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توجـه بـه تولیـد داروی بـا کیفیـت و اطمینـان از اسـتمرار آن در هـر شـرایط، یکـی از 
دغدغـه هـای واقعـی دلسـوزان کشـور محسـوب مـی شـود. زیـرا هـر فرهنگـی کـه 
دارای ماهیـت واقعـی دولت-ملـت باشـد همیشـه در معـرض هجـوم ویـا تحریـم 
اسـت و در شـرایط وقـوع بحـران نـه تنهـا امـکان حذف دارو از سـبد عرضه به مردم 
مقـدور نمـی باشـد، بلکـه مصـرف آن بـه صـورت تصاعـدی افزایش می یابـد. بدین 
لحـاظ و بـه سـبب اهمیـت حرکـت در مسـیر تولیـد مـواد موثـره دارویـی از اواسـط 
دهـه 60 چنـد شـرکت جهـت تولیـد ایـن مـواد تاسـیس گردیدند.پـس از یـک دوره 
کوتـاه مـدت از اواخـر دهـه 70 بـا سیاسـت هـای حمایتـی مناسـب دولـت شـرکت 
هـای خصوصـی متعـددی در زمینـه تولیـد مـواد موثـره شـیمیایی و بسـته بنـدی 
تولیـد  بـر  عـاوه  حاضـر  حـال  در  شـرکتها  ایـن  پیوسـتند.  جمـع  ایـن  بـه  دارویـی 
بیـش از 406 قلـم از مـواد موثـره دارویـی و 314 قلـم شـیمیایی و قریـب بـه تمـام 
ملزومـات مـورد نیـاز بسـته بنـدی دارویـی ، بیـش از 71/9 درصـد از اقـام مـورد نیاز 
صنعـت داروســازی داخلـی را تامیــن مـی کننـد. رشـد قابـل ماحظـه ایـن صنعـت 
در ده سـال گذشـته مرهـون سیاسـت گـذاری هـای صحیـح معاونـت غـذا ودارو 
وزارت بهداشـت ودرمـان و تـاش گسـترده و شـبانه روز مدیـران وصنعت کاردان 
ایـن کارخانجـات مـی باشد.دسـت انـدکاران ایـن صنعـت بـا توجـه بـه اینکـه مـواد 
نیـاز  شـرایط  در  بیمـاران  و  دارد  سـروکار  جامعـه  سـامت  نظـام  بـا  آنهـا  تولیـدی 
آنهـا بهـره مـی برنـد متعهـد هسـتند مسـتمرا در افزایـش  از تولیـدات  جسـمانی 
کیفیـت محصـول فراتـر از اسـتانداردهای اباغـی )cGMP( تـاش نماینـد تـا ضمـن 
رضایـت دائـم مصـرف کننـدگان ، امـکان ورود مـواد دارویـی بـی کیفیـت و تهیـه 
بـه داخـل  کشـورهای خارجـی  GMP در  از منظـر  شـده در شـرایط غیـر اسـتاندارد 
فنـون  و  علـوم  توسـعه  بـر  عـاوه   ، ای  حرفـه  تعهـد  ایـن  گـردد.  مسـدود  کشـور 
 ، ایرانـی  تحصیلکـرده  فرزنـدان  اشـتغال  و  کشـور  داخـل  در   )High Tech(روزآمـد

موجـب صیانـت از ملـت در زمانهـای بحـران خواهـد گردیـد.
در نیمـه دوم سـال 1379 جمعـی از پیشکسـوتان ایـن عرصـه اقـدام بـه برگـزاری 
جلسـاتی مسـتمر جهـت ایجـاد تشـکلی صنفـی نمودنـد وپـس از ماههـا مطالعـه 
، هیئـت موسسـان سـندیکا تشـکیل و اقـدام  و بررسـی جوانـب مختلـف ایـن امـر
بـه ثبـت رسـمی ایـن تشـکل نمودنـد کـه در نهایـت پـس از تصویـب اساسـنامه 
در  دارویـی  بنـدی  بسـته  و  شـیمیایی  دارویـی  مـواد  کننـدگان  تولیـد  سـندیکای 
خ 1380/6/6 و بـا شـماره 151 در اتـاق بازرگانـی صنایـع و معـادن ایـران بـه ثبـت  مـور
از شـرکت هـای بسـته بنـدی دارویـی  بـه سـبب درخواسـت تعـدادی  کـه  رسـید، 

تغییـر یافـت.
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بنـدی  بسـته  و  شـیمیایی  دارویـی  مـواد  کننـدگان  تولیـد  سـندیکای 
خ 1380/6/6 و بـا شـماره 151 در اتـاق بازرگانـی صنایـع و  دارویـی در مـور
معـادن ایـران بـه ثبـت رسـید
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اخذ بیشترین درصد دانش بنیانی 

در تشکل ها صنایع کشور

41شرکت از 46 شرکت
دانش بنیان
89/1% درصد
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در سـال 2020 انـدازه بـازار جهانـی مواد موثـره دارویی 159/35 
میلیـارد دالر بـود. پیش بینـی می شـود ایـن بـازار از 174/17 
میلیـارد دالر در سـال 2021 بـه 272/44 میلیـارد دالر در سـال 
در  درصـد   6/6  )   CAGR( سـاالنه  مرکـب  رشـد  خ  نـر بـا   2028
طـی سـال های 2021 تـا 2028 برسـد و انـدازه آن در سـال 2030 
تـا 330 میلیـارد دالر قابـل پیـش بینـی اسـت. عارغـم اینکـه 
تاثیـر جهانـی کوویـد-19 بـر بـازار جهانـی مـواد موثـره دارویـی 
بی سـابقه و خیره کننـده بـود و باعـث شـوک منفـی در بـازار 
بحبوحـه  در  جهـان  نقـاط  تمـام  در  دارویـی  موثـره  مـواد 
و  واکسـن  تولیـد  حـوزه  در  همچنیـن   ، شـد  همه گیـری 
تامیـن داروهـای کرونـا جهـان بـا کمبـود گسـترده در حـوزه 
اقـام بسـته بنـدی دارویـی مواجـه گردیـد و شـاهد کاهـش 
آن در سـال 2020 بودیـم. هـم اکنـون  شـدید 6/9- درصـدی 
شـاهد افزایـش ناگهانـی CAGR بـه دلیـل بازگشـت تقاضـا و 
رشـد ایـن بـازار بـه سـطوح قبـل از همه گیـری پـس از پایـان 

هسـتیم. همه گیـری 
بـا توجـه بـه حضور حـدود 1 میلیارد نفر حاضـر در خاورمیانه 
و در دسـترس کشـور ایـران بـا سـرمایه گـذاری مشـخص بـا 
توجـه بـه ذکـر پتانسـیل هـا و مزیـت هـای تولید مـواد موثره 
دارویـی و اقـام بسـته بنـدی دارویـی در ایران بـا تولید مواد 
را  منطقـه  هـای  شـرکت  کامـل  بـازار  تـوان  مـی  واسـط  حـد 
تامیـن نمـود کـه ایـن موضـوع در دیـد میـان مـدت و بلنـد 
اتفـاق  قابـل  حمایتـی  نـگاه  و  شـیمیایی  صنایـع  بـه  مـدت 
و  صنعتـی  معـادالت  و  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  ایـران  و  اسـت 
سیاسـی بـه یـک غـول دارویـی در تولیـد و صـادرات تمامـی 

زنجیـره تامیـن دارو در خاورمیانـه تبدیـل گـردد.

بررسی اندازه و رشد بازار صنعت 
مواد موثره و اقالم بسته بندی در 
جهان دارویی
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1-کمیته صادرات: با توجه به مسایل مختلف شرکتهای تولید کننده 
عضو در زمینه صادرات، این کمیته با اهداف زیر شکل گرفته است:

 بررسی موانع و رفع مشکات صادرات
- شناسایی بازارهای صادراتی

- تقویت زیر ساخت های صادراتی
- بررسی قوانین و حمایت از حوزه صادرات
- آموزش های کارشناسی در حوزه صادرات

- تشکیل کارگروه های تخصصی در فضای مجازی
- ارتباط با تشکل های فعال حوزه داروسازی سایر کشورها

- برگزاری نشست های مشترک با اتاق های بازرگانی کشورهای هدف
- حضور در رویدادهای جهانی

- انتشار نشریات تخصصی انگلیسی زبان برای معرفی توانمندی های 
کشور

2-کمیته آموزش
زمانهای مختلف،  بررسی و پایش صنعت در  و  آموزشی  نیاز سنجی 
در  دانش  روزرسانی  به  و  عملی  و  نظری  تخصصی  های  دوره  تعریف 
صنعت مواد موثره، مواد شیمیایی و بسته بندی دارویی از وظایف 

اصلی این کمیته میباشد.
3-کمیته فنی و نظارت

زمینه  در  الزم  راهکارهای  ارایه  و  شرکتها  فنی  مشکات  بررسی 
تولیدات

بررسی مشکات شرکت ها و مشاوره در خصوص اخذ مجوز های الزم 

برگزاری جلسات منظم هیات مدیره
حضور در جلسات مربوط به قیمت

پیگیری موارد شرکت ها از سازمان های مرتبط
پیگیری تامین و تخصیص ارز برای شرکت های عضو

بررسی و حل مشکات بین شرکتها

اصاح و پیگیری تعرفه های تجاری
پیگیری تامین مالی شرکتها

حضور در جلسات قانونگذاری تخصصی حوزه دارو
پیگیری امور گمرکی و...

تشکیل کمیته های تخصصی شامل

اهم فعالیت ها:

فعالیت های سندیکا
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-نمایشگاه فارمکس
-برگــزاری بیــش از یکصــد دوره آموزشــی مختلــف از جملــه: Method Validation، نــکات فنــی، علمــی، اقتصادی و اخاقی در تولیــد دارو از اینترمدیت 
تــا شــکل نهایــی، جایــگاه داروهــای پپتیــدی در صنعــت داروســازی، روش هــای بهینــه مستندســازی در صنایــع دارویــی، چگونگــی اجــرای GMP در 
، آشــنایی بــا مدیریــت کیفیــت جامــع )TQM(، جنبــه هــای نویــن در اعتبــار ســنجی روشــهای دارویــی، مســئولیتهای ناشــی  تولیــد مــواد اولیــه پرخطــر

ج از ضوابــط اســتانداردهای بیــن المللــی، مدیریــت ریســک بــا رویکــرد بیمــه،....... از تولیــد خــار
-سمینارهای تخصصی

-برپایی پاویون ایران در نمایشگاههای معتبر بین المللی)فارمتک مسکو، cphi چین و ..(

-نشریه شیمی دارو
-کتاب صنعتگران

export marketing نشریه

به علت نقشی که این صنعت در حفظ سامت جامعه و توسعه یافتگی 
 )cGMP( کشور دارد افزایش کیفیت محصول فراتر از استانداردهای اباغی
از ورود مواد دارویی بی کیفیت و تهیه شده در شرایط غیر  و جلوگیری 
استاندارد از منظر GMP در کشورهای خارجی به داخل کشور مهمترین 
هدف سندیکا و شرکت های تولیدکننده مواد دارویی در کشور می باشد. 
 )High Tech( این تعهد حرفه ای ، عاوه بر توسعه علوم و فنون روزآمد
در داخل کشور و اشتغال فرزندان تحصیلکرده ایرانی ، موجب صیانت 
از ملت در زمان های بحران خواهد گردید. بنابراین ارتباط و تعامل کارآمد 
میان صنعت داروسازی و دانشجویان و محققان دانشگاهی فعال در این 
زمینه می تواند به همسویی فعالیت ها و طرح های پژوهشی دانشگاه با 
رفع نیازهای صنعت تولید مواد دارویی کمک کرده و با انتقال تکنولوژی 

و  کیفیت تر  با  محصول  تولید  به  منجر  صنعتی  مراکز  به  دانشگاه  از 
سراسر  دانشگاه های  بیشتر  ارتباط  گسترش  جهت  لذا  گردد.  کارامدتر 
حوزه  در  دانشگاهی  فعال  محققان  و  پژوهشگران  بخصوص  و  کشور 
حوزه،  این  صنعتی  فعالین  و  شرکت ها  با  داروسازی  و  دارویی  شیمی 
دفتر همکاری های مشترک سندیکا و پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه 
دانشگاه  دارویی  اولیه  مواد  و  گیاهان  پژوهشکده  همکاری  با  دارویی 
شهید بهشتی در محل این پژوهشکده راه اندازی شده است که در قالب 
چهار کمیته تخصصی و به-عنوان یک کارخانه نوآوری )شتاب دهنده( با 
نیازسنجی از طرف شرکت های فعال در زمینه تولید مواد دارویی در جهت 
در  که  می کند.  فعالیت  دانشگاه  با  داروسازی  صنعت  ارتباط  موانع  رفع 

ادامه به معرفی اهداف و برنامه های آن ها پرداخته خواهد شد.

برگزاری رویدادها شامل

چاپ نشریات تخصصی

تاسیس دفتر همکاری های مشترک سندیکا و پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی  دانشگاه شهید بهشتی
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غ  فار و  دانشجویان  از  عضو  از 1000  بیش  با  سندیکا  دانشجویی  کمیته 
التحصیان رشته های شیمی، شیمی دارویی، داروسازی و زیست شناسی 
از سراسر کشور و با همکاری اتحادیه شیمی ایران اهداف و برنامه های زیر 

را دنبال می کند:
-برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی بیشتر دانشجویان با صنعت 

داروسازی
-برگزاری تورها و بازدیدهای علمی همراه با کارگاه های عملی در شرکت های 

داروسازی برای دانشجویان
-معرفی شرکت ها به دانشجویان عاقه مند جهت گذراندن دوره های 

کارورزی و کسب تجربه عملی 
در  بنیان  دانش  امریه  طرح  از  استفاده  برای  دانشجویان  -معرفی 

شرکت های تولیدکننده مواد دارویی
هدف  با  کار  بازار  به  عاقه مند  و  توانا  دانشجویان  ورود  -تسهیل 

اشتغال زایی و حفظ سرمایه های علمی کشور

-ارجاع چالش های صنعت به دانشگاه و دانشجویان جهت کمک به رفع 
آن ها در قالب تعریف پروژه های مشترک

در  علمی  محتواهای  تولید  در  محققین  و  دانشجویان  از  -حمایت 
کارگروه های مختلف 

-صدور کارت عضویت برای اعضاء کمیته دانشجویی و اختصاص بخشی 
از سایت سندیکا برای معرفی و ارائه رزومه علمی آن ها 

امکان  و  خاورمیانه  فارمکس  نمایشگاه  در  دانشجویان  غرفه  -برپایی 
ارتباط نزدیک دانشجویان با مدیران و فعاالن صنعت دارو

-بازدیدهای دانشجویی از کارخانجات دارویی
حوزه  در  فعالیت  به  عاقه مند  محترم  التحصیان  غ  فار و  دانشجویان 
از  می توانند  دانشجویی  کمیته  در  عضویت  جهت  دارویی  مواد  تولید 
طریق دریافت فرم عضویت از دفتر همکاری های مشترک و تکمیل آن 
اقدام نمایند و برای اطاع از اخبار و برنامه های کمیته دانشجویی صفحه 

اینستاگرام کمیته دانشجویی)@api.student.syndicate( را دنبال کنند.

برنامه ها و اهداف کمیته دانشجویی

دفتر همکاری های مشترک درصدد ایجاد بستر مناسب برای دریافت ایده های دانشگاهیان و متخصصین در زمینه تولید مواد دارویی و کمک به 
تجاری سازی آن ها و تبدیل ایده ها به محتوای ماندگار و محصول صنعتی است برای این منظور محققان و پژوهشگران محترم می توانند طرح ها و 
ایده های پژوهشی خود را جهت ارزیابی و داروی به دفتر همکاری ها منتقل کنند. طرح های پذیرفته شده با حمایت سندیکا و شرکت های فعال در این 
زمینه تجاری سازی خواهند شد همچنین امکان ارائه طرح های برگزیده در نمایشگاه فارمکس خاورمیانه و معرفی آن به فعالین این حوزه فراهم می باشد.

