و شروع ساخت  کارآفرین همچنین الزم است

   زیر توجه نمایند:  

ـ  بایـد از ابتداي کار و در زمان خرید زمین براي احداث واحد  - صـورت    هب

در  .براي پیشبرد کار از معاونت غـذا و دارو انجـام شـود    مکتوب مراحل استعالم

هـاي   .. از کارشـناس .طراحی نقشه سـاختمان و  ،هر مرحله نیز براي خرید زمین

سـایت    که در این خصوص بایـد بـه   خبره فعال در این معاونت پرس و جو شود

    به موارد زیر توجه نمایند: مراجعه وسازمان غذا و داروي کشور 

  ؛آالیندهعمل حداقل فاصله محل احداث از واحدهايالدستور -

 ،ســیس واحــدهاي تولیــد داروهــاي گیــاهیأنامــه صــدور پروانــه ت آیــین -

 ؛گیاهیاسانس و ها عصاره تولید ،دارویی گیاهان بندي بسته
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  .طبیعیهاي  سیس واحد تولید فرآوردهأمراحل صدور پروانه ت -

 طبیعیهاي  فرآوردهسیس واحد تولید أمراحل صدور پروانه ت

س یسـ أه تیـ (شـامل: نامـه درخواسـت، اطالع   ی: ثبت درخواست متقاضـ  -

  ؛و نقشه محل) یکروک  ع،یوزارت صنا

  ؛راحل صدور -

  ؛یکارشناس یبررس -

  ؛GMP  ید کارشناسیبازد -

  ؛یع توسط متقاضیصنا يبردار ارسال پروانه بهره -

  ؛20ماده  یون قانونیسیطرح در کم -

  ؛رانیئت وزیمصوب هز تعرفه یوار -

  ؛پروانه يساز آماده -

  ؛دفتر يگذار رکل و شمارهیمد ءارجاع جهت امضا -

  .صدور پروانه  -

  کد آیسیک  

 ،سیس از سـازمان صـنعت  أبراي شروع فعالیت و اخذ مجوزهاي الزم باید جواز ت

بندي کـاال و خـدمات بـراي هـر محصـول       در طبقه .معدن و تجارت کسب شود

 جـدول  در این کـدها که  اند اي آیسیک خاصی تعریف شدهکده )(گروه محصول

  اند. براي محصوالت پیشنهادي ارائه شده زیر )1(شماره 
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   پیشنهادي محصوالت براي آسیک کدهاي  .1 جدول

  

سـیس و  أوین منـدرج در جـواز ت  اتواند عنـ  می تولیدکننده براساس انتخاب خود

تر و تفکیکـی قیـد کنـد و بهتـر اسـت در سـایت        برداري را تخصصی پروانه بهره

بـرداري در قسـمت     ههرپروانه ب در نهایتیاب و در زمان تقاضا براي جواز و  بهین

یـا محصـوالت   کپسول و قرص یا عناوین کلی فـوق  هاي  جستجو با نگارش واژه

کننـده نیـز    انتخاب یـک کـد اختصاصـی بـا برنـد تولیـد       .نظر را انتخاب کندمد

 .شود نمی توصیه بنابراینبر است  اما زمان ،پذیر است امکان

  داروییحداقل شرایط الزم جهت واحدهاي بسته بندي گیاهان 

گیـاهی  هـاي   و اسـانس  ها تولید عصاره ،بندي گیاهان دارویی واحد بسته . 1

احـداث   .تجمع مـردم و آلـودگی هـوا باشـد     باید در خارج از شهر و دور از

هایی که جاده خاکی دارند نزدیک کارخانجاتی کـه مولـد    کارخانه در محل

هـا یـا در    بیمارستان ،مرغداري ،نزدیک دامداري ،دود و گرد و غبار هستند

 .باشد نمی هاي آلوده مجاز مجاورت فاضالب

متر مربع در نظر  500حداقل ها  مساحت زیر بناي مفید براي این واحد. 2

 .گرفته شود

دو پـنجم   تقسیمات ساختمان باید طوري در نظر گرفته شود که حدود. 3

اختصـاص  هـا   پـنجم آن بـه انبـار    بندي و دو هاي تولید و بسته آن به سالن

 ،ناهـارخوري  ،یافته و فضاي باقیمانده به طور مناسب جهت واحـد کنتـرل  

 .دشوبهداشتی و بخش اداري تقسیم هاي  سرویس

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی

 عدد 2423414332 انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول

 عدد 2423413813 شکل کپسولداروهاي گیاهی به 

 عدد 2423413804 داروهاي گیاهی به شکل قرص
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عملیات تولید باید در محدوده معیت با ابعاد مناسـب انجـام شـود و بـه     . 4

براي هـر یـک از عملیـات تولیـد     ریختگی  منظور ممانعت از آلودگی یا بهم

بنـدي گیاهـان دارویـی بایسـتی      بسته خرد و آسیاب کردن، ،نظیر بوجاري

 .فضاي جداگانه و معین در نظر گرفته شود

کنند بایـد   می در واحدهایی که از گیاهان دارویی به صورت تاره استفاده. 5

 ،پـاك کـردن   ،مدت گیاهان تـازه  جهت نگهداري کوتاهاي  فضاهاي جداگانه

 .شودها در نظر گرفته  شستشو و خشک کردن آن

یکنواخت و مقاوم  ،بدون درز ،قابل شستشو ،سقف کاشی دیوارها باید تا. 6

 .باشند

مقـاوم یـا    ،بندي باید سنگ یا موزائیک کف انبارها و سالن تولید و بسته .7

 .کف شوب و شیب مناسب باشد

هـاي   و سـالن هـا   هاي بهداشتی کارگران بایستی کـامالً از انبـار   سرویس. 8

 .جدا یا فاصله داشته باشند بندي تولید و بسته

بــوده و داراي  هــاي تولیــد بایــد از نــور کــافی برخــوردار کلیــه قســمت .9

 .مناسب باشندهاي  هاي تهویه هوا با دریچه کانال

انبارها باید طوري طراحی و ساخته شوند که از شـرایط خـوب جهـت    . 10

بایـد در   مـی  درجـه حـرارت انبـار    .برخـوردار باشـند   نگهداري محصـوالت 

 .باشددرصد  40گراد و میزان رطوبت کمتر از  درجه سانتی 22محدوده 

اسـتفاده از   .انبارها باید از تهویه مناسب و نور کـافی برخـوردار باشـند   . 11

از  ،در صورت نداشـتن تهویـه   ،کولر آبی به علت ایجاد رطوبت جایز نیست

تـوان بـراي خنـک کـردن اسـتفاده       می کولر گازي یا دستگاه چیلر کوچک

 کرد.

هـا   رطوبت سنج و در کلیـه قسـمت   ،روي دیوارهاي انبار باید دماسنج. 12

 .دشونشانی تعبیه  کپسول آتش
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بار سمپاشی شود تـا   ها باید سالی یک کل انبار و به خصوص زیر سقف. 13

 .از نفوذ موش و حشرات جلوگیري به عمل آید

 ات و پرندگانجلوگیري از ورود حشر برايبازشو ها  کلیه درها و پنجره. 14

 .باید مجهز به توري باشند می

باید داراي پنجره بوده و زیـر آن تـوري خیلـی ریـز     ها  شوي دهانه کف. 15

 .گذاشته شود تا از ورود حشرات از دهانه فاضالب جلوگیري به عمل آید

باید ملبس به روپوش و کاله به رنگ روشن و کفش کار بوده  کارگران. 16

 .ندکنو در هنگام تولید از ماسک مناسب و دستکش استفاده 

و معاینات پزشـکی   بارهکارگران این واحدها در موقع استخدام باید در. 17

  :زبی الزم قرار گیرند و حداقل آزمایشات طبی عبارتند اطزمایشات آ

و آزمایشات انگلـی و ایـن     VDRL ،داري از ریتینعکسبر ،تست عدم اعتیاد

 .بار تکرار شود آزمایشات حداقل سالی یک

نظـارت   بـراي واحدهاي مذکور باید داراي مسئول فنی واجـد شـرایط   . 18

 .عملی و فنی بر امور تولید باشند

بنـدي گیاهـان دارویـی     باید در واحـد بسـته   می هاي که حداقل کنترل. 19

تعیــین مشخصــات  ،تعیــین جــنس و گونــه گیــاهی ،انجــام گیــرد شــامل

مشخصـات خـرده   (ماکروسکوپی و میکروسکوپی بخش مورد استفاده گیاه 

 Foreign organic)  خـارجی آلـی   در صد اجسـام  ،در صد رطوبت )نگاري

matterr)   کنتـرل میکروبـی و قـارچی     ،میزان خاکستر نامحلول در اسـید

در صـورت سمپاشـی گیـاه بـه     ( میزان باقیمانده سـموم در گیـاه   ،فرآروده

بندي نهـایی از نظـر وضـع ظـاهري و      کنترل بسته )منظور دفع آفات نباتی

بایـد در   مـی  کـه هایی  باشد و حداقل کنترل ها می و کارتنها  وضعیت جعبه

واحد عصاره و اسانس گیاهی انجـام گیـرد شـامل تعیـین جـنس و گونـه       
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هاي فیزیکـی عصـاره یـا     کنترل ،کنترل میکروبی و قارچی فرآورده ،گیاهی

 .باشد می ...بندي نهایی از نظر وضع ظاهري و کنترل بسته ،اسانس

ها و تجهیزات متناسب با نـوع   باید داراي دستگاه  بندي بستهواحدهاي . 20

 ،کن دستگاه خشک ،تولید شامل وسایل و تجهیزات شستشوي گیاهان تازه

بنـدي خودکـار،    ستهدستگاه ب ،دستگاه بوجاري ،دستگاه آسیاب و خرد کن

 .گیري و ذخیره وسایل آزمایشگاهی الزم باشند هاي عصاره و اسانس تانک

 ظرفیت تولید محصوالت 

ی د صـنعت یـ د شـده در هـر واحـد جد   یـ محصـول تول  يامکان فروش برا یبررس

گونـه   نیـ نـده ا یو آ يت اقتصـاد یـ موقع یابیـ در ارز يثرؤار میتواند عامل بس می

 ،خـاص هـر صـنعت    يهـا  یژگـ یارتباط با در نظر گرفتن ون یدر ا .واحدها باشد

انواع کـاربرد   يبر مبنا( یداخل يازهایزان مصارف و نیو م ید داخلیت تولیوضع

د یـ زان کمبـود تول یـ ن میـی رد بـا تع یـ گ می قرار یل و بررسیمورد تحل )محصول

   .گردد یابید ارزیجد يواحدها يد سهم قابل کسب بازار برایمحصول با یداخل

را اي  ژهیممکن است امکانات و ،خاص هر صنعت يها یژگیگر وید  طرفیاز 

د بـه طـور   یـ محصوالت آن فراهم آورد که در هر مورد با یابی فروش و بازار يبرا

  .  ردیقرار گ یجداگانه مورد بررس
 واحد مقدار نام محصول

 گیاهی داروییهاي  قرص 1،200،000 جعبه

 کپسول گیاهی 1،200،000 جعبه
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 محصول  ياستانداردها

نهـایی بـر اسـاس اسـتانداردهاي      کنترلـی مـواد اولیـه و محصـوالت    هاي  روش

است کـه   USPو BP  بین المللی مانندهاي  المللی و رایج موجود در رفرنس بین

  .شوند می .. تعیین.ثره وؤمتناسب با اشکال دارویی و نوع مواد م

روش  :مختلـف شـامل  هـاي   براي بخـش   در مجموع استانداردهاي محصول

، نـوع خشـک کـردن و    ییزدا ی، روش آلودگيآور زمان و روش جمع(اه یه گیته

قسمت مورد ( یماکروسکوپ ي)ات ظاهریخصوص( یشناس اهیگ )،اهیگ يساز آماده

شـرح   ،قسمت مورد اسـتفاده)  ي)نگار خرده( یکروسکوپیات میخصوص، استفاده

زان مـواد  یـ م(رد یـ گ مـی  نجـام اه به منظور کنترل ایگ يکه رو یشاتیکامل آزما

، کیدرید کلریرمحلول در اسیزان خاکستر غیم ،زان خاکستر تامیمی، آل یخارج

کنترل (ص یتشخ هاي) روش(روش ، زان رطوبتیم، زان عصاره محلول در آبیم

 ییایمیو شـ  یکـ یزیفهاي  ج مربوط به کنترلیروش و نتا ،...و TLCر ینظ ی)فیک

ش، زمـان بـاز شـدن    یزان فرسـا ی، میابعاد، وزن، سختشامل رنگ، بو، (فرآورده 

  و... مدنظر هستند. يبند و...) و در خصوص تولیدات دارویی بسته

یید أالزم هستند و موارد تها  فته شد براي تشکیل پرونده اخذ مجوزگآنچه 

  باشد. نیز میاستاندارد کنترل هاي  شده روش و داده

  مصرف محصول ه و روند ین مواد اولیمأنحوه ت یبررس

 ،بـا توجـه بـه ماهیـت مـواد اولیـه       کـه باشد  می مین مواد اولیه از بازار داخلیأت

  .ده استشمشاهده ن تاکنون  کمبود و تنشی ،تجربیات گذشته و ترسیم آینده

ماهیت گیاهی و نوع نگرش توجه کرد که مصرف تولیدات همچنین باید در

الت در قیـاس بـا داروهـاي    کننده نسبت به ایـن محصـو   که مصرفاي  پر جاذبه

بازار مصرف این تولیدات ایجـاد   در نتیجه کشش باالیی در ،شیمیایی پیدا کرده

  .کرده که در زیر بیشتر بررسی خواهد شد
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، از بیان خواهد شـد بعدي دارویی که براي تولید در صفحات  اقالم گیاهان

از طریـق  توانـد   می کارآفرینکه بازرگانی در دسترس هستند هاي  طریق شرکت

  .مدیریت کشت با نظارت کامل محصول مورد نظر را از کشاورزها خریداري کند

کارتن و کپسول ژالتینی مواد  ،بروشور ،جعبه ،لیبل ،قوطیها  براي کپسول

خوشبختانه تمام مـوارد در بـازار داخلـی در دسـترس      .بندي هستند اولیه بسته

از ژالتـین ایـران کپسـول    تـوان   مـی  مختلها  حتی براي کپسول در ایز ،هستند

باید توجه شود این شرکت تنها بـا ارائـه مجـوز تولیـد محصـول       .خریداري کرد

تـوان از   مـی  براي تولید نمونـه آزمایشـی   .کند می نسبت به فروش کپسول اقدام

  .بازرگانی و فروشندگان تجهیزات این قلم را تهیه کردهاي  شرکت

مواد اولیـه   .ولیه متفاوت هستمتناسب با فرموالسیون مواد اها  براي قرص

این محصول متنوع بوده و با برندهاي مختلف در بازار فروش مواد اولیه دارویـی  

بـا تعهـد   هـاي   کارآفرین باید توجه کند که این مواد را از شرکت .شوند می یافت

کننـده حـداقل بخشـی از نیازهـاي      مینأبـرود کـه تـ   هایی  صالحیت و شرکت با

کشـورهاي بـزرگ صـنعتی     1در بازار مواد اولیه درجه  .کارخانجات بزرگ باشند

برنـد   مـی  وجود دارد که قیمت باالیی دارند و قیمت تمام شده محصول را باالتر

تـر و   مواد اولیه هندي قیمت متعادل ،ثیر گذارندأاما به همان نسبت در کیفیت ت

   .مواد اولیه چینی با قیمت و کیفیت پایین موجود هست
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  فصل دوم
 مدیریت بازاریابی

  

  

  

  

ریزي، بـه   برنامه ها، مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل فرصت

ها بـا هـدف ایجـاد و حفـظ مبـادالت مطلوبیـت        اجرا و کنترل برنامه کارگیري،

 بازارهاي هدف به منظور نیل به اهداف سازمانی.  

 مفهوم و فلسفه فـروش را  ،خدماتی و تجاري ،بسیاري از مؤسسات تولیدي

هـایی کـه از ایـن فلسـفه      دهنـد. سـازمان   می لوحه نگرش بازاریابی خود قرار سر

هـا بـه    کنندگان از کاالهاي تولیدي آن این باورند که مصرف بر کنند، می پیروي

سـازمان کوشـش وسـیعی را در    مـواردي کـه    در جـز  خرنـد  اندازه کـافی نمـی  

   هاي فروش شخصی و تبلیغات و ترویج کاالهاي خود انجام دهد. زمینه

تـر   ثر بر بازاریابی متنوعؤدر محصوالت بخش درمان و سالمت متغیرهاي م

   .تر از سایر محصوالت وجود دارند وتنظارتی متفاهاي  و ساختارها و نهاد

هـا و   هاي عمـومی ممنـوع اسـت و بایـد از روش     تبلیغات دارویی در رسانه

تـر و   عرضـه خـاص  هاي  محل .یید کارهاي بازاریابی را انجام دادأابزارهاي مورد ت

ثیر أ، تـ  محدودتر از کاالي عمومی هستند و در هر محلـی در دسـترس نیسـتند   

   .کننده است ها در فروش و مصرف بسیار تعیین خانهرودا و ها پزشک
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  بازاریابی و فروش  

کوتـاه مـدت بـراي    هـاي   فقـط در تـالش   ،رغم تصورات اکثر مردم بازاریابی علی

شـود بلکـه آن    نمـی  فروش کاالهاي نیمه ضروري و لوکس و تشریفاتی خالصـه 

کاالهـا را  تولیدي، توزیعی و تجاري اسـت کـه   هاي  از فعالیتاي  شامل مجموعه

  کننده نهایی برساند. تر به دست مصرف تر و ساده سریع

  بازاریابیهاي  واسطه

انـدازي یـک سیسـتم     باال در ایجاد در راههاي  هزینه ،متناسب با نوع این صنعت

اما  ،.. نیاز دارد.زمان زیاد براي آموزش و ایجاد مشتري و ،توزیع و پخش مستقل

حال توزیع و فروش محصوالت آرایشی و مدیریت سیستم توزیع و پخش که در 

براي ایـن   .ترین راه رسیدن به بازار هست ترین و سریع بهداشتی هستند مناسب

  .بازاریابی نقش مهمی دارندهاي  بخش واسطه

 خـدمات بازاریـابی،  هاي  ی مثل شرکتیبازاریابی شامل واحدهاهاي  واسطه

  .دنباش می و...دالالن  ،مالیهاي  واسطه کننده کاال، مؤسسات توزیع

 دار بازاریابی متمرکز یا هدف

در این نوع  .ترین شیوه بازاریابی است دار مناسب براي این فعالیت بازاریابی هدف

هاي مختلـف یـک بـازار نامتنـاجس را      ها و قسمت بازاریابی، بازاریاب تمام بخش

ي هـا  ها یک یا چند قسمت را که با توجه بـه مزیـت   ده و از بین آنکرشناسایی 

 ها زیاد است براي فعالیت خود انتخـاب  استراتژیک شرکت امکان موفقیت در آن

کنـد. بـا ایـن     مـی  دیگر بازار را به سایر فروشندگان واگـذار هاي  کند و بخش می

توسـعه  هاي  بندي بازار همراه است شرکت برنامه روش با تمرکز بازار که با بخش

تواند  می کنترل و اثرگذاري باالیی تبلیغات و تخصیص منابی را بخوبی و با ،بازار

  .به انجام برساند
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  المللی   بازار داخلی و بین یبررس

یس سازمان غذا و داروي ئبر اساس آمار اعالمی ر 94بازار دارویی ایران در سال 

از آن قبـل  میلیارد تومان بوده اسـت اسـت، البتـه سـال      700هزار و  10کشور 

هـزار   2دهـد حـدود    بوده که نشـان مـی   میلیارد تومان 700هزار و  8) 1393(

  .میلیارد تومان افزایش یافته است

بایـد   ،ابـد ین رونـد ادامـه   یران با همـ یرشد مصرف دارو در ا در صورتی که

د و شوا حاصل یدن ییدارو يها نهیران و هزیت این جمعیب یتناسب تالش شود تا

ف دارو در ا باشـد. چنانچـه رشـد مصـر    یدن يک درصد دارویکننده  ران مصرفیا

حـداقل   2020ا در سـال  یدن ییم، بازار دارویریدرصد ساالنه در نظر بگ 5ا را یدن

ران در یـ ا یـی دارو يهـا  نهین صورت هزیارد دالر خواهد بود که در ایلیم 1250

ن در یـ د. اشـو  یارد دالر بـر آورد مـ  یلیم 12تا  10) يهجر 1400( 2020سال 

 یمتناسب با متوسط رشـد جهـان  ران یت در ایاست که متوسط رشد جمع یحال

انگر یـ شناسـان ب  تیانجام شده توسط جمع يکه برآوردها یحرکت کند، در حال

انـه  یقـا و خاورم یت در آفرین رشد جمعیشترینده بیسال آ 50 یآن است که ط

  رخ خواهد داد.  

