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رشکت آریـا فـارمـد پـوشـش بـا  دو دهـه سابقه فعالیت در تولید قطعات 
ـالستـیـکی صنـایع دارویـی و بـا هـدف رفـع نـیازهای این صنعت بالغ بر پ
ـرای کـارخـانــجـات داروسـازی تـولـیـد مـی کـنـد.  ۳۰۰ نـوع مـحـصـول ب
ـرنـامه ریزی های واحد مدیریت وبسرتسازی مناسب، ایـن مـجـمـوعـه بـا ب

بـا تـوجـه بـه نیـاز روزافـزون جامعه هدف، امکان افزایش ظرفیت تولید و 
تنوع محصول را دارا می باشد.

کارخانه آریافارمدپوشش بازیربنای بالغ بر۲۸۰۰مرتمربعدارای ۱۰۰۰مرتمربع 
ـرآیـندهای تولیددراین محیط  (clean room) اتاق �یز است کـه �ـامـی ف

انجام میشود.
یـکی ازاصـلی تـریـن شـاخصه هـای مـهم ایـنکـارخانه طراحی وتولیدانواع 
ـالستیکی به صورت اختصاصی برای داروسازیها است که  بـسته بـنـدیـهای پ
ایـن مـهم بـه دلیـل حضور مدیران با تجربه وآشنا به آخرین استاندارها در

صنایع داروسازی و فرآیند تولید این صنایع انجام می شود.
هدف اصلی این کارخانه تولید محصوالت جدید همگام با رشد بسته بندی
در صـنـایع دارویـی است که بزرگرتین نشانه این امر دهها محصولی است

که برای اولین بار در ایران واین مجموعه به تولید انبوه رسیده اند. 
یـکی از بـزرگرتین ره آوردهای ایـن هـدف گـذاری که حاصل  تالش ۷ ساله
واحـد تـحـقیق و تـوسعه ی ایـن مجموعه می باشد؛ دستیابی به فن آوری

تولید فیلم و پوکه شیاف دارویی است. 
هستـه اصـلی این رشکت با نام اولیه آریا پالستیک در سال ۱۳۷۹ به منظور

ـالستیـکی جـهت صنایع داروسازی شکل گرفت و اولین  تـولـیـد قـطـعـات پ
ایـده هـا اخـتـصـاص بـه تولید محصوالتی داشت که در آن زمان در کشور 

تولید �ی شدند. 
ایـن مـجـمـوعـه اولـیـن کـارخانه خود را در سال ۱۳۸۰ با تولید ۴ محصول 
راه اندازی �ود ؛سپس در سال ۱۳۹۶ کارخانه با نام جدید آریا فارمدپوشش

 GMP و درمـنطقه شهرک صنعتی پرند با فضایی کامال منطبق بر استاندارد 
و بـا اخـذ مـجوزهـای الزم ازوزارت بـهـداشت، درمـان و آموزش پزشکی به 
بهره برداری رسیـد و کـ�کـان در راه اعتالی وظایف صنعتی خود که ه�نا 
ارتـقـای کـیـفیـت تـولید محصوالت مورد نیاز روز صنایع دارویی است گام 

بر می دارد. 
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و دسته بلند محدب       تا

7080پی�نه         و          مخصوص مکمل های ورزشی
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و به صورت بسته بندی ۷ عددی و ۶ عددی

رمدآریا فا
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و پالستیکی

این قطره چکان با توجه به نیاز رشکت های داروسازی و پس از بررسی های انجام شده در واحد تحقیق و توسعه رشکت با داش� 

مزایای منحرص به فرد در این مجموعه به تولید رسیده است که از مزایای آن به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

- دقت در اندازه گیری مقدار دارو

- سهولت برای مرصف کننده 

- ایمنی باال برای مرصف کننده 

- عدم نشتی 

- قیمت مناسب نسبت به انواع وارداتی و دیگر قطره چکان های موجود

قطره چکان رسنگی  
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No 3,Shaghayegh St. Second 
zone ,Parand Industrial town
Tehran,Iran.

۰۲۱۵۶۴۱۷۱۶۷فاکس :

تهران، جاده ساوه، شهرک صنعتی پرند 
بلوار صنعت فن آوری جنوبی خیابان 

گلستان غربی کوچه شقایق پالک۳

تلفن : ۰۲۱۵۶۴۱۸۸۵۰ و ۰۲۱۵۶۴۱۸۳۰۳ Tell:+(9821) 56418850 / 56418303

Fax: (+9821) 56417167
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