دفتر همکاری های مشترک به عنوان کارخانه نوآوری )شتاب دهنده(
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-برپایی سمینارهای آموزشی مورد نیاز صنعت و دانشگاه با توجه به نیازسنجی طرفین
-برگزاری کارگاه های عملی توسط اساتید صنعتی و آشنایی بیشتر دانشجویان و اساتید با مهارت های مورد نیاز صنایع

-برگزاری کارگاه های علمی و تخصصی توسط اساتید دانشگاهی به منظور روزآمدتر کردن دانش علمی فعالین صنعت داروسازی
برنامه ها و اهداف کمیته صنعتی دانشجویی:

ــگاه  ــه دانش ــی آن ب ــور و معرف ــی کش ــواد داروی ــد م ــت تولی ــی صنع ــدی و مطالعات ــای تولی ــدی نیازه ــی و اولویت بن ــواد داروی ــد م ــازار تولی ــی ب -بررس
جهــت تعریــف پروژه هــای مشــترک

-تسهیل ارتباط شرکت های تولید کننده مواد دارویی با مراکز علمی جهت انجام آنالیزها و آزمایش های تخصصی
ــا  ــر ب ــادل نظ ــات تب ــی جلس ــگاهی و برپای ــی و دانش ــز تحقیقات ــرکت ها از مراک ــئوالن ش ــران و مس ــد مدی ــت بازدی ــب جه ــتر مناس ــازی بس -فراهم س

ــترک ــای مش ــف پروژه ه ــود و تعری ــکات خ ــع مش ــت رف ــگاه جه ــاتید دانش اس

-کمک به ارتقا دانش فنی تولید مواد اولیه دارویی مورد نیاز صنعت داروسازی با ایجاد رابطه بین صنایع داروسازی و دانشگاه 
-انتقــال تکنولــوژی از دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی بــه شــرکت های تولیدکننــده مــواد دارویــی و توســعه دانــش فنــی در زمینــه تولیــد دارو در 

کارخانــه هــای تولیــد مــواد دارویــی
-چاپ مقاالت و دستاوردهای علمی دانشجویان و محققان در نشریه شیمی دارو 

-تالیف کتاب های تخصصی در حوزه تولید مواد دارویی

برنامه ها و اهداف کمیته آموزشی دانشجویی

برنامه ها و اهداف کمیته علمی دانشجویی
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شرکت های عضو سندیکا
ع عضویتنام شرکت )انگلیسی(نام شرکت )فارسی(ردیف نو

اصلیApadana Darouآپادانا داروی تهران1

اصلیAryogen Pharmedآریوژن فارمد2

کو صنعت تجارت آریا3 اصلی Ako-Sanat Tejarat Ariaآ

اصلیAntibiotic Sazi Iranآنتی بیوتیك سازی ایران4

اصلیAmad Plast Pharmedآماد پاست فارمد5

اصلیAmo Pharmed Ariaآمو فارمد آریا6

اصلی.Arasto Pharmaceutical Chemical incصنایع شیمیایی و داروئی ارسطو7

اصلیAshavarzاشاورز8

وابستهActobiochemاکتو بایوکم9

اصلیActeropharmaاکترو خاورمیانه10

اصلیActovercoاکتوورکو11

اصلیAlborz Bulk    البرز بالک                          12

اصلیAlborz Pharmed  البرز فارمد13

اصلی.Baran Chemical & Pharmaceutical Coشیمیایی و دارویی باران14

اصلیBahansarبهان سار15

اصلیBehdashtkarبهداشت کار16
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اصلیBehineh Pooshesh Jamبهینه پوشش جم17

اصلیPars Ampouleپارس آمپول18

اصلیParsam Rubber Pharmedپرسام رابر فارمد19

اصلیPars Hermasپارس هرماس20

اصلیParand Darouپرند دارو21

اصلیPack Landپک لند22

اصلیPlasmogen Salamatپاسموژن سامت        23

اصلیTadbir Darou Salamatتدبیر دارو سامت24

اصلیBarium Sulfat Iran         تعاونی تولیدی باریوم سولفات ایران       25

اصلیTemad   تولید مواد اولیه داروپخش )تماد(26

اصلیDanesh Pharmaceutical Developmenetتوسعه داروسازی دانش27

اصلی.Tofigh Darou Research and Engineering Co      تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو28

اصلیTehran Chemie Pharmaceutical Raw Materialsتولید مواد اولیه دارویی تهران شیمی                 29

اصلیSamin Darou Iranianثمین دارو ایرانیان30

اصلیAznagh Chemicalجابر ازنق شیمی31

اصلیJaam Darouجام دارو32

اصلیHoodis Pars Printing Complex            چاپ و نشر هودیس پارس33

اصلیDaroupooshداروپوش34

اصلیDarou Plastic Parsدارو پاستیك پارس35

اصلیDaanapharmaداروسازی دانا36
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اصلیDarou Shishehدارو شیشه37

اصلیDorsa Darouدرسا دارو38

اصلیDr. Majalli Chemical Industries Complexمجتمع صنایع شیمیایی دکتر مجللی39

اصلیDamavand Darouدماوند دارو40

اصلی.Rahavard Tamin Pharmaceutical Coره آورد تأمین41

اصلیZist Takhmirزیست تخمیر42

اصلیGelatin Halalژالتین حال43

اصلیIran Gelatin Capsouleژالتین کپسول ایران44

وابستهSoroush Mana Pharmedسروش مانا فارمد45

اصلیCinnagenسیناژن46

اصلیShimiazarjamشیمی آذرجام47

اصلی Takmaad Pharma Chemistryشیمی دارویی تک ماد48

اصلی.Daroupakhsh Pharma Chem Coشیمی دارویی داروپخش49

اصلیChemie Pharmed Parsشیمی فارمد پارس50

اصلی.Tabriz Chemical and Pharmaceutical Industries Coصنایع شیمیایی و دارویی تبریز51

اصلیTaha Pharmaceutical Companyصنایع مشارکتی طاها52

اصلیSanat Sabz Tabarestanصنعت سبز طبرستان53

اصلیFaran Shimiفاران شیمی 54

اصلیFarayand Shimi Hakimفرآیند شیمی حکیم55

اصلیParsian Pharmaceutical Co فناوران دارویی پارسیان56
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اصلی.Fanavaran Daroui Hakim Coفناوران دارویی حکیم57

اصلیKavian Shimiکاویان شیمی58

اصلیChlorparsکلر پارس59

اصلیHakim Farabi Agriculture&Industry Company Of Khuzestanکشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان60

اصلی.Kimyagaran Emrooz Chemical Industries Coکیمیاگران امروز61

اصلی.Shifapharmed Industrial Group Coگروه صنایع شفا فارمد    62

اصلی.Mahban Chemi Coمهبان شیمی63

اصلیNegin Darou Noavarنگین دارو نوآور64

اصلیNikan Exir Bakhtarنیکان اکسیر باختر65

اصلیHasti Aria Shimiهستی آریا شیمی66

وابستهHasti Behin Pharmedهستی بهین فارمد67

اصلیKimia Asar Salamatکیمیا اثر سامت68

اصلیMehrsam Darouمهرسام دارو69

اصلیJovain Agro-industry Company کشت و صنعت جوین70

اصلیNova Pharmed Chemiaنوا فارمد کیمیا71

اصلی)Gelamin(Poshineh Pharmed Kavehپوشینه فارمد کاوه)ژالمین(72

اصلیHuber Pharmaهوبر دارو گستر73

وابستهAmertat Shimiامرتات شیمی74

اصلیAndisheh Chemotherapyشیمی درمان اندیشه75
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آپادانا دارو تهران
www.apadanadarou.com
info@apadanadarou.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره داروییAcetaminophenاستامینوفن1

ماده موثره داروییTramadol hydrochlorideترامادول هیدروکلراید2

ماده موثره داروییMethadone hydrochlorideمتادون هیدروکلراید3

ماده موثره داروییCiprofloxacin hydrochlorideسیپروفلوکساسین هیدروکلراید4

آریوژن فارمد
www.aryogen.com

contact@aryogen.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره دارویی Recombinant coagulation factor VIIaفاکتور هفت انعقادی نوترکیب فعال 1

ماده موثره دارویی Etanerceptاتانرسپت 2

ماده موثره داروییBevacizumabبواسیزومب 3

ماده موثره دارویی Trastuzumabتراستوزومب 4

ماده موثره داروییDenosumabدنوزومب 5

ماده موثره دارویی Tocilizumabتوسیلیزومب 6

ماده موثره دارویی Rituximabریتوکسی مب 7

 ماده موثره دارویی  Panitumumabپانیتومومب 8
) اخذ موافقت کمیسیون برای پروانه صادراتی(

 ماده موثره دارویی  Vedolizumabودولیزومب 9
) اخذ موافقت کمیسیون برای پروانه صادراتی(
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شرکت صنایع شیمیایی دارویی ارسطو
www.arasto.com
info@arasto.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهAcyclovirآسیکلویر1

ماده موثرهAMIFAMPRIDINE PHOSPHATEآمی فامپریدین فسفات2

ماده موثرهAlenderonate sodium trihydrateآلندرونیت سدیم3

ماده موثرهAmitriptyline Hydrochlorideآمی تریپتیلین هیدروکلراید4

ماده موثرهAprepitantاپرپیتانت5

ماده موثرهAzathioprineآزاتیوپرین6

ماده موثره Erlotinib Hydrochlorideارلوتینیب هیدروکلراید7

گرانول ماده موثرهErlotinib Hydrochloride Granules36.43%گرانول ارلوتینیب هیدروکلراید836.43%

ماده موثره Imatinib Mesylateایماتینیب مسیات 9

 گرانول ماده موثرهImatinib Mesylate Granules 52.64%گرانول ایماتینیب مسیات% 1052.64

ماده موثرهBortezomibبورتزومیب11

ماده موثرهPantoprazole  Sodium sesquihydrateپنتاپرازول سدیم 1.5 آبه12

ماده موثره Gemcitabine hydrochlorideجمسیتابین هیدروکلراید13

ماده موثرهDeferasiroxدفراسیروکس14

ماده موثرهDeferiproneدفریپرون15

ماده موثرهDocetaxelدوستاکسل16

ماده موثره Rosuvastatin Calciumرزوواستاتین کلسیم17

ماده موثره Sunitinib Malateسانیتینیب مالئات 18

گرانول ماده موثرهSunitinib Malate Granules 39.29%گرانول سانیتینیب مالئات 1939.29%

ماده موثرهCytarabinسیتارابین20
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اشاورز
www.ashavarz.com
info@ashavarz.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

محصول بسته بندیAluminum tubeتیوب آلومینیومی1

اکترو خاورمیانه
www.acteropharma.com
info@acteropharma.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده مؤثره بیولوژیک Bevacizumabبواسیزومب1

ماده مؤثره بیولوژیکInterferon Beta- 1Aاینترفرون بتا - 1آ2

ماده موثرهCelecoxibسله کاکسیب21

ماده موثره Capecitabineکپسیتابین22

گرانول ماده موثره% Capecitabine Granules 65.79گرانول کپسیتابین 2365.79%

ماده موثرهCarbamazepineکاربامازپین24

ماده موثرهKetoconazoleکیتوکونازول25

ماده موثرهLamotrigineالماتروژین26

ماده موثرهLoratadineلوراتادین27

ماده موثرهMycophenolate Mofetilمایکوفنوالت مفتیل28

ماده موثره Montelukast Sodiumمونته لوکاست سدیم29

ماده موثره Nortriptyline Hydrochlorideنورتریپتیلین هیدروکلراید30

ماده موثره  Nilotinib hydrochloride Monohydrateنیلیوتینیب هیدروکلراید مونوهیدرات31

گرانول ماده موثرهNilotinib hydrochloride Monohydrate  Granules73.70%گرانول نیلوتینیب هیدروکلراید مونوهیدرات32%73.70

ماده موثره Zoledronic acidزولدرونیک اسید33
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اکتوبیوکم
info@actobiochem.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهBortezomibبروتزومیب1

ماده موثرهZoledronic Acidزولدرونیک اسید2

ماده موثرهCapecitabineکپسیتابین3

ماده موثرهAtorvastatin Calciumآتورواستاتین کلسیم4

ماده موثرهRosuvastatin Calciumرزوواستاتین کلسیم5

ماده موثرهValsartanوالزارتان6

ماده موثره)as phosphate( sitagliptinسیتاگلیپتین )به صورت فسفات(7

ماده موثرهfexofenadine HClفکسوفنادین هیدروکلراید8

ماده موثرهMetformine HClمتفورمین هیدروکلراید9

ماده موثرهNitroglycerin granulگرانول نیتروگلیسرین10

اکتوورکو
www.actoverco.com
info@actoverco.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

واکسنspotnikاسپوتنیک1

ماده مؤثره بیولوژیکrituximabریتوکسی مب2

31a-اینترفرون بتاInterferon Beta- 1Aماده مؤثره بیولوژیک
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کو صنعت تجارت آریا آ
www.ako-sanat.com
info@ako-sanat.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

آلومینیوم -پاستیک/کارتنtear off 20 mmتیر آف 20 میلیمتری1

آلومینیوم /کارتنaluminum cap 28 mmکپ 28 میلیمتری آلومینیومی2

آلومینیوم /کارتنaluminum cap 35 mmکپ35 میلیمتری آلومینیومی3

پاستیک/کارتنmeasuring cup of 2.5 to 5 mlپیمانه شربت 2.5 تا 5 میلی لیتری4

پاستیک/کارتنRod Plunger 1 mlراد پانجر1 میلی لیتری5

پاستیک/کارتنserum plastic holder 100 ccنگهدارنده سرم 100 سی سی6

پاستیک/کارتنserum plastic holder 500 ccنگهدارنده سرم 500 سی سی7

پاستیک/کارتنhangerهنگر8

Foam washerPEواشر فوم9

البرز بالک
www.alborzbulk.com
info@alborzbulk.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهAprepitantاپرپیتانت1

ماده موثرهAtorvastatin Calciumآتورواستاتین کلسیم2

ماده موثرهEscitalopram Oxalateاس سیتالوپرام اگزاالت3

ماده موثرهOxymetholoneاکسی متالون4

ماده موثرهIbuprofenایبوپروفن 5

ماده موثرهBetamethasone sodium phosphoateبتامتازون سدیم فسفات6

ماده موثرهBetamethasone Valerateبتامتازون والرات7
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ماده موثرهPropyl Parabenپروپیل پارابن8

ماده موثرهTriamcinolone Acetonideتریامسینولون استوناید9

ماده موثرهGemfibrozilجمفیبروزیل10

ماده موثرهDapoxetine Hydrochlorideداپوکستین هیدروکلراید11

ماده موثرهDextromethorphan hydrobromideدکسترومتورفان هیدروبروماید12

ماده موثرهDexamethasone Sodium Phosphateدگزامتازون سدیم فسفات13

ماده موثرهDiclofenac Sodiumدیکلوفناک سدیم14

ماده موثرهRosuvastatin Calciumرزواستاتین کلسیم15

ماده موثرهSertraline Hydrochlorideسرترالین هیدروکلراید16

ماده موثرهCefixime  Trihydrateسفیکسیم تری هیدرات17

ماده موثرهCyproterone Acetateسیپروترون استات18

ماده موثرهCiprofloxacin Hydrochlorideسیپروفلوکساسین هیدروکلراید19

ماده موثرهSitagliptin phosphate monohydrateسیتاگلیپتین فسفات مونو هیدرات20

ماده موثرهCitalopram Hydrobromideسیتالوپرام هیدروبروماید21

ماده موثرهFluvoxamine Maleateفلووکسامین مالئات22

ماده موثرهCarbamazepineکاربامازپین23

ماده موثرهGabapentinگاباپنتین24

ماده موثرهLoratadineلوراتادین25

ماده موثرهLosartan Potassiumلوزارتان پتاسیم26

ماده موثرهLidocaineلیدوکائین بیس27

ماده موثرهMetformin  Hydrochlorideمتفورمین هایدرکلراید28

ماده موثرهMetoprolol Tartrateمتوپرولول تارتارات29

ماده موثرهMetoprolol Succinateمتوپرولول سوکسینات30

ماده موثرهMethyl Parabenمتیل پارابن31



سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی 

20

شرکت دارویی البرز فارمد
www.alborzpharmed.ir

office@alborzpharmed.ir

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهNoscapine Baseنوسکاپین بیس1

ماده موثرهNoscapine Hclنوسکاپین هیدروکلراید2

ماده موثرهCodeine Baseکدئین بیس3

ماده موثرهCodeine Phosphateکدئین فسفات4

ماده موثرهCodeine Hclکدئین هیدروکلراید5

ماده موثرهOpium Tinctureاپیوم تینکچر6

ماده موثرهThebaine Baseتبائین بیس7

ماده موثرهOxycodone Baseاکسی کدون بیس8

ماده موثرهOxycodone Hclاکسی کدون هیدروکلراید9

ماده موثرهApixabanاپیکسابان10

ماده موثرهAcyclovirآسیکلوویر 11

ماده موثرهCarvedilolکارودیلول12

ماده موثرهBuprenorphine Hclبوپرنورفین هیدروکلراید13

ماده موثرهEmpagliflozinامپاگلیفلوزین14

ماده موثرهDapagliflozinداپاگلیفلوزین15
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آماد پالست فارمد 

شرکت داروئی امرتات شیمی

www.amadplastpharmed.com

www.ameretatco.com

info@amadplastpharmed.com

info@ameretatco.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

Syrup Bottle PETبطری شربت 1

Jar Container PETقوطی جار 2

Jar Container PEقوطی جار 3

cap 28PPدرب 428

Child Proof CapPPدرب چایلد 5

Measuring cup PPپیمانه6

SpoonPPقاشق 7

Eye Dropper BottlePEقطره چشمی 8

Eye Dropper Bottle Nozzle&Cap PPدرب و نازل قطره چشمی 9

Nasel Spray Bottle PEبطری اسپری بینی 10

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

Tramadol Hydrochlorideترامادول هیدروکلراید1

Sildenafil Citrate سیلدنافیل سیترات2

Carbamazepineکاربامازوپین3

Buprenorphineبوپرنورفین هیدروکلراید4

 Aciclovirآسیکلوویر5
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 Celecoxibسلکوکسیب6

 Loratadineلوراتادین7

Methadone Hydrochlorideمتادون هیدروکلراید8

 Carvedilolکارودیلول9

Minoxidilماینوکسیدیل 10

Venlafaxineونافاکسین12

mycophenolateمایکوفنوالت13

Cita Lopramسیتالوپرام14

Fluvoxamineفلووکسامین15

آنتی بیوتیک سازی ایران
www.asico.org
info@asico.org

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهAmoxicillin آموکسی سیلین 1

ماده موثرهAmpicillin آمپی سیلین 2

ماده موثرهCephalexin سفالکسین 3

ماده موثرهCefixime سفیکسیم 4

ماده موثرهAzithromycin آزیترومایسین 5

ماده موثرهValsartan والزارتان 6

ماده موثرهAcyclovir آسیکلوویر 7

ماده موثرهQuetiapin fumarate کوتیاپین فومارات 8

ماده موثرهSitagliptin phosphate سیتاگلیپتین فسفات 9

ماده شیمیاییDimethoxy methane دی متوکسی متان 10
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آموفارمد آریا