 1404کالن و اجرایی کشور رسیدن گردش مالی در سـال  هاي  در سیاست

مـوارد زیـر    ،ر سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتیبر اساس موارد قید شده د

  :بینی شده است پیش

ــازار داروي کشــور توســط محصــوالت  20کســب ســهم  - درصــد ارزش ب

  .تأییدشده مبتنی بر داروهاي گیاهی و محصوالت طبیعی

درصد ارزش بـازار بهداشـت کشـور بـر اسـاس قواعـد و        10کسب سهم  -

داروي کشـور توسـط محصـوالت    درصد ارزش بـازار   2 مبانی طب سنتی و

  .شده مبتنی بر داروهاي طب سنتی تأیید
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مراقبت بهداشتی و شخصـی بـر مبنـاي ارگانیـک و     ها  بینی شیپ بر اساس

میلیارد دالر بوده است و بـا رشـد سـالیانه     11در حدود  2016طبیعی در سال 

    .گردد می میلیارد دالر بالغ 22به بیش از  2024تا سال  درصدي 7/9

گـردش مـالی و تجـارت     2050بینی بانک جهانی در سـال  اساس پیشبر 

 5000جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهاي گیـاهی بـه حـدود    

به ایران اختصـاص داشـته    درصد 2اگر از این مقدار  .میلیارد دالر خواهد رسید

ر بشـکه  طالیی قیمت نفت به میزان ههاي  باشد برابر با کل درآمد نفت در سال

  دالر خواهد بود. 120

دسترسی به میزان واردات و صـادرات بـا توجـه بـه عـدم یکپارچـه بـودن        

سیستم گمرکی کشور دسترسی به آمار صادرات و واردات به طور دقیـق امکـان   

غیرقابل استناد در منابع موجود است با ایـن  هاي  نپذیرفت و تنها بعضی از اشاره

انـدازي از   تواند چشم می ی در بازارهاي جهانیحال توجه به گردش کاالیی و مال

 .شرایط حال حاضر داروهاي گیاهی دنیا و آینده این محصوالت ایجاد کند

گرایش بـه سـمت گیاهـان دارویـی در کشـورهاي مختلـف داراي دالیـل        

هـاي   متفاوت است به شکلی که در کشورها به دلیل مشکالت اقتصادي و هزینه

کانـادا   ،آلمـان  ،انگلـیس  ،برخی کشورها مانند آمریکاپایین گیاهان دارویی و در 

طبیعی هاي  وردهاند که مصرف فرا به این دلیل است که به این نتیجه رسیده ...و

  .تولید شده از گیاهان دارویی نتایج بهتر و عوارض کمتر دارد

گردش مالی قابل توجـه ایـن دسـته محصـوالت در     از  حاکیآمار همچنین 

  :سطح جهانی است

 خـرده  بـازار  تبادالت مـالی  حجم آلمان داروسازان انجمن گزارش اساس بر

 میلیارد 1,6 به میالدي 2015 سال در آلمان دارویی گیاهان محصوالت فروشی

. اسـت  داشـته  رشـد  درصـد  6 حـدود  در 2014سـال   بـه  نسبت که رسید یورو
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 درمـان  داروهـاي  همچنین و تنفسیهاي  نارحتی درمان سرفه، گیاهی داروهاي

  .شوند می شامل را محصوالت نیا بخش مهمترین و سرماخوردگی، آنفلونزا

 در میالدي انقالبی 2013 سال از آمریکا، دارویی گیاهان انجمن گزارش به

 اسـت  افتـاده  اتفـاق  و گیـاهی  طبیعی پایه ترکیبات بر غذاییهاي  مکمل فروش

 رشد درصد 7.9 حدود در ن محصوالتیا فروش بازار 2013 سال در که  طوري هب

 تنها محصوالت نیا 2013 سال در که است آن حاکی ازها  گزارش .است داشته

ـ ا در. اند داشته فروش دالر میلیارد 6 به میزان آمریکا بازار در  افـزایش  میـان  نی

 برتـري خاصـی   دارویی گیاهان سایر به نسبت رشد درصد 26 با فروش زردچوبه

  .است داشته
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  داروهاي گیاهی  بازارهاي بین المللی 

 ها ترین کشور کنندگان گیاهان دارویی دنیا در عمل صنعتی بزرگترین وارد تقریباً

  .باشند نیز می

  یداروی گیاهان کننده کشوروارد 30 .2جدول

1 United States of America 
2 Hong Kong, China 
3 Germany 
4 Japan 
5 Singapore 
6 China 
7 Chinese Taipei 
8 Viet Nam 
9 France 

10 Canada 
11 Republic of Korea 
12 Italy 
13 Malaysia 
14 United Kingdom 
15 Spain 
16 Netherlands 
17 Belgium 
18 Switzerland 
19 India 
20 Mexico 
21 United Arab Emirates 
22 Russian Federation 
23 Poland 
24 Australia 
25 Czech Republic 
26 Austria 
27 Saudi Arabia 
28 Thailand 
29 Brazil 
30 Ireland 
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 محصوالت مشابه  یبررس 

از  یبرخـ بـه   کـه   مـی باشـند  ثر ؤمـت محصـول مـ   یبـر ق  یمختلفـ  يپارامترها

  :شود به شرح زیر اشاره میمهم  يپارامترها

 دیـ ر تولیـ متغهـاي   نهین هزیتر از مهم یکیکه  یه مصرفیمت مواد اولیق  -

    .مت تمام شده محصول داردین قییرا در تعاي  باشد و نقش عمده می

بـه منـابع    یاحداث واحد به خصوص از لحاظ دسترس ییایمنطقه جغراف -

مربـوط را تحـت   هاي  نهیهز ،مصرف محصول يها ه و کانونین مواد اولیمأت

  .ر قرار خواهد دادیثأت

ت یـ فیک ي،گـذار  هیر بـر سـرما  یثأتق یمورد استفاده از طر ينوع تکنولوژ -

ثر خواهد ؤمت فروش محصول می.. بر ق.عات ویزان ضایو م يدیمحصول تول

  .بود

د یـ ر تولیمتغهاي  نهیم در هزیر مستقیثأاز تیمورد ن یانسان يروینه نیهز -

   .مت تمام شده محصول داردیو ق

ن یـ بـه ا  ،ثر اسـت ؤمت فروش محصول مـ یق يد واحد بر رویت تولیظرف -

سـربار  هاي  نهیدن هزکرق سرشکن ید از طریت تولیش ظرفیب که افزایترت

   .دشو می مت تمام شده محصولیباعث کاهش ق
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 بازار مصرف ایران  وضعیت تولید و

   محصوالت و ولیدکنندگانت .3 جدول 

 کنندگان داروهاي گیاهی ایران  ترین تولید یا عرضه مهم

 زاگرس دارو 51 قائم دارو  1

 زردبند 52 هیماسوابن  2

 زعفران گلناز 53 حانیابور 3

 يزهراو 54 ادیب اکسیر 4

 زیست تخمیر 55 اسوه 5

 ان فارمدیژن 56 اکسیر گل سرخ 6

 ساز یسام 57 البرز دارو 7

 سبحان دارو 58 نیام 8

 سبز دارو اسپادانا 59 دارو اهورا 9

 سپید طب نیا 60 ایلیا پارس 10

 سپیداج 61 ران داروكیا 11

 سالمت پرمون امین 62 ران ناژویا 12

 سونا طب پارسه 63 آرمان بهبود سینا 13

 سها جیسا 64 آریا بصیریت 14

 3سها 65 طب یمیا شیآس 15

 سینا فراور اسپادانا 66 ج اسانسیبار 16

 نا دارویس 67 بسته بندي سولدوز دانه 17

 شفا دارو آریا 68 بوعلی دارو قم 18

 شهد آرا کاسپین 69 رانیا بهنوار 19

 شیراز داروي حافظ 70 پارس دارو 20

 طبیعت زنده 71 پارس سینا البرز 21

 یمیفارما ش 72 دار فردیپا 22

 فن آوریهاي نوین دارویی آتیه(فندا) 73 پرارین پارس 23

 فن آوي زیستی رز فارمد 74 یمیپرتوش 24

 کشت و صنعت محصوالت کازرون 75 پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 25

 کلین آسا پارس 76 نایپور س 26

 کیش سایان 77 پیلتن 27

 اگر توسیمیک 78  اسبزیتال 28

 دارویمیک 79 توسن دارو 29

 کندلوس 80 ددارویتول 30

 فارمیش مدیک 81 تهران دارو 31

 گسترش میالد پویا 82 جابر ابن حیان 32

 يگل چا 83 يزیم مؤمن تبریحک 33
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 گل دارو 84 حنان بروجن 34

 گلستان 85 خرمان 35

 گنجینه عصاره طبیعت 86 خوارزمی 36

 اه اسانسیگ 87 دارو پژوه جابر 37

 یاهان سبز زندگیگ 88 دارو تدبیر پارس 38

 لیوار 89 دارو درمان پارس 39

 مام 90 دارو درمان سپهر 40

 مهداروي طوبی 91 داروبرگ شرق 41

 میم دارو 92 داروپخش 42

 نایم 93 داروئی آترا 43

 نویم 94 دانا 44

 نو تک فار 95 دانا کاسیان لرستان 45

 نوش دارو البرز 96 دلتا لذیذ 46

 نوشدارو توسن سالمت 97 رانینه اید 47

 اكین 98 رازك 48

 ویتابیوتیکس تهران 99 روزدارو 49

 دارو یهرب 100 رها 50

 یاس دارو 101    

  

  موجود محصوالت .4 جدول

 شاخص تا کنون*

 تاکنونموجود در فهرست  یعیطبهاي  فرآوردهتعداد  1763

 ه (عصاره و اسانس)یمجوز ساخت مواد اولتعداد  371

 موجود در فهرست طب سنتی يتعداد داروها 774

 تعداد بسته بندي گیاهان دارویی 240

 طبیعیهاي  کار رفته در فراوردهه تعداد گیاهان ب 375

 داروهاي سنتیکار رفته در ه بگیاهان تعداد  281

 طبیعی تحت پوشش بیمههاي  تعداد فرآورده 56
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  طبیعی هاي فراورده کننده تولید کارخانجات پراکنش .1 نمودار
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  ATC يبند دسته براساس مجوز يدارا یعیطب يداروها دستجات تنوع .2 نمودار

 

 پوشش

برخـی از  کـه  داروخانه در تمام کشور وجود دارد  10,000در کشور ایران حدود 

در  وبیشـتري دارنـد   هـاي   به واسطه تراکم جمعیتی بیشـتر داروخانـه  ها  استان

صورت اعمال برنامه جامع بازاریابی تخصصـی و پوشـش مـویرگی تخصصـی بـا      

نـد  وداشت و رتوان حضوري قوي در بازار  ها می محصوالت طبیعی در این استان

 .ایجاد کرد دار خوبی در محصوالت مزیت هبازارسازي و بازریابی را ب
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در موفقیـت تجـاري فـروش داروهـاي      کلیدي و مـدیریتی  نکات

    گیاهی

قـدیمی داخلـی در   هـاي   شود و شرکت می تولیدي کشور بیشترهاي  تعداد واحد

ایـن بـازار پـر    در کنـار   .حال به روز رسانی و ارتقاي شرایط رقابتی شان هستند

براي موفقیـت در   .گذاري باالتر رفته است تقاضا با وجود این رقبا ریسک سرمایه

گذاري در نظـر داشـت و بـه     این بازار باید چند نکته کلیدي براي شروع سرمایه

  ند از:ا ترعبا  کهدقت اجرا کرد 

  گروه هدف در بازار براي طراحی محصول  تعیین. 1

خواهیـد تولیـد    مـی  با چـه اسـتانداردي   ،محصوالتیچه نوع باید مشخص کنید 

  .گذار است ثیرأکار تا حدود زیادي بر میزان موفقیت شما ت این .کنید

که در حـال حاضـر   شـوید  ثر بر یک بیمـاري ؤوارد گروه کاالیی مکه  . درصورتی1

کار سـخت و سـنگینی خواهیـد     طبیعتاً ،تعداد زیادي دارو براي آنها وجود دارد

نمونه به آمار زیر توجه کنیـد کـه محصـوالت داراي مجـوز تولیـد      براي  .داشت

 :هاي طبیعی هستندوصرف در بخش دار

  ؛قلم 80 :داروهاي سرماخوردگی -

  ؛قلم 65 :ملین -

  ؛قلم 50 :محصوالت موضعی براي مفاصل و عضالنی -

  ؛قلم 42 :ثر بر عملکرد دستگاه گوارشؤداروهاي م -

  . قلم و... 28 :داروهاي صفرا و کبد -

هـا   اید؟ عالوه بر ایـن  یا برنامه براي تولید این دسته از محصوالت را داشتهآ

با درنظر گرفتن داروهاي شیمیایی موجود در بازار در نظر بگیرید با چه سطحی 

  نظرتان چیست؟حال  .از رقابت روبرو هستید
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هر چیـزي  نوآوري داشته باشید و قبل از  باید  در طراحی محصول  بنابراین

بندي کنید و وارد بخشی از بازار شوید که کمتـرین رقابـت    طبقهدر ابتدا بازار را 

  .ترین راه ورود با بازار است به عنوان یک تازه وارد این امن و ن وجود داردآدر 

   BP ) وFSاف اس(  تهیه. 2

هـا   ده، سعی نکنید با تغییـر دا بررسی کنید  واقعی و طور دقیق رارا بهها  دادهباید 

با مطالعات در کنار مطالعات فنی و بازار و... . پذیر باشد طرح مورد نظرتان توجیه

 نقطه سربه سر و... بـراي شـما مشـخص    ،بازگشت سرمایه ،گذاري میزان سرمایه

اولیـه  هـاي   اندازي و برنامـه  ساخت و راه ،گذاري شود و نقشه راه براي سرمایه می

  .گیرد می مدیریتی در اختیار شما قرار

 تعیین استراتژي. 3

بلکه  ،موضوع فقط تولید نیست زیرا ؟داریداي  براي وارد شدن به بازار چه برنامه

 .بیشـتر و حفـظ آنهاسـت   هاي  کسب مشتري ،برند شدن ،پیروز شدن در رقابت

 .نوپاسـت هاي  استراتژي مشخص یکی از دالیل اصلی شرکتنامه عدم داشتن بر

  توان انتخاب کرد: یم یعموم يستراتژپورتر معتقد است که سه نوع ا

، کسـب  ين اسـتراتژ ی): هدف از اCost Leadership( نهیدر هز يرهبر. 1

نه ممکن نسبت به رقبـا  ین هزید محصول با کمتریق تولیدر رقابت از طر يبرتر

مـت کـم   یاد و بـا ق ید در حجم زیپورتر، تول يشنهادین رو، روش پیباشد. از ا یم

نامنـد. در   ی) مـ Economy of Scaleاس(یـ آنرا اقتصـاد مق باشد که اصطالحاً  یم

کنـد کـه    مـی  د و عرضه محصوالت استانداردیشرکت اقدام به تول ين استراتژیا

 ابد. یکاهش  يمشتر يتمام شده هر واحد برا يبها

نـرخ برگشـت بـاالتر از     يمصداق دارد کـه دارا  یشرکت بارهن موضوع دریا

ن یـ هرحـال ا  دارد. به يقو یرقابت يها تیمتوسط نرخ برگشت صنعت بوده و مز
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ر منـافع ممتـاز دارد،   یا سـا یـ با سهم بازار بـزرگ   يادیاغلب ارتباط ز ياستراتژ

هـا و   یـی د دارایـ خر يبرا یمناسب به مواد خام و پول کاف یکه دسترس يطور هب

 است.  ين استراتژیا یاصل يها لوازم مناسب، جزو مشخصه

، محصــوالت و ين اســتراتژیــ): طبــق اDifferentiation( يزســازیمتما .2

 یا خـدمت یـ به عنوان محصول  ،که در صنعت مورد نظر شوند یعرضه م یخدمات

  شوند. یم یمنحصر بفرد تلق

بـزرگ   يبازار يواحد، برا یمحصول یابیدر واقع شرکت وارد ساخت و بازار

  نـه یاز زم يحـد شـکل وا   تفاوت، شامل توسعه يدن به استراتژیراه رس شود. یم

ا مـوارد مشـابه   یان یس واحد به مشتریواحد و سرو ي، استفاده از تکنولوژیشغل

  باشد. یم

کـه از   ید محصـول یـ ق تولیـ ، از طریرقـابت  ي، کسب برترين استراتژیدر ا

 يسـه بـا محصـوالت مشـابه، منحصـر بـه فـرد و دارا       یان در مقایدگاه مشـتر ید

ن یـ ا  کـه  اسـت  ین نکتـه الزامـ  یـ ارد. ذکـر  یگ یژه باشد، صورت میات ویخصوص

مـت  یکـه نسـبت بـه ق    دشـو عرضـه   یانیبه مشتر یستیا خدمات بایمحصوالت 

 ين اسـتراتژ یـ کـه ا  دیدهند. بهتر است بدان نمی نشان يادیت چندان زیحساس

 شتر است.یب يبه سودها یابیدست يبرا یروش

ل ا چنـد محصـو  یک ی ياساساً تمرکز رو ين استراتژی): اFocus( تمرکز .3

ن اساس بنا نهاده شـده  ین روش بر ایدار) دارد. منطق ایا خریا خدمت خاص (ی

بـا   ییهـا  ک محصـول، نسـبت بـه شـرکت    یـ ا یـ ک بازار و ی ياست که توجه رو

ن یـ جه اید. در نتشتر خواهد  قیشتر و دقیب یده سیمتعدد، باعث سرو يبازارها

   آمد.دست خواهد  هنسبت به رقبا ب یرقابت يک برتری ياستراتژ
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  تهیه برنامه بازار  .4

مشخص و دقیق تـدوین کـرد در ایـن     ،باید در ابتداي کار یک برنامه بازار منظم

ــ  ــف ؤبرنامــه تمــام اجــزاي م ــر طراحــی محصــول را تعری ــا و  ،ثر ب شــرایط رقب

عمـومی و تخصصـی را در بخـش    هاي  رقابتی را تعیین و استراتژيهاي  موقعیت

انی مـدام نقشـه راه حضـور در بـازار و شـرایط      بازار مشخص کرد و با به روز رس

توانـد بـدون داشـتن یـک      نمـی  هیچ شرکتی .واقعی ترسیم کرد رقابتی را کامالً

  .استراتژي بازاریابی و فروش امکان موفقیت بزرگ را براي خود متصور باشد

  بندي  تبلیغات و بسته. 5

صصی و جدا از هم کننده و البته تخ اگرچه این دو مقوله در موضوع بسیار تعیین

اما در بسیاري از موارد با در کنار هم قرار گرفتن اولـین   ،در مباحث بازار هستند

بقا و  ،فروش بیشتر .صورت مکمل براي هم هستند هقدم براي جذب مشتري و ب

سودآوري و برندسازي براي محصوالت جدید بـدون تکیـه بـه ایـن دو موضـوع      

  .کامال غیر ممکن است

برنامه بازار و در بخش تبلیغات باید نوع کـاال و گـروه هـدف    در زمان تهیه 

و هـا   پزشـک  ،معرفی محصول را براي مشتریان عـام ها  مد نظر شیوه و مکانیسم

اسـتفاده از   ... هـر کـدام بـه تفکیـک مشـخص کـرد      .فروشندگان و ،متخصصان

 .را نباید از نظـر دور داشـت   )ابزارهاي بازاریابی تحت شبکه (سوشال مارکتینگ

 ،نیسـت هـا   و پوسترها  و کتابچهها  تبلیغات خوب صرف هزینه زیاد براي کمپین

هـا   توانـد از افـزایش هزینـه    مـی  ثیرگـذار أبندي مناسب و ت  مهارت و هنر بودجه

  .فروش جلوگیري کند

 مصرف و عرضه مراحل ترینکنندهتعیین و ترینحساس از یکی بنديبسته

 انتخـاب  .باشـد  رقابتی مزیت نوعی و رقبا از تمایز عامل تواند می و باشد می کاال

 کاالهـاي  کـه  شـود  حاصـل  اطمینـان  ایـن  تا گردد می سبب مناسب بنديبسته
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 بنديبسته همچنین .ارسال گردد نظر مورد مقصد به ایرادي هیچ بدون صادراتی

بازارهـاي   در محصـول  فـروش  رونـق  سـبب  کننده،مصرف رضایت و کاال مطلوب

 را بازار سهم تواند می بنديبسته بخش در گذاريسرمایه بنابراین .شود می هدف

  .دهد افزایش

 مشـتري  رضـایت  جلب و ضایعات از جلوگیري جهت کههایی  روش از یکی

 بنـدي بسته واقع در .باشد می محصوالت بنديبوده، بسته تحول حال در همواره

 یـک  مشخصـات  مهمتـرین  از .کنـد  می ایفا افزوده ارزش ایجاد در را اصلی نقش

 نقـل،  و حمل اولیه، ثانویه، بنديبسته بین تناسب بودن دارا مناسب، بنديبسته

بـه   توجـه  بـا  هـدف  بـازار  در رقابت قابلیت هدف، بازارهاي در توزیع و انبارداري

 زیسـت  مسـائل  با تطابق کاال، مصرف سهولت مصرف، کنندهتعیینهاي  شاخص

 و پویـا  رسـانی اطـالع  بـازار،  درخواسـت  مـورد  بـا قـوانین   سـازگاري  محیطـی، 

  .باشد می اعتمادپذیر،

 محصـوالت  در افـزوده  ارزش ایجاد ،بنديبستههاي  نقش مهمترین از یکی

 10بندي  بسته هزینه متوسط موجود، اطالعات و اساس آمار بر .باشد می تولیدي

 درصـد  90حـدود   تـا  باشـد ولـی   مـی  صادراتی کاالهاي شده تمام درصد قیمت

 ارزیابی قرار مورد بعد دو از افزوده ارزش .گردد افزوده ارزش ایجاد سبب تواند می

 المللـی بین بعد و گردد می ملی درآمد سطح افزایش سبب که ملی بعد گیرد، می

 بازرگـانی  تـراز  بر مثتبی اثر و گشته صادراتی محصوالت افزایش ارزش سبب که

  .گذارد می کشور

کـارگیري طراحـان    هو بـ هـا   انتخـاب مـواد و رنـگ    ،بنـدي  نوآوري در بسته

گذاري مناسـبی اسـت کـه در کنـار اسـتفاده       و قوي سرمایهاي  بندي حرفه بسته

گـذار در   بازاریابی بازگشت سریع سرمایه را بـراي سـرمایه  هاي  میختهآدرست از 

  .پی دارد
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  تیم بازاریابی و فروش قوي بینی  پیش .6

ــوي   ــیم ق ــتن ت ــوع دارو داش ــا تو در موض ــبکه اب ــایی ش ــازي ن ــناخت از  ،س ش

