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 مقدمه .1

به منظور تبیین وضعیت موجود و آتی صننعت و  دفاتر تخصصی وزارت متبوع  با مشارکتها وری دادهآدفتر آمار و فر

 ب نموده است.های ادواری از صنایع منتخمعدن کشور اقدام به جمع آوری و تدوین گزارش

این صنایع بر اساس سهم باالیی که در ایجاد ارزش افزوده صنعتی و معدنی و اشتغال بخش دارند، انتخاب شنده و   

شنود.  اینن   های تولید، ظرفیت، تجارت، مجوزهنای صنادره و دیگنر موضنوعات رصند منی      ها در زمینهوضعیت آن

المللنی و داخلنی بنوده و فنار  از هنر گوننه تحلینل         بنر بنین  های اطالعاتی معت ها شامل آمار و اقالم پایگاهگزارش

کنند. انتظنار   گیری را به خواننده واگذار میتر و نتیجهتخصصی به عنوان اولین گام در مدیریت دانش، بررسی دقیق

گیری از اطالعات ارایه شده، بنا بازخوردهنای خنود اینن دفتنر را در اراینه       رود مخاطبین این گزارش ضمن بهرهمی

 ای کشور یاری نمایند.های توسعهتر در راستای پیشبرد اهداف و برنامهطالعاتی دقیقا

بنرداری اسنت و امیند اسنت زمیننه بهبنود تصنمیمات و        ها از طریق پورتال وزارتخانه قابل بهرهشاین سلسله گزار

 گذاری مرتبط با فضای کسب کار را فراهم سازد.سیاست

دفتنر تخصصنی    ومشنارکت  ، با همکناری تولید داروی انسانیبا موضوع صنعت  الزم به ذکر است که گزارش حاضر

تهینه و تندوین شنده    سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اینران  و صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کل  اداره

 است.

و ظرفینت   تعنداد، اشنتغال   و واحندهای فعنال  تعداد، اشتغال، ظرفینت و مینزان تولیند    اطالعات مربوط به  همچنین

 .های در دست اجرا از سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت استخراج شده است طرح
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 انواع داروی انسانی یمعرف .2

در این گزارش سعی شده اطالعات جامع و کلی از حوزه صنایع داروی انسانی ارائه گردد. این محصوالت به اشنکال  

 شود: بازار عرضه میزیر در 

 جوشان قرصدار و  روکش ،انواع قرص -1

 انواع کپسول نرم )سافت ژل( -2

 انواع کپسول سخت  -3

 انواع آمپول  –4

 انواع ویال   –5

 انواع پماد چشمی و استریل وانواع پماد، کرم، ژل  –6

 ونیلوس و های موضعی محلول -7

 انواع اسپری تنفسی –8

 خوارکیانواع قطره  و سوسپانسیون خوراکی، الگزیر، انواع شربت  –9

 (ساشه) گرانول و پودر انواع - 10

 افیش انواع -11

 دوز تک یچشم قطره انواع و بینی انواع قطره چشمی، -12

 (PFS) شده پر قبل از سرنگ - 13

 و آب مقطر (سرم) یقیتزر یها محلول -14

 جیکارتر -15

 زیالید یها محلول انواع -16

 کننده  انواع ضدعفونی-17
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 مورد بررسی  داروییمحصوالت  فهرست .3

 آورده شده است. داروی انسانیمحصوالت حوزه صنایع  فهرستدر جداول زیر 

 داروی انسانی ISICکدهای  فهرست 01جدول

 ISICکد  محصوالت عنوان سرگروه
محصول  تعداد

  زیرمجموعه

ساخت محصوالت دارویی، مواد 

شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و 

 محصوالت گیاهی دارویی

 2423312312 ی آنتی بیوتیکانواع داروها

 

143 

 127 2423312636 اعصاب یمرکز ستمیس یداروها

 قارچ ضد یداروها انواع

 انواع داروهای ضد قارچ

 

2423315206 

 

22 

انواع داروهای مسکن، بی حس کننده و بیهوش 

 کننده

2423314357 

 

102 

 2423314358 خون بر موثر یداروها انواع

 

15 

 2423312986 غدد بر موثر و یهورمون یداروها انواع

 

76 

 2423314958 ییدارو دیگر مقطر آب انواع

 

2 

 2423313686 یصیتشخ کمک و یصیتشخ یدارو انواع

 

14 

 2423313531 هکنند یضدعفون یداروها انواع

 

20 

 2423312817 یتنفس یداروها انواع

 

90 

 2423314348 چشم یداروها انواع

 

33 

 2423314757 استخوان بر موثر یارود انواع

 

4 

 2423314351 خون یچرب بر موثر یداروها انواع

 

11 

 2423313503 بدن یمنیا ستمیس بر موثر یداروها انواع

 

12 

 2423314354 خون قند بر موثر یداروها انواع

 

13 

 2423312873 انواع داروهای پوستی

 

47 

 2423312902 یگوارش دستگاه یداروها انواع

 

81 

 ساخت محصوالت و مواد بیولوژیک

 

2423313643 

 

92 

 انواع سرم و الکترولیت

 

2423313746 

 

13 

 انواع داروهای شل کننده عضالت

 

2423313233 

 

9 

 2423312301 انواع داروهای ضد انگل

 

8 

 انواع داروهای ضد حساسیت

 

2423312507 

 

30 

 انواع داروهای ضد سرطان

 

2423312552 

 

55 
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 ISICکد  محصوالت عنوان سرگروه
محصول  تعداد

  زیرمجموعه

 2423314451 روسیو ضد یداروها انواع

 

23 

 عروقی و دستگاه گردش خون -انواع داروهای قلبی 

 

2423312560 

 

71 

 انواع داروهای گوش، حلق و بینی

 

2423313505 

 

13 

 انواع محلول های دارویی

 

2423313742 

 

7 

 انواع ویتامین و امالح معدنی

 

2423313248 

 

154 

 اروهای کلیه و مجاری ادراری و تناسلیانواع د

 

2423313499 

 

12 

 2423315646 تانواع داروهای ضد مسمومی
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 داروی انسانی HSکدهای  فهرست 02جدول