باریم سولفات ایران

info@amoopharmed.com

www.bsiran.ir

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهMeloxicamملوکسیکام1

ماده موثرهPrilocaineپریلوکایین2

ماده موثرهVitamin E  98%ویتامین ای  3%98

ماده موثرهVitamin E  50%ویتامین ای 4%50

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره داروییBarium Sulfateباریم سولفات1

ماده موثره داروییLight Calcium Carbonateکربنات کلسیم سبک2

ماده موثره داروییHeavy Calcium Carbonateکربنات کلسیم سنگین3

 فايل لوگو شرکت باريم سولفات ايران

شرکت شیمیایی و دارویی باران
www.baranpharmaco.ir

office@baranpharmaco.ir

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده اولیهCapecitabine Powderپودر کپسیتابین1

ماده اولیه Imatinib Mesylate Powderپودر ایماتینیب مزیات2

ماده اولیه Sorafenib tosylate Powderپودر سورافنیب توسیات3

ماده اولیه Sunitinib Malate Powderپودر سانیتینیب ماالت4

ماده اولیهNilotinib Hydrochloride Powderپودر نیلوتینیب هیدروکلراید 5

ماده اولیه Regorafenib Monohydrate Powderپودر رگورافنیب منو هیدرات6

mks@bsiran.ir
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بهان سار
www.behansar.com
info@behansar.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ParacetamolAPIاستامینوفن1

Acetylsalicylic acidAPIاستیل سالیسیلیک اسید2

3BP اکسی کدونOxycodone BPAPI

4USP اکسی کدونOxycodone USPAPI

Ammonium ChlorideAPIامونیوم کلراید5

UreaAPIاوره6

APIایکاتیبانت استات7

Adipic acidAPIآدیپیک اسید8

Aluminum SubacetateAPIآلومینیوم ساب استات9

Aluminum MonostearateAPIآلومینیوم مونو استئارات10

Ammonium acetateAPIآمونیوم استات11

Ammonium bicarbonateAPIآمونیوم بی کربنات12

Ammonium PhosphateAPIآمونیوم فسفات دی بازیک13

APIبوپرونورفین14

Borax )Sodium Borate Decahydrate(APIبوراکس15

Boric Acidsupplementبوریک اسید16

Bismuth Potassium CitrateAPIبیسموت پتاسیم سیترات17

Bismuth SubnitrateAPIبیسموت ساب نیترات18

Bismuth CitrateAPIبیسموت سیترات19

Potassium AcetateAPIپتاسیم استات20

Potassium Citrate MonohydrateAPIپتاسیم سیترات مونوهیدرات21
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Dibasic Potassium Phosphate Anhydrous"API"پتاسیم فسفات دی بازیک انیدروس22

Monobasic Potassium Phosphate AnhydrousAPI"پتاسیم فسفات مونو بازیک  آنهیدروس"23

Potassium ChlorideAPIپتاسیم کلراید24

Potassium nitrateAPIپتاسیم نیترات25

Potassium Iodidesupplementپتاسیم یدید26

Aprepitant Pellets  50%APIپلت اپرپیتانت 27%50

Orlistat Pellets 50%APIپلت ارلیستات28%50

Duloxetine Pellets 17 %APIپلت دلوکستین 29%17

Duloxetine Pellets  20%APIپلت دولوکستین 30%20

Ferrous Sulfate & Folic Acid Pellets )SR(supplement"پلت فروس سولفات 36%+ پلت فولیک اسید %2"31

Ferrous Sulfate Pellets 65%APIپلت فروس سولفات 32%65

Fluoxetine Pellets20%APIپلت فلوکستین 33%20

Fluoxetine Pellets hydrochlorideAPIپلت فلوکستین هیدروکلراید34

Folic Acid Pellets 2%APIپلت فولیک اسید 35%2

Mebeverine PelletsAPIپلت مبورین36

Mesalamine Pellets 90%APIپلت مزاالزین 37%90

Venlafaxine HCl Pellets 40% )SR(APIپلت ونافاکسین هیدروکلراید 40 38%

Aluminum Hydroxide PowderAPI پودر الومینیوم هیدروکساید39

Magnesium Hydroxide PowderAPIپودر منیزیم هیدروکساید40

TalcAPIتالک41

Tamsulosin HCl APIتامسولوسین هیدرو کلراید42

Trisodium Citrate DihydrateAPIتری سدیم سیترات دی هیدرات43

Duloxetine bisAPIدولوکستین بیس44

Duloxetine  hydrochlorideAPIدولوکستین هیدروکلراید45
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APIروکش قرص46

Zinc Acetate supplementزینک استات47

Zinc stearateAPIزینک استئارات48

Zinc oxideAPIزینک اکساید49

Zinc Sulfate   Heptahydrate "API"زینک سولفات  هپتا هیدرات50

Zinc Sulfate MonohydrateAPIزینک سولفات مونو هیدرات51

Zinc Citrate supplementزینک سیترات52

Zinc chloridesupplementزینک کلراید53

Zinc GluconateAPIزینک گلوکونات54

Zinc lactatesupplementزینک الکتات55

Zinc Lactate DihydrateAPIزینک الکتات56

Aluminum Hydroxide GelAPIژل الومینیوم هیدروکساید57

Magnesium Hydroxide PasteAPIژل منیزیم هیدروکساید58

Sodium Acetate TrihydrateAPIسدیم استات تری هیدرات59

Sodium Stearyl FumarateAPIسدیم استئاریل فومارات60

Sodium ascorbatesupplementسدیم آسکوربات61

Sodium BenzoateAPIسدیم بنزوات62

Sodium BicarbonateAPIسدیم بی کربنات63

Sodium selenitesupplementسدیم سلنیت 5 آبه64

Sodium selenitesupplementسدیم سلنیت خالص65

Sodium selenitesupplementسدیم سلنیت1%)سدیم سیترات(66

Sodium selenitesupplementسدیم سلنیت1%)کلسیم کربنات(67

Tribasic Sodium PhosphateAPIسدیم فسفات تری بازیک آنهیدروس68

Dibasic Sodium Phosphate AnhydrousAPIسدیم فسفات دی بازیک انیدروس69



سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی 

27

Dibasic Sodium Phosphate Dihydrate APIسدیم فسفات دی بازیک دی هیدرات70

Dibasic Sodium Phosphate Monohydrate API"سدیم فسفات دی بازیک مونو هیدرات"71

Mono Sodium Phosphate AnhydrousAPIسدیم فسفات منو بازیک انیدروس72

Monobasic Sodium Phosphate AnhydrousAPIسدیم فسفات منو بازیک انیدروس73

Monobasic Sodium Phosphate MonohydrateAPIسدیم فسفات منو بازیک منو هیدرات74

Monobasic Sodium Phosphate DihydrateAPIسدیم فسفات منوبازیک دی هیدرات75

Sodium chlorideAPIسدیم کلراید76

Sodium Gluconatesupplementسدیم گلوکونات77

Sodium glycerophosphateAPIسدیم گلیسروفسفات78

Sodium Lactate SolutionAPIسدیم الکتات 79

Sodium molybdate dihydratesupplementسدیم مولیبدات دی هیدرات80

Sodium NitriteAPIسدیم نیتریت81

SertralineAPIسرترالین هیدروکلراید82

Sorbitan monostearateAPIسوربیتان مونو استئارات 83

Sorbitan monooleateAPIسوربیتان مونو اولئات84

Succinic acidAPIسوکسینیک اسید85

SevelamerAPIسوالمر86

Silicon DioxideAPIسیلیکون دی اکساید87

Ferrous Bisglycinatesupplementفروس بیس گایسینات88

Ferrous FumarateAPIفروس فومارات89

Ferrous Calcium CitrateAPIفروس کلسیم سیترات90

Ferrous Glycine Sulphatesupplementفروس گایسین سولفات91

Ferrous Gluconate Dihydratesupplementفروس گلوکونات92

Ferrous Lactatesupplementفروس الکتات93
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FexofenadineAPIفکسوفنادین94

Fexofenadine hydrochlorideAPIفکسوفنادین هیدرو کلراید95

Folatesupplementفولیک اسید96

Fumaric acidAPIفوماریک اسید97

CaffeineAPIکافئین98

CalamineAPIکاالمین99

Cobalt sulfateAPIکبالت سولفات100

Ketotifen fumarateAPIکتوتیفن فومارات101

Codein APIکدئین فسفات102

Carboxymethyl celluloseAPIکربوکسی متیل سلولز103

Chromium chloridesupplementکروم کلراید104

Calcium AcetateAPIکلسیم استات105

Calcium Stearatesupplementکلسیم استئارات106

Calcium Ascorbate Dihydratesupplementکلسیم اسکوربات107

Calcium PropionateAPIکلسیم پروپیونات108

Calcium PantothenateAPIکلسیم پنتوتنات109

Calcium Dobesilate MonohydrateAPIکلسیم دوبسیات110

Calcium Citrate Tetrahydratesupplementکلسیم سیترات چهار ابه111

Calcium SilicateAPIکلسیم سیلیکات112

Tribasic Calcium Phosphate"API"کلسیم فسفات تری بازیک113

Anhydrous Dibasic Calcium PhosphateAPIکلسیم فسفات دی بازیک انیدروس114

Dibasic Calcium Phosphate DihydrateAPIکلسیم فسفات دی بازیک دی هیدرات115

Calcium Phosphate Monobasic MonohydrateAPIکلسیم فسفات مونو بازیک116

Calcium CarbonateAPIکلسیم کربنات117
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Calcium Chloride DihydrateAPIکلسیم کلراید دی هیدرات118

Calcium GlycinateAPIکلسیم گایسینات119

Calcium gluconatesupplementکلسیم گلوکونات120

Calcium glycero phosphateAPIکلسیم گلیسروفسفات121

Calcium Lactate AnhydrousAPIکلسیم الکتات 123

Calcium MaleateAPIکلسیم مالئات124

Calcium Nitrate Tetrahydratesupplementکلسیم نیترات125

ChitosanAPIکیتوسان126

Lithium CarbonateAPIلیتیم کربنات127

Maleic acidAPIمالئیک اسید128

Metformin HydrochlorideAPIمتفورمین هیدروکلراید129

Methyl benzoateAPIمتیل بنزوات130

Methyl salicylateAPIمتیل سالیسیات131

MesalamineAPIمزاالزین132

Copper Glycinatesupplementمس بیس گایسینات133

Cupric Sulfate Pentahydratesupplementمس سولفات134

Copper Citrate Hemipentahydratesupplementمس سیترات135

Cupric Chloride Dihydratesupplementمس کلراید136

Copper Gluconatesupplementمس گلوکونات137

Mefenamic acidAPIمفنامیک اسید138

Manganese sulfatesupplementمنگنز سولفات 139

Manganese Sulfate Monohydratesupplementمنگنز سولفات مونو هیدرات140

Manganese Chloride Tetrahydratesupplementمنگنز کلراید141

Manganese Gluconatesupplementمنگنز گلوکونات142
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Magnesium StearateAPIمنیزیم استئارات143

Magnesium Oxidesupplementمنیزیم اکساید144

Magnesium BisglycinateAPIمنیزیم بیس گایسینات145

Magnesium Sulfate HeptahydrateAPIمنیزیم سولفات 7 آبه146

Magnesium Citratesupplementمنیزیم سیترات147

Magnesium TrisilicateAPIمنیزیم سیلیکات148

Magnesium PhosphateAPIمنیزیم فسفات تری بازیک149

Magnesium CarbonateAPIمنیزیم کربنات150

Magnesium Chloride HexahydrateAPIمنیزیم کلراید هگزا هیدرات151

Magnesium Gluconate Dihydratesupplementمنیزیم گلوکونات152

Multi Vitamine Mineralsupplementمولتی ویتامین مینرال153

Microcrystalline CelluloseAPIمیکروکریستالین سلولز154

Nickel sulfateAPIنیکل سولفات155

بهینه پوشش جم
www.bpj-co.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

بسته بندیPVC filmفیلم پی وی سی1

بسته بندیPVC/PVDC filmفیلم پی وی دی سی2

info@bpj-co.com
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بهداشت کار
www.behdashtkar.com
info@behdashtkar.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره داروییSpironolactoneاسپیرونوالکتون1

ماده موثره داروییAcetazolamideاستازوالمید2

ماده موثره داروییAcetic acid glacialاسید استیک گاسیال3

ماده موثره داروییAllopurinolآلوپورینول4

ماده موثره داروییAmiodarone hydrochlorideآمیودارون هیدروکلراید5

ماده موثره داروییIndomethacinایندومتاسین6

ماده موثره داروییBetamethasone Sodium Phosphateبتامتازون سدیم فسفات7

ماده موثره داروییBetamethasone Valerateبتامتازون والرات8

ماده موثره داروییPseudoephedrine hydrochlorideپزودوافدرین هیدروکلراید9

ماده موثره داروییTriamcinolone acetonideتریامسینولون استوناید10

ماده موثره داروییTrimethoprimتری متو پریم11

ماده موثره داروییDextromethorphan hydrobromideدکسترومتورفان هیدروبروماید12

ماده موثره داروییDexamethasone Sodium Phosphateدگزامتازون سدیم فسفات13

ماده موثره داروییSodium acetate trihydrateسدیم استات تری هیدرات14

ماده موثره داروییPhenylephrine hydrochlorideفنیل افرین هیدروکلراید15

ماده موثره داروییFinasterideفیناستراید16

ماده موثره داروییClobetasol Propionateکلوبتازول پروپیونات17

ماده موثره داروییMetoclopramide Hydrochlorideمتوکلوپرامید هیدروکلراید18

ماده موثره داروییHydrocortisone Acetateهیدروکورتیزون استات19
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پارس آمپول
www.parsampoule.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

بسته بندی داروییAmpouleآمپول1

بسته بندی داروییVialویال2

بسته بندی داروییDental Cartridgeکارتریج دندانپزشکی3

بسته بندی داروییDropper Pipetteپیپت قطره چکان4

info@parsampoule.ir

پارس هرماس
www.parshermas.com

pars.hermas91@gmail.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

Serum Vial PPویال سرم 100 و 250 سی سی1

Sanitary BottlePEبطریهای بهداشتی  30 و 50 و 125 و 250 سی سی2

ChildProf BottlePEبطریهای چایلدپروف 60 و 100 و 150 و 275 سی سی3

Philip Top BottlePEبطریهای فیلیپ تاپ 60 سی سی4

Drop BottlePE    بطری قطره چکان     10 سی سی5

ChildProf DoorPPدرب چایلد پروف دهانه 25 و 35 و 640

Philip Top DoorPPدرب فیلیپ تاپ7

 

پرسام رابر فارمد
www.parsamrp.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

بسته بندی داروییRubber stopperرابر استاپر1

info@parsamrp.com
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داروسازی پرند دارو

پالسموژن سالمت 

www.paranddarou.ir

www.plasmogen.org

parand.darou@yahoo.com

info@plasmogen.co

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده مؤثره Codeine hydrochlorid- phosphate hemi hydrate- Baseکدئین هایدرو کلراید ،کدئین فسفات، کدئین بیس 1

ماده مؤثره Noscapine Base- hydrochlorideنوسکاپین هایدروکلراید - بیس 2

ماده شیمیایی  Noscapine Crudeنوسکاپین کرود3

ماده مؤثره Papaverine Base- hydrochloride پاپاورین بیس- پاپاورین هایدروکلراید4

ماده شیمیایی Papaverine Crudeپاپاورین کرود5

ماده مؤثره  Opium Tinctureاپیوم تینکچر6

محصول بسته بندی  Opium Tinctureشربت اوپیوم  تینکچر 7

ماده مؤثره Methadone Hydrochlorideمتادون هایدروکلراید 8

ماده شیمیایی Thebaineتبائین9

ماده مؤثره Buprenorphine Hydrochlorideبوپره نورفین هایدروکلراید10

ماده مؤثره Morphine Base- Morphine Sulfateمورفین بیس- مورفین سولفات 11

ماده مؤثره Oxycodone Hydrochlorideاکسی کدون هایدورکلراید12

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

1PE و PET قوطی   و بطریJars & Tubesبسته بندی

بسته بندیMeasuring Devicesپیمانه - قاشق - قطره چکان2

بسته بندیSilicagel Sacksانواع ساشه3
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صنایع بسته بندی پوشینه فارمد کاوه
www.gelamin.ir
info@gelamin.ir

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

بسته بندی داروییGelatin Capsulesژالتین کپسول1

تدبیر دارو سالمت
www.tdspharma.com

info.tadbirdarou@gmail.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

محصول نهاییپلت های مکمل افزایش سیستم ایمنی بدن1

محصول نهاییپلت  های مکمل افزایش سیستم ایمنی بدن در مقابل کرونا2

3B محصول نهاییپلت های مکمل حاوی ویتامین های گروه

محصول نهاییپلت های مکمل زیبایی پوست، مو و ناخن عمومی4

محصول نهاییپلت های مکمل زیبایی پوست، مو و ناخن ویژه5

محصول نهاییپلت های مکمل خون ساز6

محصول نهاییپلت های مکمل اعصاب روان7

محصول نهاییپلت های مکمل استخوان و مفاصل8

محصول نهاییپلت های مکمل قلب و عروق9

محصول نهاییپلت ههای مکمل زیبایی و پوست10

محصول نهاییپلت های مکمل باروری11

پلت های مکمل مولتی ویتامین 12
محصول نهاییو اماح معدنی خانم های باردار
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محصول نهاییDuloxetine Pelletsپلت دلوکستین 13