 ،قـوي و مـدیریت سیسـتم توزیـع    هـاي   ایجاد ارتباط بـا پخـش   ،کنندگان توزیع

ایجـاد کشـش بـراي تورهـاي ویزیـت       ،پشتیبانی و حمایت و تسهیل در فروش

کننـده   سایر تعیـین ه مهارتی نمایندگان علمی و... ب ءکار گیري و ارتقا هب ،فروش

  .است

  بندي  بسته. 7

 بنـدي آن را  کننده از کیفیت یک محصول قبل از هر چیزي ظاهر و بسته مصرف

با رقابتی شدن بازار و زیاد شدن تعداد برندهاي داخلـی و خـارجی بـر     .بیند می

محصوالت با کیفیت باالي طراحـی و مـواد اولیـه    هاي  بندي فروشگاه روي قفسه

  .شوند می با چشم نوازي باالیی ارائه

بندي نامناسب ممکن است حتی یک محصول  تهدر صورت یک طراحی بس

کننـده فرصـت حضـور بسـیار      شود و قبل از ارائه به مصـرف ها  نتواند وارد قفسه

  .کمی در بازار رقابتی پیدا کند

 ،ثیرگــذار در فــروش ایــن دســته از محصــوالت أموضــوع بســیار مهــم و ت

کـار در   که شرکت بـراي ایـن  اي  هزینه ،بندي انتخاب نوع بسته .بندي است بسته

است که بایـد بـه عنـوان    هایی  ثبت و طراحی برند و گرافیک چیز ،گیرد می نظر

  .ها پرداخت کننده در بازار به آن مهم و تعیینهاي  اولویت

بسته بندي نه عنوان یک مزیت رقابتی در صـادرات کـه یـک الـزام بـراي      

در زیـر تعـدادي    .موفقیت تجاري حتی در داخل کشور ضرورت پیدا کرده است

   آورده شده است.ها  بندي از بسته
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  معتبر تولیدکننده داروهاي طبیعی   يبرندها

درصـد   90حاضر پنج شرکت بـزرگ فعـال در حـوزه گیاهـان دارویـی        در حال

درصد از بازار  10هاي کوچک حدود  شرکت و بازارهاي کشور را در اختیار دارند

هـاي اسـتارتاپی    را در اختیار دارند، ضمن این که در ایـن حـوزه تعـداد شـرکت    

    .ایجاد شده است

  باریج اسانس کاشان 

 -هـاي آرایشـی    دارو و فـرآورده  هاســانس تولیدکننـد  شرکت داروسازي باریــج

تأسـیس   1371در سـال  بر پایه مواد مؤثر گیاهی اسـت کـه    ییبهداشتی و غذا

ده اسـت. در  کـر رسماً محصوالت خود را به بـازار عرضـه    1374شده و در سال 

سـازي   گیـري و تجهیـزات   دو کارخانـه اسـانس   1372تا  1364هاي  فاصله سال

شرکت باریج اسـانس تأسـیس    1371گلکاران و تقطیران و متعاقب آن در سال 

نفـر در   200ت کـه حـدود   کار اسـ  هنفر نیرو در این شرکت مشغول ب 480وشد

کـاران بـاالي    . قسمت گلباشند می واحد تولیدما بقی در  وواحد فروش هستند 

 هـا  فروش این مجموعه شـرکت  .داردنفر 200از نیز بیشنفر نیرو و تقطیران  50

   .بیان شده است  میلیارد تومان 120بیش از  سال در

  دارو گل

دارو در راستاي احیاء طب سـنتی و گیـاه درمـانی     شرکت داروسازي گیاهی گل

سیس و ابتدا تولیدات خـود را  أاصفهـــان ت در 1362علمی در کشــور در سال 

گیـاهی خشـک اسـتاندارد    هـاي   بندي گیاهـان دارویـی و دارو   با فرآوري و بسته

هـاي   موفق بـه تولیـد فـرآورده    1369و پس از تالش بسیار در سال  کردشروع 

 د.شی به فرم قطره گیاه ییدارو
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تــرین متخصصــین  نفــر از بــا ســابقه 20گــل دارو از همکــاري متجــاوز از 

مختلـف علمـی از جملـه گیـاه درمـانی، فارمـاکوگنوزي،       هـاي   دانشگاهی رشته

 ی، بـیو تکنولـوژي و فیتوفارمسـی  یداروسازي صنعتی، فارماکولوژي، شیمی دارو

با پرسـنلی متجـاوز    و جمعاً مند بوده آوري و فرآوري محصوالت خود بهره در فن

 نفر بـه امـر تحقیـق، فرموالسـیون و تولیـد داروهـاي گیـاهی مشـغول         200از 

مندي مستمر از دانش اسـتادان و دانـش پژوهـان     گل دارو افتخار بهره باشد. می

  .باشد هاي داخل و خارج کشور را دارا می دانشگاه

داراي پروانـه  را کـه   یـی فـرآورده دارو  109دارو در حال حاضر  شرکت گل

  باشد. می تولید از وزارت بهداشت و درمان

  گذاري  قیمت. 8

گـذاري از ابتـدا    در قیمـت  شـرکت بایـد   :موجود در بازار ایـران هاي  قیمت

 ،رهبري هزینـه  خود فعالیتو مبناي  را مشخص کندخودش استراتژي عمومی 

و بـراي   کنـد هـایش را هـدایت    ، بـر آن مبنـا فعالیـت   نمایـد تعیین  را.. .تمایز و

  .داشته باشد تعیین قیمت  محصوالتش

در  .گذاري هزینه تمام شده باید زنجیره عرضه را در نظـر گرفـت   در قیمت

یعنـی   ،کننـد  مـی  گانـه تعیـین   3قیمـت  ها  شرکت ،گذاري معمول شیوه قیمت

مگـر   کننـده  دار و قیمـت مصـرف   قیمت فروش به مغازه ،قیمت فروش به پخش

 خودش توزیع کننده مستقیم باد و یـا بخواهـد صـرفاً   اینکه یک شرکت بخواهد 

  .فروش اینترنتی داشته باشد

آفرین باید قبـل  رکا ،و نوع محصوالتها  با در نظر گرفتن تعداد زیاد عارضه

در مرحله بعـد   .از عرضه محصوالت برآورد قیمت از محصوالت خود داشته باشد

وري و بـا  آ ازار را جمـع براي تعیین قیمت پرکاربردترین محصوالت موجود در بـ 

فـروش  هـاي   گـذاري بـه شـیوه هزینـه     قیمت اولیه خود مقایسه کند در قیمـت 
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خصوص در بخش آفر و تبلیغات و نمونـه بـراي معرفـی در     هرقیب بهاي  شرکت

  .تعیین قیمت تمام شده توجه کند

رغم اهمیت روز افزون عوامل غیر قیمتی در فرآیند بازاریابی جدیـد، قیمـت    علی

اسـتراتژي یـک    .وان یکی از عوامل مهم آمیخته بازاریـابی شـناخته شـده اسـت    به عن

یک محصـول   ،یک محصول ارزان ،کننده است شرکت در تعیین قیمت محصول تعیین

توان در تمام بازار توزیـع و پخـش کـرد     نمی با کیفیت متوسط یا یک محصول گران را

بندي بازار،  ثیر زیادي بر بخشأت قیمت .نتظار فروش در همه بازار را براي آن داشتایا 

  کاالهاي مرغوب و مقـرون بـه   بسیاري ازچه  .و ابزارهاي تبلیغاتی داردها  برنامه هدایت

گـذاري اشـتباه، از جانـب خریـداران انتخـاب       که به دلیـل قیمـت   وجود دارداي  صرفه

  اند. تحمیل نمودهها  هنگفتی را به شرکتهاي  اند و زیان نشده

 هـا،  از جمله فهرست قیمت ،هایی خود قیمت نیز داراي زیرمجموعههمچنین نیز 

  باشد. می دوره پرداخت و شرایط اعتباري ،هاي ویژه مساعدت ها، تخفیف

  گذاري ثر بر قیمتؤعوامل م. 9

جایگـاه محصـول در بـازار کجـا      باید مشـخص شـود   جایگاه محصول: .1

کاالي قرار اسـت   است؟ آیا قیمت در تعیین جایگاه محصول نقش کلیدي دارد؟

دار عرضـه   هـاي تخفیـف   هاي لوکس به فروش برسد یا در فروشـگاه  در فروشگاه

دار دارد،  هـاي تخفیـف   فروشگاه شود؟ همچنان که قیمت پایین نقش اساسی در

ی روي تصور مشـتري از کـاالي شـما خواهـد     ثیر منفأهاي لوکس ت در فروشگاه

  .داشت؛ بنابراین، قیمت باید با جایگاه محصول سازگار باشد

ثیر مستقیم بر مقدار تقاضا از طـرف مشـتریان   أقیمت ت: منحنی تقاضا .2

شـود.   هر قیمتی منجر به سطح مختلفـی از تقاضـا مـی     باید در نظرداشت دارد.

ـ بنابراین باید  و بـه صـورت سـاده پرداختـه شـود. بـا طـرح        به تحقیقات بازار ول

ریال خریـداري  » آ«آیا شما این محصول یا خدمت را با مبلغ «سواالتی از قبیل 

ریال چطور؟ حتی یـک کارشـناس سـاده بازاریـابی نیـز      » ب«کنید؟ با مبلغ  می
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تواند با تهیه یک منحنی تقاضا شما را از درصد احتمالی خریـداران تـان بـه     می

  .مطلع سازد» ب«و » آ«هاي  قیمت

هاي متغیر و ثابت محصوالت یا خدمات را به  انواع هزینهباید  :ها هزینه .3

بـه خـاطر داشـته باشـید کـه سـود        چنینمه خوبی شناسایی و محاسبه شوند.

هـاي سـربار    ناخالص (بهاي فروش منهاي قیمت تمام شده) باید بیشتر از هزینه

باشد. عـدم توجـه کـافی بسـیاري از     ثابت باشد تا فعالیت شما سودآوري داشته 

کارآفرینان به این موضوع به ظاهر ساده باعث ایجاد مشکل در کسب و کار آنان 

 .شود می

گـذاري   هاي قانونی خاصی بـراي قیمـت   آیا محدودیت :عوامل محیطی .4

قـوانین   ...وجود دارد؟ براي مثال در بعضی از مناطق با توجه به شرایط اقلیمی و

شـود. یکـی    گذاري برخی از کاالها و خدمات اعمـال مـی   وه قیمتاي در نح ویژه

دیگر از عوامل محیطی، واکنش رقبا به قیمت شماست. براي نمونه، آیـا قیمـت   

کنـد؟ پـس، بـه عوامـل محیطـی       خیلی پایین شما را وارد جنـگ قیمـت نمـی   

  .تاثیرگذار بر قیمت خود توجه کنید
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   طبیعی هاي فرآورده گذاري قیمت فرمت .5 جدول

IRC: نام دارو 

 

 يبند شکل و نوع کامل بسته کنندهدیشرکت تول

 ف واحد دارو از نظر کارخانهیتعر تعداد واحد دارو در هر بچ

 ر نامییتغ r د پروانهیتمد r دیپروانه جد r نوع پروانه:
انده یز يدارو دیمت جدین قییتع rعلت درخواست: 

 یمیقد

مبلغ مواد 

ک ی یمصرف

 الیرواحد به 

مبلغ مواد 

ک ی یواردات

 واحد به دالر

 لوگرمید هر کیمت خریق
زان مصرف در یم

 هر واحد
 شرح مواد

 نرخ

 دالر

معادل 

 يدالر
 واحد مبلغ نوع ارز

زان یم

 ماده

  
 به دالر یثره وارداتؤنه مواد میمجموع هز

  مواد

  ثرهؤم
 الیبه ر ینه مواد موثره داخلیمجموع هز

 
 الیثره به رؤمواد منه یمجموع هز

 
 به دالر یواردات ینه مواد جانبیمجموع هز

  مواد

  یجانب
 الیبه ر یداخل ینه مواد جانبیمجموع هز

 
 الیبه ر ینه مواد جانبیمجموع هز

 
  مواد به دالر یواردات يبند نه مواد بستهیمجموع هز

بسته 

 يبند
 

 الیبه ر یداخل يبند نه مواد بستهیمجموع هز

 
 الیبه ر يبند نه مواد بستهیمجموع هز

 
 هیمت مواد اولیمجموع ق

 

 
 دستمزدهاي  نهیهز

 

 
 سربارهاي  نهیهز

 

 
 استهالكهاي  نهیهز

 

 
 د)یه و تولینه مواد اولی% هز12( یمالهاي  نهیهز

 

 
 د)یه و تولینه مواد اولی% هز4ق و توسعه (حداکثریتحقهاي  نهیهز

 

 
 د)ی(نام برها  نهیر هزیسا

 

 
 د)یه و تولینه مواد اولی% هز29سود (حداکثر

 

 
 مت فروش هر واحد دارو از کارخانه به پخشیق

 

  کیفیت  

کیفیت  ،بندي و قیمت مشتري جذب شد بسته ،کارگیري تبلیغات هزمانی که با ب

کننده و مبلغ شدن او یا عامل  مصرف ومشتري  دائمی شدن ثیر نهایی را برايأت

متناسب بـا نـوع محصـول    ها  براي فرمول .کند می را تعیین تبلیغ منفی شدنش
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گروه هدف و مبلغی که پرداخت کرده است باید کـاالیی بـا    ،رایشی و بهداشتیآ

    .کیفیت مورد انتظار مشتري برایش تولید کرد

کیفیـت یـا اسـتفاده نکـردن از      با استفاده از مواد اولیه بـی ها  کاهش هزینه

از بــین بــردن  .اولیــه تولیــد نیســتهــاي  هزینــهکــاهش اي  فرموالتــور حرفــه

تواننــد از منــافع  مــی گــذاري و تمــام زحمــات تــیم کــاري اســت کــه  ســرمایه

  سازي یک محصول منتفع شوند. تجاري

المللـی بـراي ارزیـابی کیفیـت و      مطالعه مسـتندات علمـی و تجـاري بـین    

اد نسبت به کارگیري یا واکـنش منفـی نسـبت بـه مـو     ها  بازخوردها و ممنوعیت

اولیه مورد استفاده در محصوالت آرایشی و بهداشتی باید در دسـتور کـار واحـد    

بـراي مثـال در حـالی کـه اسـتفاده از پـارابن در        .تحقیق و توسـعه قـرار گیـرد   

هنـوز در برخـی    ،محصوالت بهداشتی کشـورهاي توسـعه یافتـه ممنـوع اسـت     

    .گیرد می داخلی مورد استفاده قرار محصوالت

 کـه  نیـ د شده عـالوه بـر ا  یمت فروش محصول تولیق ،فوق باتوجه به نکات

 یباشد که بتوان سهم يد در حدیبا ،دین نمایمأد را تیتولهاي  نهیست هزیبا می

ز یـ ن يدیـ که صادرات محصـول تول  ین در صورتیهمچن .دست آورد هاز بازار را ب

کننـدگان   دیـ باشد که رقابت با تول يد به نحویبا يگذار متیق ،ردیمد نظر قرار گ

    .ر باشدیپذ امکان یخارج

داروسـازي در حـوزه   هـاي   در زمان طراحی محصـول حتمـا بـا متخصـص    

انـد مشـورت کنیـد و     فرموالسیون صنعتی که کار تجاري و صـنعتی انجـام داده  

  :زیر مراجعه کنیدهاي  براي کنترل ایده و فعالیتی که در برنامه دارید به سایت

  ؛کشور سازمان غذا و داروي -

- FAD.  
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 مدیریت برند و برند سازي  

رود کـه   معموالً براي اشاره به محصول یا خدمتی به کار می فارسی در واژة برند

دیگـر، برنـد داراي ماهیـت     بیان ارزش اعتباري و اجتماعی باالیی داشته باشد. به

هـا حـس    هایی هستند که افراد نسبت بـه آن  اجتماعی است و برندهاي قوي آن

  مالکیت دارند.

کننــدگان خــود را  تواننـد هیجــان و عواطــف مصـرف   برنـدهاي قــوي مــی  

هـاي   ها اعتماد داشته و از آنها انتظار خلق ایده برانگیزند. مشتریان نیز به این نام

  شان را دارند. برتر و نوآوري در محصوالت

 شـود  مدیریت برند از ثبت برند یا به عبارت دیگر عالمت تجاري شروع مـی 

عالمت تجاري و داشتن حق مالکیت معنـوي در اسـتفاده از    خوشبختانه ثبت و

هـاي   مات ارائه مجوزهاي تولید توسط سـازمان غـذا و دارو و معاونـت   ابرند از الز

صـنعتی بـه ثبـت    هـاي   مالکیـت اراده این عالمت را بایـد در   .باشد می تابعه آن

  رساند.  

ماه  6یک به نزد  یید و ثبت یک عالمتأتوجه کند که روند تباید کارآفرین 

بایـد   .سـال طـول بکشـد     حتی بیشـتر از یـک   ،و در صورت اخطار براي عالمت

برنامه ثبت عالمت  ،طراحی محصول و کسب و کارهاي  زمان با انجام فعالیت هم

   .تجاري در دستور کار قرار بگیرد

در صنعت دارو چون زمان پتنت محدود بوده و قلمروي انحصاري بـازار بـه   

رود، برنـد نیازمنـد انجـام     تـر از بـین مـی    والت ژنریک سـریع دلیل معرفی محص

زمانی حفظ پتنت خود است. همچنین برنـد کاالهـاي    هفعالیت بیشتري در دور

مصرفی در مقایسه با برندهاي موجـود در صـنعت داروسـازي از عمـر بیشـتري      

  دارند. برخور

نـدهاي  کـه بر  تواند چند دهه پایدار باشد درحـالی  برند کاالهاي مصرفی می

مانده و سپس کمرنـگ شـده یـا از بـین      دارویی در دورة بسیار کوتاه زمانی باقی
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بلکـه در   ، ماننـد  زمان زیـادي پایـدار مـی    تنها مدت روند. برندهاي مصرفی نه می

توانند به رقابت در گروه خـود ادامـه دهنـد. نکتـه دیگـر       صورت توجه کافی می

مرحلۀ تحقیق و توسعه و بازاریـابی  که برندهاي مصرفی داراي چرخۀ عمر و  این

هـاي طـوالنی برندسـازي سـودآور نیـز       تواند با سـال  نهایت می ترند که در کوتاه

 همراه باشد.  

عمـر تحقیـق و توسـعۀ     هدر مقابل، برند محصوالت دارویی تـوأم بـا چرخـ   

ایجاد محصول و پتنت ممکن  .طوالنی، همراه با ریسک و هزینۀ بسیار زیاد است

یک یـا دو سـال نیـز صـرف      یک دهه به طول انجامد که پس از آناست حداقل 

پیش بازاریابی قبل از عرضه محصول و برند خواهد شد. با نزدیک شدن به زمان 

دارویـی   هعمـر از طریـق توسـع    ههایی براي مدیریت چرخ انقضاي پتنت، تالش

  .گیرد صورت می

هاي دیگـر   تپتنت یک شرکت داروسازي، شرک هی که با اتمام دوریاز آنجا

شــده از پتنــت شــرکت مــذکور را کپــی نماینــد،  تواننــد محصــوالت خــارج مــی

اند کـه دیگـر دورة حفاظـت از حـق      هاي داروسازي به این نتیجه رسیده شرکت

هاي بسیار باالي تحقیق و توسـعه کـافی نیسـت.     اختراع براي بازگرداندن هزینه

پیوندهاي قوي با مشتریان ضمن برقراري  تاآنها باید خصوصیاتی را دنبال کنند 

  منجر شود.شان نیز  به افزایش طول عمر محصول

متناسب ساختن وفاداري مشتري از طریق بازاریابی تعاملی و ایجـاد حـس   

طعـم   و بنـدي، رنـگ و طراحـی بسـته و همچنـین عطـر       لمسی محصول، بسته

 هاي داروسازي بستر کـامالً جدیـدي بـراي پیونـد بـا      تواند به شرکت متمایز می

هـایی پدیـد    انداز بـاز بـراي شـرکت    هایشان بدهد. این مسئله یک چشم مشتري

و عمـر آن   جاي حق اختراع با دورة پتنـت محـدود، بـر برنـد     آورد که به  خواهد

 اند. تکیه کرده
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   )تعریف عالمت تجاري (برند

قانون ثبت عالئم تجاري و اختراعات عالمـت تجـاري هـر نشـان      30طبق ماده 

که بتواند کاالها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم  یتی استؤقابل ر

  .متمایز سازد

 مزایاي ثبت عالمت تجاري  

توانند محصوالت را از یکدیگر تشـخیص   کند که مشتریان می می  تضمین -

  ؛دهند

 ؛شان را از یکدیگر متمایز سازند سازد محصوالت ها را قادر می شرکت -

  ؛ها هستند جاد وجهه و شهرت شرکتابزار بازاریابی و اساس ای -

شـود و منبـع مسـتقیم     ها به اشخاص ثالث داده مـی  آن اجازه استفاده از -

  ؛باشند درآمد از محل حق امتیازها می

  ؛هاي اعطاي نمایندگی هستند نامه جزء ضروري موافقت -

 ؛شمند کسب و کار باشندرزا ییممکن است دارا -

حفـظ یـا بهبـود کیفیـت محصـوالت      کننـد در   ها را تشـویق مـی   شرکت -

  ؛گذاري کنند سرمایه

  .ممکن است براي دریافت وام مفید باشند -

ثبت عالمت اینترنتی است و با پرکردن اظهارنامه بـه  باید خاطر نشان کرد 

سـیس ضـروري اسـت    أبراي ثبت عالمت حداقل داشـتن جـواز ت   .رسد می انجام

بایـد کـارت    کارآکتر انگلیسی حتماًانگلیسی و یا هاي  که براي عالمت ضمن این

 .)بازرگانی داشت (در خصوص داروها داشتن کارت ضروري نیست

  آثار برندسازي دارویی

 ؛سازي تمایز کیفی محصوالت دارویی امکان برجسته -
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  ؛کنندگان سازي انتخاب محصوالت دارویی از سوي مصرف آسان -

هاي تولید، توزیـع و   تسهیم منافع منطقی و موردنظر در هر یک از حوزه -

  ؛عرضه دارو

گیـري نـوآوري در    هـاي جدیـد و تسـهیل شـکل     امکان جذب تکنولوژي -

  ؛صنعت داروسازي

ترویج و گسترش بازار  هسازي فرصت و زمین ساماندهی بازار دارو و فراهم -

  ؛دارو

بنـدي بـازار محصـوالت دارویـی و دسـتیابی و رسـوخ        تسهیل در بخـش  -

  ؛ف صادراتی داروتر در بازارهاي هد آسان

  ؛هاي توسعۀ صنعت دارو سازي و اجراي برنامه تسهیل در پیاده -

  ؛ثبات در کسب درآمد و پایداري اشتغال نیروي انسانی -

  کنندگان به محصوالت دارویی. افزایش عمق وفاداري و اعتماد مصرف -

صـنعت دارو از فـاز    .در حوزه دارو برند و مدیریت برند ارزش خاصـی دارد 

شده و از این فاز وارد فاز بازاریـابی در بـازه    مدت شروع با یک برنامه کوتاه فروش

مدت شده است و از فاز بازاریابی وارد فاز برندسـازي بـا بـازه زمـانی      زمانی میان

شود. اگر بخواهیم از فاز بازاریـابی، وارد فـاز برندسـازي شـویم،      مدت می طوالنی

ریزي شویم و چیدمان معماري برنـد از   مههاي معماري برند و برنا باید وارد بحث

  اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.