 HSکد  محصوالت عنوان سرگروه

 محصوالت دارویی

 (03)فصل

 غدد و سایر اعضای بدن برای مصارف اپوتراپی

(Opotherapie )ل پودر، شکه کرده حتی ب به حالت خشک

ترشحات آنها که برای مصارف  سایر اعضاء یا های غدد یا عصاره

 رود؛ هپارین و امالح آن؛ سایر مواد انسانی یا می اپوتراپی به کار

شده به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری که در  حیوانی تهیه

 .جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

3001 

 انسانی:

30012000 ،30019000 

پیشگیری یا  خون انسان؛ خون حیوان که برای مصارف درمان،

ها، سایر اجزاء  سرم تشخیص بیماری آماده گردیده است؛ آنتی

آمده  بخش حتی به دست خون و محصوالت تغییر یافته مصونیت

های  کشت ها، ها، توکسین فرآیند بیوتکنولوژیک، واکسن از طریق

 .ه استثنای مخمرها و محصوالت مشابهبینی ب موجودات ذره

3002 

 انسانی:

30021000 ،30022000 

 30029090،30022000مشترک انسانی و دامی: 
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 HSکد  محصوالت عنوان سرگروه
 

( 3006یا  3005، 3002داروها)باستثنای محصوالت شماره 

شده با یکدیگر به منظور درمان یا   متشکل از محصوالت مخلوط

یر معین گردیده ولی به مقاد تهیه پیشگیری از بیماری

(Doses)  فروشی عرضه  های خرده اشکال یا در بستهیا به

 .باشد نشده

 

3003 

 مشترک انسانی و دامی:

،30032010 30032090، 30033110 

30033910، 30033990 30034090،  

30039010،3003190 30039090،30034010 

( 3006یا  3005، 3002داروهای)باستثنای محصوالت شماره 

شده یا نشده برای مصارف درمان  والت مخلوطمتشکل از محص

)از  شده به شکل مقادیر معین عرضه یا پیشگیری از بیماری،

یا به  )اند جمله آنهایی که از طریق عبور از پوست تجویز شده

 .فروشی بندی برای خرده صورت بسته

3004 

 انسانی:

30041090، 30042019،30043110 ،

30043190 ،30043210 ،

30042090،30043290 30043910 ،

30043990 ،30044010 30044090 ،

30045019،30045090 30049010 ،

30049051 30049059 ،30049090 

 مشترک انسانی و دامی:

30042090، 30045090 

 

 این 4فرآورده ها و اشیاء دارویی مذکور در یادداشت 

 کتاب مقررات صادرات و واردات( 30) فصل فصل

 

3006 

 انسانی:

30066000 

محصوالت گوناگون 

 صنایع شیمیایی

 (03)فصل 

 (Disinfectantsها) کننده ضد عفونی

3808 

 انسانی:

38089411 ،38089419 
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 داروسازی صنعت خچهیتار .4

 استفاده از تجویزهنای سننتی   پیش از قرون وسطی بادارد که  انتاریخچه داروسازی جهان ریشه در فعالیتهای عطار

در نیمه دوم کنونی پرداختند. در حالی که صنعت داروسازی به شکل  بیماران میدرمان  به و ترکیب داروهای گیاهی

 ی مبتنی بنر رویکردمیالدی با  17از قرن  انقالب علمی کهدر مقایسه با است.  گذاری شده قرن نوزدهم میالدی پایه

تولیند کناالی    18ان قنرن  و همچنین انقالب صنعتی کنه در پاین  آغاز شده بود خردگرایی و اتکا به تجربیات علمی 

 مندی سالمت بشر از این دو انقالب بزرگ با وقفه صورت گرفت.   بهرهپذیر ساخته بود،  امکانصنعتی را 

کنه در سنال    اسنت ( در آلمان یکی از نخستین شرکتهای پیشرو در زمینه صننعت داروسنازی مندرن    Merckمرک)

در اواسنط قنرن   نمنود.   هابه تولیند و فنروش آلکالوییند    عصر خویش اقدامعلمی و صنعتی توان با استفاده از  1827

توسط شرکت کرد  تولید می( Patent) خانه داروسازی که منحصرا داروی دارای حق ثبت انحصاریاولین کارنوزدهم 

 .شدتاسیس  (GlaxoSmithKline) کالین اسمیت گالسکو

که در ابتدا به تولیند  ( نمودند Pfizer) شرکت فایزر یانداز اقدام به راهدر همین دوران در آمریکا نیز دو آلمانی مهاجر 

با شروع جنگ داخلی آمریکا و افنزایش تقاضنا بنرای داروهنای مسنکن و      فایزر پرداخت.  می و فروش مواد شیمیایی

یک فرمانده سواره نظام ارتش شمال جنگ  پس ازها، فعالیت دارویی خود را گسترش داد.  کننده همچنین ضدعفونی

رکت آموزش دیده بود با استفاده از تجربیات خنود شن  ( که داروساز و شیمیدانی Eli Lilly) نگ االی لیلیبه نام سره

ایده اسنتفاده  گذاری کرد که از پیشگامان  را پایه« االی لیلی اند کمپانی»تحت نام تجاری محوری   داروسازی دانش

 1بود. در راستای بهبود عملکرد صنعت( R&D) تحقیق و توسعه از

 ایران در داروسازی صنعت خچهیرتا

همزمان با تحوالت علمی و صنعتی صورت گرفته در اروپنا در  ها فعالیت عطاران و طب سنتی در ایران،  فار  از قرن

 اصالحاتنخستین تالش ایرانیان جهت آشنایی با علم داروسازی و تولید دارو به روش مدرن، مدیون  قرن نوزدهم،

اقدامات وی در رواج صننایع جدیند و    تقی خان فراهانی مشهور به امیرکبیر است.محمد زا میر ،بزرگمرد تاریخ ایران

                                                 
1
 EMERGENCE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE AND INDUSTRY: 1881-1991 
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هنای اصنلی    همچنین نشر دانش منجر به تاسیس مدرسه دارالفنون شد. آمنوزش داننش داروسنازی یکنی از رشنته     

و غینر پزشنکی   داروهای مورد نیاز پزشکی تهیه  ی جهتکارگاه آندر احداث ساختمان  تعلمیات این مدرسه بود که