محصول نهایی Diclofenac Sodium Pelletsپلت دیکلوفناک سدیم14

محصول نهایی Esomeprazole Pelletsپلت اس امپرازول15

محصول نهایی Mebeverine Pelletsپلت  مبورین 16

محصول نهایی Doxy Cycline Pelletsپلت  داکسی سایکلین 33 درصد17

محصول نهایی Pantoprazole Pelletsپلت  پنتوپرازول 15 درصد18

محصول نهایی Fluoxetine Pelletsپلت  فلوکستین 20 درصد19

محصول نهاییPropolis Pelletپلت پروپولیس20

محصول نهاییEchinacea Pelletپلت اکیناسه21

محصول نهاییGinger Pelletsپلت زنجبیل22

محصول نهاییMaca Pelletپلت ماکا23

محصول نهاییGuarana Pelletپلت گوارانا24

محصول نهاییTribulus Pelletپلت تریبولوس25

محصول نهاییGinsing  Pelletپلت جینسینگ26

محصول نهاییMenthol Pelletپلت  نعناع فلفلی27

محصول نهاییLiquorice Pelletپلت  شیرین بیان28

محصول نهاییFoeniculum  Pelletپلت  رازیانه29

محصول نهاییCumin  Pelletپلت  زیره30

محصول نهاییLavender  Pelletپلت  استوخدوس31

محصول نهاییcurcumin  Pelletپلت  زردچوبه32
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شیمی دارویی تک ماد 

تماد )تولید مواد اولیه داروپخش(

www.takmaad.com

www.Temad.com

takmaadpharma@gmail.com

temad.mashhad@Temad.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره  Ureaاوره 1

ماده موثره  Zinc Sulfate Mono Hydrateزینک سولفات مونو هیدرات 2

ماده موثره  Zinc Sulfate Hepta Hydrateزینک سولفات هپتا هیدرات 3

ماده موثره Potassium Chlorideپتاسیم کلراید 4

ماده موثره Magnesium Chloride Hexa Hydrateمنیزیم کلراید هگزا هیدرات 5

ماده موثره  Aluminum hydroxide acetate hydrateآلومینیوم ساب استات6

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهAcetaminophenاستامینوفن1

ماده موثره)Acetaminophen )Injection grade-non sterileاستامینوفن تزریقی غیراستریل2

ماده موثرهCiprofloxacin hydrochlorideسیپروفلوکساسین هیدروکلراید3

ماده موثره)Ciprofloxacin )Injection grade-non sterileسیپروفلوکساسین تزریقی غیر استریل4

ماده موثرهCelecoxibسلکوکسیب5

ماده موثرهSulfabenzamideسولفابنزآمید6

ماده موثرهLevofloxacinلووفلوکساسین همی هیدرات7

ماده موثره)Levofloxacin )Injection grade-non sterileلووفلوکساسین تزریقی غیراستریل8
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ماده موثرهOfloxacinافلوکساسین9

ماده موثرهAtorvastatin calciumآتورواستاتین کلسیم10

ماده موثرهMetformin HClمتفورمین هیدروکلراید11

ماده موثره)Aspirin )Acetyl salicylic acidآسپرین12

ماده موثرهAcyclovirآسیکلوویر13

ماده موثرهFluoxetine Hydrochlorideفلوکستین هیدروکلراید14

ماده موثرهHydroxychloroquine sulfateهیدروکسی کلروکین سولفات15

ماده موثرهDapoxetine Hydrochlorideداپوکستین هیدروکلراید16

17DC استامینوفنAcetaminophen-DCماده موثره

18DC متفورمینMetformin-DCماده موثره

ماده موثرهPantoprazole sodium sesquihydrateپنتوپرازول سدیم سسکوئی هیدرات19

ماده موثرهRisperidoneریسپریدون20

ماده موثرهKetotifen fumarateکتوتیفن فومارات21

ماده موثرهFluvoxamine maleateفلووکسامین مالئات22

ماده موثرهPrazosin HClپرازوسین هیدروکلراید23

ماده موثرهTamsulosin hydrochlorideتامسولوسین هیدروکلراید24

ماده موثرهMethadone HCLمتادون هیدروکلراید25

ماده موثرهTramadol HCLترامادول هیدروکلراید26

ماده موثرهCodeine phosphateکدئین فسفات27

ماده موثرهDextromethorphan HBRدکسترومتورفان هیدروبروماید28

ماده موثرهMorphine sulfateمرفین سولفات29

ماده موثرهOpium Tincture %1اپیوم تینکچر یک درصد30

ماده موثرهNaltrexone HCLنالتروکسان هیدروکلراید31

ماده موثرهBuprenorphine HClبوپرنورفین هیدروکلراید32
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ماده موثرهPioglitazone HClپیوگلیتازون هیدروکلراید33

ماده موثرهPregabalinپری گابالین34

ماده موثرهDexamethasone Sodium phosphateدگزامتازون دی سدیم فسفات35

ماده موثرهBethametasone Sodium Phosphateبتامتازون دی سدیم فسفات36

ماده موثرهHydrocortisone Acetatهیدروکورتیزون استات37

ماده موثره-Bethametasone Valeratبتامتازون والرات38

ماده موثرهSyprotherone Acetatسیپروترون استات39

ماده موثرهOmeprazole pellet  %8.5امپرازول پلت 5/8درصد40

ماده موثرهEs Omeprazole  %22.5اس امپرازول پلت 22.5درصد41

ماده موثرهEsomeprazole Pellet  -%8.5اس امپرازول پلت 5/8 درصد42

ماده موثرهPantoprazole pellet %15پنتاپرازول پلت 15 درصد)هسته 2025(43

ماده موثرهPantoprazole pellet %20پنتاپرازول پلت 20 درصد44

ماده موثرهLansoprazole pellet%15لنسوپرازول پلت 15 درصد45

ماده موثرهLansoprazole pellet  %8.5لنسوپرازول پلت 5/8 درصد46

ماده موثرهItraconazole pellet %22ایتراکونازول پلت 47%22

ماده موثرهQuetiapine Fumarateکوئیتیاپین فومارات48

ماده موثرهVitamin B1ویتامین ب491

ماده موثرهErythromycin Ethyl succinateاریترومایسین اتیل سوکسینات50

ماده موثرهBuprenorphine HCl Non-Sterile injection gradeبوپرونورفین هایدروکلراید تزریقی غیر استریل 51

ماده موثرهSitageliptin phosphateسیتاگلیپتین 52

ماده موثرهClarithromycinکاریترومایسین53

ماده موثرهGliclazideگلی کازید54

ماده موثرهNaloxone HClنالوکسان هایدروکلراید55

ماده موثرهVitamin B1 Non-Sterile injection gradeویتامین ب 1 تزریقی غیر استریل56
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شرکت مواد اولیه دارویی تهران شیمی
www.tehranchemieapi.com

info@tcapi.co

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهSumatriptan Succinateسوماتریپتان سوکسینات1

ماده موثرهTramadol Hydrochlorideترامادول هیدروکلراید2

ماده موثرهFexofenadine Hydrochlorideفکسوفنادین هیدروکلراید3

ماده موثرهAzithromycin Dihydrateآزیترومایسین دی هیدرات4

ماده موثرهSertraline Hydrochlorideسرترالین هیدروکلراید5

ماده موثرهCitalopram Hydrobromideسیتالوپرام هیدروبرماید6

ماده موثرهMethocarbamolمتوکاربامول7

ماده موثرهHydroxychloroquine Sulfateهیدروکسی کلروکین سولفات8

ماده موثرهCelecoxibسلکوکسیب9

ماده موثرهThiamine Hydrochlorideتیامین هیدروکلراید10

ماده موثرهCefixime Trihydrateسفکسیم تری هیدرات11

ماده موثرهLosartan potassiumلوزارتان پتاسیم12

ماده موثرهClarithromycinکاریترومایسین13

ماده موثرهMetformin Hydrochlorideمتفورمین هیدروکلراید14

ماده موثرهFluvoxamine Maleateفلووکسامین مالئات15

ماده موثرهAtorvastatin Calciumآتورواستاتین16

ماده موثرهCiprofloxacin Hydrochlorideسیپروفلوکساسین هیدروکلراید17

ماده موثرهClavulanate Potassiumکاوالنات پتاسیم18

ماده موثرهErythromycin Ethyl Succinateاریترومایسین اتیل سوکسینات19

ماده موثرهFamotidineفاموتیدین20

ماده موثرهGlibenclamideگلی بن کامید21
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ماده موثرهPantoprazole Sodiumپنتوپرازول سدیم22

ماده موثرهOndansetron Hydrochlorideاندانسترون هیدروکلراید23

ماده موثرهBiperiden Hydrochlorideبی پریدین هیدروکلراید24

ماده موثرهGabapentinگاباپنتین25

ماده موثرهAmoxicilline Trihydrateآموکسی سیلین26

ماده موثرهLoratadineلوراتادین27

پلتTamsolusin HCl SR Pellet %0.2پلت تامسولوسین28

پلتOmeprazole DR Pellet %8.5پلت امپرازول29

پلتEsomeprazole Magnesium DR  Pellet %22.5پلت اس امپرازول30

پلتPantoprazole Sodium DR Pellet %15پلت پنتوپرازول سدیم 31

پلتDiclofenac Sodium SR Pellet %45پلت دیکلوفناک سدیم32

ماده موثرهSpironolactoneاسپیرونوالکتون33

ماده موثرهLithium Carbonateلیتیوم کربنات34

ماده موثرهAcyclovirآسیکلوویر35

توسعه داروسازی دانش
www.daneshpharmaco.ir

office@daneshpharmaco.ir

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهDeferasiroxدفراسیروکس1

ماده موثرهFingolimod hydrochlorideفینگولیمود هیدروکلراید2

ماده موثرهBosentan monohydrateبوسنتان مونوهیدرات3

ماده موثرهNitisinoneنیتزینون4

 

  
 

 شرکت توسعه داروسازي دانش          
Danesh pharmaceutical Development co.            
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شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
www.todaco.com
info@todaco.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهFingolimod HClفینگولیمد هیدروکلرید1

ماده موثرهLetrozoleلتروزول2

ماده موثرهZoledronic Acidزولدرونیک اسید3

ماده موثرهBortezomibبورتزومیب4

ماده موثرهTeriflunomideتری فلونامید5

ماده موثرهNilotinib HCl Monohydrateنیلوتینیب هیدروکلراید منوهیدرات6

ماده موثرهSunitinib Malateسانیتینیب ماالت7

ماده موثرهDasatinib Monohydrateداساتینیب مونوهیدرات8

ماده موثرهDocetaxel Trihydrateدوستاکسل تری هیدرات9

ماده موثرهEnzalutamideانزالوتامید10

ماده موثرهTemozolomideتموزولومید11

ماده موثرهSufentanil Citrateسوفنتانیل سیترات12

ماده موثرهRemifentanil Hydrochlorideرمی فنتانیل هیدروکلرید13

ماده موثرهFentanyl Citrateفنتانیل سیترات14

ماده موثرهGlatiramer Acetateگاتیرامر استات15

ماده موثرهBuserelin Acetateبوسرلین استات16

ماده موثرهTriptorelin Acetateتریپتورلین استات17

ماده موثرهOctreotide Acetateاکترئوتاید استات18

ماده موثرهCetrorelix Acetateسترورلیکس استات19

ماده موثرهAprepitantاپرپیتنت20

ماده موثرهRivaroxabanریواروکسابان21
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ثمین دارو ایرانیان
info@samin-med.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره داروییAtorvastatin Calciumآتورواستاتین1

ماده موثره داروییAzithromycin Dihydrateآزیترومایسین دی هیدرات2

ماده موثره داروییBiperiden Hydrochlorideبی پریدین هیدروکلراید3

ماده موثره داروییCelecoxibسلکوکسیب4

ماده موثره داروییClarithromycinکاریترومایسین5

ماده موثره داروییFamotidineفاموتیدین6

ماده موثره داروییFexofenadine Hydrochlorideفکسوفنادین هیدروکلراید7

ماده موثره داروییGabapentinگاباپنتین8

ماده موثره داروییHydroxychloroquine Sulfateهیدروکسی کلروکین سولفات9

ماده موثره داروییLosartan potassiumلوزارتان پتاسیم10

ماده موثره داروییMetformin Hydrochlorideمتفورمین هیدروکلراید11

ماده موثره داروییMethocarbamolمتوکاربامول12

ماده موثره داروییNiacinنیاسین13

 

ماده موثرهSitagliptin Phosohate Monohydrateسیتاگلیپتین فسفات منوهیدرات22

ماده موثرهAtracurium Besylateآتراکوریوم بزیات23

ماده موثرهEmpagliflozinامپاگلیفلوزین24

ماده موثرهDapagliflozin Propanediolداپاگلیلوزین پروپان دی ال25

ماده موثرهMonlupiravirمولنوپیراویر26

ماده موثرهApixabanآپیکسابان27
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ماده موثره داروییNicotinamideنیکوتین آمید14

ماده موثره داروییPantoprazole Sodiumپنتوپرازول سدیم15

ماده موثره داروییThiamine Hydrochlorideتیامین هیدروکلراید16

پلتDiclofenac Sodium SR Pellet %45پلت دیکلوفناک سدیم17

پلتEsomeprazole Magnesium DR  Pellet %22.5پلت اس امپرازول18

پلتOmeprazole DR Pellet %8.5پلت امپرازول19

پلتPantoprazole Sodium DR Pellet %15پلت پنتوپرازول سدیم20

پلتTamsolusin HCl SR Pellet %0.2پلت تامسولوسین21

جابر ازنق شیمی
aznaghchemical.com

ch989810@gmail.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

شیمیاییammonia solutionآمونیاک1

شیمیاییlaboratory solventحال های آزمایشگاهی 2

شیمیاییDimethoxymethaneمتیال) دی متوکسی متان (3

کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان
www.hakimfarabi.co
info@hakimfarabi.co

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

)گرید دارویی(1 ساکاروز کاما خالص Pharma Sugarشکرسفید حاصل از نیشکر
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کشت و صنعت جوین
www.jovainco.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهcitric acid monohydrateاسید سیتریک مونو هیدرات1

ماده موثرهcitric acid anhydrousاسید سیتریک انهیدروس2

ماده موثرهcitric acid tri citrat sodiumسدیم سیترات3

 

شرکت صنعتی جام دارو )سهامی عام(
www.jaamdarou.com

jaamdarou@gmail.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

بسته بندیaluminum collapsible tubeتیوب آلومینیوم دارویی/بهداشتی/غذایی1

بسته بندیABL Lamnate Tubeتیوب لمینیت دارویی/بهداشتی/غذایی2

vaginal cream applicatorMedical Accessoriesاپلیکاتور کرم واژینال3

vaginal tablet applicatorMedical Accessoriesاپلیکاتور قرص واژینال4

medical spoonMedical Accessoriesقاشق دارویی5

بسته بندیadhesive labelلیبل پشت چسبدار6
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داروپالستیک پارس

داروشیشه

info@dpp.ir

info@dashco.ir

www.dpp.ir

www.dashco-group.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

محصول بسته بندی Capsدرب ها 1

2300ml-5ml بطری bottle 5ml300-mlمحصول بسته بندی

محصول بسته بندیContainersظروف3

محصول بسته بندیdroppers قطره تکان و قطره چکان4

محصول بسته بندی Applicatorاپلیکاتور 5

محصول بسته بندیSpoon and measureقاشق و پیمانه6

محصول بسته بندی Syringesسرنگ 7

محصول بسته بندیtrayسینی 8

محصول بسته بندیCartridgeکارتریج 9

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

محصول بسته بندی Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Ampoulesپوکه شیشه ای آمپول تیپ 1 بروسیلیکاتی1

محصول بسته بندی Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Cartridgesپوکه شیشه ای کارپول تیپ 1 بروسیلیکاتی 2

محصول بسته بندی Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Vialsپوکه شیشه ای ویال تیپ 1 بروسیلیکاتی3

ماده اولیه محصول بسته بندی Neutral High Borosilicate Type 1 Glass Tubesلوله شیشه ای تیپ 1 بروسیلیکاتی4
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داروپوش
www.daroupoosh.com

poosh@darou

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

بسته بندیAlluminium collapsible tebesانواع تیوب آلومینیومی برای فراورده های دارویی1

داروسازی دانا
office@daanapharma.com

www.daanapharma.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

مادۀ موثره )Amoxicillin trihydrate)APIآموکسی سیلین تری هیدرات1

مادۀ موثره )Ampicillin trihydrate)APIآمپی سیلین تری هیدرات2

مادۀ موثره )Potassium clavulanate)APIپتاسیم کاوالنات3

مادۀ موثره )Cephalexin monohydrate)APIسفالکسین مونوهیدرات4

مادۀ موثره )Cefixime trihydrate)APIسفیکسیم تری هیدرات5

محصول بسته بندی اولیهVial glass R 8 Type 1شیشه ویال R 8  تیپ 61

محصول بسته بندی اولیهVial glass R 10 Type 1شیشه ویال R 10  تیپ 71

محصول بسته بندی اولیهVial glass R 12 Type 1شیشه ویال R 12  تیپ 81

محصول بسته بندی اولیهVial glass R 15 Type 1شیشه ویال R 15  تیپ 91

محصول بسته بندی اولیهVial glass R 20 Type 1شیشه ویال R 20  تیپ 101

محصول بسته بندی اولیهVial glass R 25 Type 1شیشه ویال R 25  تیپ 111

محصول بسته بندی اولیهVial glass R 30 Type 1شیشه ویال R 30  تیپ 121
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درسا دارو

