ژانولوما

نام دارو

محصوالت تولیدی
شکل دارویی

موارد استفاده

کرم  15گرمی

جهت رفع لکهای تیره رنگ و مالسما

محلول  200میلیلیتری

ضد شپش

(عسل ،آووکادو ،روغن زیتون ،النولین،
ویتامین آ و ای ،زینک اکساید)

پماد موضعی  30گرمی

جهت رفع سوختگیهای درجه یک و دو ،زخم
پای دیابتی ،التهاب و قرمزی بعد از لیزر و زخم
سطحی ناشی از سانحه و جراحی

(لیدوکائین ( ،)%2اپی نفرین (،)%0.05
تتراکائین ())%0.5

محلول  5میلیلیتری

بیحس کننده موضعی جهت تاتو و
میکرونیدلینگ

(فلوئوسینولون استوناید (،)%0.01
هیدروکینون ( ،)%4ترتینوئین ())%0.05

نوالیس

(عصاره اکالیپتوس)

ژانوهیل
ژانولت

ژانوپرون

(دی فنیل سیکلوپروپنون)
(،0.1 ،0.05 ،0.01 ،0.0001،0.001 :DPC
)% 2، 1 ،0.5

ژانوزن

(دی نیتروکلروبنزن)
()%0.01،0.25،1،2 :DNCB

محلول  5میلیلیتری

جهت درمان کچلی سر (آلوپسی آره آتا)

محلول  5میلیلیتری

جهت درمان کچلی سر (آلوپسی آره آتا)

پیام مدیر عامل

خداونــد متعــال را شــاکریم کــه توفیــق خدمتگــزاری بــه
کشــور عزیزمــان ،ایـران را بــه مــا عنایــت فرمــوده و بــر خــود
میبالیــم کــه تولیــد و تامیــن بخشــی از چرخــه ســامت
را بــر عهــده داریــم .مدیریــت شــرکت بــر ایــن بــاور اســت
کــه ژانــوس میتوانــد شــرکتی پیشــرو و فعــال در زمینــه
ســامت ملــی باشــد.
شــرکت ژانــوس یــک مجموعــه دانــش بنیــان اســت کــه از
دور هــم جمــع شــدن محققیــن و دانشــگاهیان تشــکیل
شــده و تصمیــم دارد در زمینــه کیفیــت و نــوآوری ســرآمد
باشــد .بــرای ایــن هــدف کادری مجــرب و متخصــص از
بهتریــن هــا در ایــن شــرکت گــرد هــم آمدهانــد تــا عــاوه بــر ارائــه غــرور آفریــن محصــوالت در بــازار
داخلــی ،امــکان صــادرات را نیــز فراهــم آورنــد.

تاریخچه شرکت

بــا تــاش و کوشــش همــواره ســبب بهبــود مســتمر

معرفی بخش های مختلف شرکت

ماموریتها

در ایــن بخــش ،کارشناســان مربوطــه بــه تحقیــق

شــرکت دانــش بنیــان ژرف اندیشــان نوید ســامت در

کیفیــت و فرایندهــای ســازمانی باشــند.

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا هــدف ســاخت

پژوهش و تولید فرآوردههای نوین

ســال  1391توســط جمعــی از اعضــای هیــات علمی
و عرضــه محصــوالت و خدمــات برگرفتــه از دانــش
ایشــان تأســیس گردیــد تــا حاصــل ســالها تحقیــق و

تــاش در زمینــه درمــان جدیــد بیماریهــا بــه مرحلــه

عمــل برســد .پــس از ماههــا جلســه و انتخــاب تیــم
کاری ،ابتــدا در زمســتان  1392موافقــت ریاســت

محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دریافــت
گردیــد و در تابســتان  1393شــرکت ژرف اندیشــان

نویــد ســامت (ژانــوس) جهــت ارائــه محصــوالت
دارویــی ،آرایشــی و بهداشــتی در اداره ثبــت شــرکتها،

ثبــت و فعالیــت خــود را آغــاز نمــود .در ســال 1395
ژانــوس موفــق بــه اخــذ نشــان دانــش بنیــان نوپــا از

معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری گردیــد .ژانــوس

قصــد دارد تــا عــاوه بــر تامیــن نیازهــای دارویــی
متخصصیــن ارجمنــد در درمــان بیمــاران ،نســبت بــه
ارائــه فرموالســیون هــای نویــن نیــز اقــدام نمایــد.

چشم انداز:

واحد تحقیق و توسعه و آزمایشگاه کنترل کیفیت

فــروش حضــوری و یــا تلفنــی انجــام میشــود.

در مــورد محصــوالت شــرکت ،طراحــی و ایجــاد

ایــن واحــد امــور مربــوط بــه خریــد و تأمیــن مــواد

دســتیابی بــه موفقیــت همیشــه وابســته بــه تحقیــق

محصــوالت جدیــد مناســب بــا خواســته بــازار و یــا

دانــش بنیــان اســت کــه از دور هــم جمــع شــدن

نــوآوری ،ابــاغ تغییــرات  ،بهینهســازی فرآیندهــا،

و پژوهــش اســت .شــرکت ژانــوس یــک مجموعــه

دانشــگاهیان تشــکیل شــده و نــگاه رو بــه آینــده ،از
وظایف ماســت.