در نظنر  پطاسنی   رومی، استات و کربننات دو  دوزنگ، سولفات اکسیددوزنگ،  فرنگی، سولفات نمکهمچون آن زمان 

  1شده بود. گرفته

ای در شنروع   طبابت در این سنال، گامهنای اولینه   و همچنین تصویب قانون  1299تاسیس موسسه پاستور در سال 

 اشنکال واردکننده  1334تا سال صنعت دارو در ایران ن در ایران بودند. قرن بیستم برای ظهور صنعت داروسازی نوی

با تاسیس نخستین کارخانه داروسازی به شکل مندرن، تولیند دارو   در این سال دارو از آمریکا و اروپا بود و  یمحدود

گنذاری   ایههنای سنرم   با افزایش درآمدهای نفتی در دهه چهل خورشیدی، محرکآغاز شد. به شکل واقعی در ایران 

میلیون  2931 در حدود 1356-1341در طی سالهای به نحوی که   خارجی و داخلی بر بخش سالمت شدت گرفت.

واحد صنعتی تولید دارو  25نزدیک به و  صورت گرفتگذاری خارجی بر روی صنایع دارویی و شیمیایی  سرمایهریال 

در آستانه انقالب اسالمی اینران در سنال   . 2یجاد شدادر ایران های مشترک داخلی وخارجی  گذاری از طریق سرمایه

درصند آن   70قلنم داروی موجنود در بنازار،     4000میلینون دالر رسنیده و از    300، کل بازار دارویی ایران به 1357

  3گذاری انجام نشد. درصد تولید داخل بود. تا این زمان در حوزه تولید مواد اولیه دارویی عمال سرمایه 30وارداتی و 

به مالکیت  درصد از واحدهای تولید دارو 80بیش از « طرح ژنریک»  پس از وقوع انقالب اسالمی، با اعمال سیاست

با شروع جنگ تحمیلی تولید و واردات دارو به عنوان دولت درآمدند که حجم عمده تولید در انحصار این بخش بود. 

 ای در این زمینه انجنام شند.   های حمایتی گسترده تکاالی استراتژیک کامال تحت کنترل دولت قرار گرفت و سیاس

کارخانجنات   اعظنم سنازی صننایع، قسنمت     سیاسنت خصوصنی  در جرینان  با پایان جنگ و آغاز دوران سنازندگی،  

، سنابق( بانک ملنی  )گذاری گروه توسعه ملی ایران  سرمایههمچون  عمومی نهادهای یا ها به بانکدولتی داروسازی 

                                                 
  سعید تقدیری و الدین خلخالی سیّد محی ،موجود در کتابخانه مجلس شورای اسالمیای بر معرفی دارالفنون و اقدامات امیرکبیر به روایت منابع و اسناد تاریخی  مقدمه 1

 

  31، شماره 1532(، حمیدرضا برادران شرکا  و بهروز هادی زنوز، مجله برنامه و بودجه، 1531استراتژی تجاری و توسعه صنعتی در ایران)دوران قاجاریه تا انقالب اسالمی  2
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شنرکت   آزادگنان و  خودکفنایی و  اقتصنادی ( ، شنرکت  تاد اجرایی فرمان حضنرت امنام )ره  وابسته به س برکتبنیاد 

 نیمی از تولیدات دارویی کشور را در اختیار دارند.   واگذار شد که  گذاری دارویی تامین سرمایه

اری از وزارت برد دارای پروانه بهره ،میلیارد عدد 57با ظرفیت نزدیک به واحد تولید داروی انسانی  93در حال حاضر 

 می باشند. صنعت، معدن و تجارت

 

 دیتول روش و هیاول مواد .5

 تشکیل دهنده دارو به تفکیک شکل دارو مواد اولیه 03جدول

 دهنده اصلی مواد تشکیل شکل محصول

 جامد

 قرص

، چسباننده یا Fillerکننده یا  اثر جانبی) رقیق (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

Binder بازکننده یا ،Disintegrate , ساز یا  روانlubricantدهنده،  ، طعم

 بندی روکش و ...( و ملزومات بسته

 بندی و ملزومات بسته التینیژپوکه اثر جانبی،  (، مواد بیAPIماده موثره داروی) سخت کپسول

 بندی اثر جانبی، ورق ژالتین و ملزومات بسته (، مواد بیAPIماده موثره داروی) کپسول نرم

 بندی اثر جانبی و ملزومات بسته (، مواد بیAPIماده موثره داروی) راکیخو پودر

 مایع

 و قطره خوراکی شربت
دهنده، شکر و ...( و ملزومات  اثر جانبی)طعم (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

 بندی بسته

 الگزیر
اد ، سوربیتول، موگلیسیرین اثر جانبی)آب، الکل، (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

 بندی دهنده و ...( و ملزومات بسته نگهدارنده، طعم

 سوسپانسیون

اثر جانبی)مواد فعال سطحی، عامل لخته  (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

سازی، مواد ویسکوزکننده، بافر، رنگ خوراکی، نگهدارنده و ...( ملزومات 

 بندی بسته

 قطره چشمی و قطره بینی
اثر جانبی)حامل، نگهدارنده ضد میکروبی ،  واد بی(، مAPIماده موثره داروی)

 بندی ، ویسکوزیته و تونیسیته و ...( ملزومات بستهPHکننده  تنظیم

سرنگ کارتریج، آمپول، تزریقی)

 و ویال( پرشده
 بندی اثر جانبی و ملزومات بسته (، مواد بیAPIماده موثره داروی)

 پماد، کرم، ژل، شیاف نیمه جامد

مواد جاذب  میکروبی، (، مواد جانبی) پایه، نگهدارنده ضدAPIاروی)ماده موثره د

کننده، ترکیبات  ، اسانس، امولسیفایر، عوامل ژل ی آب رطوبت و نگاهدارنده

 بندی افزایش دهنده نفوذ و ...( و ملزومات بسته
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 روش های عمده تولید 04جدول