دارویی ره آورد تامین

info@dorsadarou.com

sales@rtpvp.com

www.dorsapharma.com

www.rtpvp.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره بالکNitroglycerin 5% in Propylene Glycolنیتروگلیسیرین 5% رقیق شده در پروپیلن گایکول1

ماده موثره بالک Nitroglycerin 1/6% Granules for E.R. Tabletsنیتروگلیسیرین %1/6 2

ماده موثره بالکNitroglycerin 35% in Mygliolنیتروگلیسیرین 35% رقیق شده در میگلیول 3

ماده موثره بالکNitroglycerin 5% in Ethanolنیتروگلیسیرین 5% رقیق شده در اتانول 4

51b-اینترفرون گاماInterferon Gamma-1bماده موثره بالک

ماده موثره بالکErythropoietin Alphaاریتروپویتین آلفا6

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده افزودنی)PVP( Povidoneپوویدون )پی وی پی(1

ماده موثره)Povidone Iodine )PVPIپوویدون آیوداین2

ماده افزودنیMethacrylic-Acid EthylAcrylate Copolymerمتاکریلیک اسید-اتیل اکریات کوپلیمر3

ماده افزودنیRT.Filmآر تی فیلم4

ماده افزودنی)Crospovidone )RT.CrossPVPکراس پوویدون5
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تولیدی دماوند دارو
Damavanddarou.com

tb.damavand@gmail.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهSitagliptin Phosphateسیتاگلیپتین فسفات1

ماده موثرهChlorpheniramine Maleateکلرفنیرامین مالئات2

ماده موثرهSodium valproateوالپروات سدیم3

ماده موثرهCarvedilolکارودیلول4

ماده موثرهSumatriptan Succinateسوماتریپتان سوکسینات5

ماده موثرهCyproheptadine Hydrochlorideسیپروهپتادین هیدروکلراید6

ماده موثرهAmlodipine besylateآملودیپین بزیات7

ماده موثرهGabapentinگاباپنتین8

ماده موثرهFluvoxamine maleateفلووکسامین مالئات9

ماده موثرهLosartan Potassiumلوزارتان پتاسیم10

ماده موثرهSildenafil Citrateسیلدنافیل سیترات11

ماده موثرهGemfibrozilجمفیبروزیل12

ماده موثرهFluoxetine Hydrochlorideفلوکستین هیدروکلراید13

ماده موثرهMetoprolol tartrateمتوپرولول تارترات14

ماده موثرهPhenylephrine Hydrochlorideفنیل افرین هیدروکلراید15

ماده موثرهSpironolactoneاسپیرونوالکتون16

 

فرآوری دارویی ژالتین حالل
gelatinhalal.ir

faravaridarooihalal@yahoo.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

پودر ژالتین حال گرید داروییHalal Gelatin Pharmaceutical Gradeژالتین حال گرید دارویی 1
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زیست تخمیر
www.zisttakhmir.com
info@zisttakhmir.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهammonia solutionآمونیاک1

ماده موثرهTofacitinib Citrateتوفاسیتینیب سیترات2

شرکت تولید ژالتین کپسول ایران
info@irancapsule.com
www.irancapsule.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

 بسته بندی داروییGelatin Capsuleکپسول ژالتینی معمولی1

 بسته بندی داروییFish Gelatin Capsuleکپسول ژالتین ماهی2

3)  بسته بندی داروییFlavored Capsuleکپسول طعم دار )فلیور

 بسته بندی داروییPearl Capsuleکپسول مرواریدی )پرل(4

5)DPI( کپسول پودر خشک استنشاقیDry Powder Inhalation Capsuleبسته بندی دارویی 
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سروش مانا فارمد
www.smpharmed.ir

info@smpharmed.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره  Naltrexone Hydrochlorideنالتروکسان هیدروکلراید1

ماده موثره Pregabalinپریگابالین2

ماده موثره Deferasiroxدفرازیروکس3

ماده موثره Dextromethorphanدکسترومتورفان4

ماده موثره Celecoxibسلکوکسیب5

ماده موثره Atorvastatin calciumآتور واستاتین کلسیم6

ماده موثره Duloxetineدولوکستین7

ماده موثره Tetrabenazineتترابنازین8

ماده موثره Fluvoxamine maleateفلووکسامین مالئات9

ماده موثره Nalbuphine  Hydrochlorideنالبوفین هیدروکلراید10

ماده موثره Pholcodine monohydrateفولکدئین مونوهیدرات11

ماده موثره Noscapine hydrochlorideنوسکاپین هیدروکلراید12

ماده شیمیایی Methyl vinyl keton متیل ونیل کتون13

ماده موثره Rosuvastatineروزو واستاتین14

ماده موثره Naltrexone Baseنالتروکسان بیس15

سسررووشش  مماانناا  ففااررممدد
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تولیدی و تحقیقاتی سیناژن
www.cinnagen.com

office@cinnagen.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

11a-اینترفرون بتاInterferon beta 1aماده موثره محصول بیولوژیک

ماده موثره محصول بیولوژیکErythropoietin betaاریتروپوئیتین بتا2

ماده موثره محصول بیولوژیکFollitropin Alfaفولیتروپین آلفا3

ماده موثره محصول بیولوژیکAdalimumabآدالیمومب4

ماده موثره محصول بیولوژیکPertuzumabپرتوزومب5

ماده موثره محصول بیولوژیک Eculizumab اکولیزومب6

ماده موثره محصول بیولوژیکOcrelizumAbاوکرلیزومب7

ماده موثره محصول بیولوژیکPembrolizumAbپمبرولیزومب8

ماده موثره محصول بیولوژیکSomatropinسوماتروپین9

ماده موثره محصول بیولوژیکPegfilgrastimپگ فیلگراستیم10

ماده موثره محصول بیولوژیکTeriparatideتری پاراتاید11

ماده موثره محصول بیولوژیکLiraglutideلیراگلوتاید12
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گروه صنایع شفا فارمد

شیمی آذرجام

pr@shifapharmed.com

info@azarj.ir

 www.shifapharmed.com

www.azarj.ir

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

Penicillin G Potasiumstarting materialپنی سیلین جی پتاسیم 1

حد واسطAPA 6آمینو پنی سیانیک اسید-26

ماده موثره داروییAzithromycin Dihydrateآزیترومایسین دی هیدرات3

ماده موثره داروییErythromycin Ethylsuccinateاریترومایسین اتیل سوکسینات4

ماده موثره داروییErythromycine baseاریترومایسین بیس5

ماده موثره داروییClarithromycinکاریترومایسین6

ماده موثره داروییEdaravoneاداراون7

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

تجهیزاتGlass Lined Reactorsراکتورهای گاس الیند1

تجهیزاتGlass Lined Heat Exchangersمبدل های حرارتی گاس الیند2

تجهیزاتGlass Lined Storage Tanksمخازن ذخیره گاس الیند3

تجهیزاتGlass Lined Fittingsلوله و اتصاالت گاس الیند4

ج های شیمیایی گاس الیند5 تجهیزاتGlass Lined Columnsبر

تجهیزاتGlass Lined Rotary Dryer Blendersخشک کن های گاس الیند6

تجهیزاتGlass Lined Distillation Unitسیستم های تقطیر گاس الیند7
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صنایع شیمیایی و دارویی تبریز
www.Tabrizpharma.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

1USP کلسیم کربنات سنگینCalcium Carbonate )Heavy( USPماده جانبی

2USP-BP  سدیم  بیکربناتSodium Bicarbonate USP-BPماده موثره/ ماده جانبی

3USP  کلسیم هیدروژن فسفات  انهیدروسCalcium Hydrogen Phosphate Anhydrous USPماده جانبی

4USP-BP تری سدیم سیترات دی هیدراتSodium Citrate Dihydrate USP-BPماده جانبی

5USP  کلسیم هیدروژن فسفات دی هیدراتCalcium Hydrogen Phosphate Dihydrate USPماده جانبی

6USP  کلسیم کربنات سبکCalcium Carbonate )Light(   USPماده جانبی

7USP  منیزیم استئاراتMagnesium Stearate USPماده جانبی

8USP پتاسیم سیترات منو هیدراتPotassium Citrate monohydrate USP ماده موثره

9BP تالکTalc BPماده جانبی

10USP-BP  اسید بوریکBoric Acid USP-BPماده موثره

11USP-BP  سدیم ساخارینSaccharin Sodium USP-BPماده جانبی

12USP کاالمینCalamine USPماده موثره

13BPکلسیم سیتراتCalcium Citrate BPماده موثره

14USP-BP تری سدیم سیترات انهیدروسSodium Citrate Anhydrous USP-BPماده جانبی

15BPمنیزیم کلرایدMagnesium Chloride BPماده موثره

16USPدی پتاسیم فسفاتDibasic Potassium Phosphate USPماده جانبی

17USP سدیم کربناتSodium carbonate USPماده موثره/ ماده جانبی

18USP  دی سدیم فسفات انهیدروسDibasic Sodium Phosphate Anhydrous USPماده جانبی

19USP  دی سدیم فسفات12 آبهDibasic Sodium Phosphate Dodecahydrate USPماده جانبی

20USP  کلسیم سولفات دی هیدراتCalcium Sulphate Dihydrate USPماده موثره

21USP  منو سدیم فسفات دی هیدراتMonobasic Sodium Phosphate Dihydrate USPماده جانبی

Info@Tabrizpharma.com
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22USP  تری سدیم فسفات انهیدروسTribasic Sodium Phosphate Anhydrous USPماده جانبی

23USP   دی سدیم فسفات دی هیدراتDibasic Sodium Phosphate Dihydrate USPماده جانبی

24BPمنیزیم کربناتMagnesium carbonate BPماده موثره

25BP  پتاسیم کلرایدPotassium Chloride BPماده موثره

26USP  منو سدیم فسفات انهیدروسMonobasic Sodium Phosphate Anhydrous USPماده جانبی

27USP  پیپرازین سیتراتPiperazine Citrate USPماده موثره

28USP پتاسیم بیکربناتPotassium Bicarbonate USPماده موثره

ماده موثرهZinc Sulphate monohydrate USPزینک سولفات منو هیدرات29

ماده موثرهThiamine hydrochloridتیامین هیدروکلراید30

31USP  تری کلسیم فسفاتTribasic Calcium Phosphate USPماده جانبی

ماده موثرهDimethyl fumarateدی متیل فومارت32

33USP   کلسیم کربنات گرانولهCalcium Carbonate Granularماده موثره

34BP منیزیم سیتراتMagnesium Citrate BPماده موثره

35USPاورهUrea USPماده جانبی

ماده موثره/ ماده جانبیZinc Carbonateزینک کربنات36

37USP زینک سیتراتZinc Citrate USPماده موثره

38BP کاالمینCalamine BPماده موثره

ماده موثرهZinc Sulphate heptahydrate USPزینک سولفات هپتا هیدرات39

40USPکلسیم استئاراتCalcium Stearate USPماده جانبی
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شیمی دارویی دارو پخش
www.dppcco.com

dppc@dppcco.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهAdapaleneاداپالن1

ماده موثرهApixabanآپیکسابان2

ماده موثرهAprepitantاپرپیتانت3

ماده موثرهAprepitant %40پلت اپرپیتانت 4%40

ماده موثرهAtenololآتنولول5

ماده موثرهAzithromycin dihydrate taste maskedآزیترومایسین دی هیدرات تست ماسک6

ماده موثرهBaclofenباکلوفن7

ماده موثرهBrimonidine tartrateبریمونیدین تارترات8

ماده موثرهCaptoprilکاپتوپریل9

ماده موثرهCarvedilolکارودیلول10

ماده موثرهCetirizine Hydrochlorideستریزین هیدروکلراید11

ماده موثرهClarithromycinکاریترومایسین12

ماده موثرهClavulanate Potassiumپتاسیم کاونات13

ماده موثرهClavulanate Potassium+amoxi 1:4پتاسیم کاونات- آموکسی سیلین تری هیدرات میکسچر 1: 144

ماده موثرهClavulanate Potassium+amoxi 1:7پتاسیم کاونات- آموکسی سیلین تری هیدرات میکسچر 1: 157

ماده موثرهClavulanate Potassium+Microcrystalline cellulose 1:1پتاسیم کاونات- میکروکریستالین سلولز میکسچر 1: 161

ماده موثرهClavulanate Potassium+Silicon dioxide 1:1پتاسیم کاونات- سیلیکون دی اکساید میکسچر 1: 171

ماده موثرهClindamycin Hydrochlorideکلیندامایسین هیدروکلراید18

ماده موثرهDapoxetine Hydrochlorideداپوکستین هیدروکلراید19

ماده موثرهDiclofenac Sodiumدیکلوفناک سدیم20

ماده موثرهDiclofenac Sodium pellet %40پلت دیکلوفناک سدیم 21%40
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ماده موثرهDiclofenac Sodium pellet %52پلت دیکلوفناک سدیم 22%52

ماده موثرهDiltiazem hydrochlorideدیلتیازم هیدروکلراید23

ماده موثرهDivalproex Sodiumدیوالپروئکس سدیم24

ماده موثرهDonepezil Hydrochlorideدنپزیل هیدروکلراید25

ماده موثرهDuloxetin Hydrochloride pellet %20پلت دولوکسیتسن هیدروکلراید 26%20

ماده موثرهFamotidineفاموتیدین27

ماده موثرهFenofibrateفنوفیبرات28

ماده موثرهFerrous fumarateفروس فرومارات29

ماده موثرهFexofenadine Hydrochlorideفکسوفنادین هیدروکلراید30

ماده موثرهGabapentineگاباپنتین31

ماده موثرهGranisetron Hydrochlorideگرانیسترون هیدروکلراید32

ماده موثره)injectable grade(Granisetron Hydrochlorideگرانیسترون هیدروکلراید)تزریقی(33

ماده موثرهLamotrigineالموتریژین34

ماده موثرهLidocaine Baseلیدوکائین بیس35

ماده موثرهLidocaine Hydrochlorideلیدوکائین هیدروکلراید36

ماده موثرهLoratadineلوراتادین37

ماده موثرهPotassium losartanلوزارتان پتاسیم38

ماده موثرهمبندازول39

ماده موثرهMemantine Hydrochlorideممانتین هیدروکلراید40

ماده موثرهMethocarbamolمتوکاربامول41

ماده موثرهMtoprolol Succinateمتوپرولول سوکسینات42

ماده موثرهMetoprolol Tartrateمتوپرولول تارترات43

ماده موثرهMontelukast sodiumمونته لوکاست سدیم44

ماده موثرهOndansetron Hydrochlorideاندانسترون هیدروکلراید45
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ماده موثره)injectable grade(Ondansetron Hydrochlorideاندانسترون هیدروکلراید)گرید تزریقی(46

ماده موثرهOrlistat pellet %50پلت ارلیستات 47%35

ماده موثرهOrlistat pellet %35پلت ارلیستات 48%50

ماده موثرهPiroxicamپیروکسیکام49

ماده موثرهPropranolol Hydrochlorideپروپرانولول هیدروکلراید50

ماده موثرهRepaglinideریپاگلیناید51

ماده موثرهRivastigmin tartrateریواستیگمین تارترات52

ماده موثرهRivastigmine tartrate  pellet  %2پلت ریواستیگمین تارترات 53%2

ماده موثرهRosuvastatin calciumروزاواستاتین54

ماده موثرهSildenafil Citrateسیلدنافیل سیترات55

ماده موثرهSolifenacin citrateسولیفناسین سوکسینات56

ماده موثرهSumatriptan Succinateسوماتریپتان سوکسینات57

ماده موثرهTamsulosin hydrochlorideتامسولوسین هیدروکلراید58

ماده موثرهTamsulosin Hydrochloride Pellet %0.16 پلت تامسولوسین هیدروکلراید 0.16 59%

ماده موثرهTamsulosin Hydrochloride Pellet %0.2پلت تامسولوسین هیدروکلراید 0.2 60%

ماده موثرهTheophylline pellet %60پلت تئوفیلین 61%60

ماده موثرهThiamine Hydrochlorideتیامین هیدروکلراید62

ماده موثرهValproate Sodiumسدیم والپروات63

ماده موثره Valsartan sodiumوالزارتان64

ماده موثرهVarenicline tartrateوارنیکلین تارترات65
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شرکت شیمی درمان اندیشه
www.andishehct.com
Info@andishehct.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAcyclovir WSورکینگ استاندارد آسیکلوویر1

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAcyclovir Related Compound Aناخالصی A  آسیکلوویر2

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAcyclovir Related Compound Gناخالصی G  آسیکلوویر3

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAcyclovir Related Compound Fناخالصی F  آسیکلوویر4

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Guanineناخالصی گوانین5

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Diacetyl Guanineناخالصی دی استیل گوانین6

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAlendronate Sodiumورکینگ استاندارد آلندرونات سدیم7

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه 4Aminobutyric Acid-ناخالصی 4-آمینو بوتیریک اسید8

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAmitriptyline Hydrochlorideورکینگ استاندارد آمیتریپتیلین هیدروکلراید9