 .بــراي معمــاري برنــد بایــد اســتراتژي منطبــق بــر آن برنــد برقــرار شــود

پردازد ممکـن اسـت    هایی که یک شرکت دارویی براي برندسازي خود می ینهمز

 ،پیـاده کـرد  هـا اسـتفاده و معمـاري برنـد را      ظرفیـت زیاد باشد اما اگر بتوان از 

   .ها را به مقدار زیادي کاهش داد شود هزینه می

گذاري محصـول در صـنعت    شود در موارد زیادي نوع نام می سفانه دیدهأمت

هـاي دارویـی    سالمت، رابطه معنایی خاصی با محصـول نـدارد و چـون شـرکت    
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هـا   گـذاري  نـام  در و معماري برند ندارند و با معماري برنـد نیـز آشـنا نیسـتند،    

گذارند که با نام شرکت دارویی در ارتباط باشـد   هنگ نیست و اسمی هم میهما

  کند. نمی کنندگان ایجاد ارتباط اما با نوع نیازهاي مصرف

  گذاري در بخش درمانی و دارویی   فرایند حیاتی نام در چالش وجود  دالیل

(بهداشــت و درمــان)،  Healthcareهــاي بهداشــتی  در فضــاي مراقبــت. 1

م تجاري براي برندهاي جدید یـک موضـوع کلیـدي اسـت. هماننـد      توسعه عالئ

کـه مـا فراینـد     برندهاي مصرفی، یک نام باید اعتبار قانونی داشته باشد. هنگامی

نماییم، غالب مشـتریان بـر ایـن تأکیـد      گذاري (انتخاب نام برند) را شروع می نام

 کند.نمایند که دوست دارند برندشان با چه چیزي ارتباط برقرار  می

آن، تیم ما از طریق ترکیـب خـاص حـروف، اسـتعارات یـا صـفات        از  پس

سبکی، صدها اسم ساخته تا ایده آنان را به مخاطـب منتقـل کنـد. بـا افـزایش      

رشته از اسـامی یـا ارتبـاط خـاص بـین صـنعت        کنونی عالئم تجاري، یافتن یک

  .گردد تر می مدنظر و عالئم تجاري، سخت

سایت، به همان اندازه دشـوار اسـت.    ین براي وبمادپیدا کردن یک نام . 2

) امن .com( پیشرفت امروز، انتخاب یک پسوند دات کام در دنیاي دیجیتال روبه

  برانگیز باشد. اي چالش طور غیرمنتظره تواند به براي برند، می

شناسی نام هر برند در بازارهاي جهانی متفـاوت اسـت. بـه     آزمایش زبان. 3

زبـان معنـاي    گویید در یـک  حصول اطمینان از اینکه آنچه میاین معنا که براي 

ن حـوزه  ابدي نداشته و در زبان دیگـر نـامربوط نباشـد، بایـد توسـط متخصصـ      

  شناسی صورت گیرد. زبان هاي ، آزمایشمدیریت برند

هـا، عالئـم تجـاري بایـد از      حتی پس از پشت سر گذاشتن ایـن آزمـون  . 4

ذینفعان) عبور کـرده و آزمـون خـود را    ( ن داخلیامرحله بسیار حساس مخاطب

سـازي بـراي نـام یـک برنـد       پس دهد. غالب افرادي که درگیر ارزیابی و تصمیم
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ها غلبه نماید، آشنا  هایی که یک نشان تجاري بالقوه باید بر آن هستند، با چالش

  نمایند. نبوده و ارزش یک نام انتخابی ماندگار را درك نمی

رسـد؛   که نوبت به نـام برنـد مـی    برخالف غالب صنایع مصرفی، هنگامی. 5

روست. اگـر نـام    ه و مجزا روبههاي اضاف صنعت دارو و درمان با یک سري چالش

(نام تجاري) مربوط به یک دارو، عضو مصنوعی داخلی بدن  Brand Nameبرند 

تنهـا   و یا یک وسیله پزشکی باشد، مقامات نظارتی باید آن را تأییـد نماینـد. نـه   

مقامات متفاوتی در بازارهاي مختلف وجود دارند که ایجاد یـک برنـد جهـانی را    

ایند، بلکه هرکدام معیارهایی براي ارزیابی و تصویب نام برند نم برانگیز می چالش

گیرند ولـی   هاي مختلف یک نام بالقوه را در نظر می مقامات نظارتی جنبه دارند.

  شان، ایمنی است. دغدغه اصلی

کـه نـام یـک محصـول، مشـابهتی بانـام دیگـر         کننـد نـاظرین دقـت   باید 

محصوالت نداشته باشد (شنیداري و ظاهري) تا بتوانند سردرگمی و اشـتباهات  

هـاي تحـت شـرایط     پزشکان و داروسازان را کاهش دهند. به همین دلیـل، نـام  

  اند. یکسان مثل داروهاي افسردگی، متنوع

ري و موانـع  هـاي نشـان تجـا    یک نام پس از پشت سر گذاشـتن آزمـون  . 6

نظارتی(در صورت نیاز)، همچنان موانعی پیش رو دارد. فروشـندگان محصـوالت   

ن ارتباط برقرار کند؛ ادرمانی به نامی احتیاج دارند که با طیف وسیعی از مخاطب

هـاي   خواه نام یک محصول باشد یا نام یک شرکت. بیماران، پزشـکان و شـرکت  

  د.بیمه نیاز به روابط کامالً متفاوتی دارن

برید برند کردن یک محصول از طبقه بهداشت و درمـان   که پی می هنگامی

ـ   شوید که چرا نام چه اندازه دشوار است؛ متوجه می کـار بـرده شـده در     ههـاي ب

  نمایند. طور سنتی بر عملکردگرایی تمرکز می صنعت دارو و درمان به

دي نـام برنـد   گذاري (انتخاب نام برند) تاکنون، تعداد زیا نتیجه این نوع نام

نماینـد.   احسـاس مشـتري ارتبـاطی برقـرار نمـی      درمـانی اسـت کـه بـا     -علمی
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که برندي قادر به برقراري ارتباط، وراي جنبـه عملکـردي، بـا مشـتري      هنگامی

نباشد؛ در بلندمدت موفق نخواهد بود. طول عمر یک برند نیاز به برقراري رابطه 

کنـد؛ همچنـین    ول کار مـی که چه طور یک محص احساس مشتري، وراي این با

  .کنندگان نهایی دارد ایجاد رابطه با مصرف
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  سومفصل 
 مدیریت تولید

  

  

  

  

 
بـا در نظـر گـرفتن    تولیدي و تجاري سـازي  هاي  در ابتداي شکل گیري فعالیت

نبـود گیاهـان دارویـی داراي کمیـت و کیفیـت اسـانس        ،نیازهاي بـازار داخلـی  

توزیـع مـویرگی   هاي  شناسایی بازار و سیستم ،مناسب و گیاهان فاقد شناسنامه

بندي گیاهان دارویی خواهد شد و بخش تحقیق و توسـعه   مناسب اقدام به بسته

ون بـر مبنـاي گیاهـان دارویـی     مربـوط بـه آغـاز فرموالسـی    هاي  شرکت فعالیت

در گام دوم بر اساس تولید محصول طـب سـنتی    ،کند می اندمیک ایران را آغاز

  .گیرد می انجام

هـاي   آمـار بیمـاري  هـا   و آسـیب ها  بر اساس آمار مرکز مطالعه ملی بیماري

دسـتگاه  هاي  بیماري ،ادراري و تناسلی ،قلب و عروق ،روانی و اختالالت رفتاري

.. از موارد عمده درگیرکننده افراد .و عوارض پس از زایمان ،عضالنی استخوانی و

 ،باالي درمـانی هاي  باشد که بررسی نیازهاي جامعه به واسطه هزینه می و جامعه

.. زمینه ساز مصرف محصوالتی براي پیشگیري و .مفید از دست رفته وهاي  سال

  .گونه اختالالت است درمان این
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بـر اسـاس آمـار و نمودارهـاي بخـش داروهـاي        روالـذک  با وجود موارد فوق

گیـاهی  هـاي   سازمان دارو و غذاي کشور بیشترین فرآوردههاي  طبیعی و مکمل

 ،اسـهال و ملـین   ،بـا اثـر بـر سـرماخوردگی    هـاي   اخذ مجوز شده شامل دارویی

.. هستند که این به معنی نبـود محصـوالت بـا اثـر درمـانی و      .دستگاه گوارش و

  .رونده است پیشهاي  در بیماريگیرندگی خوب  پیش

هـا بـدون    ها که اعطاي مجـوز آن  برخی از گیاهان دارویی و کاربردهاي آن

  .بالینی مجاز استهاي  طی کارآزمایی
  سرشاخه ،میوه استفاده مورد هاي بخش .6 جدول

No  Scientific 
Name 

Iranian 
Name ینام فارس 

قسمت مورد 

 استفاده
Traditional Usage 

 یدرماناثر 

 متداول

1 Achillea 
millefolium Bumadaran سرشاخه گلدار بومادران Gastro - intestinal 

Anti spasmodic 

ضداسپاسم 

 یگوارش

2 Achillea 
wihelmsii Bumadaran سرشاخه گلدار بومادران Gastro- intestinal 

Anti spasmodic 
ضداسپاسم 

 یگوارش

3 
Adiantum 
capillus-
veneris 

Par-e 
Syavashan اوشانیپرس 

 يتمام قسمتها

 اهیگ
Anti-tussive, 
Expectorant 

 خلط ،ضدسرفه

 آور

4 Alhagi 
camelorum Taranjebin مان نیترنجب Laxative نیمل 

5 Alhagi 
pseudoalhagi Taranjebin مان نیترنجب Laxative نیمل 

6 Allium sativum Cire ریس 
از یا پیبولب 

 اهیگ
Antihypertensive 

ن آورنده ییپا

 فشارخون

7 Althaea 
officinalis 

Gol-e 
Khatmi یگل ختم 

شه و یبرگ، ر

 گل یگاه
Demulcent 

نرم کننده 

 حنجره و گلو

8 Alyssum spp Campestre اهیدانه گ قدومه Demulcent 
نرم کننده 

 حنجره و گلو

9 Anethum 
graveolens 

Shevid،
Shebet 

 ضدنفخ Carminative اهیدانه گ دیشو

10 Apium 
graveolens Karafs وهیم کرفس  Diuretic مدر 

11 Artemisia 
absenthium Afsantin نیافسنط 

برگ و سرشاخه 

 گلدار
Appetizer اشتها آور 

12 Artemisia 
dracunculus Tarkhon ترخون 

برگ و 

هاي  سرشاخه

 جوان

Carminative ضدنفخ 
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No  Scientific 
Name 

Iranian 
Name نام فارسی 

قسمت مورد 

 استفاده
Traditional Usage 

اثر درمانی 

 متداول

13 Astragalus 
adscendens 

Gaz-e 
Khansar مان گزخوانسار Laxative نیمل 

14 Astragalus spp Katira اهیصمغ گ رایکت Demulcent نهینرم کننده س 

15 Berberis 
intermedia Zereshk اهیوه گیم زرشک Cholagogue صفراآور 

16 Bunium 
persicum Zireh-e irani وهیم یره کوهیز Carminative ضدنفخ 

17 Calendula 
officinalis 

Gol-e 
Hamisheh 

Bahar 

شه یگل هم

 بهار
-Topical Anti اهیگ يتولهایکاپ

inflammatory 
ضدالتهاب 

 یموضع

18 Cassia 
angustifolia Barg-e Sena برگ برگ سنا Stimulant laxative ن محركیمل 

19 Cassia fistula Folus وهیم فلوس Laxative-Purgative ن ـ مسهلیمل 

20 Cerasus avium Dom-e Gilas السیدم گ 
هاي  وهیدم م

 السیگ
Diuretic مدر 

21 Cichorium 
intybus Kasni یکاسن 

 یشه،گاهیر

ر یبرگ و سا

 قسمتها

Diuretic, 
Cholagogue  ،صفراآورمدر 

22 Cinnamomum 
zeylanicum Darchin اهیساقه گ نیدارچ Carminative ضدنفخ 

23 Citrus 
aurantium 

Bahar-
Narenj گلها بهارنارنج Mild sedative میآرامبخش مال 

24 Cordia myxa Sepestan وهیم سپستان Demulcent نهینرم کننده س 

25 Coriandrum 
sativum 

Tokhm-e 
Geshniz وهیم زیتخم گشن Carminative ضدنفخ 

26 Cotoneaster 
numularia Shirkhesht مان رخشتیش Mild laxative مین مالیمل 

27 Cucurbita pepo kadu tokhm 
kaghazi 

تخم  يکدو

 يکاغذ
 Antiprostatit دانه

کمک در درمان 

التهاب 

 پروستات

28 Cuminum 
cyminum Zireh-e Sabz وهیم ره سبزیز Carminative ضدنفخ 

29 Cydonia 
oblonga Behdaneh دانه به Demulcent نهینرم کننده س 

30 Cynara 
scolymus Artisho 

شو، یآرت

 یکنگرفرنگ
 صفراآور Cholagogue برگ

31 Dracocephalu
m moldavica 

Baderashkbo
uye سرشاخه هیبادرشبو Diuretic, 

Carminative مدر، ضدنفخ 

32 Echinaceae 
purpurea Sarkhargol ییهوا ياندامها سرخارگل Immunosupport 

ت یکمک در تقو

 یمنیستم ایس

 بدن

33 Echinops 
pungens Shekartigal مان غالیشکر ت Mild laxative مین مالیمل 

34 Echium 
amoenum 

Gol-e 
gavzaban گلها گل گاوزبان Diaphoretic معرق 

35 Elaeagnus 
angustifolia Senged وهیم سنجد Astringent قابض 

36 Elletaria 
cardamomum Hel وه و دانهیم هل Carminative ضدنفخ 
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No  Scientific 
Name 

Iranian 
Name نام فارسی 

قسمت مورد 

 استفاده
Traditional Usage 

اثر درمانی 

 متداول

37 Equisetum 
arvensis Dom-e Asb نازاهاي  ساقه دم اسب Diuretic مدر 

38 Eucalyptus spp Eucalyptus برگ پتوسیاوکال Respiratory 
antiseptic 

 یضدعفون

 يکننده مجار

 یتنفس

39 Ferula assa-
foetida Anquzeh نیاولئو گم رز انغوزه Gastro-intestinal 

antispasmodic 
ضداسپاسم 

 یگوارش

40 Foeniculum 
vulgare Razyaneh وهیم انهیراز Carminative ضدنفخ 

41 Fumaria 
parviflora Shatareh ییهوا ياندامها شاهتره Cholagogue صفراآور 

42 Fumaria 
vaillantii Shatareh ییهوا ياندامها شاهتره Cholagogue صفراآور 

43 Glycyrrhiza 
glabra Shirinbayan زومیشه و ریر انین بیریش Gastro-intestinal 

antiinflammatory 
ضد التهاب 

 یگوارش

44 Heracleum 
persicum Golpar وهیم گلپر Carminative ضدنفخ 

45  Humulus 
lupulus Razak رازك 

ماده و  يگلها

 وهیم
Sedative آرامبخش 

46 Hypericum 
perforatum Alaf-e Chay 

علف 

،گل يچا

 یراع

 یضد افسردگ Antidepressant گلها

47 Hyssopus 
angustifolia Zufa سرشاخه گلدار زوفا Expectorant, 

Antitussive 
خلط آور، 

 ضدسرفه

48 Hyssopus 
officinalis Zufa سرشاخه گلدار زوفا Expectorant, 

Antitussive 
خلط آور، 

 ضدسرفه

49 Laurus nobilis Barg-e Bu برگ برگ بو Diuretic مدر 

50 Lavandula 
angustifolia Ostokhodous سرشاخه اسطوخدوس Sedative آرامبخش 

51 Lavandula 
officinale Ostokhodous سرشاخه اسطوخدوس Sedative آرامبخش 

52 Lawsonia 
inermis Hana برگ حنا Topical Antifungal 

ضد قارچ 

 یموضع

53 Linum 
usitissimum 

Tokhm-e-
katan دانه تخم کتان Laxative نیمل 

54 Malva 
silvestris Panirak گلها ركیپن Demulcent نهینرم کننده س 

55 Matricaria 
chamomilla Babuneh بابونه 

هاي  سرشاخه

 گلدار

Gastero-intestinal 

Antispasmodic & 
Antiinflammatory 

ضداسپاسم و 

ضدالتهاب 

 یگوارش

56 Melissa 
officinalis 

Baderanjbou
ye سرشاخه هیبادرنجبو Sedative آرامبخش 
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No  Scientific 
Name 

Iranian 
Name نام فارسی 

قسمت مورد 

 استفاده
Traditional Usage 

اثر درمانی 

 متداول

57 Mentha spp Na-na برگ نعنا Carminative ضدنفخ 

58 Myrtus 
communis Barg-e Murd برگ برگ مورد Inhaler 

 یبخور(ضدعفون

 يکننده مجار

 )یتنفس

59 Nardostachys 
jatamansii 

Sonboletib 
Hendi 

ب یسنبل الط

 يهند
 آرامبخش Sedative زومیر

60 Nigella sativa Syah-daneh دانه اه دانهیس Carminative ضدنفخ 

61 Ocimum 
basilicum 

Tokhm-e 
Reyhan دانه حانیتخم ر Demulcent نهینرم کننده س 

62 Origanum 
vulgare Marzanjush مرزنجوش 

برگ و 

هاي  سرشاخه

 گلدار

Sedative, 
Carminative 

آرامبخش، ضد 

 نفخ

63 Passiflora 
incarnata Gol-e Saati یگل ساعت 

هاي  سرشاخه

 یاهیگ
Sedative آرامبخش 

64 Pimpinella 
anisum Anisun وهیم سونیان Expectorant, 

Carminative 
خلط آور، 

 ضدنفخ

65 Plantago major Barhang دانه بارهنگ 
 

کمک در درمان 

 اسهال

66 Plantago ovata Esfarzeh دانه اسفرزه Laxative نیمل 

67 Plantago 
psyllium Esfarzeh دانه اسفرزه Laxative نیمل 

68 Polygonum 
bistorta Angebar شهیزوم و ریر انجبار 

Mild anti-
noninfective 

diarrhia 

ضداسهال 

 میمال یرعفونیغ

69 Portulaca 
oleracea Khorfeh دانه خرفه Demulcent نهینرم کننده س 

70 
Punica 

granatum 
var.pleniflora 

Golnar گل گلنار Mouth astringent& 
Antiseptic 

قابض، 

 یضدعفون

 یکننده موضع

 دهان

71 Quercus libani Mazuj گال مازوج Gastro-intestinal 
Astringent یقابض گوارش 

72 Rosa 
damascena 

Gol-e 
Mohammadi گل يگل محمد Laxative, 

Carminative ن، ضدنفخیمل 

73 Rosmarinus 
officinalis Rosmari برگ يرزمار Carminative ضدنفخ 

74 Salix aegyptica Bid-e Meshk ن نریگل آذ دمشکیب Sedative آرامبخش 

75 Salix spp Bid-Khesht مان دخشتیب Laxative نیمل 
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No  Scientific 
Name 