 روشهای عمده تولید شکل محصول

 شک، گرانول مرطوب، گرانول خسازی مستقیم متراکم قرص

 فرموالسیون، پرکردن پوکه، سیل کردن، تمیزکردن سخت کپسول

 کپسول نرم
 استفاده از، Rotary Die Press، دستگاه Plate Processاستفاده از فرایند ورقه یا 

Reciprocating Die  و دستگاه Accogel Machine 

 ساکاروز به داروی مایع و پرکوالسیون زدن بدون حرارت، افزایش سازی با حرارت، هم محلول شربت

 ترکیب دو روش و فلوکوالسیوناستفاده از حامل، استفاده از  سوسپانسیون

 پماد، کرم
، روش Fusion Methodجوشی یا  ، روش همTrituration Methodروش سایش یا 

 سازی واکنش شیمیایی و روش امولسیون

 شیاف
 توماتیک با دستگاه روتاری یا خطی ولب گیری اقا، قالب گیری گرمایی، قالب گیری دستی

 گیری فشاری قالب

محصوالت استریل)ویال، قطره چشمی 

 و قطره بینی و ...(
 ملزومات و سیل کردن استریلیزاسیونفرموالسیون، 

 

 سطح تکنولوژی   .6

تیجنه بهبنود در   و در ن ی تولیند طراحنی تجهینزات، فراینندها   موفقیت در  با توجه به دانش محور بودن صنعت دارو،

توسنعه  گنذاری در حنوزه تحقینق و توسنعه دارد.      رابطنه مسنتقیم بنا سنرمایه    کیفیت دارو و ساخت داروهای جدیند  

فراینندهای  طراحنی تجهینزات و    ورادیو داروهنا   ،داروها زیست داروها، ساخت نانو همچوننوین دارویی  فناوریهای

در مورد صننعت داروینی اینران در    اروسازی جهان است. نتیجه چنین رویکردی در صنعت د هوشمند در ساخت دارو

اسنت، در زمیننه اسنتفاده از تجهینزات و      تاوردهای ارزشمندی حاصل شدهداروها دس در حوزه ساخت زیست که حالی

 در جایگاه قابل قبولی قرار ندارد. فرایندهای نوین داروسازی 
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 دیتول یبرا واحد اندازه .7

درصند از واحندهای    53بنر اینن اسناس     .متوسط و بزرگ طبقه بندی شده اندواحدهای فعال در سه گروه کوچک، 

نفر اشتغال، در زمنره   100برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از  تولید داروی انسانی دارای پروانه بهره

احندهای  درصد از کل و 26 درصد و بنگاههای کوچک 21بنگاههای متوسط  شوند. بندی می بنگاههای بزرگ طبقه

این که صنایع دارویی الزامنا دارای خطنوط تولیند    با توجه به دهند.  تشکیل میواحد( را  93) منتخب در این گزارش

شکل دارویی، واحدهای کنترل کیفی، تحقینق و توسنعه و انبارهنای تخصصنی منی باشنند،        17متعدد جهت تولید 

 این صنعت وزن باالیی دارند. صنایع بزرگ در ترکیب اشتغال 

 صنایع دارویی بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگترکیب اشتغال  .8

 اندازه واحدتوزیع واحد های دارویی به تفکیک  05جدول

 تعداد واحد اندازه واحد

 واحد 24 نفر کارکن 50 کمتر از

 واحد 20 نفر کارکن 100-50بین 

 واحد 49 نفر کارکن100بیش از 



 

12 

 

 

 ترکیب مالکیت صنایع تولید داروی انسانی .9

 مالکیت صنایع تولید داروی انسانی ترکیب 1نمودار

  

 تولید داروی انسانیدر صنایع  اشتغالیک نفر گذاری برای ایجاد  متوسط سرمایه .11

 متوسط هزینه اشتغال به تفکیک اندازه واحد 06جدول

 اندازه واحد
 متوسط  هزینه ایجاد شغل

 بر نفر( ریال)میلیون 

 3183 نفر کارکن 50کمتر از 

 1775 نفر کارکن 100-50بین 

 1322 نفر کارکن100بیش از 

 (از سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت 1394تا پایان  1385)بر اساس اطالعات پروانه های بهره برداری صادره از ابتدای 

 داروی انسانی دیتول در یانرژآب و  مصرف .11

 )میلیون ریال(براساس سرشماری مرکز آمار ایران  مصرفی  آبارزش روند  07جدول

 8811 8818 8811 8811 8811 فعالیت

 7748449 6216894 2518291 2143928 1543583 کل صنعت

 19693 34444 15434 10526 7529 تولید دارو

 ماخذ: مرکز آمار ایران
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 )میلیون ریال( براساس سرشماری مرکز آمار ایران مصرفی برق ارزشروند  33جدول

 8811 8818 8811 8811 8811 فعالیت

 35854213 25073923 23464410 13598859 9903898 کل صنعت

 151402 131441 108438 61554 59072 تولید دارو

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 
 )میلیون ریال(براساس سرشماری مرکز آمار ایران ارزش گازوئیل مصرفی روند  09جدول

 8811 8818 8811 8811 8811 فعالیت

 1885076 1587275 1567679 931157 676564 کل صنعت

 17280 11312 11280 3513 2274 داروتولید 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 
 )میلیون ریال(براساس سرشماری مرکز آمار ایران ارزش گاز طبیعی مصرفی روند  10جدول

 8811 8818 8811 8811 8811 فعالیت

 26604759 21865355 18799964 9145809 5265184 کل صنعت

 92418 70597 58283 31286 17485 تولید دارو

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 
 )میلیون ریال(براساس سرشماری مرکز آمار ایران ارزش گاز مایع مصرفی روند  11جدول

 8811 8818 8811 8811 8811 فعالیت

 4976719 782624 699230 365234 222236 کل صنعت

 470 766 1034 440 212 تولید دارو

 ماخذ: مرکز آمار ایران



 

14 

 

 صنعت کل هافزود ارزش از داروی انسانی سهم .12

  نفر کنارکن   10های های عنوان شده براساس نتایج سرشماری کارگاهروند سهم ارزش افزوده به قیمت جاری گروه 