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAmitriptyline Related Compound Aناخالصی A آمیتریپتیلین10

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAmitriptyline Related Compound Bناخالصی B آمیتریپتیلین11

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCyclobenzaprine Hydrochloridورکینگ استاندارد سیکلوبنزاپرین هیدروکلراید12

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAzathioprine WSورکینگ استاندارد آزاتیوپرین13

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAzathioprine Related Compound Aناخالصی A آزاتیوپرین14

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهAzathioprine Related Compound Gناخالصی G آزاتیوپرین15

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCarbamazepine WSورکینگ استاندارد کاربامازپین16

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCarbamazepine Related Compound Aناخالصی A کاربامازپین17

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCarbamazepine Related Compound Bناخالصی B کاربامازپین18

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCelecoxib WSورکینگ استاندارد سلکوکسیب19

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Celecoxib Related Compound Aناخالصی A سلکوکسیب20

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCelecoxib Related Compound Bناخالصی B سلکوکسیب21

CT
Andisheh ChemoTherapy
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ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCelecoxib Related Compound Cناخالصی C سلکوکسیب22

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDeferiprone WSورکینگ استاندارد دفریپرون23

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهMaltol ناخالصی مالتول24

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDeferasirox WSورکینگ استاندارد دفرازیروکس25

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Deferasirox System Suitability Mixtureمخلوط مناسب سازی سیستم دفرازیروکس26

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDeferasirox Related compound Aناخالصی A دفرازیروکس27

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDeferasirox Related compound Bناخالصی B دفرازیروکس28

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDeferasirox Related compound Cناخالصی C دفرازیروکس29

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDesloratadine WSورکینگ استاندارد دس لوراتادین30

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Loratadine Impurityناخالصی لوراتادین31

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDesloratadin Related Compound Fناخالصی F دس لوراتادین32

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDesloratadin Related Compound Bناخالصی B دس لوراتادین33

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهKetoconazole WSورکینگ استاندارد کتوکونازول34

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Ketoconazole Impurity 11ناخالصی 11 کتوکونازول35

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهKetoconazole Impurity 6ناخالصی 6 کتوکونازول36

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهKetoconazole Impurity Dناخالصی D کتوکونازول37

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهLamotrigine WSورکینگ استاندارد الموترجین38

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه2,3Dichlorobenzoyl cyanide-ناخالصی 2و3- دی کلرو بنزوئیل سیانید  39

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهLamotrigine Related Compound Bناخالصی B الموترژین40

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهLamotrigine Related Compound Cناخالصی C الموترژین41

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهLamotrigine Related Compound Dناخالصی D الموترژین42

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهLoratadine WSورکینگ استاندارد لوراتادین43

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Loratadine Related Compound Aناخالصی A لوراتادین44

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Loratadine Related Compound Bناخالصی B لوراتادین45
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ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Loratadine Related Compound Cناخالصی C لوراتادین46

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهMontelukast Sodium  WSورکینگ استاندارد مونته لوکاست سدیم47

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Montelukast Dicyclohexylamineورکینگ استاندارد مونته لوکاست دی سیکلوهگزیل آمین48

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهMontelukast for Peak Identificationشناسایی پیک مونته لوکاست 49

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهMontelukast Racemateمونته لوکاست راسمیک50

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهNortriptyline Hydrochloride WSورکینگ استاندارد نورتریپتیلین هیدروکلراید51

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Cyclobenzaprine Related Compound Bناخالصی B سیکلوبنزاپرین 52

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهNortriptyline for system suitabilityمحلول مناسب سازی سیستم نورتریپتیلین53

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهPantoprozole Sodium WSورکینگ استاندارد پنتوپرازول سدیم54

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Pantoprazole Related Compound Aناخالصی A پنتوپرازول55

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Pantoprazole Related Compound Bناخالصی B پنتوپرازول56

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Pantoprazole Related Compound Cناخالصی C پنتوپرازول57

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Pantoprazole Related Compounds D and F Mixtureمخلوط ناخالصی D , F پنتوپرازول58

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Pantoprazole Related Compound Eناخالصی E پنتوپرازول59

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهValacyclovir  WSورکینگ استاندارد واالسیکلوویر60

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Valacyclovir Related Compound Cناخالصی C واالسیکلوویر61

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Valacyclovir Related Compound Dناخالصی D واالسیکلوویر62

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Valacyclovir Related Compound Eناخالصی E واالسیکلوویر63

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Valacyclovir Related Compound Fناخالصی F واالسیکلوویر64

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهValacyclovir Related Compound Gناخالصی G واالسیکلوویر65

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهD-Valacyclovirناخالصی D-واالسیکلوویر66

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib WSورکینگ استاندارد بورتزومیب67

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib Related Compound Aناخالصی A بورتزومیب68

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib Related Compound Bناخالصی B بورتزومیب69
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ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib Related Compound Dناخالصی D بورتزومیب70

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib Related Compound Eناخالصی E بورتزومیب71

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib Related Compound Fناخالصی F بورتزومیب72

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib Related Compound Gناخالصی G بورتزومیب73

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهBortezomib Related Compound Iناخالصی I بورتزومیب74

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCapecitabine WSورکینگ استاندارد کپسیتابین75

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCapecitabine Related Compound Aناخالصی A کپسیتابین76

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCapecitabine Related Compound Bناخالصی B کپسیتابین77

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCapecitabine Related Compound Cناخالصی C کپسیتابین78

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCytarabine WSورکینگ استاندارد سیتارابین79

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهUracil arabinosideناخالصی یوراسیل آرابینوسید80

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهUridineناخالصی یوریدین81

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهDocetaxelورکینگ استاندارد دوستکسل82

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهErlotinib hydrochloride WSورکینگ استاندارد ارلوتینیب هیدروکراید83

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهErlotinib Related Compound Aناخالصی A ارلوتینیب84

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهErlotinib Related Compound Bناخالصی B ارلوتینیب85

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهErlotinib Related Compound Cناخالصی C ارلوتینیب86

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویه Gemcitabine Hydrochlorideورکینگ استاندارد جمسیتابین هیدروکراید87

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهCytosineناخالصی سیتوزین88

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهImatinib Mesylate  WSورکینگ استاندارد ایماتینیب مزیات89

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهImatinib Related compound Aناخالصی A ایماتینیب90

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهImatinib Related compound Bناخالصی B ایماتینیب91

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهSunitinib Malate WSورکینگ استاندارد سانیتینیب ماالت92

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهSunitinib Related Compound Aناخالصی A سانیتینیب93
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ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهSunitinib Related Compound Bناخالصی B سانیتینیب94

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهZoledronic Acid WSورکینگ استاندارد زولدرونیک اسید95

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهZoledronic Acid Related Compound Aناخالصی A زولدرونیک اسید96

ورکینگ و رفرنس استاندارد ثانویهZoledronic Acid Related Compound Bناخالصی B زولدرونیک اسید97

شیمی فارمد پارس
info@chemed.ir
www.chemed.ir

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهLACTOSE MONOHYDRATE PHARMACEUTICAL GRADEالکتوز مونو هیدرات )گرید دارویی(1

ماده موثرهAZITHROMYCIN DIHYDRATEآزیترومایسین دی هیدرات2

ماده موثرهACETAMINOPHENاستامینوفن3

ماده موثرهFAMOTIDINEفاموتیدین4

ماده موثرهLOSARTAN POTASSIUMلوزارتان پتاسیم5

ماده موثرهMETFORMIN HYDROCHLORIDEمتفورمین هیدروکلراید6

ماده موثرهCELECOXIBسلکوکسیب7

صنعت سبز طبرستان
g.manager@sanat-sabz.com

sanat-sabz.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده شیمیاییMethylalمتیال1

ماده شیمیایی)Petrolium solvents )sulfur less- Aromatic lessانواع حال های نفتی بدون سولفور و آروماتیک2

ماده شیمیاییParaffinic solventsانواع حال های پارافینیک3

ماده شیمیاییIPA recoveryبازیابی ایزوپروپیل الکل شرکت های دارویی4
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سرمایه گذاری صنایع مشارکتی طاها
info@tahapharmacy.com
www.Tahapharmacy.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهProgesteroneپروژسترون1

فاران شیمی
www.FaranShimi.com

Secretary@FaranShimi.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهBUPRENORPHINE HYDROCHLORIDEبوپرنورفین هیدروکلراید1

ماده موثرهOXYCODONE HYDROCHLORIDEاکسی کدون هیدروکلراید2

ماده موثرهBOSENTAN MONOHYDRATEبوسنتان مونوهیدرات3

ماده موثرهCODEINE PHOSPHATEکدئین فسفات4

ماده موثرهNALOXONE HYDROCHLORIDEنالوکسان هیدروکلراید5

ماده موثرهPAPAVERINE HYDROCHLORIDEپاپاورین هیدروکلراید6

ماده موثرهMORPHINE SULFATEمورفین سولفات7

ماده موثرهSITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATEسیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات8

ماده موثرهEMPAGLIFLOZINامپا گلیفلوزین9

ماده موثرهAPIXABANاپیکسابان10

ماده موثرهTHIAMINE HYDROCHLORIDEتیامین هیدروکلراید11

ماده موثرهMETHADONE HYDROCHLORIDEمتادون هیدروکلراید12

ماده موثرهOPIUM TINCTURE%1اپیوم تینکچر 13%1

ماده موثرهPANTOPRAZOLE SODIUMپنتوپرازول سدیم14

ماده موثرهMiglustatمیگلوستات15

ماده موثره BUPRENORPHINEبوپرنورفین بیس16
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فناوران دارویی رشد پارسیان

فرآیند شیمی حکیم

www.parsianpharma.com

www.hfcapi.com

info@parsian-pharma.com

info@hfcapi.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده اولیهRiluzoleریلورزول1

ماده اولیهletrozoleلتروزول2

ماده اولیهImatinib mesylateایماتینیب مزیات3

گرانولImatinib Granuleایماتینیب گرانول4

ماده اولیهNilotinib HCl H2oنیلوتنیب هیدروکلراید5

گرانولNilotinib Granuleنیلوتینیب گرانول6

ماده اولیهErlotinib hydrochlorideارلوتنیب هیدروکلراید7

گرانولErlotinib hydrochloride Granuleارلوتنیب هیدروکلراید گرانول8

ماده اولیهSorafenib tosylateسورافنیب توسیات9

گرانولSorafenib Granuleسورافنیب گرانول10

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهAtorvastatin Calciumآتورواستاتین کلسیم 1

ماده موثره Clopidogrel Bisulfate"کلوپی دوگرل بیسولفات"2

ماده موثرهFexofenadine Hydrochloride"فکسوفنادین  هایدروکلراید"3

ماده موثرهRosuvastatin Calcium"رزوواستاتین  کلسیم"4

ماده موثرهSitagliptin Phosphate Monohydrate"سیتاگلیپتین  فسفات مونو هیدرات"5

ماده موثرهValsartanوالزارتان6
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ماده اولیهSunitinib malateسانیتنیب ماالت11

گرانولSunitinib Granuleسانیتینیب گرانول12

ماده اولیهEmpagliflozinامپاگلیفلوزین13

ماده اولیهDimethyl fumarateدی متیل فومارات14

ماده اولیهTeriflunomide تری فلونوماید15

ماده اولیهRivaroxabanریواروکسابان16

ماده اولیهDasatinib monohydrateداساتنیب مونوهیدرات17

ماده اولیهFingolimode Hidrochlorideفینگولیمد هیدروکلراید18

ماده اولیهFavipiravirفاویپیراویر19

گرانولIbrutinib Granuleایبروتنیب گرانول20

ماده اولیه Palbociclibپالبوسیکلیب21

گرانولPalbociclib Granuleپالبوسیکلیب گرانول22

ماده اولیه Pazopanib HClپازوپانیب هیدروکلراید23

گرانولPazopanib HCl Granuleپازوپانیب هیدروکلراید گرانول24

ماده اولیهRegorafenib monohydrateرگورافنیب مونوهیدرات25

گرانولRegorafenib monohydrate Granuleرگورافنیب مونوهیدرات گرانول26

ماده اولیهGefitinibجفیتینیب27

ماده اولیه Tofacitinib Citrateتوفاسیتینیب سیترات28

ماده اولیهDapagliflozin propandiol monohydrateداپاگلیفلوزین پروپاندیول مونوهیدرات29

ماده اولیهApixabanآپیکسابان30

ماده اولیهOsimertinib mesylateاوسیمرتینیب مزیات31

گرانولOsimertinib mesylate Granuleاوسیمرتینیب مزیات گرانول32

گرانولDasatinib monohydrate Granuleداساتنیب مونوهیدرات گرانول33

گرانولFavipiravir Granuleفاویپیراویر گرانول34
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فناوران دارویی حکیم
www.fdh-pharma.com

sales.fdhpharma@gmail.com

نوع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی4Aminophenol-4-آمینو فنل1

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAcetaminophenاستامینوفن2

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAcetaminophen Related Compound Aناخالصی A استامینوفن 3

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAcetaminophen Related Compound Bناخالصی B استامینوفن 4

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAcetaminophen Related Compound Cناخالصی C استامینوفن 5

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAcetaminophen Related Compound Dناخالصی D استامینوفن 6

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAcetaminophen Related Compound Fناخالصی F استامینوفن 7

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAcetaminophen Related Compound Jناخالصی J استامینوفن 8

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAmlodipine for Peak Identificationآملودیپین9

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAmlodipine Impurity Bناخالصی B آملودیپین10

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAmlodipine Besylateآملودیپین بزیات11

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAmlodipine Related Compound Aناخالصی A آملودیپین12

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAmlodipine Related Compound Cناخالصی C آملودیپین13

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAmlodipine Related Compound Dناخالصی D آملودیپین14

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAtorvastatin Calciumآتور واستاتین کلسیم15

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAtorvastatin Related Compound Aناخالصی A آتور واستاتین کلسیم16

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAtorvastatin Related Compound Bناخالصی B آتور واستاتین کلسیم17

گرانولTofacitinib Citrate Granuleتوفاسیتینیب سیترات گرانول35

ماده اولیهMolnupiravirمولنوپیراویر36
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ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAtorvastatin Related Compound Cناخالصی C آتور واستاتین کلسیم18

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAtorvastatin Related Compound Dناخالصی D آتور واستاتین کلسیم19

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAtorvastatin Related Compound Hناخالصی H آتور واستاتین کلسیم20

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییAtorvastatin Related Compound Iناخالصی I آتور واستاتین کلسیم21

کریدین22 ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی9Methylacridine-9-متیل آ

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarbamazepineکاربامازپین23

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarbamazepine Related Compound Aناخالصی A کاربامازپین24

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarbamazepine Related Compound Bناخالصی B کاربامازپین25

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Impurity Standardناخالصی استاندارد سیتالوپرام26

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram for system sutabilityسیتالوپرام برای سازگاری سیستم27

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Hydrobromideسیتالوپرام هیدروبروماید28

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Related Compound Aناخالصی A سیتالوپرام29

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Related Compound Bناخالصی B سیتالوپرام30

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Related Compound Cناخالصی  Cسیتالوپرام31

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Related Compound Dناخالصی D سیتالوپرام32

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Related Compound Eناخالصی E سیتالوپرام33

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Related Compound Fناخالصی F سیتالوپرام34

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCitalopram Related Compound Hناخالصی H سیتالوپرام35

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییEscitalopram for system suitabilityاس سیتالوپرام  برای مناسب بودن سیستم36

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییEscitalopram oxalateاس سیتالوپرام اگزاالت37

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییFluconazole impurity standardناخالصی استانداردفلوکونازول 38

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Fluconazoleفلوکونازول39

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییFluconazole Related Compound Aناخالصی A  فلوکونازول 40

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییFluconazole Related Compound Bناخالصی B  فلوکونازول 41

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییFluconazole Related Compound Cناخالصی C  فلوکونازول 42
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ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییGabapentinگاباپنتین43

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییGabapentin Related Compound Aناخالصی A گاباپنتین44

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییGabapentin Related Compound Bناخالصی Bگاباپنتین45

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییGabapentin Related Compound Dناخالصی Dگاباپنتین46

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییGabapentin Related Compound Eناخالصی E گاباپنتین47

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen Impurity Aناخالصی A ایبوپروفن 48

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen Impurity Nناخالصی N ایبوپروفن 49

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen for Peak Identification ایبوپروفن 50

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen Impurity Bناخالصی B ایبوپروفن 51

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen Impurity Fناخالصی F ایبوپروفن 52

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen ایبوپروفن 53

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen Related Compound Cناخالصی C ایبوپروفن 54

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییIbuprofen Related Compound Jناخالصی J ایبوپروفن 55

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetformin Impurity Fناخالصی F متفورمین56

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMelamineمامین57

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetformin Hydrochlorideمتفورمین هیدروکلراید58

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetformin Related Compound Aناخالصی A متفورمین59

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetformin Related Compound Bناخالصی  Bمتفورمین60

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetformin Related Compound Cناخالصی  Cمتفورمین61

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetoprolol Fumarateمتوپرولول فومارات62

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetoprolol Related Compound Aناخالصی Aمتوپرولول63

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetoprolol Related Compound BناخالصیB متوپرولول64

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetoprolol Related Compound CناخالصیC متوپرولول65

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetoprolol Related Compound Dناخالصی D متوپرولول66

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetoprolol Succinateمتوپرولول سوکسینات67
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ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییMetoprolol Tartrateمتوپرولول تارتارات68

