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پیشتاز طب تنها شرکت آزمایشگاهی صادر کننده است 
که در میان آزمایشگاهیان لوح تقدیر را از آن خود کرد. در 
پیشتاز طب  سوابق شرکت  و  ها  فعالیت  بر  مروری  ادامه 

داریم که با هم می خوانیم:

از  یکی  زمان،  طب  پیشتاز  بنیان  دانش  شرکت 
ده شرکت برتر دانش بنیان در زمینه تولید محصوالت 
زمینه  در  شرکت  ترین  بزرگ  و  ایران   در  پزشکی 
تولید محصوالت تشخیص پزشکی )IVD(است. این 
تولید  با هدف تحقیق جهت  را  فعالیت خود  شرکت 
شروع   1377 سال  در  طبی،  تشخیص  های  فرآورده 
کرده است. رویکرد علمی و تحقیقاتی به سبب اراده ی 
بنیان گذاران شرکت، همواره با نگاه خودکفایی در این 
صنعت پایه گذاری شده بود که جهت دستیابی به این 
هدف مهم، با ایجاد و تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی در 
اول  طراز  متخصصان  و  نخبگان  از  گیری  بهره  کنار 
متعهد  نیروهای  روزی  شبانه  تالش  با  و  رشته،  این 
و  رسید  نتیجه  به  سرانجام  این شرکت،  متخصص  و 
پیشتاز طب  اولیه شرکت  سال 1380 محصوالت  در 
تولید  االیزا  روش  به  تشخیصی  محصول   6 شامل 
سبب  به  محصوالت  این  شد.  مصرف  بازار  روانه  و 

با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر کل سابق تجهیزات پزشکی کشور:

تقدیر از 16 شرکت صادرکننده برتر
 تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

تقدیراز »پیشتاز طب«؛ 
بعنوان تنها شرکت 

آزمایشگاهی  صادر کننده برتر

همــایش

در اولین همایش ملی تقدیر از صادرکنندگان برتر 
تجهیزات و ملزومات پزشکی  که بعدازظهر روز 30 مهر ماه 96 در 

محل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و با حضور دکتر غالمرضا 
اصغری، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر محمود بیگلر، 

مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی و دیگر 
مدیران این سازمان برگزار شد، از 17 شرکت برترصادرکننده تجهیزات 

و ملزومات پزشکی با اهدای تندیس و لوح، تقدیر به عمل آمد.
در اولین سطح از شرکت های صادراتی: از شرکت های 

 پیشتاز طب زمان٬ مه شکن سازه، رمز آسا٬ پویندگان راه سعادت٬ 
صا ایران و  مدی تکسیس تقدیر شد. 

گفتنی است در سطح دو از شرکت های توسان، دستکش حریرو 
فرافن و در سطح سه از شرکت های فرساتجارت، پویندگان پزشکی 
پردیس، اوس سینا، کوشا فن پارس، مبتکران دنیا فردا، کاوندیش 

سیستم، مهران طب شیراز تقدیر به عمل آمد.  
 شایسته یادآوری است در این همایش سه نفر

  1- دکتر حاجیان تهرانی، 2-مهندس یعقوب زاده،
 3-دکتر حاجی پور به عنوان مشاورین مدیر کل تجهیزات و 

ملزومات پزشکی حکم مسولیت خود را دریافت کردند.
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کیفیت باالی خود،  توانست جایگاه ویژه ای را در بین 
با گسترش  پیدا کند و  امور آزمایشگاهی  متخصصین 
خط تولید و انبوه سازی تولیدات، گامی موثر در جهت 
رفع وابستگی به محصوالت خارجی برداشته و از به 
کارگیری روش های سنتی غیر استاندارد تا حد زیادی 

جلوگیری نماید.
امروزه سایت تولید و کارخانه ی پیشتاز طب با رعایت 
آزمایشگاه های  واحدهای:  بر  GMPمشتمل  اصول 
با  همگام  و  مطابق  کیفی،   کنترل  و  تولید  تحقیقات، 
آخرین استاندارهای کشورهای پیشرفته ی صاحب نام 
در این صنعت و با ظرفیت تولید ساالنه 400000 کیت 
و امکانات پیشرفته بسته بندی  و نگهداری، در سال 
1394 مورد بهره برداری قرار می گیرد. این کارخانه 
مربع  متر   120 تولیدی،  فضای  مربع  2000متر  شامل 
فضای Clean Room، 500 متر مربع فضای QA و 
QC، 250 متر فضای تحقیق و توسعه ، 800 متر مربع 
فضای بسته بندی، و 1000 متر مربع فضای انبار است 

که در مجموع 5000 متر مربع را شامل می شود.
در  طب  پیشتاز  شرکت  گسترده  همزمان  حضور 
 2004 سال  )از  مدیکا  المللی  بین  های  نمایشگاه 
  Biotechnica های  نمایشگاه  همچنین  و  تاکنون( 
از  بیش  به  شرکت  این  صادرات   ،Arab healthو
25کشور نیز آغاز شده که این امر سبب شد تا شرکت 
پیشتاز طب در سال های 1389، 1394 و 1396عنوان 

بهترین صادر کننده کشور را به خود اختصاص دهد.
و  داخلی  بازار  به  طب  پیشتاز  تولیدات  ورود  با   
آنان  رضایت  و  مشتریان  شناخت  و  المللی  بین 
خدمات  و  کیفی  لحاظ  از  محصوالت  این  از 

با به روز رسانی فن آوری های  گسترده و هماهنگ 
نوین علوم تشخیصی طبق استانداردهای معتبر جهانی، 
سبد   ساالنه   طب  پیشتاز  شرکت  تا  شد  موجب 
محصوالت خود را کامل تر و  محصوالت جدیدی را 
به بازار ارایه دهد. هم اکنون بالغ بر40  نوع کیت االیزا 
سرطانی،  مارکرهای  تشخیص  کیت های  انواع  شامل 
بیماری های عفونی،  هورمونی و بیش از 15 نوع کیت 
بیوشیمی، تولیدات اصلی شرکت را تشکیل می دهد، 
پیشتاز طب در سال 1392 مجوز  تا آنجا که شرکت 
دانش بنیان خود را از معاونت علم و فناوری نهاد ریاست 

جمهوری دریافت کرد.
 باور و اهتمام در مسیر نظام سالمت و حرکت در راستای 
سند چشم انداز بیست ساله کشور، همگام با سیر تحوالت 
این حوزه، به عنوان چشم انداز و نقشه ی راه پیشتاز طب،  
باعث می شود تا این شرکت به عنوان سازمانی دانش بنیان 
ایجاد  امکان  و  ملی  تولید  از  صیانت  و  حفظ  به  متعهد  و 
پسا  دوران  در  و  شود  کشور  در  گرانقدری  های  فرصت 
با صنایع پیشرو و فناور  تحریم، در تعاملی سازنده و موثر 
بین المللی حرکت رو به جلو خود را با انگیزه هر چه بیشتر 

ادامه دهد.