 باشد.و بیشتر مرکز آمار ایران به شرح جدول زیر می

 روند سهم ارزش افزوده از کل صنعت براساس سرشماری مرکز آمار ایران )درصد( 12جدول

 8811 8818 8811 8811 8811 فعالیت

 2356 1394 2308 2337 2346 تولید دارو

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 حوزه تولید داروی انسانی در یصنعت فعال یواحدها و ها طرح موجود وضع .13

  واحدهای فعال 1331

 1394ظرفیت واحدهای فعال تولید داروی انسانی به تفکیک محصول و استان تا پایان سال  13جدول

 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول استان

 آذربایجان شرقی

 واحد تولیدی( 3)

 1883 2 قرص

796 

 2254 1 کپسول

 378 1 آمپول

 2038 1 شربت و سوسپانسیون

 70 1 ویال

 90 1 سرم و آب مقطر

 108 1 سرنگ پر شده

 آذربایجان غربی

 واحد تولیدی(1)
 9 180 1 کپسول

 اردبیل

 (واحد تولیدی1)
 18 10 1 سرم و آب مقطر

 اصفهان

 واحد تولیدی( 3)

 1218 3 قرص

911 

 1251 3 کپسول

 20 1 آمپول

 5933 3 شربت و سوسپانسیون

 7 1 لوسیون و قلم، ژل، کرم، پماد

 2536 2 قطره
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 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول استان

 5 1 اسپری

 البرز

 واحد تولیدی(14)

 2318 8 قرص

2050 

 62437 7 کپسول

 10 1 یونشربت و سوسپانس

 4132 4 لوسیون و قلم، ژل، کرم، پماد

 6 1 قطره

 1938 1 شیاف

 1632 3 ساشه و پودر

 432 3 ویال

 134 2 سرنگ پر شده

 3 1 محلول موضعی

 034 1 کننده محلول ضد عفونی

 35 1 اسپری

 تهران

 واحد تولیدی(42)

 19355 35 قرص

8791 

 8016 24 کپسول

 445 8 مپولآ

 1011 26 شربت و سوسپانسیون

 333 20 پماد وکرم و ژل ولوسیون و قلم

 162 12 قطره

 102 5 شیاف

 13137 7 ساشه و پودر

 19432 5 ویال

 8233 3 سرم و آب مقطر

 22 10 محلول موضعی

 1236 3 کننده محلول ضد عفونی

 1237 3 اسپری

 3832 2 کارتریج

 چهارمحال و بختیاری

 واحد تولیدی( 1)
 34 1833 1 قرص

 خراسان رضوی

 واحد تولیدی( 4)

 330 3 قرص

 60 1 کپسول 498

 433 1 آمپول

 2033 1 ویال
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 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول استان

 8832 1 سرم و آب مقطر

 0303 1 محلول موضعی

 336 1 محلول همودیالیز

 سمنان

 واحد تولیدی( 2)

 20 1 قرص

58 
 235 1 و ژل ولوسیون و قلم پماد وکرم

 936 1 محلول موضعی

 936 1 محلول ضد عفونی کننده

 فارس

 واحد تولیدی( 1)

 

 25 1 آمپول

200 
 235 1 قطره

 48 1 سرم و آب مقطر

 40 1 محلول موضعی

 قزوین

 واحد تولیدی(2)

 767 2 قرص

399 

 60 1 کپسول

 74 2 آمپول

 632 1 شربت و سوسپانسیون

 133 1 پماد وکرم و ژل ولوسیون و قلم

 0301 1 قطره

 1932 1 ویال

 035 1 اسپری

 1 1 محلول موضعی

 قم

 واحد تولیدی(2)

 

 40 1 شیاف

64 
 034 1 ویال

 7 1 سرنگ پرشده

 0305 1 اسپری

 کرمان

 واحد تولیدی( 1)
 24 76 1 ویال

 کرمانشاه

 واحد تولیدی( 1)

 

 25436 1 قرص

115 
 7037 1 کپسول

 931 1 آمپول

 5 1 قطره

 گلستان

 واحد تولیدی( 2)

 52 1 محلول ضد عفونی کننده
55 

 03002 1 ویال
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 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول استان

 گیالن

 واحد تولیدی( 5)

 1704 2 قرص

991 

 5833 1 کپسول

 107 1 آمپول

 1136 1 شربت و سوسپانسیون

 14333 4 پماد وکرم و ژل ولوسیون و قلم

 2737 1 قطره

 108 2 شیاف

 339 2 محلول موضعی

 233 1 محلول ضد عفونی کننده

 1 1 محلول همودیالیز

 لرستان

 واحد تولیدی( 1)

 5233 1 قرص

424 

 1020 1 کپسول

 294 1 آمپول

 1300 1 شربت و سوسپانسیون

 3939 1 ویال

 مرکزی

 واحد تولیدی( 5)

 1800 2 قرص

301 

 96133 2 کپسول

 3434 3 شربت و سوسپانسیون

 6736 2 پماد وکرم و ژل ولوسیون و قلم

 15338 1 قطره

 1739 2 ویال

 25 1 محلول موضعی

 03014 1 محلول همودیالیز

 همدان

 واحد تولیدی( 1)

 67932 1 قرص

124 

 034 1 کپسول

 4 1 شربت و سوسپانسیون

 031 1 عفونی کنندهمحلول ضد 

 6 1 محلول همودیالیز

 یزد

 واحد تولیدی( 1)

 11 1 ویال
100 

 2 1 سرنگ پر شده

 969،77 733،71 - شکل دارویی 71 واحد(90جمع کل )
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 درصد(41ای)پیشرفت بیش از  های توسعه طرح 1332

 ای داروی انسانی به تفکیک محصول و استان  تمام توسعه های نیمه ظرفیت طرح  14جدول

 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول ستانا

 آذربایجان شرقی

 واحد تولیدی( 2)

 20432 1 قرص

448 

 1075 2 کپسول

 1937 1 قطره

 2139 1 ویال

 6632 1 مقطر سرم و آب 

 البرز

 واحد تولیدی( 2)

 1200 1 قرص

1140 

 1027 1 کپسول

 270 2 آمپول

 523 1 سوسپانسیون شربت و

 342 1 قطره

 28 1 ساشه و پودر

 11 1 شیاف

 12036 1 ویال

 73 1 محلول موضعی

 232 1 کارتریج

 6 1 اسپری

 تهران

 واحد تولیدی(2)