69LC اندانسترون برای سیستمOndansetron for LC system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییOndansetron Impurity standardاستاندارد ناخالصی اندانسترون70

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییOndansetronاندانسترون71

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییOndansetron Hydrochlorideاندانسترون هیدروکلراید72

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییOndansetron Related Compound Aناخالصی A اندانسترون73

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییOndansetron Related Compound Cناخالصی C اندانسترون74

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییOndansetron Related Compound Dناخالصی D اندانسترون75

76CRS والزارتان برای شناساییValsartan for peak identification CRSماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی

77CRS والزارتان برای مناسب بودن سیستمValsartan for system suitability CRSماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییValsartanوالزلرتان78

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییValsartan Related Compound Aناخالصی A والزلرتان79

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییValsartan Related Compound Bناخالصی  Bوالزلرتان80

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییValsartan Related Compound Cناخالصی  Cوالزلرتان81

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییValsartan Related Compound Eناخالصی E والزلرتان82

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarvedilolکارودیلول83

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarvedilol Related Compound Aناخالصی A کارودیلول84

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarvedilol Related Compound Bناخالصی B کارودیلول85

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarvedilol Related Compound Cناخالصی Cکارودیلول86

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarvedilol Related Compound Dناخالصی D کارودیلول87

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCarvedilol Related Compound EناخالصیE  کارودیلول88

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییClonazepamکلونازپام89

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Clonazepam Related Compound Bناخالصی B کلونازپام90

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Clonazepam Related Compound Aناخالصی A کلونازپام91

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Clonazepam Related Compound Cناخالصی C کلونازپام92
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ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییClotrimazoleکلوتریمازول93

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Clotrimazole Related Compound Aناخالصی Aکلوتریمازول94

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییImidazoleایمیدازول95

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییDiclofenac Sodiumدیکلوفناک سدیم96

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییDiclofenac Potassiumدیکلوفناک پتاسیم97

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییDiclofenac Diethylamineدیکلوفناک دی اتیل امین98

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Diclofenac Related Compound Aناخالصی A دیکلوفناک99

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییDiphenhydramine Citrateدیفن هیدرامین سیترات100

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییDiphenhydramine Hydrochlorideدیفن هیدرامین هیدروکلراید101

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Diphenhydramine Related Compound Aناخالصی A دیفن هیدرامین 102

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Diphenhydramine Related Compound Bناخالصی B دیفن هیدرامین 103

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییDiphenhydramine N-Oxide دیفن هیدرامین  ان-اکساید104

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییBenzhydrolبنزهیدرول105

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییBenzophenoneبنزوفنون106

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییChlordiazepoxideکلردیازپوکساید107

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییChlordiazepoxide Hydrochlorideکلردیازپوکساید هیدروکلراید108

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییChlordiazepoxide Related Compound Aناخالصی A کلردیازپوکساید109

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی2Amino-5-chlorobenzophenone-2-آمینو-5-کلروبنزوفنون110

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییChlorpheniramine Maleateکلرفنیرامین مالئات111

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییChlorpheniramine Related Compound Bناخالصی  Bکلرفنیرامین مالئات112

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Chlorpheniramine Related Compound Cناخالصی C  کلرفنیرامین مالئات113

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCelecoxibسلکوکسیب114

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی Celecoxib Related Compound Aناخالصی A  سلکوکسیب115

ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه داروییCelecoxib Related Compound Bناخالصی B سلکوکسیب116
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کاویان شیمی
info@kavyanchemie.com
www.kavyanchemie.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهDried Ferrous sulphateفروس سولفات خشک1

ماده موثرهCrystalline Ferrous sulphateفروس سولفات 7 آبه2

کلر پارس
www. chlorpars.com

commercial@chlorpars.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

هیدروژن Hydrogen peroxideآب اکسیژنه 1

آهک هیدراته Calcium hypochloriteپرکلرین  2

هیدروژن  Hydrochloric acidاسید کلریدریک  3

کلر Chlorinated Paraffinپارافین کلره 4

کلرید باریم Chlorineکلرمایع 5

آهت قراضه  Ferric chlorideکلروفریک6

کلر Sodium Hypochloriteآب ژاول7

نمک Sodium hydroxideسود 833%

نمک Sodium hydroxideسود 950%

سود مایع Sodium hydroxideسود پرک 10

آهک هیدراته Calcium hypochlorite   Liquidمایع بلیچ ) پر کلرین مایع( 11

کلر Hydrogenهیدروژن 12
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کیمیا اثر سالمت 
kimia.asarsalamat@gmail.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

پلی پروپیلن containerکاهی پیمانه شربت1

ح سانستول2 پلی پروپیلن  sanestol container پیمانه طر

پلی پروپیلن container 15mlپیمانه شربت 15 میل3

پلی اتیلنcap 18کپ الینر دار شماره 418

پلی اتیلنpet syrup Trigon bottle 200ccدرب و قیف بطری شربت سه گوش5

پلی اتیلنDropper with coverقطره چکان پیپت پاستیکی با کاور6

پلی اتیلن و پلی پروپیلنDropperقطره چکان پیپت پاستیکی بدون کاور7

پلی اتیلن و پلی پروپیلنDropper with cellphaneقطره چکان پیپت شیشه ای سلفون دار8

cap 28hppeدرب پاستیکی شماره928

container 28ppپیمانه شربت هرمی جهت درب1028

cap childproof 28hdpeدرب چایلد پروف پاستیکی شماره1128

cap calcicarehdpeدرب قوطی قرص کلسی دی12

Petpet syrup bottle 200mlpet بطری 200 سی سی شربت13

PetTrigon bottle 150mlpet بطری سه گوش 150 سی سی14

Trigon bottle minipetبطری سه گوش کوچک15

Petpet syrup bottle 200mlpet بطری 120 سی سی شربت16

Petpet syrup pyramid bottle 125mlpet بطری هرمی 125 سی سی17

Petpet syrup pyramid bottle 250mlpet بطری هرمی 250 سی سی18

Trigon bottle 300mlpetبطری سه گوش 300 سی سی )هرمی(19

pet container 150mlhdpeقوطی قرص کلسی دی 150 سی سی20

pet container 120mlhdpeقوطی قرص کلسی دی 120 سی سی چایلد پروف21
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کیمیاگران امروز
www.kimyagaran.com
info@kimyagaran.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 200پلی اتیلن گایکول 1200

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 300پلی اتیلن گایکول 2300

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 400پلی اتیلن گایکول 3400

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 600پلی اتیلن گایکول 4600

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 1000پلی اتیلن گایکول 51000

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 1500پلی اتیلن گایکول 61500

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 3350پلی اتیلن گایکول 73350

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 4000پلی اتیلن گایکول 84000

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 6000پلی اتیلن گایکول 96000

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 8000پلی اتیلن گایکول 108000

دارویی/شیمیاییPolyethylene Glycol 10000پلی اتیلن گایکول 1110000

شیمیاییLauryl Alcohol Ethoxylate 2 moleلوریل الکل 2 مول اتوکسیله12

شیمیاییLauryl Alcohol Ethoxylate 3 moleلوریل الکل 3 مول اتوکسیله13

شیمیاییLauryl Alcohol Ethoxylate 7 moleلوریل الکل 7 مول اتوکسیله14

شیمیاییNonylphenol Ethoxylate 6 moleنونیل فنول 6 مول اتوکسیله15

شیمیاییNonylphenol Ethoxylate 10 moleنونیل فنول 10 مول اتوکسیله16

شیمیاییNonylphenol Ethoxylate 20 moleنونیل فنول 20 مول اتوکسیله17

شیمیاییNonylphenol Ethoxylate 30 moleنونیل فنول 30 مول اتوکسیله18

شیمیاییNonylphenol Ethoxylate 40 moleنونیل فنول 40 مول اتوکسیله19

شیمیاییCastor Oil Ethoxylate  36 moleکستر اویل اتوکسیله 36 مول20

شیمیاییCoconut Fatty Acid Ethoxylate 10 moleکوکونات فتی اسید 10 مول اتوکسیله21
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شیمیاییOleic Acid Ethoxylate 6 moleاسید اولئیک 6 مول اتوکسیله22

شیمیاییOleic Acid Ethoxylate 9 moleاسید اولئیک 9 مول اتوکسیله23

دارویی/شیمیایی Cetostearyl Alcohol Ethoxylate 20 moleستو استئاریل 20 مول اتوکسیله24

دارویی/شیمیایی Cetostearyl Alcohol Ethoxylate 25 moleستو استئاریل 25 مول اتوکسیله25

شیمیایی Cetostearyl Alcohol Ethoxylate 50 moleستو استئاریل 50 مول اتوکسیله26

دارویی/شیمیاییMonopropylene Glycolمنو پروپیلن گایکول27

شیمیاییGlyceryl Cocoate PEG-7پلی اتیلن گایکول 7 گلیسرول کوکوات28

شیمیاییMixture of cationic and nonionic surfactantsکمیکس 2950

شیمیاییTallow Amine Ethoxylate 15 moleتالو آمین 15 مول اتوکسیله30

داروییPolysorbate 20پلی سوربات 3120

داروییPolysorbate 60پلی سوربات 3260

داروییPolysorbate 80پلی سوربات 3380

شیمیایی Glycerin Ethoxylate 7 moleگلیسرین 7 مول اتوکسیله34

دارویی/شیمیاییHydrogenated Castor oil Ethoxylate 40 moleکستر اویل هیدروژنه 40 مول اتوکسیله35

داروییMetronidazoleمترونیدازول36

داروییAcetaminophenاستامینوفن37

دارویی)DC Acetaminophen )DCاستامینوفن38

داروییMetronidazole Benzoateمترونیدازول بنزوات39

داروییAspirinآسپرین40

دارویی/شیمیاییGlycerol monostearateگلیسرین منو استئارات41

شیمیاییMonoethylene glycolمنو اتیلن گایکول42

شیمیاییDiethylene glycolدی اتیلن گایکول43

داروییMetforminمتفورمین44

داروییMefenamic acidمفنامیک اسید45

داروییMesalamineمزاالزین46
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صنایع شیمی د ارویی دکتر مجللی 
www.drm-chem.com
info@drm-chem.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

مواد شیمیایی Glacial Acetic Acidاسید استیک گاسیال1

مواد شیمیاییHydrochloric acid 37%"اسید کلریدریک 37 %"2

مواد شیمیاییHydrochloric acid 32%"اسید کلریدریک 32 % "3

مواد شیمیاییSulfuric acid     95% - 98%"اسید سولفوریک 98 % - 95 %"4

مواد شیمیایی Sulfuchromic acid"اسید  سولفوکرمیک "5

مواد شیمیاییNitric acid 65% "اسید نیتریک  65 %"6

مواد شیمیاییNitric acid 55% "اسید نیتریک %55"7

مواد شیمیایی Phosphoric acid 85%"اسید فسفریک 85 %"8

مواد شیمیاییFormic acidاسید فرمیک  9

مواد شیمیاییCitric acid 50%"اسید سیتریک محلول 50 %"10

مواد شیمیاییCitric acid 20%"اسید سیتریک محلول 20 %"11

مواد شیمیاییAcetonitrileاستونیتریل 12

مواد شیمیایی Karl Fisher Reagent 5 with pyridineمحلول کارل فیشر 5حاوی پیریدین13

مواد شیمیایی Karl Fisher Reagent 5  pyridine freeمحلول کارل فیشر5 بدون پیریدین14

مواد شیمیاییEthanol 96%اتانول 15%96

مواد شیمیاییMethanolمتانول 16

مواد شیمیایی)mixture of isomer(Xylenes"زایلین )مخلوط ایزومرها( "17

مواد شیمیایی Propanol-22- پروپانول 18

مواد شیمیایی Acetoneاستون 19

مواد شیمیایی  Chloroform کلروفرم  20

مواد شیمیاییdichloromethaneدي کلرومتان 21
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مواد شیمیاییPetroleum ether       40-60°C پترولیوم اتر2240-65

مواد شیمیاییn-Hexaneان -هگزان 23

مواد شیمیاییN-octaneان-هپتان24

مواد شیمیاییN-pentaneان-اکتان25

مواد شیمیاییN-heptaneان-پنتان26

مواد شیمیاییEthyl acetateاتیل استات27

مواد شیمیاییButyl acetateبوتیل استات28

مواد شیمیاییDMSOدی متیل سولفوکساید 29

مواد شیمیاییTolueneتولوئن 30

مواد شیمیاییButanol-11-بوتانول 31

مواد شیمیاییPyridineپیریدین32

مواد شیمیاییMonoethanolamineمونو اتانول آمین33

مواد شیمیاییDiethanolamineدی اتانول آمین34

مواد شیمیاییTriethanolamineتری اتانول آمین35

مواد شیمیاییFormaldehyde 37% فرمالین 36%37

مواد شیمیایی% Formaldehyde 10 "فرمالین 10 %"37

مواد شیمیایی% Formaldehyde 3 "فرمالین 3 %"38

مواد شیمیایی% Formaldehyde 2 "فرمالین 2 %"39

مواد شیمیاییHydrogen peroxide 35% "آب اکسیژنه 35 % "40

مواد شیمیاییSodium hypochloriteآب ژاول 41

مواد شیمیاییEthapaakضدعفونی کننده پایه اتانول )اتاپاک(42

مواد شیمیاییIsopaakضدعفونی کننده پایه دوپروپانول)ایزوپاک(43

مواد شیمیاییAmmonia solution 25%محلول آمونیاک 44

مواد شیمیاییGlycerolگلیسیرین  45

مواد شیمیایی Paraffin liquid پارافین مایع46



سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی 

77

مواد شیمیاییPhenolفنل 47

مواد شیمیاییDiethylene glycol monoethyl etherدی اتیلن گایکول مونواتیل اتر48

مواد شیمیاییDiethylene glycol monomethyl etherدی اتیلن گایکول مونومتیل اتر49

مواد شیمیاییEthylene glycolمونو اتیلن گایکول 50

مواد شیمیایی1,2Propandiolپروپیلن  گایکول 51

مواد شیمیاییPolyethylene glycol 400پلی اتیلن گایکول  52400

مواد شیمیاییPolyethylene glycol 600پلی اتیلن گایکول  53600

54)EDTA( ا د ت آEDTAمواد شیمیایی

مواد شیمیاییBoric acidاسید بوریک55

مواد شیمیاییTartaric acidاسید تارتاریک56

مواد شیمیاییsulfosalicylic acid dihydrate-5اسید سولفوسالیسیلیک 57

مواد شیمیاییCitric acidاسید سیتریک 58

مواد شیمیاییCitric acid monohydrateاسید سیتریک مونو هیدرات 59

مواد شیمیاییAmmonium acetateآمونیوم استات 60

مواد شیمیاییAmmonium chloride آمونیوم کلراید61

مواد شیمیاییUreaاوره62

مواد شیمیاییIron sulfate hydrateآهن )II( سولفات هیدراته63

مواد شیمیاییBentoniteبنتونیت64

مواد شیمیاییParaffin pastille پارافین جامد گرانول65

مواد شیمیاییPotassium acetateپتاسیم استات 66

مواد شیمیایی Potassium iodideپتاسیم آیداید   67

مواد شیمیاییPotassium permanganateپتاسیم پرمنگنات68

مواد شیمیاییPotassium dichromateپتاسیم دی کرومات   69

مواد شیمیاییPotassium dihydrogen phosphateپتاسیم دی هیدروژن فسفات 70

مواد شیمیاییPotassium chlorideپتاسیم کلراید 71
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مواد شیمیایی Potassium hydroxideپتاسیم هیدروکساید 72

مواد شیمیاییPolyethylene glycol 4000پلی اتیلن گایکول 734000

مواد شیمیاییPolyethylene glycol 6000پلی اتیلن گایکول 746000

مواد شیمیایی tri-sodium citrate dihydrateتری - سدیم سیترات 2 آبه75

مواد شیمیاییtri-sodium phosphate dodecahydrateتری - سدیم فسفات 12 آبه 76

مواد شیمیاییdi-potassium hydrogen phosphateدی - پتاسیم هیدروژن فسفات 77

مواد شیمیاییdi-sodium hydrogen phosphateدی - سدیم هیدروژن فسفات 78

مواد شیمیاییSodium acetate anhydrousسدیم استات خشک 79

مواد شیمیاییSodium acetate trihydrateسدیم استات تری هیدرات 80

مواد شیمیاییSodium benzoateسدیم بنزوات81

مواد شیمیاییSodium dihydrogen phosphate hydrateسدیم دی هیدروژن فسفات 82

مواد شیمیاییSodium sulfate anhydrousسدیم سولفات خشک83

مواد شیمیاییSodium sulfite anhydrousسدیم سولفیت خشک84

مواد شیمیاییSodium carbonateسدیم کربنات85

مواد شیمیاییSodium carbonate monohydrateسدیم کربنات مونو هیدرات86

مواد شیمیاییSodium chlorideسدیم کلراید87

مواد شیمیاییSodium dodecyl sulfateسدیم لوریل سولفات 88

مواد شیمیاییSodium disulfiteسدیم متابی سولفیت89

مواد شیمیاییSodium nitrateسدیم نیترات90

مواد شیمیاییSodium hexametaphosphateسدیم هگزامتا فسفات91

مواد شیمیاییSodium hydrogen carbonate سدیم هیدروژن کربنات92

مواد شیمیایی   Sodium hydroxide flakesسدیم هیدروکساید پرک   93

مواد شیمیاییSodium hydroxide granulatedسدیم هیدروکساید گرانول   94

95 ) مواد شیمیاییSilica gel granulated سیلیکاژل گرانول )2تا5 میلیمتر

96) مواد شیمیایی  Silica gel flakesسیلیکاژل شکسته )5تا10 میلیمتر
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مواد شیمیاییCalcium carbonateکلسیم کربنات97