Iranian 
Name  فارسینام 

قسمت مورد 

 استفاده
Traditional Usage 

اثر درمانی 

 متداول

76 Salvia 
officinalis Maryam-goli برگ یم گلیمر 

Carminative, 
Gastro-intestinal 
antispasmodic 

 یآنت

ک یاسپاسمود

، یگوارش

 ضدنفخ

77 Salvia sclarea Maryam-goli برگ مرنوك 
Carminative, 

Gastro-intestinal 
antispasmodic 

 یآنت

ک یاسپاسمود

، یگوارش

 ضدنفخ

78 Satureia 
hortensis Marzeh اهیدانه گ مرزه Expectorant, 

Demulcent 
نرم کننده 

 نه، خلط آوریس

79 Satureia 
hortensis Marzeh برگ مرزه Carminative ضدنفخ 

80 Sesamum 
indicum Konjed دانه کنجد Demulcent نهینرم کننده س 

81 Silybum 
marianum Kharmaryam وهیم میخارمر Collagogue 

کمک در درمان 

هاي  تیمسموم

 يکبد

82 Sisymbrium 
sophia Khakshir 

 یخاکش

 رانیا

دانه به صورت 

 جوشانده
Mild laxative مین مالیمل 

83 Terminalia 
chebula 

Halileleh 
Siyah 

-اهیله سیهل

 یکابل-زرد
 Antin noninfective وهیم

diarrhea 
ضداسهال 

 یرعفونیغ

84 Teucrium 
polium 

Maryam-
Nokhodi يم نخودیمر 

 
Appetizer اشتهاآور 

85 Thymus spp Avishan شنیآو 
هاي  سرشاخه

 اهیگ
Expectorant خلط آور 

86 Tilia 
begonifolia Zirfun 

رفون، یز

 نمدار
 ,Carminative گلها

Sedative 
ضدنفخ، 

 آرامبخش

87 Trachyspermu
m copticum Zenian وهیم انیزن Carminative ضدنفخ 

88 Tribulus 
terrestris Khar Khasak وهیم خارخاسک Diuretic مدر 

89 
Trigonella 
foenum-
graecum 

Tokhm-e 
Shanbelileh وه وبرگیم لهیتخم شنبل Hypoglycaemic 

ن آورنده ییپا

 قند خون

90 Urtica dioica Gazaneh گزنه 
ا یشه یبرگ ور

 اهیزوم گیر
Mild antiprostatitis 

کاهنده التهاب 

 پروستات
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No  Scientific 
Name 

Iranian 
Name نام فارسی 

قسمت مورد 

 استفاده
Traditional Usage 

اثر درمانی 

 متداول

91 Valeriana 
officinalis Sonboletib شهیا ریزوم یر بیسنبل الط Sedative 

ن دهنده یتسک

 اعصاب

92 Viola odorata Gol-e 
Banafsheh گل گل بنفشه Demulcent نهینرم کننده س 

93 Zataria 
multiflora 

Avishan-e 
Shirazi 

شن یآو

 يرازیش
 خلط آور Expectorant سرشاخه

94 Zea mays Kakol-e 
Zorrat کاکل ذرت 

هاي  خامه

 اهیتخمدان گ
Diuretic مدر 

95 Zhumeria 
majdae 

Mur-e 
Khosh وهیم مور خوش Carminative ضدنفخ 

96 Zingiber 
officinale Zanjebil زومیر لیزنجب Carminative, 

Antiemetic 
ضدنفخ، 

 ضدتهوع

97 Ziziphora 
clinopodioides 

Moshk 
Taramoshk 

مشک 

 طرامشک
 خلط آور Expectorant برگ

98 Ziziphora 
tenuior Kakoti برگ یکاکوت Carminative ضدنفخ 

99 Ziziphus 
vulgaris Annab وهیم عناب Demulcent نهینرم کننده س 

  د منتخب  یند تولیح جامع فرآیتشر

در این واحـد گیـاه دارویـی مـورد نظـر بعـد از ورود بـه واحـد سـورت شـده و           

پذیرد سـپس طبـق درصـد مـورد      می پاك کردن و شستشو صورت جداسازي و

  پذیرد. می گذاري صورت بندي و کارتن بستهنظر وارد دستگاه شده و بعد از آن 

  گردش مواد

  د قرصیمراحل تول

 منتقـل » التوریاوسـ «و » بلنـدر  يو« يها ن و به دستگاهیه توزیمواد اول .1

  ند.شوشوند تا مخلوط  می

  شود. ی میفیشگاه کنترل کینده آزمایدست آمده توسط نما همخلوط ب .2
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شود و سـپس   می خشک» گلت«له دستگاه یوس هدست آمده ب همخلوط ب .3

  شود. می د و همسانیآ می صورت پودر در هالتور بیدستگاه اوس

شود تا پرس شـده و بـه    می ختهیر» فته«دست آمده در دستگاه  هپودر ب .4

  د.یصورت قرص درآ

د نرم باشد که موقـع حمـل و   یقرص پرس شده از لحاظ استحکام (نه با .5

د سـخت باشـد کـه از لحـاظ هضـم      یـ پودر شود و نـه با  یبه راحت ...نقل و

د در رنـج باشـد کـه    یز بایز آن نین اندازه و سایجاد کند) و همچنیمشکل ا

نداشـته   يادتریـ ا زیـ ا مواد کمتر و یجاد نکند و یمشکل ا يبند موقع بسته

  شود. می ز کنترلیها ن باشد و وزن آن

سـتر  یلیشـوند تـا ب   مـی  پرس شده به دستگاه سرواك منتقـل  يها قرص .6

  ند.شو

لسـتر در مقابـل نفـوذ    یستر شدن از لحاظ استحکام بیلیها بعد از ب قرص .7

  شوند. می رطوبت و هوا و سالم بودن کنترل

  شوند. ي میبند بستهها  لستر شده توسط کارگران در جعبهیب يها قرص .8

  د کپسولیمراحل تول

د و یـ بلنـدر تول  يالتور و ویاوسـ  يها از، توسط دستگاهیه موردنیمواد اول .1

  شود. می لیبه پودر تبد

  شود. ی میفیشگاه، کنترل کینده آزمایپودر حاصل شده توسط نما .2

  شود. می منتقل» کا اف یج«د شده به دستگاه ییأپودر ت .3

  شود. می منتقل» کا اف یج«ز به دستگاه یپوکه کپسول ن. 4

  د.یآ می رونیپر شده و بها  کا اف پودر در پوکه یدر دستگاه ج. 5

  شود. می کنترل یکا اف از نظر وزن یرون آمده از دستگاه جیکپسول ب. 6

  شود. می ها جدا ) از کپسولیخالهاي  عات (پوکهیضا. 7
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  گردند. می ستریشوند و بل می ستر منتقلیلیها به دستگاه ب کپسول.8

لسـتر و سـالم بـودن آن    یستر شده، از لحاظ مقاومـت ب یلیب يها کپسول .9

  شوند. می کنترل

ــه یلیب .10 ــارگران در جعب ــط ک ــترها توس ــاي  س ــتهه ــوص گذاش  و  مخص

  شوند. ي میبند بسته

  ت  یفیکنترل کهاي  وهیمراحل و ش ها، ستگاهیا یبررس

ی صـنعت  ين واحـدها یمرهون رقابت ب يادیع جهان تا حدود زیرشد تکامل صنا

 یسع ،ت محصوالت خودیفیش کیبا افزا ین راستا هر واحد صنعتیدر ا .باشد می

ن روند به مـرور زمـان باعـث بهبـود     یاز بازار را دارد و ا يشتریدر کسب سهم ب

کنتـرل   شـده اسـت   یجوامـع صـنعت   یفیجه رشد کیت محصوالت و در نتیفیک

ن شـده  یـی تع یمطـابق مشخصـات فنـ    ،دین صحت عمل تولییت جهت تعیفیک

از  يریگردد تا ضمن جلوگ می ات سببین عملیا ورد یگ می محصول انجام يبرا

بـه عمـل آمـده و     يریجلـوگ هـا   هیاز هدر رفتن سـرما  ،وبید محصوالت معیتول

  .ابدیمت تمام شده محصول کاهش یق

  :ر خالصه کردیتوان به صورت ز می ت رایفیاهداف کنترل ک یبه طور کل

 ن شده؛ییتع يحفظ استانداردها -

  ؛دیند تولیص و بهبود انحرافات در فرآیتشخ -

  ؛الت خارج از استانداردص و بهبود محصویتشخ -

از  نـان یت عبـارت اسـت از اطم  یـ فیتوان گفت کنترل ک می گریبه عبارت د

به عنوان  ین شده و بازرسییتع يطبق استانداردها ،د کاال و خدماتیه و تولیته

ه یـ وب و تهیـ ت بـه منظـور شـناخت ع   یـ فیر کنترل کیناپذ ییاز اجزا جدا یکی

 انجـام  یصـنعت  يدر همه واحدها یفیکستم کنترل یس ياز برایاطالعات مورد ن
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ب یـ ت هـر صـنعت بـه ترت   یبا توجه به وضع یکل یمراحل بازرس تست .ردیگ می

  باشند: می لیذ

  ؛هیل مواد اولیدر مرحله تحو -

  ؛دیدر مرحله آغاز تول -

   ؛نهیهز ات پریقبل از آغاز عمل -

 ؛رقابل بازگشتیات غیقبل از شروع عمل -

   .گردد می وبیده شدن عیکه سبب پوش یاتیش از آغاز عملیپ -

 کار  یانیمرحله پا

شـگاه انجـام   یا آزمایات یممکن است در محل عمل ین مراحل بازرسیک از ایهر 

 يک از مراحل ضروریهر  ،ن صنعتیاهاي  یژگین واحد با توجه به ویدر ا .ردیگ

ان بیـ مطابق آنچـه   .ن خواهد شدییها تع شین آزمایو محل انجام ا یفیکنترل ک

  .دکرد در سه مرحله اعمال یت را بایفیکنترل ک ،شد

  

ـ ت مواد اولیفیکنترل ک)الف ه شـامل مـوارد مربـوط بـه     یـ مـواد اول  :هی

مین شـده و  أکـه گیـاه از آن تـ    یت منبعـ یفید مشخصات و کیأیت ،فرموالسیون

  .شوند می بندي قبل از ورود به چرخه تولید تست موارد مرتبط با بسته

جزییــات و کیفیــت مــواد موجــب دور شــدن تولیــدات از عــدم توجــه بــه 

یید وزارت بهداشت خواهد شد و بـا در نظـر گـرفتن    أاستانداردهاي فنی مورد ت

گان ممکن است ایجاد شـود در   کنند حساسیت تولید و خطراتی که براي مصرف

بعدي موارد داراي نقص احتمالی از سیسـتم تولیـد و عرضـه خـارج     هاي  کنترل

اضافی و اتـالف امکانـات تولیـد و نیـروي کـار      هاي  اما ایجاد هزینهخواهند شد 

  .وجود خواهد داشت
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ـ ا :دین تولیکنترل ح ب) ت در واقـع در بـر   یـ فین بخـش از کنتـرل ک  ی

خواهـد بـود کـه از جملـه      یاتیعمل يها ستگاهید در ایمراحل تول یرنده تمامیگ

عوامـل انسـانی و   یط تولیدشـامل  توان به استریل بـودن محـ   می ها ن آنیتر مهم

بندي جهت حفاظـت از تولیـد بعـد از     دقت در نحوه بسته ،انسانی و محیطیغیر

  .باشد می ...خروج از واحد، کامل و درست بودن اجزاي بسته بندي و

این مرحله قبـل از خـروج محصـول از واحـد بایـد       در :ییکنترل نها ج)

پارامترهـاي مـورد   یید و تمامی محصوالت از حیث أصحت تمامی مراحل قبل ت

  د.شوییدیه نهایی از طریق واحد کنترل کیفیت اعالم أانتظار قابل قبول باشد و ت
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  چهارمفصل 
 مدیریت منابع انسانی

  

  

  

  

 
 ،بهتـرین نقشـه   .باشـند  مـی  آن نسانینیروي اارزشمندترین دارایی یک شرکت 

و امکانات براي حرکت و ارا به نیروي انسانی نیاز دارند و در صـورت   منابع ،طرح

با یـک نیـروي    شود و از طرفی می ها یک فرآیند به شکست منجر کارآمدي آن نا

تـوان یـک شـرکت را بـا منـابع مـالی و        مـی  ها تیم قوي و با مدیریت درست آن

 .کم موفق کردامکانات 

امروزه در یک سازمان، دیگر جلب مشتري تنها راه ارتقاي سطح سـوددهی  

باید  ها براي بقا لزوماًَ در یک بازار رقابتی شرکتبلکه آید؛  یک برند به شمار نمی

 هاي الزم براي گلچین کردن بهترین کارمندان را اتخاذ کننـد  تدابیر و استراتژي

ت. بدون در اختیار داشتن منابع انسـانی کارآمـد،   بدیهی اس این یک امر کامالً و

هیچ کمپانی قادر به دستیابی به تعالی و نیل بـه اهـداف تعیـین شـده در هـیچ      
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هاي رسیدن به این هدف، توسعه یـک شـبکه    نخواهد بود. یکی از روشاي  حوزه

  .منسجم و مدیریت قوي منابع انسانی است

از  .ستی از آن موجـود باشـد  پیش از هر چیزي هر فعالیتی باید شناخت در

الزم کـه  هـاي   شایستگی کسب مشاغل و مهارت ،گردش مواد ،نحوه گردش کار

  .نیروهاي انسانی باید داشته باشند تا بتوانند صنعت را به موفقیت برسانند

  تعریف مدیریت منابع انسانی

متعددي براي مدیرت استراتژیک منابع انسانی بیان شده اسـت کـه   هاي  تعریف

  : شود ها اشاره می جا به چند مورد از آن یندر ا

مــرتبط ســاختن  :ســت ازا مــدیریت اســتراتژیک منــابع انســانی عبــارت. 1

مدت و بلندمدت استراتژیک بـراي   هاي کوتاه مدیریت منابع انسانی با هدف

پـذیري و   بهبود عملکرد سازمان و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتوان انعطاف

  .خالقیت را تقویت کرد

اسـتفاده از منـابع    :سـت از ا مدیریت اسـتراتژیک منـابع انسـانی عبـارت     .2

ریزي شده و انجام کارهایی با هدف قـادر سـاختن    انسانی به صورتی برنامه

 .هاي مورد نظر مین هدفأسازمان براي ت

دور اندیشـی فراگیـر،    :سـت از ا مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارت. 3

مین منابع انسانی سازمان، پـرورش  أیافته در تگرایی سازمان  نوآور و تحول

کـارگیري   مین کیفیت زندگی کاري براي آن و باالخره بـه أو بهسازي آن، ت

ثیرپـذیري  أتهاي  ثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبهؤبجا و م

ثیرگذاري محیط درون سازمانی و بـرون سـازمانی در راسـتاي تبیـین     أو ت

  .هاي سازمان ر تحقق رسالت و هدفبه منظو ها، استراتژي
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شرکت و تدوین آن براي بخش مدیریت منـابع  هاي  مانند تعیین استراتژي

فنی و مهندسی فعـال در  هاي  انسانی هم از افراد کارآزموده و با تجربه و شرکت

  .این زمینه مشاوره بگیرید

که موفقیت شما بیش از هـر چیـزي بـه منـابع      باید به خاطر داشته باشند

  .سانی شما وابسته استان

  از  یمورد ن یانسان يرویمحاسبه ن

 يریح و به کـارگ یت صحیریبه مد يادیهر سازمان تا حدود ز یو اثربخش ییکارا

ف هـر  یم شرح وظـا ین تعداد مشاغل و تنظییتع .دارد یبستگ یثر منابع انسانؤم

 .باشـد  می ک واحدیالت یتشک یاز اصول اساس ،شغل در طبقات مختلف سازمان

 همـراه  ین پست سازمانییو تع یانسان يرویاز نیه هر طرح با برآورد نیمراحل اول

  .باشد می

واحـد   یانسـان  يروهـا ین تعـداد و تخصـص ن  یـی در تع یمختلف يپارامترها

مـورد   يتـوان بـه سـطح تکنولـوژ     می ن عواملیاز جمله ا .دخالت دارند يدیتول

از یود تخصص و مهارت مورد نحد ،ونیا اتوماسی ییل به اشتغال زایتما ،استفاده

 .اشاره کرد

  طرح انسانی نیروي برآورد .7 جدول

 ازیمورد ن یانسان يروین تعداد

 اخذ مجوزها ،بازاریابی و فروش 2

 مالی –کارپردازي اداري  1

 انباردار 1

  کارگر 7

 نگهبان 1

 مسئول فنی 1

 تعداد کل 13
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مـورد نیـاز ایـن    هاي  برآورد اولیه براي از نیروي ،مشاغل معرفی شدهالبته 

 ،تولیـد هاي  تکنولوژي ،. بدیهی است با توجه به سطح کارباشد می  واحد تولیدي

مربـوط بـه   هـاي   اسـتراتژي  ،بخش تحقیق و توسعههاي  فعالیت ،میزان تولیدات

نیـز  مورد نیاز و به تبع تعداد افراد فعال هاي  تخصص ،فروش و... چارت سازمانی

   .تغییر خواهند کرد

در بخــش توصــیف شــغلی مشــاغل شناســایی شــده و شــرح خــدمات و   

تواند با توجـه بـه شـرایط از     می کارآفرین کهاند  ورده شدهآها  آن هاي شایستگی

    .استفاده کندها  این مشاغل و شایستگی

 توصیف شغلی 

ردهاي تـوان از اسـتاندا   مـی  ها براي توصیف مشاغل و شرح خدمات و وظایف آن

 و  شغلی و شایستگی تدوین شده و موجـود روي سـایت سـازمان آمـوزش فنـی     

  .کشور استفاده کرداي  حرفه 

ــدیر:. 1 ــد م ــرآورده یم ــه ف ــاي  ر کارخان ــانیگه ــیدارو اه ــد  ی  يدارا بای

ـ   ،ماننـد هـایی   و قابلیـت هـایی   یستگیشا  GMPکـارگیري اصـول    هشـناخت و ب

و کنتـرل   يزیـ ر برنامـه  ،گیاهیهاي  در تولید فرآورده )تولید مطلوبهاي  روش(

ــه  ــور کارخان ــازمانده ،ام ــط تول  یس ــرل خ ــو کنت ــد و چی ــدمان تجهی زات و ی

و ها  مشارکت و نظارت بر بخش ،ص منابعیمالی و تخصهاي  نظارت ،آالت نیماش

پیاده سـازي سیسـتم تولیـد نـاب در کارخانـه       ،افراد تحت مدیریت در کارخانه

ل و ارائه گـزارش  یه و تحلیتجز ،ثبت آمار ،ازيمستندس یی،اهان دارویگ يفرآور

  باشد. 

گـروه  ازجملـه مشـاغل    :ییدارو اهانیگهاي  ر کارخانه فرآوردهیمد. 2

کـه   یـی اهـان دارو یو گ یرانیسالمت، طب ا يراهبردهاي  صنعت بخش فناوري

تولیـد  هـاي   روش( GMPاصـول   يسـاز  ادهیل پیاز قبهایی  یستگیشا يداراباید 
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 ،و کنتـرل امـور کارخانـه    يزیـ ر برنامـه  ،گیـاهی هاي  در تولید فرآورده )مطلوب

هاي  نظارت ،ن آالتیزات و ماشیدمان تجهید و چیو کنترل خط تول یسازمانده

و افراد تحـت مـدیریت در   ها  مشارکت و نظارت بر بخش ،ص منابعیمالی و تخص

 یـی، اهـان دارو یگ يسازي سیستم تولید نـاب در کارخانـه فـرآور    پیاده ،کارخانه

 ل و ارائه گزارش باشد.یه و تحلیتجز ،ثبت آمار ،مستندسازي

 از جمله مشـاغل صـنعتی   داروسازي گیاهی: يواحدها مدیر تولید. 3

اســت کــه  یــیاهــان دارویو گ یرانــی، ســالمت، طــب ايراهبــردهــاي  يفنــاور

هـاي   خـوب سـاخت) فـرآورده   هاي  (روش GMPشناخت اصول هایی  شایستگی

سفارش و کنتـرل   ،دیو کنترل خط تول ی، سازماندهيزیر برنامه ،ییگیاهان دارو

سـاخت و کنتـرل تولیـد محصـوالت      ،از انبار يبند ه و بستهیافت مواد اولیبر در

و  هـا  یـابی دسـتگاه   بر کارکرد و عیب نظارت و کنترل ،دارویی از گیاهان دارویی

 ،دیـ در واحـد تول  یجاد هماهنگیعملکرد نیروي انسانی و ا نظارت بر ،امکان رفع

ه گـزارش  یته ،ثبت آمار و تجزیه و تحلیل ،تولیدهاي  سازي روش کنترل و بهینه

 .م نمودار راندمان داردیترس و

سرپرسـتان و کارکنـان خطـوط     ی،باال دست ن شغل در ارتباط با مدیرانیا

  باشد. می آزمایشگاه و اداري مالی ،بازرگانی ،کنترل کیفیت ،انبار ،تولید

از جملـه مشـاغل    :ییاهان داروید جامدات از گیسرپرست خط تول. 4

 یـی اهـان دارو یو گ یرانـ یسالمت، طب ا يراهبردهاي  صنعتی در بخش فناوري

خـوب سـاخت)   هـاي   (روش GMPل اصـول  یـ از قبهـایی   است کـه شایسـتگی  

افـت  یهمکاري در تهیه برنامه تولید، سـفارش و در  ،گیاهان داروییهاي  فرآورده

اسـتفاده از   ی،انسـان  يرویـ فعالیـت ن  يزیر و برنامه یازسنجین ،ه از انباریمواد اول

 ،تولید جامـدات و کنتـرل کـارکرد دسـتگاه     یو کم یفیکنترل ک ياستانداردها

د جامـدات  یـ نظارت بر عملکرد کارگران شاغل و ایجـاد همـاهنگی در خـط تول   

همچــون  یثبـت اطالعـات و ارائـه گـزارش را در بـر دارد و بـا مشـاغل        ی،اهیـ گ
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ت و یـ فید جامدات و مسـئول کنتـرل ک  یرات خط تولیو تعم يسرپرست نگهدار

