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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 نام کاال/ خدمت

 یی)محصول( مواد مرجع و استانداردهاي دارو
انجام  يهاروش یو توسعه دانش فن نی)خدمت( تدو

 یمشاوره تخصص نیو همچن یو کم یفیک يهاآزمون
 تیفیک يهاستمیاستقرار س ز،یآنال نهی)در زم ییدارو

 نهیزم ریو سا زیدر آنال ازیمورد ن يساخت و استانداردها
 مرتبط( يها

 تصویر کاال/خدمت

 

 کاال و خدمات دانش بنیان) نوآورانه( حوزه کاال/خدمت

 شماره یا نام نسخه
 8931ویرایش ششم  انیبنفهرست کاالها و خدمات دانشدر 

 (28( )کد دسته اول 20)کد دسته اصلی 
 (28( )کد زیر دسته سوم 21و  20)کد زیر دسته دوم 

 8022آبانماه  بازارتاریخ انتشار/ ورود به 

 متکاال/خد شیوه دستیابی به

 تحقیق و توسعه/نوآوري باز -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوري از غیر انتقال فناوري/ همکاري -

 کاريکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 هاي تولید کننده ماده موثره دارویی شرکت 

 هاي داروسازي شرکت 

  گیري موادهاي اندازهآزمایشگاه 

 هاي تحقیقاتیآزمایشگاه 

 هاي تولید کننده ترکیبات شیمیایی شرکت 

  معرفی کاال/خدمت

 

سازي مواد شيميايي)دارويي، بويژه انجام پروژه از طريق انعقاد قرارداد با شرکت هاي دارويي در زمينه تدوين و توسعه دانش فني خالص خدمت:

 (  55.99ترکيبات دارويي جديد( جهت تبديل به مواد مرجع )مواد خالص با خلوص باالي 

هاي کيفي و کمي روي هاي انجام آزمونانجام پروژه از طريق انعقاد قرارداد با شرکت هاي دارويي در زمينه تدوين و توسعه دانش فني روش خدمت:

هاي مشخص و استاندارد شناسايي و تعيين مقدار کمي و کيفي) بويژه ترکيبات دارويي جديد( و معتبرسازي اين ترکيبات دارويي فاقد روش

 يهاستمي، استقرار سزيآنال نهي)در زم تخصصي دارويي يو مشاوره ا يو ارائه خدمات تخصص( CTDهاي دارويي )تدوين پرونده ها وروش

  (و ساير زمينه هاي مرتبط زيدر آنال ازيمورد ن يساخت و استانداردها تيفيک

 

( ترکيبات دارويي )بويژه ترکيبات دارويي استانداردهامرجع ))از طريق خالص سازي و يا انجام واکنش هاي جانبي( مواد  تهيه :و خدمت محصول

 جديد( وناخالصي هاي مرتبط و مدارک و مستندات مربوطه )اعم از روشهاي انجام آزمون( طبق استانداردهاي دارويي

 مواد مرجع طبق ليست ارايه شده در کاتالوگ 

 )توليد شده( Apixaban، Rivaroxaban ،Aripiprazole مواد مرجع و ناخالصي ها ترکيبات: 
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 Specification   مشخصات فنی کاال/خدمت
 

 عنوان نمونه استاندارد کاري ماده موثره دارویی دالفامپیریدین )فامپیریدین(به

 
 )در صورت وجود(  اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،

 توضیحات اعتبارمدت  مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

- - - - - 
 

 
 