 500 1 قرص

50 
 435 1 کپسول

 034 1 قلم و ونیلوس ژل، کرم، پماد،

 035 1 کننده محلول ضدعفونی

 رضویخراسان 

 واحد تولیدی(1)

 1 1 قرص

45 

 4 1 کپسول

 1332 1 آمپول

 035 1 قطره

 1234 1 ویال

 سمنان

 واحد تولیدی(1)

 3333 1 قرص
20 

 3333 1 کپسول

 کرمانشاه

 واحد تولیدی(1)

 1200 1 قرص

 540 1 کپسول 5

 5 1 قطره
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 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول ستانا

 گیالن

 واحد تولیدی( 5)

 58332 1 قرص

172 

 4 1 کپسول

 22 2 آمپول

 03005 1 شربت و سوسپانسیون

 2431 1 قلم و ونیلوس ژل، کرم، پماد،

 5 2 قطره

 5331 3 ویال

 838 1 محلول موضعی

 مرکزی

 واحد تولیدی(3)

 833 1 کپسول

 132 1 ویال 100

 14 1 شیاف

 یزد

 واحد تولیدی(2)

 2520 2 قرص

450 

 2540 2 کپسول

 70 1 آمپول

 038 1 شربت و سوسپانسیون

 2635 1 قلم و ونیلوس ژل، کرم، پماد،

 0315 1 قطره

 40 1 سرم و آب مقطر

 9103 70933 - شکل دارویی  71 واحد( 79جمع کل )

 

 درصد(41)پیشرفت بیش از ایجادیهای  طرح 1333

  انبه تفکیک محصول و است داروی انسانی ایجادی تمام نیمههای  ظرفیت طرح 77جدول

 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول استان

 غربی جانیآذربا

 واحد تولیدی(1)
 27 63333 1 قرص

 اصفهان

 واحد تولیدی(1)

 300 1 قرص

 300 2 کپسول 225

 18936 1 ریالگزو ونیسوسپانس شربت،

 البرز

 واحد تولیدی( 8)

 13439 5 قرص

 12737 3 کپسول 530

 5 1 ریالگزو ونیسوسپانس شربت،
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 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول استان

 831 2 قلم و ونیلوس ژل، کرم، پماد،

 5637 3 الیو

 032 1 پودر و ساشه

 031 1 یموضع محلول

 036 1 یاسپر

 تهران

 واحد تولیدی(2)

 100 1 قرص
142 

 731 1 یموضع محلول

 خراسان رضوی

 واحد تولیدی(3)

 202،3 1 قرص

 334 2 الیو 209

 238 1 مقطر سرم و آب

 زنجان

 واحد تولیدی(1)
 62 033 1 پودر و ساشه

 سمنان

 واحد تولیدی(4)

 2356 5 قرص

427 

 1421 4 کپسول

 30 1 آمپول

 7034 3 ریالگزو ونیسوسپانس شربت،

 3334 2 قلم و ونیلوس ژل، کرم، پماد،

 2938 2 الیو

 50 1 مقطر سرم و آب

 10 1 یاسپر

 قزوین

 واحد تولیدی(1)
 35 16637 1 کپسول

 گلستان

 واحد تولیدی(1)

 033 1 مقطر سرم و آب
12 

 133 1 کننده یعفون ضد محلول

 گیالن

 واحد تولیدی(2)

 2273 2 قرص

 83،5 1 کپسول 121

 1637 1 ریالگزو ونیسوسپانس شربت،

 مازندران

 واحد تولیدی(2)

 65937 2 قرص

 190 1 کپسول 200

 70 1 آمپول

 مرکزی

 واحد تولیدی(3)

 2500 1 قرص

 1167 1 کپسول 231

 9 1 ریالگزو ونیسوسپانس شربت،
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 اشتغال کل واحد عدد( )میلیونظرفیت تعداد واحد شکل محصول استان

 5 1 قلم و ونیلوس ژل، کرم، پماد،

 2 1 قطره

 7 1 ویال

 کرمانشاه

 واحد تولیدی(1)
 31 24 1 مقطر سرم و آب

 یزد

 واحد تولیدی(2)

 10 1 آمپول
175 

 40 1 رمقط سرم و آب

 9191 70333 - شکل دارویی 79 واحد( 09جمع کل )

 داروی انسانی صادرات و واردات تولید، .14

 1تولید داخلی 1431

 (عدد میلیون)داروی انسانی در کشور اسمی و ظرفیت روند تولید 16جدول

 8811 8818 8811 نام محصول

 قرص
 32960 31060 24440 تولید

 35530 34451 32792 ظرفیت

 کپسول
 6353 5085 76833 تولید

 14498 14290 14105 ظرفیت

 آمپول
 54638 43938 42732 تولید

 1352 1348 1339 ظرفیت

 شربت و سوسپانسیون
 36933 28739 24031 تولید

 3084 3073 3021 ظرفیت

 قلمو  لوسیون، ژل، کرم، پماد
 14831 10834 81 تولید

 59532 59331 55831 ظرفیت

 قطره
 17637 7131 42 تولید

 38238 36737 32432 ظرفیت

                                                 
  شدهمقرر  می گردد. همچنین را دارند جمع آوری این محصول واحد تولید کننده عمده داروی انسانی که بیشترین سهم در تولید 65در حال حاضر و در فاز اول، آمار تولید  1

 .شودجمع آوری و منتشر  در این صنعت واحد فعال 93یهکلآمار تولید  ،در فاز دومکه 
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 8811 8818 8811 نام محصول

 شیاف
 21736 21539 10239 تولید

 26938 26938 150 ظرفیت

 ساشه و پودر
 2337 2732 2835 تولید

 14739 14739 13834 ظرفیت

 ویال
 13236 12933 13334 تولید

 450 42536 41436 ظرفیت

 سرنگ پرشده
 1032 832 235 تولید

 11134 110 108 ظرفیت

 و آب مقطر سرم
 28732 127 13034 تولید

 31835 23033 23033 ظرفیت

 محلول موضعی
 3733 2439 536 تولید

 10335 10131 9633 ظرفیت

 کننده محلول ضد عفونی
 9 5 137 تولید

 77 23 2033 ظرفیت

 محلول همودیالیز
 137 232 2 تولید

 1036 7 6 ظرفیت

 اسپری
 2434 635 335 تولید

 5237 5232 5232 ظرفیت

 کارتریج
 5638 5138 3436 تولید

 3832 3832 3832 ظرفیت

 جمع کل

 تولید
99133 

 واحد( 67)