 و بهداشت در ارتباط است. یمنید و مسئول ایر تولیمد

پــذیري و  نــوآوري مهمتــرین راه افــزایش رقابــت تحقیــق و توســعه:. 5

داشتن یک واحد تحقیق و توسعه مستقل  .سودآوري در واحدهاي تولیدي است

از طرفی داشتن واحد تحقیق و توسعه بـه   .یک شرکت استهاي  از جمله مزیت

سـپاري و   معناي انجام تمام مراحل و کارها در داخل شرکت نیست بلکـه بـرون  

مــدیریت درســت و کامــل پــروژه بــراي طراحــی محصــوالت جدیــد و توســعه  

و افزایش سـرعت  ها  ثر براي کاهش هزینهؤمحصوالت و عملیات جدید یک راه م

 ،ونیفرموالسـ  ،این نیرو با شناخت درست از بازار و تقاضـاها  .باشد یها م فعالیت

اخـذ مجـوز و در عـین    هـاي   تحقیق و توسعه و تشکیل پروندههاي  مواد و روش

است که باید در کسی که ایـن  هایی  حال مدیریت عمومی از توانمندي و مهارت

 ،نـی ایـن شـغل بیشـتر بـا مسـئول ف      .گیـرد موجـود باشـد    می شغل را بر عهده

 .مدیر کارخانه و بخش فروش در ارتباط است ،آزمایشگاه

ط یشـرا  يشود کـه دارا  می اطالق يبه فرد یمسئول فن مسئول فنی:. 6

هـا و کارخانجـات بـا مـدرك      د در کارگـاه یـ الزم جهت کنترل و نظـارت بـر تول  

مـرتبط بـا صـنعت    هـاي   ر رشتهیو سا ییع غذایصنا یحداقل کارشناس یلیتحص

سسـات مشـمول   ؤده باشـد. م یرسـ  یو قانون یته فنید کمییز به تأیغذا بوده و ن

 ياز وزارت بهداشـت دارا  يبـردار  قانون الزم اسـت در زمـان اخـذ پروانـه بهـره     

بوده  یو بهداشت یید شده از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذاییتأ یمسئول فن

 ده باشد.کررا اخذ  یت فنیو پروانه مسئول

یک پوروتکل استاندارد موجود است و باید با  شرح وطایف این فرد بصورت

  .امضاي مسئول فنی و با تعهد نامه الزام اجرایی و قانونی دارد

از  :جامدات از گیاهان داروییهاي  مسئول کنترل کیفی فرآورده. 7

و  یرانـ یسـالمت، طـب ا   يراهبـرد هـاي   جمله مشاغل صنعتی در بخش فناوري
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و هـا   ن روشیه و تـدو یـ همچـون ته  ،هـایی  است که شایسـتگی  ییاهان دارویگ

کـارکرد   نظـارت بـر   ،دیـ ه برنامـه تول یته در يهمکار ی،بازرسهاي  دستورالعمل

 ،کنتـرل کیفیـت مـواد اولیـه ورودي     ي،دیـ کنترل جامدات تول نیروي انسانی و

کنتـرل و   ،نظـارت  ،محصوالت نهایی و نمونه ادواري جامـدات گیـاهی   ،تولیدات

تولیـد  هـاي   سـازي روش  کنترل و بهینـه  ،جامدات تولیدهاي  عیب یابی دستگاه

ه یـ ته ،ثبـت آمـار و تجزیـه و تحلیـل     ،دیدر واحد تول یجاد هماهنگیا ،جامدات

 .م نمودار راندمان داردیگزارش و ترس

زیـر از  هاي  گیارائه شرح خدمات در قالب شایست مسئول آزمایشگاه:. 8

 )،آزمایشـگاهی  عملکرد خـوب ( GLP اصول .شود محسوب میوظایف این شغل 

 بـا  یشـیمیای هاي  محلول تهیه ،شات شیمیایییتولیدات جهت آزما برداري نمونه

هـاي   محلـول  کـردن  صـاف  ،استانداردهاي  محلول و مختلف درصديهاي  غلظت

 آزمایشـگاهی هـاي   دسـتگاه  از اسـتفاده  ،سـانتریفوژ  فیلتراسـیون و  با یشیمیای

 و زی، آنـال GC دسـتگاه  بـا  ییدارو هیاول مواد يجداساز و زیآنال ،اسانس استخراج

 ونیبراسـ یکال و ينگهـدار  ،HPLCدسـتگاه   بـا  یـی دارو هیـ اول مـواد  يجداسـاز 

ثبـت اطالعـات و آمـار     یی،ایمیشـ  شـات یآزما در رفته کار به لیوسا وها  دستگاه

  باشد. می تمام وظایف کنترل کیفیت بر عهده این بخش دارد. ضمناً

اهـان  یگهـاي   داروها و فـرآورده شگاه شیمیایی یتکنسین آزما. 9

سـالمت،طب   يراهبـرد هاي  از جمله مشاغل صنعتی در حوزه فناوري :ییدارو

عملکرد ( GLP مانند اصول ،هایی باشد که شایستگی یی میاهان دارویو گ یرانیا

 تهیـه  ،شـات شـیمیایی  یتولیدات جهـت آزما  بردارينمونه )،خوب آزمایشگاهی

 ،اسـتاندارد هـاي   محلـول  و مختلـف  درصديي ها غلظت با یشیمیایهاي  محلول

 از اسـتفاده  ،سـانتریفوژ  فیلتراسـیون و  بـا  یشـیمیای هـاي   محلـول  کـردن  صاف

 یـی دارو هیاول مواد يجداساز و زیآنال ،اسانس استخراج آزمایشگاهیهاي  دستگاه

 ينگهدار ،HPLCدستگاه  با ییدارو هیاول مواد يجداساز و زی، آنالGC دستگاه با
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ثبـت   یی،ایمیشـ  شـات یآزما در رفتـه  کـار  به لیوسا وها  دستگاه ونیبراسیکال و

آزمایشـگاه میکروبـی و    ،، تولیـد QCن شغل در ارتباط با یا اطالعات و آمار دارد.

 .باشد می در آزمایشگاه یمدیر باال دست

اهـان  یگهـاي   داروها و فـرآورده  یکروبیشگاه میتکنسین آزما. 10

سـالمت، طـب    يراهبـرد هاي  صنعت از فناوري از جمله مشاغل حوزه :ییدارو

شـناخت   ،ماننـد هایی  یستگیشا يدارا باید  کهباشد  یی میاهان دارویو گ یرانیا

، انجام آزمایشات میکروبی مـواد اولیـه   )عملکرد خوب آزمایشگاهی( GLPاصول 

 نمونـه  ،میکروبـی هـاي   آزمـایش هـاي   طیمحـ  يساز آماده و هیته ،بندي بسته و

ـ یم شـات یجهـت آزما  تولیدات يبردار هـاي   شیو آزمـا هـا   کشـت  ، انجـام یکروب

 وهـا   دسـتگاه  ونیبراسـ یکال و ينگهـدار  هـا،  شمارش میکرو ارگانیسم ی،کروبیم

ن شـغل  یا .ثبت اطالعات و آمار باشد ی،کروبیم شاتیآزما در رفته کار به لیوسا

 .باشد می در آزمایشگاه یتولید و مدیر باال دست ،QCدر ارتباط با 

پخـش  هـاي   بررسی شـرایط و رزومـه شـرکت    :مشاغل بخش فروش. 11

محصوالت شرکت و انعقـاد قـرارداد بـا ایـن     اي  ریزي توزیع منطقه طرح ،استانی

توزیـع  (فـروش کـاال بـه مشـتریان      )،مند کردن سیستم توزیع ضابطهها ( شرکت

و بررسـی   ها، بررسی و مطالعه مداوم بازار فروش و بررسی عملکرد آن )کنندگان

بندي محصوالت و تبلیغـات شـرکت جهـت یـافتن نقـاط قـوت و        وضعیت بسته

اجـراي برنامـه    )،مطالعـه بـازار  هاي  از طریق تشکیل گروه(ضعف حضور در بازار 

 ،تـر و افـزایش فـروش    بازار و راهکارهاي منجر به حضـور در بازارهـاي گسـترده   

حجـم   ،نـوع فـروش  بـر اسـاس   (منـد   اعمال تخفیف فروش موردي و یا ضـابطه 

 هـا،  و بـازآموزي هـا   کاال،سقف مبلغ خریـداري شـده و...)، حضـور در نمایشـگاه    

تجارت الکترونیک با توسعه سایت شرکت و حضور در عرصه سوشـال   تبلیغات و

ناشی از (بینی نیاز بازار از طریق ثبت سفارش و افزایش فروش  مارکتینگ، پیش

ایجـاد شـرایط حضـور در     )،یش فـروش اجرا شده براي افـزا هاي  بازخورد برنامه
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ثر محصـوالت  ؤبررسی وضعیت بازار و فراهم سازي حضور م ،المللی بازارهاي بین

ــرف و  ــاي مص ــد در بازاره ــوع و.جدی ــ.. مجم ــا  ظ ــب ب ــش متناس ــن بخ ایف ای

 .در بخـش مارکتینـگ قابـل تنطـیم و تغییـر اسـت      ها  گذاري کارآفرین ستاسی

توزیع و هاي  ي فروش و مدیریت سیستمسپار مجموع وظایف باال بر مبناي برون

ترین شیوه فروش است کـه   اند که براي یک شرکت نوپا مناسب پخش ارائه شده

 .سازي گسترده ندارد نیاز به هزینه باال و ساختارهاي

 ی،اسـناد مـال    هیـ د کلییـ أو ت یبررس ،ریزي مالی برنامه :مالی –اداري . 12

هـاي   سـتم یاداره س ،و کنترل نقـدینگی  يحسابدار يها تیت و کنترل فعالیهدا

و  ین و مقـررات مـال  یثر مطابق بـا قـوان  ؤبه نحو کارا و م يو دفتردار يحسابدار

ت یریمـد  ،نـه شـده  یو هز يو کنترل حساب اعتبـارات واگـذار   ي، نگهداریقانون

اجتمـاعی و   مینأمه شرکت و جوابگوي سـازمان تـ  یو امور ب یاتیمال يها تیفعال

مـدت   انیـ بلنـد و م  يهـا  ن برنامـه یر عامل در تدویبا مد یاهنگهم ،ییاداره دارا

 يهـا  ها و برنامه استیشرکت براساس س یمال يها هین اهم رویشرکت، تدو یمال

 یروز رسـان  مـدت و بـه   کوتـاه  يهـا  ن برنامهیشرکت، تدو یمدت مال انیبلند و م

و رعامل یمـد  یـی معـاون اجرا  یشـرکت بـا همـاهنگ    یمدت مال انیم يها برنامه

 يشـرکت بـا همکـار    یانسـان  يرویـ ن نـرخ اسـتاندارد ن  یـی هـا، تع  ران پروژهیمد

 ر عامـل، صـدور اسـناد صـندوق و    یمـد  ییو معاون اجرا يو ادار یمال يواحدها

نـه پرداخـت حقـوق و    یهاي نقدي، انجام اقـدامات الزم در زم  پرداخت دریافت و

 ،دفـاتر دسـتمزد  در  یع مـال یه وقـا یـ خ وقوع کلیثبت به موقع و به تار ،دستمزد

 هـا،  نـه یهـا و هز  در پرداخـت  یاحتمـال  يها رتین انحرافات و مغاییو تع یبررس

اقـالم انبارهـا و    ،ساعات کار تلـف شـده   ،د و مصرف مواد و قطعاتیعات خریضا

.. از .و وام ،اتیـ مال ،مـه یموارد مشابه، صدور اسناد مربوط به پرداخت کسورات ب

  .کاري است مهمترین وظایف این بخش
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اهـان  یگ يفـرآور  يدر واحدها یمسئول بهداشت وحفاظت فن. 13

سـالمت،   يراهبـرد هاي  گروه صنعت بخش فناوري ازجمله مشاغل  از: ییدارو

 ،لیـ از قبهـایی   یسـتگ یشا يدارا که بایـد باشد  یی میاهان دارویو گ یرانیطب ا

 ی، سـامانده یو حفاظـت فنـ   یمنیمرتبط با ا يها ن دستورالعملینگارش و تدو

اهـان  یگهـاي   فـرآورده  يدیدر واحد تول یو بازرس یمنیکنترل ا ،5Sکار  طیمح

 يسـاز  ادهیـ و پ یطراحـ  ،OHSASاي  حرفـه  بهداشت و یمنیا تیری، مدییدارو

 وهـا   دسـتگاه  -هـا   سـتم یس یو بازرسـ  یمنـ یکنترل ا ،HSE یمشخط و برنامه

و  يریشـگ یپ ،قیـ ت اطفـاء حر یریکنترل و مـد  ،زات حمل و نقل و انبارشیتجه

ه و یـ تجز -ثبـت   ،زا و اثرات گیاهان دارویی پـر کـاربرد   کنترل عوامل حساسیت

ف شـده در واحـد   یـ دارد و با همه مشاغل تعر بر  از کاررا در یل حوادث ناشیتحل

 در ارتباط است.

ل مـواد  یـ تحو ،لیـ از قبهـایی   یستگیشا يشغل انباردار دارا انباردار:. 14

(صـدور   ورودي يها، ثبت کـاال  آن ير و نگهداربندي ورودي به انبا اولیه و بسته

و  يافت و نگهـدار یکاال (صدور حواله مصرف)، در لیل) و ثبت و تحوید تحویرس

کنتـرل و   وي زیـ ر برنامـه  ،کـردن انبارهـا   تیریمد ی،متقاض يل به واحدهایتحو

 یعات انبار را در بردارد و بـا مشـاغل  یضا يآور کنترل و جمع ها، يموجود یابیارز

  د، بخش بازرگانی و مالی در ارتباط است.یسرپرست تول ،مدیر واحد رینظ

ـ تعم و ينگهـدار  نیتکنس. 15 ـ تول خـط  راتی  يداراایـن شـغل   د: ی

و تعمیـرات   یفنـ هـاي   ی، بازرسـ یامـور فنـ   یل سازماندهیاز قبهایی  یستگیشا

د یــنــت خـط تول  یو اقتصــادي در مهندسـ  یمحاســبات فنـ  ،PM -پیشـگیري  

کنتـرل و   هـا،  رات دستگاهیو تعم ي، نگهدارییاهان دارویاز گجامد هاي  فرآورده

را در  ثبت اطالعات و ارائه گـزارش  ،دیشاغل در خط تول ین فنانظارت بر کارگر

سرپرسـت   مـه جامـدات،  ید نیـ همچون سرپرست خـط تول  یبر دارد و با مشاغل
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ر یت و مـد یـ فیمه جامدات و مسئول کنترل کید نیرات خط تولیو تعم ينگهدار

  و بهداشت در ارتباط است. یمنید و مسئول ایتول

است از گـروه   یشغل :ییدارو اهانیگ از جامدات دیتول خط کارگر. 16

یـی  اهـان دارو یو گ یرانـ یسـالمت، طـب ا   يراهبـرد هـاي   صنعت بخش فناوري

 از يبنـد  بسته ظروف افت و کنترلیل دریاز قبهایی  یستگیشا يباشد و دارا می

هـاي   (کرم و پماد)، کار بـا دسـتگاه  یاهیمه جامدات گینهاي  د فرآوردهیتول ،انبار

 و ظـاهر  وزن، نظـر  از یـی دارو مـواد  از شـده  پر ظروف کنترل ،د کرم و پمادیتول

اطالعـات و   ثبـت  ،موقت ينگهدار و يدیتول محصول انبارش ي،بندبسته الزامات

 ،جامـدات د یـ همچون سرپرست خط تول ،یارائه گزارش را در بر دارد و با مشاغل

ت و یـ فید جامدات و مسـئول کنتـرل ک  یرات خط تولیو تعم يسرپرست نگهدار

 و بهداشت در ارتباط است. یمنید و مسئول ایر تولیمد

 پروژه   ياجرا يبند زمان

 يزیر برنامه ،باشد می ت پروژهیکه ضامن موفقها  پروژه ياز ارکان مهم اجرا یکی

 ین قاعده مستثنیز از این یصنعت ياحداث واحدها .پروژه است يدر دوران اجرا

   .ستین

هـا   مند کـردن آن  و قاعدهها  تیفعال یها ضمن سازمانده تیفعال يبند زمان

ـ  یـ بـه ا  .گردد می ص به موقع منابعیت بهتر و تخصیریباعث مد ن ین منظـور اول

هـا   است که انجـام بـه موقـع آن    یاساسهاي  تیک پروژه به فعالیشکستن  ،قدم

پروژه بـا   ين ضرورت دارد مجریبنابرا .گردد می ز پروژهیآم تیباعث خاتمه موفق

ه و انتخـاب  یـ قـات اول یهـا از مرحلـه تحق   تیـ حجم هر کدام از فعال ید جامعید

 يد و زمان مناسـب بـرا  یرا برآورد نما یواحد صنعت يبردار مشاور تا مرحله بهره

    .کند ینیب شیت را پیهر فعال
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هـا زمـان شـروع و خاتمـه      تیـ فعال يازیـ ش نیسپس با شناخت روابـط پـ  

ن شـده پـروژه را   یـی کند که بتوانـد در مـدت تع   يزیر برنامه يها را طور تیفعال

دن کـر مـوارد باعـث وارد    یپروژه در برخـ  ير در اجرایخأچرا که ت ،ل دهدیتحو

    .باشد می ار سختیخواهد شد که جبران آن بس یخسارات

مختلـف از   يخذ مجوزهااپروژه با  ياجرا یاساس يها تین برنامه فعالیدر ا

زمان انجـام   .شود می ختم يبردار بهره ربط شروع شده و به اخذ پروانهیادارات ذ

در اتمام  یها و مشکالت احتمال تیز با توجه به حجم فعالیها ن تیک از فعالیهر 

    .شود می ن زدهیت تخمیبه موقع فعال

مشـکالت   ،اخـذ مجـوز   يتـوان بـه مقـررات ادار    می ن مشکالتیاز جمله ا

بـا   از ایـن رو  ... اشـاره کـرد  .وی شیآزماي انداز آالت و مشکالت راه نیسفارش اش

 یـی اجرا )نمودار گانـت ( يبند زمان يزیر برنامه ،ن صنعتیا يها یژگیبه و توجه

  کنید. مشاهده میدر شکل زیر  را  طرح
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  پروژه ياجرا يبند زمان .8 جدول

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

اخذ مجوزهاي ابتداي کار 

هاي  (جواز تاسیس و تاییدیه

 )شروع غذا و دارو

0 0                     

قرارداد و خرید زمین از انعقاد 

 صنعتیهاي  شرکت شهرك
 0                     

                    0 0 0 )وام بانکی(تامین منابع مالی 

ات ساختمان یعمل ياجرا

 يساز
   0 0 0 0 0 0 0 0 0           

           0 0 0 0 0 0       ساتینصب تاس

ن آالت و ید ماشیسفارش خر

 ساخت
       0 0 0 0 0 0 0         

ن آالت و تولید ینصب ماش

 آزمایشی
             0 0 0       

      0                 پروانه بهره برداري

پروانه تاسیس داروسازي 

 گیاهی
                0 0 0 0   

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             پروانه ساخت محصوالت
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  پنجمفصل 
 مدیریت مالی

  

  

  

  

ثیرگذاري براي افزایش ضریب موفقیت تبـدیل ایـده بـه ثـروت     أبخش بسیار و ت

 مین منابع مالی براي یک کـارآفرین شـروع  أمدیریت مالی است که در عمل با ت

رسد و بـا   بدون منابع مالی الزم و کافی یک کار به تولید انبوه نمیزیرا  ،شود می

رآفرین شـامل  بـراي کـا  بخش این  کهادامه یابد  تواند نمی  کیفیت الزم و رقابتی

  باشد: می زیر موارد

  تامین مالی

  مدیریت مالی؛ -

  حسابداري. -

اي  صورت چرخه هشود و ب می ریزي شروع بخش از ابتداي زمان طرح 3این 

  یابد. می در تمام طول عمر شرکت و محصوالت تولیدي آن ادامه

 ،مین منابع مالی در یک پروژه و طرح کسب و کـار أدر این بخش به نحوه ت

گذاري است  مختلف سرمایههاي  کارآفرینی که بخشی عمومی در صنایع و حوزه

 .پردازیم می و در مرحله بعد به محاسبات مالی و اقتصادي طرح
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 مین منابع مالی  أت هاي روش

؛ ار کوچـک یک شـرکت بسـ  یـ شروع از  یعنی ،وستهیآهسته وپ :روش اول

قبـل از تولیـد از طریـق    هـاي   کم کردن هزینـه  ،ترین شیوه کار مناسب براي این

هـا   آنهـاي   علم و فناوري و مراکز رشد و آزمایشگاههاي  استفاده از فضاي پارك

تولیـدي بـراي تولیـد    هـاي   است و در مرحله بعد استفاده از طرفیت خالی واحد

  انبوه محصوالت است. 

 يه بـرا یجـاد سـرما  یکسب درآمد و ا ي،ت تجاریشروع به فعال :دوم روش

میزان و اندازه کسـب و کـار بسـیار بـه منـابع مـالی       ؛ يدیتول و یت صنعتیفعال

کارآفرین وابسته است و کارآفرین از منابع مالی و امکانـاتی کـه در اختیـار دارد    

تعداد این افـراد   .کند می اندازي فعالیت کارآفرینی صورت مستقل شروع به راه هب

ذاري معمـول  گـ  کـارآفرینی ایـن روش سـرمایه   هـاي   بسیار کم بوده در فعالیـت 

  نیست.