مواد شیمیاییCalcium chloride dihydrateکلسیم کلراید 2 آبه98

مواد شیمیایی Magnesium chloride hexahydrateمنیزیم کلراید6 آبه 99

( 3 آنگستروم100 مواد شیمیاییMolecularsive 3مولکوالرسیو )3-2 میلیمتر

(  4 آنگستروم101 مواد شیمیاییMolecularsive 4مولکوالرسیو )3-2 میلیمتر

مواد شیمیاییBees wax yellowموم زرد پاتوبیولوژی    102

مواد شیمیاییBees wax whiteموم سفید پاتوبیولوژی    103

مواد شیمیاییSilver nitrateنیترات نقره104

مواد شیمیاییErichrome blak Tاریو کروم بلک تی105

مواد شیمیاییOrange G or Orange gelbاورنج جی106

مواد شیمیایی Eosinائوزین107

مواد شیمیاییBromothymole blueبروموتیمول بلو108

مواد شیمیاییBromophenol blueبرومو فنل بلو 109

مواد شیمیاییphenolphthaleinفنل فتالئین110

مواد شیمیاییMethyl orangeمتیل اورنژ111

مواد شیمیاییMethyl Redمتیل رد112

مواد شیمیاییMethylene blueمتیلن بلو113

مواد شیمیایی Sulfuric acid تیترانت اسیدسولفوریک114

مواد شیمیایی Hydrochloric acidتیترانت اسید کلریدریک115

مواد شیمیاییSodium hydroxide تیترانت سدیم هیدروکساید116

مواد شیمیاییSilver nitrate تیترانت نیترات نقره117

مواد شیمیاییSodium thiosulfateتیترانت سدیم تیو سولفات118

119EDTA تیترانتEDTAمواد شیمیایی

120pH بافرهایpHمواد شیمیایی
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مهبان شیمی
www.mahbangroup.com

Mahbanchemi@mahbangroup.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهDiltiazem Hydrochlorideدیلتیازم هیدروکلراید 1

ماده موثرهAtorvastatin Calciumآتورواستاتین کلسیم2

ماده موثرهTramadol Hydrochlorideترامادول هیدروکلراید3

4B1 ویتامینVitamin B1ماده موثره

ماده موثرهMetformin Hydrochlorideمتفورمین هیدروکلراید5

ماده موثرهGabapentinگاباپنتین6

ماده موثرهCitalopram Hydrobromideسیتالوپرام هیدروبرماید7

ماده موثرهSertraline Hydrochlorideسرترالین هیدروکلراید8

ماده موثرهCelecoxibسلکوکسیب9

ماده موثرهSitagliptin Phosphateسیتاگلیپتین فسفات10

ماده موثرهGlibenclamideگلی بن کاماید11

ماده موثرهFamotidineفاموتیدین12

ماده موثرهAmlodipine Besylateآملودیپین بزیات13

ماده موثرهMycophenolate Mofetilمایکوفنوالت موفتیل14
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مهرسام دارو

نوا فارمد کیمیا

www.mehrsamdarou.com

www.novapharmed.co

info@mehrsamdarou.com

info@novapharmed.co

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهBuprenorphine hydrochlorideبوپرنورفین هیدروکلراید1

ماده موثره)Base( Buprenorphineبوپرنورفین )بیس(2

ماده موثرهOxycodone hydrochlorideاکسی کدون هیدروکلراید3

ماده موثرهNaloxone hydrochlorideنالوکسان هیدروکلراید4

ماده موثرهNaltrexone hydrochlorideنالترکسون هیدروکلراید5

ماده موثرهMethadone hydrochlorideمتادون هیدروکلراید6

ماده موثرهLevomethadone hydrochlorideلوومتادون هیدروکلراید7

ماده موثرهCodeine phosphateکدئین فسفات8

ماده موثرهMorphine sulfateمورفین سولفات9

ماده موثره)Base( Noscapineنوسکاپین )بیس(10

ماده موثرهThebaineتبائین11

ماده موثرهNoscapine hydrochlorideنوسکاپین هیدروکلراید12

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهsodium bicarbonate,powderپودر بیکربنات سدیم 1
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نگین دارو نوآور

نیکان اکسیر باختر

www.neginpharma.com

www.nikanexir.com

info@neginpharma.com

info@nikanexir.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

 ماده موثره دارویی)Glatiramer Acetate)APIگاتیرامر استات1

 ماده موثره دارویی)Dalfampridine()API( Fampridineفامپریدین )دالفامپریدین(2

 ماده موثره دارویی)Rivaroxaban)APIریواروکسابان3

 ماده موثره دارویی)Enoxaparin Sodium)APIانوکساپارین سدیم4

 ماده موثره دارویی)Zoledronic Acid)APIزولدرونیک اسید5

 ماده موثره دارویی)Aripiprazole)APIآریپیپرازول6

 ماده موثره دارویی)Apixaban)APIآپیکسابان7

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثره داروییPRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE MONOHYDRATEپرامی کپسول دی هیدرو کلراید مونو هیدارت1

ماده موثره داروییDONEPEZIL HYDROCHOLORIDEدونپزیل هیدروکلراید2
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هستی آریا شیمی

هستی بهین فارمد

www.hastiaria.com

WWW.BEHINPHARMED.COM

 INFO@HASTIARIA.COM

INFO@BEHINPHARMED.COM

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده مؤثرهMethadone HCl متادون هیدروکلرید 1

ماده مؤثرهMesalazine مزاالزین 2

ماده مؤثرهValsartanوالزارتان3

ماده مؤثرهLosartan Potassiumلوزارتان پتاسیم4

ماده مؤثرهAtorvastatin calciumآتورواستاتین5

ماده مؤثرهRosuvastatin calciumروزواستاتین کلسیم6

ماده مؤثرهFentanyl citrateفنتانیل سیترات7

ماده مؤثرهAmlodipine besylateآملودیپین بسیات8

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

ماده موثرهSitagliptin Phosphateسیتاگلیپتین1

ماده موثرهEmpagliflozinامپاگلیفلوزین2

ماده موثرهApixabanاپیکسابان3

ماده موثرهMiglustatمیگلوستات4

ماده موثرهValsartanوالزارتان5
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هوبر دارو گستر

چاپ و نشر هودیس پارس

گروه تبلیغاتی پک لند

huberpharma.co

hoodis.co

packlandgroup.ir

info@huberpharma.co

info@hoodis.co

PacklandGroup@gmail.com

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

glatiramer acetateAPIگاتیرامر استات1

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

1
تولید و بسته بندی 

جعبه های داروئی و آرایشی
printing and packaging pharmaceutical and 

cosmetic productsمقوا

ع محصولنام محصول تولیدی به انگلیسینام محصول تولیدی به فارسیردیف نو

1
تولید و بسته بندی 

جعبه های داروئی و آرایشی و تبلیغات
printing and packaging pharmaceutical and 

cosmetic products and Ads.خدمات
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Due to involving in student committee respected students and graduates 
who are interested in working in the field of medicinal material production 
can apply by receiving a membership form from the joint cooperation of-
fice and completing it, and they can follow the Instagram page of the stu-
dent committee )@api.student.syndicate( to collect information about the 
news and programs of the student committee. 
The joint cooperation office as an innovation factory )accelerator(
The Joint Cooperation Office intends to create a suitable platform for re-

ceiving the ideas of academic comunity and experts in the field of medicinal 
material production and helping to commercialize them and turning ideas 
into never-ending content and industrial products, thereby the respected 
researchers and scholars can transfer their research plans and ideas to the 
cooperation office for evaluation and judgment. Accepted designs will be 
commercialized in support of the syndicate and companies that are active in 
this field, moreover, it is possible to present the selected plans in the Phar-
mex Middle East Fair and introduce them to the activists of this domain.

 Setting up educational seminars required by industry and university with 
regard to the needs assessment of the parties

 Holding practical workshops by industrial professors and familiarize stu-

dents and professors with the skills needed by industries to great extent
 Holding scientific and specialized workshops by academic professors for 

updating the scientific knowledge of medicinal industry activists

 Examining the medicinal production market and prioritizing the produc-
tion and research needs in domain of medicinal production industry of the 
country and introducing it to university for defining common projects.

 Facilitating the relations between companies producing medicinal ma-

terials and scientific centers for conducting specialized analyzes and tests
 Providing a suitable platform for managers and officials of companies 

from research and academic centers and holding meetings with university 
professors for solving their problems and defining common projects.

 Promoting the technical knowledge of medicinal raw materials produc-
tion needed by the medicinal industry by creating a relationship between 
the medicinal industry and the university

 Transferring technology from universities and research centers to com-
panies producing medicinal material and developing technical knowledge 

in the field of drug production in factories producing medicinal material
 Publishing the articles and scientific achievements of students and re-

searchers in Journal of medicinal chemistry
 Compilation of specialized books in the field of medicinal material pro-

duction

Medicinal factories visits by the students

Programs and goals of the student educational committee:

Programs and goals of the student industrial committee:

Programs and goals of the student scientific committee:
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 Student committee of syndicate with more than 1000 students and 
chemistry, medicinal chemistry, pharmacy and biology graduates from 
all over the country and in cooperation with the Iranian Chemical Union 
pursues the following goals and plans:

 Holding educational workshops to familiarize students with the medic-
inal industry to great extent

 Running scientific tours and visits along with practical workshops in 
medicinal companies for students

 Introducing companies to students who are interested in completing 
internships and obtaining practical experience

 Introducing students to use command of knowledge-based system 
project in companies producing medicinal materials

 Facilitating the entry of high-powered students who are interested in 

the labor market with the aim of job creation and maintaining the scien-
tific capital of the country

 Referring industry challenges to universities and students in order to 
be solved in the framework of defining joint projects

 Supporting students and researchers in producing scientific content in 
different teamwork

 Issuing membership cards for student committee members and allo-
cating a part of the Syndicate website for introducing and presenting 
their academic resumes

 Setting up a student booth at the Pharmex Middle East Fair and the 
possibility of close communication between students and managers and 
activists of the medicinal industry

Programs and goals of the student committee:
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Due to the role that this industry has in maintaining the health of the soci-
ety and the development of the country, from the perspective of GMP, in-
creasing the quality of the product beyond the notified standards )cGMP( 
and preventing the entry of low-quality medicinal materials prepared un-
der non-standard conditions in foreign countries and sending them to the 
country is the most important target of the syndicate and companies pro-
ducing medicinal materials in the country. This professional commitment, 
in addition to creating the development of modern science and techniques 
)High Tech( inside the country and employment of educated Iranian chil-
dren, it will pave the way for protecting people in crisis situations. There-
fore, efficient communication and interaction between the medicinal in-
dustry and academic students and researchers who are active in this field 
can help to align the activities and research plans of the university and also 
to meet the needs of the medicinal industry in terms of production and to 

pave the way for producing a higher quality and more efficient product by 
transferring of technology from universities to industrial centers. There-
fore, in order to spread the communication between universities all over 
the country and especially active academic researchers in the field of me-
dicinal chemistry and pharmacy with companies and industrial activists of 
this field, the Joint Cooperation Office of the Syndicate and the Research 
Institute of Plants and Medicinal Raw Materials in cooperation with the Re-
search Institute of Plants and Medicinal Raw Materials of Shahid Beheshti 
University has been run in this research institute in the framework of four 
specialized committees and as an innovation factory )accelerator( with 
needs assessment by the that are companies active in the field of medicinal 
production due to removing barriers that will emerge in communication 
between the medicinal industry and university. In the following, their goals 
and plans will be introduced.

Establishing the Joint Cooperation Office of the Syndicate and the Research 
Institute of Medicinal Plants and Raw Materials of Shahid Beheshti University
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1. Exportation Committee: Considering the various issues of the manu-
facturing companies involved in the domain of exportation, this commit-
tee has formed in aid of the following goals:

 Examining predicaments and solving exportation problems 
 Identifying exportation markets
 Strengthening exportation infrastructure
 Examining the regulations and supporting the domain of exportation 
 Expertise training in the domain of exportation
 Creating the specialized teamwork in social media
 Communicating with active medicinal guild society in other countries
 Holding common meetings with chambers of commerce in target countries
 Attending global events

  Publishing specialized English-language journals due to introducing the 
capabilities of the country
2. Education Committee
Educational needs assessment, examination and monitoring of the indus-
try in different times, defining theoretical and practical specialized courses 
and updating knowledge in the industry of effective materials, chemicals 
and medicinal packaging are the main duties of this committee.
3. Technical and supervisory committee
Examining technical problems of companies and providing necessary solu-
tions in the domain of production
Examining the problems of companies and consulting on obtaining the 
necessary permits

 Journal of Medicinal Chemistry 
 Artisans books
 Journal of exportation marketing 

 Pharmex Fair
 Holding more than one hundred different training courses, as: Meth-

od Validation, technical, scientific, economic and ethical points in drug 
production from intermediate to final form, the locus of peptide drugs 
in the medicinal industry, optimal documentation methods in the medic-
inal industry, the way of implementing GMP in producing high-risk raw 
materials, familiarity with comprehensive quality management )TQM(, 

new aspects in the validation of medicinal methods, the responsibilities 
deriving from production deprived of international standards, risk man-
agement by an insurance approach,....... .

 Specialized seminars
 Establishing pavilion of Iran in prestigious international Fairs )Pharm-

tech Moscow, cphi China, and , …(.

Formation of specialized committees are as following:

Printing the specialized journals:

Holding events are as following:

Activities concerned 
with syndicate
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In 2020, the size of the global market of effective medicinal material was 159.35 bil-
lion dollars. It is predicted that this market will reach from 174.17 billion dollars in 
2021 to 272.44 billion dollars in 2028 with a compound annual growth rate )CAGR( of 
6.6% during the years 2021 to 2028 and it is predicted that its size in 2030, to be 330 
billion dollars. Despite the fact that the global effect of Covid-19 on the global mar-
ket of effective medicinal materials was unprecedented and stunning and caused a 
negative shock in the market of effective medicinal materials in all over the world 
the epidemic period and it paved a way for a wide shortage in the domain of medic-
inal packaging items in the field of vaccine production and the corona drugs supply 
in the world and we witnessed a sharp decrease of -6.9% in 2020, currently we see 
a sudden increase in CAGR due to the return of demand and growth of this market 
to pre-pandemic levels after the end of the pandemic period.
According to the presence of about 1 billion people in the Middle East and Iran's 
accessibility to specific investment with regard to stating the potentials and ad-
vantages of producing effective medicinal materials and pharmaceutical packaging 
items in Iran along with the production of borderline materials, it is possible to pro-
vide the complete market of the regional company which this issue is compatible by 
the medium and long-term view toward the chemical industry and the supporting 
view, and considering the industrial and political conditions and equations, Iran will 
turn into a medicinal giant in the production and exportation of the entire drug sup-
ply chain in the Middle East.

Examining the market size and growth of the effective medicinal 
materials and packaging items industry in the world
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industries in 
the country

system in the guild 
society of the

Obtaining the highest percentage of knowledge-based

41 com
panies out of 46 com

panies
Knowledge-based system

 89/1%
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are committed to increase the quality of the product beyond the notified 
standards )cGMP( continuously considering that their produced material 
deals with health system of society and patients benefit from their prod-
ucts in conditions related to physical need, in order to satisfy the consum-
ers constantly and block the possibility of the arrival of low-quality medic-
inal materials of foreign countries prepared in non-standard conditions to 
the country according to GMP. This professional commitment, in addition 
to creating the development of modern science and techniques )High 
Tech( inside the country and employment of educated Iranian children, it 
will pave the way for protecting people in crisis situations.
In the second half of the year 2000, a group of veterans in this era started 
holding continuous meetings to create a guild society and studying and 
examining various aspects of this matter for many months, the  board of 
syndicate's founders formed and launched to register this organization 
officially, which eventually after the approval of the statutes concerned 
with API and Pharmaceutical Packaging Syndicatewas registered on 2001-
8-28 with number 151 in the Iran Chamber of Commerce, Industries and 
Mines, which was changed due to the request of a number of medicinal 
packaging companies.
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Caring about the production of medicine with high quality and ensuring its 
continuity in any situation is considered as one of the real concerns of the 
country's sympathizers. Because any culture that possesses the true nature of 
a state-nation is always exposed to invasion or sanctions, and in the crisis sit-
uations, not only is it not possible that people's medicine to be removed from 
the basket of goods, but its consumption increases progressively. Therefore 
due to the importance of moving towards the production of effective me-
dicinal materials, several companies were established in the mid-60s to pro-
duce these materials. After a short time, from the late 70s, numerous private 
companies in the domain of production of effective medicinal material and 
pharmaceutical packaging joined this group through supportive and suitable 
policies of the state. Currently, these companies in addition to producing more 
than 406 effective medicinal materials and 314 chemical materials and almost 
all the requirements concerned with medicinal packaging supply, they pro-
vide more than 71.9% of the items required by the domestic medicinal indus-
try. The considerable growth of this industry in the last ten years is beholden 
to the correct policies concerned with Food and Drug Association of Health 
Department and the extensive and round-the-clock efforts of the managers 
and workers of these factories. The people who have involved in this industry, 

About us
API and Pharmaceutical Packaging Syndicate



www.cppsynd.com

API and Pharmaceutical
Packaging Syndicate