01633 

 واحد( 66)

17033 

 واحد( 67)

 71733 77733 70133 ظرفیت
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 1های منتخب()واحدداروی انسانیکننده های تولیدسهم استان 17جدول

 )درصد(سهم از تولید کشور استان محصول

 قرص

 78384 نتهرا

 7389 گیالن

 3345 قزوین

 2364 لرستان

 2359 اصفهان

 1355 آذربایجان شرقی

 1348 البرز

 1320 خراسان رضوی

 0335 کرمانشاه

 کپسول

 55331 تهران

 26328 آذربایجان شرقی

 13328 اصفهان

 1390 لرستان

 1358 البرز

 1341 گیالن

 0314 کرمانشاه

 0307 ویخراسان رض

 0303 قزوین

 آمپول

 43309 تهران

 33345 گیالن

 14310 لرستان

 8332 قزوین

 1304 آذربایجان شرقی

 شربت و سوسپانسیون

 58395 تهران

 12306 اصفهان

 10358 مرکزی

 6320 لرستان

 6313 قزوین

 3370 البرز

 1386 آذربایجان شرقی

                                                 
 95ماهه  5آمار  1
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 )درصد(سهم از تولید کشور استان محصول

 0353 گیالن

 قلمو  وسیونل، ژل، کرم، پماد

 72304 تهران

 16387 مرکزی

 10395 گیالن

 0313 لرستان

 قطره

 91348 تهران

 5316 اصفهان

 2377 مرکزی

 0359 کرمانشاه

 شیاف

 82361 تهران

 11387 مرکزی

 5352 گیالن

 ساشه و پودر

 66315 تهران

 22383 البرز

 11302 قزوین

 ویال

 39364 تهران

 31310 رقیآذربایجان ش

 21307 لرستان

 4340 البرز

 2307 خراسان رضوی

 1363 قزوین

 0309 گیالن

 سرنگ پرشده

 48393 قزوین

 29306 البرز

 17346 تهران

 4325 آذربایجان شرقی

 0331 کرمانشاه

 سرم و آب مقطر

 64311 آذربایجان شرقی

 18372 خراسان رضوی

 17317 تهران

 محلول موضعی

 86325 تهران

 8379 گیالن

 4396 مرکزی
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 )درصد(سهم از تولید کشور استان محصول

 کننده یضدعفون محلول

 71318 تهران

 21340 گیالن

 7343 مرکزی

 100 خراسان رضوی محلول همودیالیز

 100 تهران اسپری

 کارتریج

 76398 تهران

 23300 لرستان

 0303 مرکزی

 

 کشورهای عمده تولید کننده و صادر کننده  1432

 2015 -ات و صادرات جهانی تبه ایران از واردر 18جدول

 واردات صادرات داروی انسانیمحصوالت 

 54 78 انواع داروی انسانی

       Trade mapماخذ:   

 دالر( میلیون) انواع داروروند صادرات  19جدول

 1182 1181 1188 1181 1188 رتبه صادرات

 469050 483206 459902 437313 435227  جهان

 72322 75432 70864 67007 65179 1 آلمان

 60000 61964 56851 53696 52362 2 سوییس

 44318 41213 36829 37290 35675 3 آمریکا

 41788 47929 48233 42835 45248 4 بلژیک

 34614 32265 30829 31962 32137 5 انگلستان

 31102 26459 25343 28583 34597 6 ایرلند

 29368 34089 35880 33753 32046 7 فرانسه

 23153 24269 21261 16774 15461 8 هلند

 21460 24666 22958 19422 18398 9 ایتالیا

 12417 11479 11554 9495 8160 10 هند

 53 61 71 58 140 78 ایران

  Trade mapماخذ:
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 دالر( میلیون) انواع داروروند واردات  20جدول

 1182 1181 1188 1181 1188 رتبه واردات

 494341 504330 478947 460296 457354  جهان

 83569 70633 60958 62768 63807 1 آمریکا

 42601 45823 42098 41426 45072 2 آلمان

 34804 37820 39242 33268 32446 3 بلژیک

 32618 32584 26737 25961 25158 4 انگلستان

 22379 19055 19959 22214 19163 5 ژاپن

 21845 26674 24860 25354 25444 6 فرانسه

 21456 23255 21842 20135 20458 7 سوییس

 19895 20779 20493 19877 20922 8 ایتالیا

 18393 17043 14417 12460 9917 9 چین

 16274 16108 16236 13255 12632 10 هلند

 1127 1218 1270 1098 1425 54 ایران

 Trade map ماخذ: 

              

 رانیا در نیداروی انسا محصوالت واردات و صادرات تیوضع

 (دالر میلیون )1394الی  1389های طی سالداروی انسانی صادرات  21جدول

 8811 8818 8811 8818 8811 8811 محصول

 9331 13435 10639 8935 12739 9636 )تعرفه های مختص داروی انسانی( دارو

 533 2233 1333 1635 2035 1932 )تعرفه های مشترک داروی انسانی و دامی( دارو

 93.1 776.3 793.9 736.3 713.1 777.3 کل

 گمرک جمهوری اسالمی ماخذ:
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 (دالر میلیون ) 1394الی  1389های طی سالداروی انسانی واردات  22جدول

 8811 8818 8811 8818 8811 8811 محصول

 109433 93236 129333 115632 113435 110739 دارو )تعرفه های مختص داروی انسانی(

 24033 40835 30735 19833 19939 15736 ک داروی انسانی و دامی(دارو )تعرفه های مشتر

 7001.6 7017.7 7633.3 7071.7 7001.1 7967.6 کل

 گمرک جمهوری اسالمی ماخذ:

 

 (میلیون دالر )به تفکیک کشور  1394الی  1389های طی سال داروی انسانیصادرات انواع  23جدول