ارائه محصوالت مطلوب و مورد نیاز جامعه

حتــی فراتــر از دیــد بــازار ،توجــه بــه اصــل تمایــز و
انتقــال و جــذب فناوریهــا و  ...می پردازنــد.
آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت شــرکت شــامل بخــش

فیزیکــو شــیمیایی ،شــیمی تجزیــه دســتگاهی و

هــدف مــا تولیــد و ارائــه محصوالتــی اســت کــه

میکروبیولــوژی اســت کــه عهــده دار تحقیقــات مرتبط

بیمــاران و پزشــکان رســالت اصلــی ژانوس اســت.

محصــوالت تولیــدی و نیمــه ســاخته و  ...میباشــد.

وظیفــه تــک تــک کارکنــان و مدی ـران ژانــوس تــاش

از مهمتریــن وظایــف ایــن واحــد مستندســازی خــط

شــرکت اســت .ژانــوس میبایســت در زمینــه کیفیــت

دســتورالعملهای آزمایشــگاه میباشــد .در همیــن

جامعــه بــه آن نیــاز دارد .برطــرف کــردن خواســته
ارتقاء کیفیت

در جهــت افزایــش کیفیــت محصــوالت و خدمــات این

ســرآمد باشــد بطوریکــه هرجــا نــام ژانــوس برده شــد
تصویــر کیفیــت در ذهــن افــراد نقش ببنــدد.
رعایت حقوق مصرف کنندگان

بــا روش هــای آنالیــز ،بررســی و کنتــرل کیفیــت
واحد تضمین کیفیت

مشــیها ،سیســتمها ،برنامههــا ،روشــهای اجرایــی
راســتا ایــن واحــد وظیفــه اطالعرســانی و آمــوزش
بهرهبــرداری بهینــه از ایــن مســتندات بــه کارکنــان

ذیربــط بــر اجرایــی کــردن ایــن سیســتم در آزمایشــگاه

تبدیــل دانــش و تجربــه دانشــگاهی بــه فــرآورده

مــا نســبت بــه پزشــکان و بیمــاران و جامعــه خــود

را نیــز بــر عهــده دارد .همچنیــن ثبــت و بررســی

نیازهــای جامعــه پزشــکی

هــا ،انتقــادات و پیشــنهادات آنــان را همــواره مــد نظــر

و  ...بــر عهــده ایــن واحــد اســت .بدیهــی اســت کلیــه

درمانــی بــا اتــکا بــر تــاش ملــی و در جهــت رفــع

مدیــران و کارکنــان شــرکت ژانــوس بــر ایــن بــاور
هســتند کــه آنچــه را کــه در پژوهشــهای خــود بــه
آن دســت یافتــه انــد در راســتای تکمیــل نیازهــای
دارویــی و درمانــی بیمــاران بــه متخصصیــن و

همــکاران خــود ارایــه نماینــد .بنابرایــن ژانــوس
میخواهــد شــرکتی پیشــرو و فعــال در زمینــه
ســامت ملــی ،ســازمانی دارای انگیــزه و بــا موفقیــت
پایــدار باشــد .کارکنــان ژانــوس در نظــر دارنــد تــا

احســاس مســئولیت مــی کنیــم .بنابرایــن بایــد نیــاز
قــرار دهیــم.

پرسنل شرکت

درجه تحصیلی
دکترا
کارشناسی ارشد
کارشناسی
فوق دیپلم
تعداد کل

مــدارک مربــوط بــه داروهــا ،تهیــه  CTDو اخــذ IRC
ایــن فعالیتهــا در جهــت تامیــن کیفیــت و ارتقــا آن در

بحــث ارائــه آزمونهــای کنترلــی میباشــد.
خانم
5
3
4
1
15

آقا
2
-

فعالیــت مــی کنــد ،ایــن کار از طریــق بازاریابــی و

واحد فروش و بازاریابی

کارشــناس ایــن بخــش وظیفــه معرفــی محصــول

را بــه مشــتریان بالقــوه دارد و همچنیــن در امــر

تســهیل فــروش و افزایــش میــزان فــروش ،تحلیــل
بــازار و انتخــاب بازارهــای هــدف ،عقــد قراردادهــای
بازرگانــی ،بررســی بــازار مصــرف تولیــدات ســازمان

واحد بازرگانی

اولیــه و جانبــی و مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری را

انجــام میدهــد.

اهداف توسعه ای شرکت

•توســعه محصــوالت شــرکت در زمینــه درماتولــوژی

بــه تعــداد  18محصــول کــه  5عــدد آن در ســال

 1397محقــق میشــود.

• تبدیــل وضعیــت شــرکت از دانــش بنیــان نوپــا بــه

دانــش بنیــان تولیــدی و همچنیــن افزایــش تعــداد

محصــوالت دارای مجــوز دانــش بنیــان

• گســترش شــبکه شــرکت هــای طــرف قــرارداد بــرای

تولیــد مشــارکتی و اجــاره خطــوط تولیــد

• صادرات به کشورهای آفریقایی و شرق آسیا

• ســرمایهگذاری مشــترک بــا شــرکتهای داخلــی و

خارجــی در زمینــه گســترش فعالیت هــای بازرگانــی
• جــذب ســرمایه و اعتبــار از بانــک هــا ،صندوق های

اعتبــاری و شــرکت هــای ســرمایه گذاری

