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ب -زمینه کاری
شرکت شمس آزما پیشرو طب در سال  1397با هدف تولید کیت های آزمایشگاهی در شرق کشور تاسیس گردید .محصوالت تولیدی
این شرکت شامل کیت سیتولوژی فاز مایع ( )LBCو کیت ارزیابی شکنندگی  DNAاسپرم ( )SDFAمحیط انتفال ویروسی (  )VTMمی
باشد .کیت  LBCدارای پروانه ساخت در سایت  IMEDو کلیه محصوالت دارای  ISO 13485می باشند.
با توجه به ظرفیت شرق کشور در زمینه آزمایشگاهی شرکت شمس آزما پیشرو طب جزو اولین تولید کنندگان کیت های ازمایشگاهی در
شرق کشور میباشد.گ ستره کاری این شرکت به نقاط خاصی محدود نمی شود و یکی از اهداف مدیران شرکت وارد شدن به بازار کشور
های همسایه می باشد.

پ -آزمایشگاه ها و شرکت های طرف قرارداد:
 -1آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد
 -2آزمایشگاه نوید مشهد
 -3آزمایشگاه منصف مشهد
 -4آزمایشگاه نسل امید مشهد
 -5آزمایشگاه نوروزپور مشهد
 -6آزمایشگاه پاتولوژی مشهد
 -7آزمایشگاه شمس مشهد
 -8آزمایشگاه ایران مشهد
 -9آزمایشگاه نیکان مشهد
 -10آزمایشگاه دکتر صادقیان مشهد
 -11آزمایشگاه نور مشهد
 -12آزمایشگاه دانش مشهد
 -13آزمایشگاه دکتر توسلیان مشهد
 -14آزمایشگاه سروش مشهد
 -15آزمایشگاه دنا تهران
 -16آزمایشگاه شافی تهران
 -17آزمایشگاه پارسیان مشهد
 -18آزمایشگاه فارابی فردوس
 -19شرکت برتر آزما
 -20شرکت کاال زیست
 -21شرکت یاسین طب تجهیز ابرانیان
 -22درمانگاه ولیعصر مشهد
 -23درمانگاه چمران مشهد
 -24درمانگاه فجر مشهد
 -25درمانگاه پیروزی مشهد
 -26بیمارستان رضوی مشهد
 -27بیمارستان واسعی سبزوار
 -28بیمارستان نورافشار تهران

ج -اهداف شرکت :
این شرکت ،حفظ و صیانت از سالمت جامعه مشتریان  ،نگهداری کارای سیستم مدیریت کیفیت ،تعهد به برآورده کردن الزامات قانونی
و همچنین جلب رضایت مشتریان را در سرلوحه فعالیت خود قرار داده است و با تعهد به بهبود مستمر عملکرد ،فعالیت و فرآیندهای خود
را با بکارگیری اثربخش استاندارد  ISO13485:2016و الزامات قانونی بهینه نموده و در راستای اهداف زیر تالش می نماید .
 نوآوری وبکارگیری دانش و تجربه کارکنان در راستای تولید محصوالت ایمن و با کیفیت
 توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش مستمر  ،افزایش دانش  ،مهارت  ،توانایی  ،صالحیت و شایستگی های اخالقی و فنی
کارکنان.
 افزایش سهم بازار و تالش در راستای کاهش نیاز به واردات محصوالت تولیدی