 8811 8818 8811 8818 8811 8811 کشور

 3633 5037 4535 5138 8534 6739 نافغانستا

 2439 2537 2035 2233 1936 1134 آلمان

 1633 1737 838 234 036 036 سوریه

 832 1239 834 1031 1833 1331 عراق

 237 532 335 332 636 731 تاجیکستان

 138 039 137 137 232 234 ازبکستان

 137 537 734 639 732 431 اوکراین

 132 132 230 033 135 139 پاکستان

 039 234 236 238 134 135 یمن

 036 033 030 031 033 037 ترکیه

 035 2836 1533 031 031 030 روسیه

 97.7 777.0 777.6 737.1 710.9 773.1 مجموع

 گمرک جمهوری اسالمی ماخذ:
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 (میلیون دالر )به تفکیک کشور  1394 تا 1389های طی سالانواع داروی انسانی واردات  24جدول

 8811 8818 8811 8818 8811 8811 کشور

 30836 20636 22830 29530 32131 26639 سییسو

 23134 27337 31736 26731 26333 23236 آلمان

 11931 10834 14230 16431 15939 18934 فرانسه

 11839 15833 23338 10738 12033 9833 امارات

 10636 8030 4535 3831 3034 3633 دانمارک

 7030 5832 7237 6230 3538 4939 هند

 6135 8137 11138 13233 9832 8434 اتریش

 5336 6036 10233 6332 738 531 ترکیه

 4936 5132 3739 3432 2938 3432 ایتالیا

 3639 3337 1935 1935 2232 1335 ایرلند

 3032 3033 4034 1935 5234 4437 هلند

 2339 2835 9534 4438 6339 2836 بلژیک

 1633 3635 732 838 1433 2738 مریکاآ

 7996.6 7931.1 7171.7 7976.1 7979.1 7777.1 مجموع

 گمرک جمهوری اسالمی ماخذ:
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 تحقیق و توسعه  .15

تحقیقات کاربردی   ای از تحقیقات پایه، عبارت از فرایند پویای به هم پیوسته» تعریف یونسکوبنا به  تحقیق و توسعه

گردند  ای از دانش در طول زمان گردآوری می است که نتایج علمی هر مرحله به صورت ذخیرهای  و تحقیقات توسعه

بنه   د.شو ها و اختراعات جدیدی در مرحله عمل می و این ذخایر به عنوان ورودی مهم و باارزشی است که منشأ ایده

ذخایر موجود در مرحله تحقیقنات   ای و طور مثال دانش فنی و فناوری، از طریق تلفیق نتایج حاصل از تحقیقات پایه

  1«.آید می کاربردی طی یک فرایند بدست

صننایع   -بنر سنودآوری و مینزان فنروش صننایع داروینی       (R&D)گذاری در بخش تحقیق و توسنعه  تاثیر سرمایه

ر هنای تحقینق و توسنعه د    نقش هزینهمطالعات دانشگاهی که در آن  انکار ناپذیر است. -برخوردار از تکنولوژی برتر

هنای تحقیقناتی در اینران و بنه روش اقتصناد سننجی        هبا استفاده از آمار هزینوری باال آ ارزش افزوده صنایع با فن

اینن    ارزش افنزوده   ها نقش بسیار مهمی در افنزایش  این نوع هزینهدهد که  شده، نشان میهای تابلویی بررسی  داده

.صنایع داشته است
2 

یقات بنیادی و تحقیقات توسعه ای یا کاربردی است. تحقیق بنیادی، سنتز یا تحقیق و توسعه شامل دو مبحث  تحق

گذاری در  .  بخش دیگر سرمایهشود محسوب میگذاری بلند مدت با ریسک باال  تولید داروی جدید است که سرمایه

وشهای گیری تحقیقات بر روی بهبود ر ای است که در آن جهت بخش تحقیق و توسعه مرتبط با تحقیقات توسعه

در ایران تولید، افزایش کیفیت محصول و تولید بیشتر است که به کاهش قیمت تمام شده محصول منجر شود. 

های داروی انسانی از قابلیت تحقیق و توسعه به معنای واقعی و کاربردی آن برخوردار می  بخش اندکی از شرکت

کمبود  در بازار، اشکال و دوز دارویی متمرکز است.باشند و عمده فعالیت آنها بر روی فرموالسیون داروهای موجود 

نگری و نگاه استراتژیک به تولید دارو از جمله عوامل متعددی  متخصص کارا در صنعت، فقدان آیندهنیروی انسانی 

 است. گذاری در بخش تحقیق و توسعه را با مشکل جدی مواجه ساخته هستند که سرمایه

                                                 

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 1

 .35- 12صفحات  ،1531زمستان  ،4،شماره 4بررسیهای اقتصادی، دورهفصلنامه  2
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 داروی انسانی دیتول یاستانداردها .16

 

 مرتبط با داروی انسانیاستانداردهای بین المللی تدوین شده  25جدول

 موضوع نامه استاندارد /  گواهی ردیف

1 GMP)اصول بهینه تولید ( 
نظارت بر کل روند تولید محصول به نحوی که مطابق با الزامات و استاندارهای 

 کیفی تولید شود.

2 
BNF,USPو اطالعات دارویی   ) فارماکوپه

 گلستان(آمریکا و ان

فهرستی از داروهای موجود در بازار به همراه اطالعات داروینی، نحنوه مصنرف،    

نگهداری و روش آنالیز مناسب آن که جهت ساخت دارو به عنوان مرجع استفاده 

 می شود.

3 PIC/s)کنوانسیون بازرسی دارویی( 
لیند و  المللی که در راستای تسهیل روند تجارت دارو بر نحوه تو نهاد نظارتی بین

 کند. اجرای استانداردها و الزامات دارویی کشورهای عضو، نظارت می

4 

IMS  سیستم مدیریت یکپارچه شامل(

 و ISO 14001 ،ISO 9001استاندارهای 

18001 OHSAS) 

ای از استاندارهای مندیریت کیفینت، محنیط زیسنت، ایمننی و       مجموعهاستقرار 

 گیرد. صورت می زمانیدر طول یک دوره   بهداشت که با اجرای ممیزی

 