ـ ا ؛گـذار  هیسرما ک ویجذب شر :روش سوم ن یتـر  کیـ د نزدین روش شـا ی

رد تـا  یـ قرار بگ يگذار در کنار مجر هیسرما یعنی ،باشد یجهان يروش به الگوها

فرشتگان نجـات   توسعه دهند. به این افراد کرده و يگذار هیرا پا یت صنعتیفعال

ماننــد  ،یگــذاران از منــابع رســم هیتمــام ســرما .گوینــد مــی کــار هــم کســب و

از افــراد پولــدار بــه دنبــال  ياریســتند بسـ ین یدولتــ و یخصوصــهــاي  شـرکت 

  مناسب هستند.هاي  تیموقع

 کنـد  می فیتعر یبه عنوان کسان گذاران را هین نوع سرمایوتزل ا ي.ام ایلیو

ی ت مـال یـ ن قـول حما یـ حاال به تـازه وارد  اند و که خودشان پول به دست آورده

و فـن بازارهـا و بـازار بـورس ایـده و فنـاوري       هـا   حضور در نمایشـگاه  .دهند می

  .سریعترین راه ایجاد ارتباط با این افراد است

گـذاري   ارزش ،گـذارها داشـتن طـرح کسـب و کـار      براي مذاکره با سرمایه

زمینه ذهنی براي ارائه روش انتقال فنـاوري بسـیار مهـم     فناوري و داشتن پیش
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بازار ملـی ایـران و سـایت دفتـر تجـاري       ن محترم به سایت فنکارآفرینا( .است

  .)مراجعه شود سازي و انتقال فناوري سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزي

یکـی از کارکردهـاي اصـلی    استفاده از منابع مـالی بـانکی؛    :روش چهارم

ها تخصیص منابع مالی از طریق اعطاي تسهیالت به متقاضیان دریافت آن  بانک

   است.

معرفی از طریق نهادهاي دولتـی در قالـب    ها: نحوه تقاضاي اعتبار طرح

 عامـل قـرار  هاي  خاصی است که در اختیار بانکهاي  وجوه اداره شده که بودجه

سیس اخذ شده و ارائـه طـرح کسـب و کـار     أگیرد، متقاضی از طریق جواز ت می

دولتـی  هـاي   سازمان .کند می یاب تقاضاي اعتبار خود با ثبت نام در سایت بهین

و اهلیت سنجی متقاضی اقدام بـه  ها  با فراخوان از بین متقاضیان و ارزیابی طرح

کند یا افـراد حقیقـی و حقـوقی بـا مراجعـه بـه شـعب         می معرفی افراد به بانک

دهنـد و بانـک بـا     ها درخواست خود براي دریافـت تسـهیالت را ارائـه مـی     بانک

دریافت سـبدي از وثـایق اقـدام بـه اعطـاي       بررسی و ارزیابی متقاضی، در قبال

  کند. تسهیالت می

بنیان نیز تمایل دارند با ایـن سـازوکار بـه منـابع بـانکی       هاي دانش شرکت

بنیان  هاي دانش دسترسی پیدا کنند. با این حال قسمت اعظمی از اعتبار شرکت

بخواهد ها نهفته است. بنابراین اگر بانک  هاي فنی و تکنولوژیک آن در توانمندي

هـاي الزم   بنیان بپردازد، بایـد از امکانـات و توانـایی    هاي دانش به ارزیابی شرکت

هاي فنـی و تکنولوژیـک نیـز برخـوردار باشـند. امـا        براي ارزیابی این توانمندي

از اغلـب  هاي مالی اسـت،   هایشان متمرکز در حوزه ي توانمندي ها که عمده بانک

هـاي ناشـی    ین ترتیب براي پوشش ریسکانجام چنین ارزیابی عاجز هستند. بد

امـا   کننـد.  بنیان تقاضاي وثایق بیشـتري مـی   هاي دانش له، از شرکتئاز این مس

هـاي کوچـک و    بنیـان متقاضـی تسـهیالت، عمومـاً شـرکت      هاي دانـش  شرکت

تواننـد وثـایق    متوسطی هستند که از دارایی چندانی برخـوردار نیسـتند و نمـی   
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بنیـان   هاي دانـش  کنند. بدین ترتیب عموم شرکتمورد درخواست بانک را تهیه 

 از دستیابی به منابع بانکی محروم هستند.

بنیـان   نشداهاي  موجود براي شرکتهاي  استفاده از حمایت :روش پنجم

  پذیر است. مخاطرههاي  و صندوق

ریـزي کـرده    مین مالی برنامهأروش قبلی براي ت 4کارآفرین به هر کدام از 

پس الزم است یک کارآفرین پیش  .روش پنج هم استفاده کند تواند از ، میباشد

نوپـا و  هـاي   موجـود بـراي شـرکت   هـاي   و حمایتها  نامه از هر کاري تمام آیین

وجـود   دانش بنیـان کـامالً  هاي  در سایت ارزیابی شرکت(تولیدي را مطالعه کند 

  .ها اقدام کند داري از آن و براي بهره )دارند

  سازي و تجاري يفناور ،کننده از پژوهش تیحماهاي  سازمان

  ؛ياست جمهوریر يو فناور یمعاونت علم -

 ؛نخبگان یاد ملیبن -

فناوري گیاهان دارویـی   از جمله ستاد توسعه علوم و(ستادهاي راهبردي  -

  ؛)و طب سنتی

ع کوچـک (وزارت  یع و معادن سازمان صنایق و توسعه صنایصندوق تحق -

  ؛)عیصنا

  ؛رانیا یو صنعت یعلمهاي  سازمان پژوهش -

  ؛انیرانیا ياد علوم و تکنولوژیبن -

  ؛رانیا یفن بازار مل -

  ؛نینو يها يصندوق توسعه فناور -

  ؛رانیا يتوسعه تکنولوژ یصندوق مال -

  ؛صندوق حمایت از پژوهشگران -

  ؛صندوق توسعه فناوري شریف -

  ؛علم و فناوري و مراکز رشدهاي  پارك -
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  .رانیا یع معدنیصنا معادن و يسازسازمان توسعه نو -

  محاسبات مالی و اقتصادي

ابتدا الزم اسـت   ،طرح ياقتصادهاي  و شاخص یزان سوددهین مییبه منظور تع

 ي،ا هیسـرما هـاي   نـه یکـل هز هـا (  نهیکه مشتمل بر برآورد هز یمالهاي  یبررس

و  )اسـتهالك  ،کارخانـه ي باالسـر  ي،رات و نگهـدار یـ تعم ،هیـ مواد اولهاي  نهیهز

 رد.یصورت گ بایدباشد  ی میم جداول مالیتنظ

 ،انیـ سـت جـداول سـود و ز   یبا می زین یت مالین وضعییتعهمچنین براي 

و  ینـ یب شیپـ  )سـال  5(ن یدوره معـ  يو ترازنامه طـرح بـرا   يگردش وجوه نقد

هـا   را در آنیـ ل گردنـد ز ید همزمان و هماهنگ تکمین جداول بایم گردد. ایتنظ

  خواهند داشت. يتراز از به همیوجود دارند که ن یارقام مشترک

و هـا   از نسبتاي  د تا پارهینما می جابیطرح ا یت مالیل وضعیتحل ه ویتجز

زان یـ م يز محاسبه شوند تـا بـر مبنـا   یمطرح در صنعت ن ياقتصادهاي  شاخص

 )باشـد  مـی  ط خـاص هـر کشـور مربـوط    یکه به شـرا ها ( ک از آنیت هر یمطلوب

حاصل ها  آن یو مبان ياقتصاد یمال ينسبت به برآوردها یجامعدگاه کامل و ید

  گردد.

ه یک از مـوارد بـرآورد سـرما   یـ محاسبه هـر   يارهاین فصل با ارائه معیدر ا

 ،ر طـرح یـ ثابـت و متغ هـاي   نهیهز ،کیرامون هر یح پیثابت و در گردش و توض

 ت.ده اسشانه طرح محاسبه ین سود سالیمت تمام شده و همچنیو ق ینیش بیپ

  اند. قرار گرفته یطرح مورد بررس يو اقتصاد یمالهاي  ن شاخصیسپس مهمتر

.. و ارائـه  .ان و ترازنامـه و یـ ن فصل ضمن ارائه جـداول سـود و ز  یان ایدر پا

  رساند. می طرح را به اثبات يریه پذیتوج ي،اقتصادهاي  از شاخص یکامل
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  ه در گردش و برآورد آنیاطالعات مربوط به سرما

مربـوط  هـاي   نهیهز ،انجام شده یفنهاي  یبخش طبق محاسبات و بررسن یدر ا

 ين انواع انرژیتأم ی،ه مصرفینه مواد اولیه در گردش واحد از جمله هزیبه سرما

ر یو سـا  )مـه یا و بیـ (حقوق، مزا یانسان يروی..)، ن.(آب، برق، سوخت و ازیمورد ن

 موارد برآورد خواهد شد.

 فروشانه و ارزش ید سالیبرنامه تول

 ن بخش بر اسـاس نحـوه عملکـرد واحـد انجـام     یا یمالهاي  یمحاسبات و بررس

  شود. می

 واحد عملکرد طیشرا .9 جدول

انه یمت فروش سالیق

 )م ر(

  مت واحدیق

 واحد (هزارریال)
 انهیسال یت اسمیظرف

 فیرد نام محصوالت

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

 1،200،000 جعبه 0 20 0 24000
 

گیاهی هاي  قرص

 دارویی
1 

 1،200،000 جعبه 0 20 0 24000
 

 2 کپسول گیاهی

 جمع کل 0 48000

  

ساعته در  8 نوبت 1 باشد که در می روز 270ن واحد یدر ا يتعداد روز کار

 روز است.

ه بـر اسـاس   یـ مـواد اول هـاي   متیق :یه مصرفیمقدار و ارزش مواد اول الف)

  ده است.ین گردییتع یعمده فروش ايو بازاره یداخلهاي  استعالم از شرکت
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  یمصرف هیاول مواد نیتأم نهیهز برآورد .10 جدول

 )م ر(انه یارزش سال
  مت واحدیق

 واحد ریال) هزار(
محل  انهیمصرف سال

 مینأت
 هینام ماده اول

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

 داروییگیاهان  داخلی 0 18 تن 0 100000 0 1800

 نشاسته داخلی 0 1٫5 تن 0 50000 0 75

 جعبه قرص داخلی 0 1200000 عدد 0 3 0 3600

 کارتن مادر داخلی 0 24000 عدد 0 15 0 360

 بروشور قرص داخلی 0 40٫5 کیلوگرم 0 75 0 3٫0375

 گیاهان دارویی داخلی 0 40٫5 کیلوگرم 0 75 0 3٫0375

 قوطی داخلی 0 1200000 عدد 0 5 0 6000

 داخلی 0 1200000 عدد 0 3 0 3600
جعبه تک 

 عددي

 کارتن مادر داخلی 0 24000 عدد 0 15 0 360

3600 
 

 پوکه کپسول داخلی 0 3600000 عدد 0 1

 بروشور داخلی 0 1200000 عدد 0 0٫04 0 48

 جمع کل 19449٫08

 

شـامل  از یـ مـورد ن  يانواع انرژ: ازیمورد ن يانرژ ن انواعیتأمهاي  نهیهز ب)

ک محاسـبه شـده اسـت.    یـ از هر یر مورد نیباشد که مقاد می آب، برق و سوخت

 ياعالم شـده از سـو  هاي  ن نرخیآخر يبر مبنا يک از انواع انرژیواحد هر  يبها

نه مربوط به آنها محاسـبه  یآن هز ين شده و بر مبناییمربوطه تعهاي  وزارتخانه

  شده است.
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    مصرفی انرژي هزینه برآورد .11 جدول

 انهیمصرف سال )ریال(مت یق ارزش کل
 شرح واحد

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

 برق کیلووات ساعت 0 111111 0 900 0 99٫9999

 آب متر مکعب 0 8480 0 2830 0 23٫9984

 یعیگاز طب متر مکعب 0 5000 0 700 0 3٫5

 جمع کل 0 127٫4983

 

از در یـ مورد ن یانسان يرویبرآورد تعداد ن: یانسان يروینه خدمات نیهز ج)

انـه هـر   یمحاسبه حقوق ماه يمبناهمچنین  .پذیرد صورت میمختلف هاي  رده

 يرویـ ن يه برآوردهاین اساس کلیبر ا متداول است.هاي  اریز معیک از پرسنل نی

انه) و جمـع  یسـال  يایـ مربوط به آن (حقوق و مزاهاي  نهیاز و هزیمورد ن یانسان

  گردند. می نییمزبور تعهاي  نهیکل هز

، محاسـبه  یاحتمـال  يو اضافه کار يدیق پاداش و عیبرآورد نسبتاً دقبراي 

ن بـر اسـاس مصـوبات    یهمچنـ  .گـردد  مـی   ماه محاسبه 14 يانه برایحقوق سال

مه یاز کل حقوق پرسنل به عنوان حق ب درصد 23 یاجتماع نیمه تأمیسازمان ب

مـه  ی، بیمـه از کـار افتـادگ   ی، بیمـه خـدمات درمـان   یشـامل ب ( یاجتماعن یتأم

د بـه جمـع   یباشدکه با می مه سهم کارفرماینه بی) هزيکاریمه بیو ب یبازنشستگ

  کل حقوق پرداخت شده اضافه شود. 
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   یانسان يروین خدمات هاي نهیهز .12 جدول

 )م ر) (ماه 14( انهیجمع حقوق سال
متوسط حقوق 

 انهیماه
 تعداد

 ازیمورد ن یانسان يروین

 موجود توسعه )هزارریال( موجود توسعه

 اخذ مجوزها ،بازاریابی و فروش 0 2 20000 0 560

 مالی –کارپردازي اداري  0 1 25000 0 350

 انباردار 0 1 20000 0 280

 کارگر 0 7 15000 0 1470

 نگهبان 0 1 15000 0 210

 مسئول فنی 0 1 70000 0 980

   
 تعداد کل 0 13

 انهیسال يایجمع حقوق و مزا 0 3850

 جمع حقوق )درصد 23(مه ینه بیهز 0 759

 کل جمع 0 4609

 

  ه در گردشیو برآورد سرما يبند جمع

  شود: می ر محاسبهیز يه در گردش طرح مطابق الگویسرما

 یه و قطعـات مصـرف  یـ نه مـواد اول یهز از:یه و قطعات مورد نیمواد اول )الف

 یو مـواد خـارج   يروز کـار  90 یمواد داخل(ک دوره سفارش ی يواحد برا

  شود. می ه در گردش لحاظیاز سرما ی) به عنوان بخشيروز کار 100

نه حقوق و دستمزد کارکنان بـه مـدت   یهز حقوق و دستمزد کارکنان: )ب

ه در گـردش  ی) محاسبه و در برآورد سرمايروز کار 68معادل (سال  0,25

  شود.  می لحاظ

واحـد بـه    يروز کـار  65از یمورد ن ين انرژینه تأمیهز از:یمورد ن يانرژ )ج

  شود. می ه در گردش محاسبهیاز سرما یشعنوان بخ

ـ یـ واحـد ن  يروز کار 60فروش هاي  نهیهز فروش:هاي  نهیهز) د از  یز جزئ

انه یدرصد ارزش فـروش سـال   1فروش هاي  نهی(هز ه در گردش استیسرما

  است.)
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نـان محاسـبات و کـاهش    یت اطمیـ ش قابلیافـزا  يبـرا  هـا:  نهیهزر یسا )ي

  شود. می افزودهها  نهیدرصد موارد فوق به جمع هز 5 ،سکیر

  

  گردش در هیسرما اقالم جمع .13 جدول

 ماهه 3دوره  ه در گردشیبرآورد سرما

  شرح  تعداد /روزهاي کاري  ارزش (م ر)

 یه داخلیمواد اول 90 6483٫025

 یه خارجیمواد اول 100 0

 کارکنان يایحقوق و مزا 68 1160٫785185

 يانواع انرژ 65 30٫69403519

 درصد فروش)1فروش(هاي  نهیهز 60 1066٫666667

437٫0585444 
 

 درصد) موارد باال 5( يجارهاي  نهیر هزیسا

9178٫229431 
 

 ه در گردشیجمع کل سرما

 

  ه ثابت و برآورد آنیاطالعات مربوط به سرما

است کـه   یمتعلق به واحد صنعتهاي  ییآن گروه از دارا ،ه ثابتیاز سرمامنظور 

 يات جاریان عملیدارند و به منظور استفاده در جر یا دائمینسبتاً ثابت  یتیماه

هـاي   ییـ دارا ،ه ثابـت یبـه سـرما   کهشوند ي مینگهدار ،فروش يشرکت و نه برا

  گردد. می ز اطالقین بلند مدت ییا دارایاي  هیسرما

زات خـط  یـ و تجههـا   توان دسـتگاه  می ه ثابتیدهنده سرما لیاجزاء تشکاز 

اثاثـه   ،هیط نقلیوسا ي،ساز ساختمان و محوطه ،نیزم یی،ربنایسات زیتأس ،دیتول

  .. را نام برد..و يبردار قبل از بهرههاي  نهیهز ي،ادار لوازم و

در  یـی ک دارایـ حداقل طـول عمـر الزم شـمول     يبرا ياریچ معیگرچه ه

ـ یـ باها  ییل داراین قبیاما ا ،ه ثابت وجود نداردیطبقه سرما ک سـال  یـ ش از ید ب

 نیکه هر ساله از ب یاقالم يپرداخت شده براهاي  نهیرا هزیز ؛دوام داشته باشند

  شود. می انه محسوبید سالیتولهاي  نهیروند جزء هز می
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ـ   ینـ یزم(ن یزمـ  يثابت بـه اسـتثنا  هاي  هیسرما ،با گذشت زمان  يراکـه ب

 خود را از دسـت  یده ت بهرهیقابل )ردیگ می احداث ساختمان مورد استفاده قرار

عمـر   ید در طـ یـ باهـا   ییـ ل دارایـ ن قبیتمام شده ا ين لحاظ بهایدهند. بد می

  نه منظور گردد.یج به حساب هزیدشان به طور منظم به تدریمف

ارزش  کـه  شـود  مـی  دهیاستهالك نام ،تمام شده يبها یجین کاهش تدریا

 یخ خـروج از خـدمت ارزش اسـقاط   یمستهلک شده در تـار  ییافت دارایقابل باز

  شود.   می خوانده

دهنـده   نشـان  ،ثابـت  یـی تمام شده نسبت به ارزش اسـقاط دارا  يمازاد بها

نـه اسـتهالك در   یبه عنـوان هز  یید دارایدوره عمر مف ید طیاست که با یمبلغ

 ییـ تمام شده دارا يسه با بهایمقا چنانچه ارزش اسقاط در لحاظ شود.ها  حساب

  نظر کرد. توان از آن صرف می در محاسبه استهالك ،قابل توجه نباشد

ــرا یمختلفــهــاي  روش  نــه اســتهالك وجــود دارد کــه  یمحاســبه هز يب

  است. ینه استهالك به روش خطیمحاسبه هز ،ن آنیتر متداول

به طـور   ،قاطنسبت به ارزش اس ییتمام شده دارا ين روش مازاد بهایدر ا 

ن مقـدار بـه حسـاب    یـ شـود و هـر سـاله ا    مـی  میدر طول عمر آن تقس يمساو

  شود. می استهالك منظورهاي  نهیهز

  دیزات خط تولیآالت و تجه نینه ماشیهز

هـاي   د بر اساس استعالمیزات به کار رفته در خط تولین آالت و تجهینه ماشیهز

اعـالم  هاي  که عالوه بر نرخ ده استشمعتبر برآورد هاي  به عمل آمده از شرکت

آالت  نیماشـ  يانـداز  ز جهـت نصـب و راه  ینهایی  نهیهز ،سازندگان يشده از سو

  .صرف خواهد شد
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  تولید خط تجهیزات و آالت ماشین هزینه .14 جدول 

 شرح تعداد )م ر(ارزش واحد  )م ر(ارزش کل 

 خط کامل قرص 1 3950 3950

 اتوماتیککپسول پر کنی اتوماتیک  1 800 800

 کپسول شمار 1 200 200

 آسیاب 1 150 150

 جت پرینتر 1 183 183

 میکسر 1 60 60

 سیل القایی و دربند 1 18٫5 18٫5

 آون 1 40 40

 انکوباتور 1 27٫6 27٫6

 اتوکالو 1 30 30

 کلونجر 1 30 30

 هود میکروبی 1 52 52

 هود شیمیایی(بخش شیمیایی میکروبی) 1 21 21

 ترازو دیجیتال 1 11٫5 11٫5

 بن ماري 1 15٫5 15٫5

 محیط کشت 1 17٫4 17٫4

 معرف کواکس 1 1٫7 1٫7

 شیشه آالت آزمایشگاهی 1 2 2

1200 1200 1 gc 

 سایر موارد 237٫5

 جمع 7047٫7

 هزینه نصب 100

 جمع کل 7147٫7
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عمومی تأسیسات و تجهیزات هزینه .15 جدول  

 عنوان تعداد هزینه واحد (م ر) هزینه کل

 کیلو وات آمپر با ترانس 35خرید امتیاز برق بقدرت  1 190 190

 بهمراه لوله کشی یاز آب شهرك صنعتید امتیخر 1 50 50

 
 انشعاب فاضالب 1 60

 بخاري گازي 3 15  45

 یبهمراه لوله کش مترمکعب 50د امتیاز و کنتور گاز یخر 1 60 60

 کولر گازي 10 22 220

 آبسرد کن 1 5 5

 سرور مرکزي با نرم افزار اداري مالی 1 200 200

 دیزل ژنراتور 1 200 200

 و سیستم ارتباط تلفنی دوربین 6با  دوربین مدار بسته 6 50 300

 جمع 1270

  

  ساختمان و سازي محوطه .16 جدول

 هزینه کل
  نه واحدیهز

 )الیر 1000(
 شرح مقدار کار واحد

 حیو تسط يخاکبردار 1000 مترمکعب 4٫5 4٫5

 یوارکشیو د یحصار کش 140 متر مربع 1000 140

 و آسفالت یابان کشیخ 100 متر مربع 230 23

 ییسبز و روشنا يفضا 100 متر مربع 1500 150

 300 متر مربع 5500 1650
کف سرامیک - gmpسالن تولید طبق اصول 

 سقف کاذب-دیوار کاشی-

 طبقه با قفسه بندي 2انبار در  200 متر مربع 5000 1000

 آزمایشگاهیهاي  شگاه با کابینتیآزما 50 متر مربع 7000 350

 رختکن و سرویس بهداشتی 50 متر مربع 3500 175

 با تمام امکانات يساختمان ادار 100 متر مربع 4000 400

 و سرایداري ینگهبان 70 متر مربع 3000 210

 نگیپارک 40 متر مربع 1000 40

 یرفاه يساختمانها 40 متر مربع 0 0

4142٫5 
   

 يجمع کل ساختمان و محوطه ساز

 نیزم 1000 متر مربع 500 500

 جمع کل 4642٫5
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 نقل و حمل لیوسا و هینقل وسائل نهیهز .17 جدول

 شرح تعداد )م ر(مت واحد یق )م ر(مت کل یق

 وانت نیسان 1 400 400

 لیفتراك 1 550 550

 جمع کل 950

 

 يه اثاثه اداریبابت ته ي،دین واحد تولیا يبا در نظر گرفتن حجم امور ادار

  شود. می در نظر گرفته الیون ریلیم 874 مبلغ

  اداري اثاثه هزینه .18 جدول

 شرح تعداد  )م ر(مت واحد یق )م ر(مت کل یق

 دستگاه lcd 15مونیتورهاي  وتر بایکامپ 4 10 40

 پرینتر 4 0٫7 2٫8

 تاپلپ  2 35 70

 فکس لیزري 1 15 15

 تلفن 4 0٫5 2

100 100 
 

 .کمد بایگانی وها، فایل ،میز و صندلی :وسایل اداري شامل

 جمع کل 229٫8

 

   يبردار قبل از بهرههاي  نهیهز

 يگـذار  هیر محاسـبه شـده و در سـرما   یبه روش ز يبردار قبل از بهرههاي  نهیهز

  شود. می ثابت لحاظ

ه طـرح  یـ و ته ینـه مطالعـات مقـدمات   یبابت هز ه:یاولنه مطالعات یهز )الف

الزم  يافـت مجوزهـا  ی% و بابت در 3/0.. معادل .س واحد ویو جواز تأس یهیتوج

 لحـاظ  ثابـت  يگـذار  هیسـرما  درصـد  1/0س و ثبت شـرکت معـادل   یتأس يبرا

  شود. می

 065/0معـادل  هـا   نـه ین هزیـ ا :یالت مالینه ثبت قراردادها و تسهیهز )ب

  شود. می در نظر گرفته یوام بانک زانیم درصد
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نـه  یهز :یشیآزما يبردار و بهره يانداز راه ،مربوط به آموزشهاي  نهیهز )ج

ــادل   ــوزش مع ــوق و مزا 10آم ــروز حق ــ يای ــه راهیهز و یپرداخت ــداز ن و  يان

  شود. می در نظر گرفته يه و انرژیروز مواد اول 2معدل  یشیآزما يبردار بهره

مدت  يو برا میلیون ریال12ماهانه  طرح: يدوره اجرا يجارهاي  نهیهز )د

  شود. می ماه در نظر گرفته 10

هاي  نهیدرصد موارد فوق به عنوان هز 5/3 نشده: ینیش بیپهاي  نهیهز )ح

  شود. می در نظر گرفته يبردار نشده قبل از بهره ینیب شیپ

  

  يبردار بهره از قبل هاي نهیهز .19 جدول

 شرح )م ر(ارزش 

 ه ثابت)ی% سرما0٫3.(.و ییه طرح اجرای، تهینه مطالعات مقدماتیهز 41٫22

 ه ثابت)ی% سرما0٫1مختلف( يافت مجوزهایس شرکت و دریتأسهاي  نهیهز 13٫74

 ریال 1000000 1200

 )ی% وام بانک0٫065(یالت بانکیافت تسهیمربوط به درهاي  نهیهز 16٫51637

 )يه وانرژیروزمواداول2روز حقوق و 10(یشیآزما يو بهره بردار ياندازآموزش، راه هاي  نهیهز 298٫3510131

 % موارد باال)3٫5( يقبل از بهره بردارهاي  نهیر هزیسا 54٫94395841

 جمع کل 1624٫771342
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ه ثابتیو برآورد سرما  اجزاء يبند جمع  

  کند. می از طرح را برآوردیثابت مورد ن يگذار هیکل سرما ،رقم حاصل

  ثابت هیسرما برآورد .20 جدول

 شرح )م ر(توسعه 

 دیزات تولین آالت و تجهیماش 7147٫7

 یسات عمومیزات و تأسیتجه 1270

 ه و حمل و نقلیط نقلیوسا 950

 يساختمان و محوطه ساز 4142٫5

 يه و لوازم اداریاثاث 229٫8

 نیزم 500

 % موارد باال)1٫5نشده ( ینیش بیپهاي  نهیهز 213٫6

 يقبل از بهره بردارهاي  نهیهز 1624٫771342

 جمع 16078٫37134

 

 يگذار هیکل سرما

ه در گـردش طـرح مقـدار کـل     یثابـت و سـرما   يگـذار  هیر سـرما یبا توجه مقاد

ه یدرصـد سـرما   90الزم به ذکر است که معـادل   شود. می برآورد يگذار هیسرما

طرح مـد   یمالهاي  تراز مین خواهد شد که در تنظیتأم یق وام بانکیثابت از طر

  رد.یگ می نظر قرار

  يگذار هیسرما کل برآورد .21 جدول

 درصد  جمع
 بانک

 درصد
 متقاضی

 شرح
 مبلغ (م ر) مبلغ (م ر)

 ه ثابتیسرما 3215٫674 0٫2 12462٫7 0٫8 16078٫37134

 ه در گردشیسرما 9178٫229 1 0 0 9178٫229431

25256٫60077 
 

12462٫7 
 

 يه گذاریکل سرما جمع 12393٫9
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 دیتولهاي  نهیهز

از جهـت احـداث و   یـ مـورد ن  يگـذار  هید هر محصول عـالوه بـر سـرما   یتول يبرا

ت یـ نه و در طـول دوره فعال د به صورت سـاال یز باینهایی  نهیهز ،واحد يانداز راه

ن یتـأم  ،حقـوق کارکنـان   ؛ماننـد  یشـامل اقالمـ  ها  نهین هزیواحد منظور کرد. ا

شـود تـا    مـی  ر بـرآورد یـ ثابت و متغهاي  نهین بخش هزیباشد. در ا می ...و يانرژ

هـاي   طرح و محاسـبه شـاخص   یمال يه ترازهایبتوان بر اساس آن نسبت به ته

  د.کراقدام  يو اقتصاد یمال

ر ییـ اسـت کـه بـا تغ   هـاي   هزینه ،ثابتهاي  نهیهز :ثابتهاي  نهیهز الف)

 یلـ یتعط(د یـ زان تولیـ دن میکند. هر چند با به صفر رسـ  نمی ریید تغیسطح تول

ـ   مـی  ز حـذف یـ نـه ثابـت ن  یاز اقالم هز یبعض )کارخانه ه و یـ در تجز یشـوند ول

توان فرض کـرد کـه    ، میبا توجه به کوتاه مدت بودن وقفه فوق یمالهاي  لیتحل

مـه  ینـه ب یهزهـایی   نهین هزیچنهاي  ن مثالیوجود دارند. از بارزترها  نهین هزیا

ز کـامالً  یناي  نهیاز اقالم هز یباشند. بعض ی میافتیدرالت ینه تسهیکارخانه و هز

نـه حقـوق   یبه عنوان مثال هز ؛ت ثابت دارند.یماه يتا حدود یول ؛ستندیثابت ن

ن بـا  ید نـدارد. همچنـ  یزان تولیبه م یواحد بستگ يو ادار يکارکنان دفتر مرکز

از  اسـت. ز ثابـت  ین يدینه حقوق پرسنل تولیهز ،دیدر مقدار تول ییرات جزییتغ

درصـد خقـوق کارکنـان بـه      85   ین اسـتقالل یدر نظر گرفتن چنـ  يبرا این رو

  هـایی   ن بخـش یک چنـ یـ تفک ين بـرا یشود. بنابرا می نه ثابت منظوریعنوان هز

شود. در جـدول   می نه ثابت در نظر گرفتهیبه عنوان هزها  نهین هزیاز ا يدرصد

ن یـ ه است. در ستون درصـد ا شد يبند ن واحد ارائه و جمعینه ثابت ایاجزاء هز

نـه و حـدود اسـتقالل آن از    ین هزیـ ت ثبـات ا ین شده است که ماهییتع   جدول

  است. يد چه مقداریزان تولیم
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 ثابت هاي نهیهز برآورد .22 جدول

 شرح درصد )م ر(مبلغ 

 کارکنان يایحقوق و مزا 85 3917٫65

 يانواع انرژ 20 25٫49966

 استهالكنه یهز 100 1536٫169268

 ير و نگهدارینه تعمیهز 10 67٫2915

194٫131365 
 

 % موارد باال)3٫5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز

5740٫741793 
 

 دیتولهاي  نهیجمع هز

 یاتیعملهاي  نهیهز 15 585

32٫15674268 
 

 % سرمایه ثابت) 0٫2مه کارخانه (ینه بیهز

 مقدار وام) %2(یافتیالت درینه تسهیهز 100 249٫2539415

 جمع کل 6607٫152477

  

نـه هسـتند کـه بـا     یاز هز یر اقالمیمتغهاي  نهیهز :ریمتغهاي  نهیهزب)

شـتر  ید بیـ ابند. به عنوان مثال هـر چـه مقـدار تول   ی می رییتغد یر سطح تولییتغ

اقالم نسبت به  یز بعضین بخش نیاز است. در ایمورد ن يشتریه بیمواد اول  ،شود

باشـد. بـه عنـوان     نمـی  درصـد 100آن  یبستگ یول کند  می ریید تغیت تولیظرف

 رییـ نـه حقـوق کارکنـان تغ   یهز ،د در حـدود کـم  یا کاهش تولیش یمثال با افزا

نـه  یهز ،شـود  يمنجر به اضافه کـار  ،دیش تولیکه افزا یدر صورت یول ،کند نمی

بـه کـاهش    ،کمتـر شـود   ید از سـطح خاصـ  یا اگر تولیابد و ی می شیحقوق افزا

درصـد از   15ن منظـور  یـ ابد. به ای می ز کاهشیشود و حقوق ن می پرسنل منجر

ز یـ ر موارد نیشود. در سا می ر منظورینه متغینه حقوق کارکنان به عنوان هزیهز

ر یـ شـود. جـدول ز   مـی  ن بخـش اختصـاص داده  یبه ااي  نهیاز اقالم هز يدرصد

    دهد. می نشان  راتییبه تغ آن یر واحد را همراه با درصد وابستگینه متغیهز
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  ریمتغ هاي نهیهز برآورد .23 جدول

 شرح درصد ) م ر (مبلغ 

 ه و قطعاتیمواد اول 100 19449٫075

 کارکنان يایحقوق و مزا 15 691٫35

 يانواع انرژ 80 101٫99864

 ير و نگهدارینه تعمیهز 90 605٫6235

 % موارد باال)3٫5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز 729٫6816499

 دیتولهاي  نهیجمع هز 21577٫72879

 یاتیعملهاي  نهیهز 85 3315

 دیر تولیمتغهاي  نهیجمع کل هز 24892٫72879

 

ر یـ ثابـت و متغ هاي  نهیبا محاسبه هز :انهیسالهاي  نهیبرآورد کل هز ج)

    گردد. ي میبند طرح مطابق جدول جمعهاي  نهیکل هز ،طرح

  

 سالیانه هزینه کل برآورد .24 جدول

 شرح )م ر(مبلغ 

 نه ثابتیهز 6607٫152477

 رینه متغیهز 24892٫72879

 انهیسالهاي  نهیجمع کل هز 31499٫88127

  طرح يو اقتصاد یمال یابیارز

طـرح   ياقتصـاد هـاي   و شـاخص  یمـال هـاي   صورت يوتریج محاسبات کامپینتا

ل یآن از قب یاصلهاي  توان به شاخص می طرح بوده و عمدتاً ياز سودآور یحاک

ه و یبرگشـت سـرما  هـاي   سال ،د در نقطه سربه سریزان تولیم ی،نرخ بازده داخل

بـر   یل قـاطع یـ د کـه دل کـر د یـ تأک يه نقـد یژه بـه سـرما  یان وینسبت سود و ز

 يگـذار  هیدر سرما ینان کافیطرح و وجود اطم ياقتصاد يداریو پا يریپذ هیتوج

  باشد. می گونه واحدها نیاحداث ا يبرا
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  یمال محاسبات جینتا .25 جدول

  

  

  

  

  انهیسال دیتول برنامه .26 جدول

انه یمت فروش سالیق

 )م ر(

مت یق

 واحد )هزارریال(واحد
 انهیسال یت اسمیظرف

 فیرد نام محصوالت

 موجود توسعه موجود توسعه موجود توسعه

 1،200،000 جعبه 0 20 0 24000
 

 1 گیاهی داروییهاي  قرص

 1،200،000 جعبه 0 20 0 24000
 

 2 کپسول گیاهی

 جمع کل 0 48000

  

  میلیول ریال 48000: جمع کل ارزش تولید سالیانه
 

 در پنج سال اول  یت اسمید نسبت به ظرفیدرصد تول

  سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

    80        90       100       100         100  

روز در سال است که هر شـیفت کـاري    270ن واحد یدر ا يتعداد روز کار

  ساعت در روز است. 7,5معادل

   

 مقدار شرح فیرد

 100 یدرصد سهم منابع داخل 1

 29 د در نقطه سربه سریدرصد تول 2

 3,5 هیبرگشت سرماهاي  سال 3

 1236,8 ال)یون ریلیثابت سرانه (م يه گذاریسرما 4

 4,96 يه نقدیژه به سرمایو انینسبت سود و ز 5
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 اخذ وام

ن و معـادل  یزمـ  يه ثابـت منهـا  یدرصـد سـرما   80وام مورد درخواست معـادل 

 باشد.   می الیون ریلیم12462,7
 دیتول هاي نهیهز .27 جدول

 شرح )م ر( یارزش دارائ درصد )م ر(مبلغ 

 زاتین آالت و تجهیماش 7147٫7 10 714٫77

 ساتیتأس 1270 10 127

 حمل و نقل لیوسا 950 10 95

 يساختمان و محوطه ساز 4142٫5 5 207٫125

 ياثاثه و لوازم ادار 229٫8 20 45٫96

 نشده(هزینه پیش بینی نشده سرمایه ثابت) ینیش بینه پیهز 213٫6 10 21٫36

 ثابت یجمع استهالك دارائ 1211٫215

 ينه قبل از بهره برداریاستهالك هز 1624٫8 20 324٫9542683

 نه استهالكیجمع کل هز 1536٫169268

 ير و نگهداریتعمهاي  نهیهز

 شرح )م ری(ارزش دارائ درصد )م ر(مبلغ 

 زاتین آالت و تجهیماش 7147٫7 5 357٫385

 ساتیتأس 1270 10 127

 ل حمل و نقلیوسا 950 10 95

 يساختمان و محوطه ساز 4142٫5 2 82٫85

 نشده(هزینه پیش بینی نشده سرمایه ثابت) ینیش بینه پیهز 213٫6 5 10٫68

 ير و نگهدارینه تعمیجمع کل هز 672٫915

 
 عملیاتی هاي هزینه .28 جدول

 شرح )م ر(مبلغ 

 يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز 1200

 شگاهیآزما يجارهاي  نهیهز 60

 % فروش ساالنه)5فروش (هاي  نهیهز 2400

 فروش ساالنه) %0٫5( حمل و نقلهاي  نهیهز 240

 یاتیعملهاي  نهیجمع کل هز 3900
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  ثابت هاي نهیهز برآورد .29 جدول

 شرح درصد )م ر(مبلغ 

 کارکنان يایحقوق و مزا 85 3917٫65

 يانواع انرژ 20 25٫49966

 نه استهالكیهز 100 1536٫169268

 ير و نگهدارینه تعمیهز 10 67٫2915

194٫131365 
 

 % موارد باال)3٫5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز

5740٫741793 
 

 دیتولهاي  نهیجمع هز

 یاتیعملهاي  نهیهز 15 585

32٫15674268 
 

 % سرمایه ثابت) 0٫2مه کارخانه (ینه بیهز

 % مقدار وام)2(یافتیالت درینه تسهیهز 100 249٫2539415

 جمع کل 6607٫152477

 

  )یاسم تیظرف اساس ر(بریمتغ هاي نهیهز برآورد  .30 جدول

 شرح درصد ) م ر (مبلغ 

 ه و قطعاتیمواد اول 100 19449٫075

 کارکنان يایحقوق و مزا 15 691٫35

 يانواع انرژ 80 101٫99864

 ير و نگهدارینه تعمیهز 90 605٫6235

 % موارد باال)3٫5د(ینشده تول ینیش بیپهاي  نهیهز 729٫6816499

 دیتولهاي  نهیجمع هز 21577٫72879

 یاتیعملهاي  نهیهز 85 3315

 دیر تولیمتغهاي  نهیجمع کل هز 24892٫72879
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  )یاسم تیظرف اساس انه(بریسال هاي نهیهز کل برآورد  .31 جدول

 شرح )م ر(مبلغ 

 نه ثابتیهز 6607٫152477

 رینه متغیهز 24892٫72879

 انهیسالهاي  نهیجمع کل هز 31499٫88127

 
   افزوده ارزش محاسبه .32 جدول

 4609 حقوق کارمندان و کارگران

 642٫5 اتیمه و مالیب

 1211٫2 استهالك

 1200 يدفتر مرکزهاي  نهیهز

 240 حمل و نقلهاي  نهیهز

 2570 ت مبنایانه در ظرفیسود سال

 0 ریسا

 10472٫7 جمع ارزش افزوده

  

 یداخل منابع سهم محاسبه .33 جدول

 19،449,08 یه داخلیمواد اول

 4،609 حقوق کارگران

 643 اتیمه و مالیب

 1211٫2 استهالك

 1200 يدفتر مرکز یر پرسنلیغهاي  نهیهز

 240 فروش و حمل ونقلهاي  نهیهز

 2570 ت مبنایانه در ظرفیسود سال

 7480٫448 ریسا

 37402٫24 کل جمع
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  مالی  هاي حساب صورت  .34 ولاجد 

 0٫33 ه سود خالصیحاش 13724٫8 نه نقطه سربه سریهز

 62٫31 سرانه ير بنایسطح ز 28٫59 درصد نقطه سربه سر

 0٫33 نسبت سود به فروش 31٫44 هینرخ بازگشت سرما

 0٫99 هیسرما نسبت سود به 3٫18 هیبازگشت سرما يها سال

 4٫96 يه نقدینسبت سود به سرما 0٫57 ه ثابتیه در گردش به سرماینسبت سرما

 100 یدرصد سهم منابع داخل 1236٫8 ثابت سرانه يگذار هیسرما

 44٫46 درصد ارزش ماشین آالت به سرمایه ثابت

 3692٫3 فروش سرانه

 354٫54 متوسط حقوق سرانه

 0٫22 درصد ارزش افزوده بر مبناي فروش

 33٫25 هاي تولید درصد ارزش افزوده بر مبناي هزینه

 0٫36 حاشیه سود عملیاتی
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، گروه شـغلی فنـاوري راهبـردي و    1/69/6112کد ملی آموزش شغل 

دار ســالمت، طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی، تــاریخ تــدوین   اولویــت

  1393استاندارد: 

ي چگنـی زهـرا، کالنتـري سـمانه، گنـدابی شـهرام و       طهماسبی نـادر  .10
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، گروه شغلی فنـاوري راهبـردي و اولویـت دار سـالمت،     1/117/6112
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اولویــت دار ســالمت، طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی، تــاریخ تــدوین 

  1393استاندارد: 

گنی، کالنتري سمانه، گندابی شـهرام و همکـاران،   طهماسبی نادري چ .12

، کـــد   سرپرست خط تولید جامدات از گیاهان دارویی استاندارد شغلی
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دار ســالمت، طــب ســنتی و گیاهــان دارویــی، تــاریخ تــدوین   اولویــت

 1393استاندارد: 

، درباره معماري برنـد سـالمت در ایـران، صـنعت دارو بـا      امیر کاکایی  .13

   1394کار آشنا نیست، فرصت امروز، اردیبهشت   و  هاي کسب  مدل

چگنـی زهـرا، کالنتـري سـمانه و      گندابی شـهرام، طهماسـبی نـادري    .14

همکاران، استاندارد شغلی مدیر تولید واحدهاي داروسازي گیاهی، کـد  
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  1393استاندارد: 

نتـري سـمانه و   گندابی شـهرام، طهماسـبی نـادري چگنـی زهـرا، کال      .15
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  دانش بنیان 



124   

 

هاي طبیعی جامد قرص و کپسول فرآوردهبسته کار آفرینی تولید   

 

هاي کـارآفرینی در حـوزه گیاهـان     ، معرفی فرصت1389موزانی, داود،  .19

همایش ملی گیاهان دارویی، ساري، جهـاد   دارویی در استان مازندران،

  ،دانشگاهی واحد مازندران

نیرومند، دکتر پوراندخت، اهمیـت گیاهـان دارویـی در اقتصـاد دانـش       .20

 1395بنیان، روزنامه جهان صنعت، 

 هاي دانش بنیان وب سایت ارزیابی شرکت .21

وب سایت رسمی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجـارت و کشـاورزي    .22

  استان تهران

  وب سایت رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت .23

  غذا و داروي کشور وب سایت رسمی سازمان .24

وب سایت رسمی ستاد توسعه علوم و فناوري گیاهـان دارویـی و طـب     .25

  سنتی

  وب سایت رسمی گمرك جمهوري اسالمی ایران .26

  التحصیالن دانشگاه آزاد ارآفرینی کانون فارغمرکز کوب سایت  .27

  ویکی پدیا فارسی .28


